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أ

مقدمة

التفاعل االجتماعي ظاھرة اجتماعیة تتمّیز بوجود حقیقي یتمثل في العالقات المتبادلة بین األفراد 

في وسط اجتماعي بشري ، ألّنھا ناتجة أساسا عن حاجة الناس إلى بعضھم البعض في إشباع 

.و أیضا ألن اإلنسان اجتماعي بطبعھ ، بل أن اجتماعیتھ جوھر متأصل فیھحاجاتھم االجتماعیة ،

و عملیة التفاعل االجتماعي بھذا المعنى یكون من انتاج الجماعة المنظمة الغائیة ، أي یخضع من 

الصفمنھا جماعة نامیتھا ، إذ أن الجماعة متنوعةإلى طبیعة ھذه الجماعة و أھدافھا و دیالمبدأحیث 

. سي الجامعيالدرا

و عملیة التفاعل االجتماعي الصفي تعني األخذ و العطاء من خالل التأثیرات المتبادلة بین الطلبة 

فیما بینھم من جھة ،و بینھم و بین األساتذة من جھة أخرى ، كما یقتضي من كل منھم المشاركة 

.الفّعالة

كلمة أو إیماء أو أي رمز (ز اللغویة و تعتمد عملیة التفاعل االجتماعي الصفي على استخدام الرمو

مشاعر لطالب من صور ذھنیة أو تفسیرات أوإلحداث استجابات داخلیة خاصة با) ایحمل معنى معّین

أو مفاھیم ، و یكتمل التواصل و التفاعل عندما تتوافق االستجابات الداخلیة للمعاني الموجودة لدى 

.التي أراد إیصالھا الطالب منشئ الرسالةالرسالة إلى حد ما مع المعنيمستقِبلالطالب 

و اللغة ذاتھا ظاھرة اجتماعیة اقتضتھا حیاة البشر في تفاعالتھم ، فھي أھم مظھر لوجود الجماعة 

و ال تستعمل اللغة أثناء . .، و عنصر ضروري في تماسكھا و استمرارھا و استقرارھا و دینامیتھا

التفاعل االجتماعي لنقل األفكار أو توضیح أشیاء ، أو حتى التعبیر عن المشاعر فقط ؛ و لكنھا 

.تستعمل لتشییع االشتیاق إلى النزعة االجتماعیة

و بما أن اللغة تفاعل ، فھي في الصف الدراسي الجامعي نشاط یقوم بھ الطالب في استخدام 

ا خالل عملیة التواصل و التفاعل الصفي ؛ و كل فن منھا یؤثر في اآلخر و یتأثر مھاراتھا و فنونھ

و تتحدد المھارات في فنون . بھ، كما أن لكل منھا قواعد و ضوابط ناظمة في البناء و االستخدام 

لكلیة أساسیة أربعة ھي القراءة و الكتابة و االستماع و التحدث ، و التكامل بین ھذه الفنون ینتج اللغة ا

.التي یستخدمھا الطالب في تواصلھ و تفاعالتھ و حیاتھ

ألنھا مترابطة ببعضھا - إن إتقان الطالب لھذه الفنون في إطار التكامل الكلي و الوظیفي لھا 

سیؤدي إلى الرفع من كفاءتھ اللغویة و -بعالقات متشابكة ، ألن اللغة كیان واحد متصل األجزاء 



ب

تأثر إیجابا على عملیة التواصل و التفاعل االجتماعي الصفي ، فتؤدي اللغة منھا سیتم التأثیر و ال

.حینذاك وظیفتھا التواصلیة التفاعلیة على نحو جّید و فّعال 

یة التفاعل االجتماعي لدى طلبة الجامعة وعالقتھا بتنمو لتناول ھذا الموضوع أي الكفاءة اللغویة 

، ل إلى موضوع الدراسة یتم التطرق في الفصل األو. فقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول .الصفي

موضوعیة التي دعتنا لمعالجتھ ، ثم تناول األھداف المتوخاة و إلى األھمیة و األسباب الذاتیة و ال

.، فضال عن التعریفات االصطالحیة و اإلجرائیة للدراسة منھا

ي ، سیتم فیھ التطرق إلى مفھوم  و في الفصل الثاني سنتناول فیھ الكفاءة اللغویة للطالب الجامع

الكفاءة و مكوناتھا ، و إلى اللغة و مفھومھا و وظائفھا ، ثم التطرق إلى مفھوم الكفاءة اللغویة و 

.بعض النظریات المفسرة لھا 

في حین سیتناول الفصل الثالث التفاعل االجتماعي الصفي ، یتم في التحدث عن ماھیة التفاعل 

.بعض النظریات المفسرة لھأنماطھ و میكانیزمات استمراریتھ وو االجتماعي و خصائصھ 

یاتضة للدراسة ، و فیھ سنتطرق إلى فرأما الفصل الرابع فیخصص لتناول اإلجراءات المنھجی

الدراسة و مجاالتھا الجغرافیة و الزمنیة و البشریة ، وعطفا على ذلك سیتم تناول مجتمع الدراسة و 

.المتبع ، إضافة إلى أدوات جمع البیانات و األسالیب اإلحصائیة للدراسةعّینتھ ، و إلى المنھج

و في الفصل الخامس ، فیخصص لعرض بیانات الدراسة و نتائجھا و تفسیرھا ، و تحلیل و 

للدراسة كل على حده  ، ثم عرض و كذا الفرضیة الرئیسیة ةاألربعالفرعیةمناقشة الفرضیات

تذیل بخالصة عامة لنتائج و في نھایة الدراسة س. روج بالتوصیات االستنتاجات العامة و  الخ

.   ، ثم وضع خاتمة فقائمة المصادر و المراجع و قائمة المالحقالدراسة
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تمھید

ھ ال یستطیع الباحث البدء ة دون قیام بموضوع بحثھ و الشروع في تنفیذ مراحلھ العلمیة و النظامی

ا  ا و أبعادھ . بتحدید عنوان بحثھ أو اختیاره مشكلة البحث التي ینوي دراستھا و تحلیلھا و فھم جوانبھ

و اختیار موضوع أو مشكلة البحث لیس بالعملیة السھلة التي یستطیع الباحث تنفیذھا دون بذل الجھود 

و من أصعب المھام التي یقوم بھا الباحث تشخیص موضوع بحثھ و فصلھ . فكریة و العلمیة الدقیقة ال

اده  خیص أبع ھ و  تش تھ و تحلیل ة دراس ھیل عملی ك لتس ھ ، و ذل ة ب رى المحیط یع األخ ن المواض ع

ھ وتثبیت أھدافھ و أغراضھ األساسیة ، وإظھار أھمیتھ النظریة و تحدید طرقھ المنھجیة و إبراز فائدت

.العملیة

ة و  ة الدراس راز أھمی وعھا ، و إب د موض ة بتحدی ة الحالی كالیة الدراس ل إش ذا الفص یتناول ھ و س

ت  ي تناول ات الت تعراض األدبی ا ، و اس یة منھ أسباب اختیارھا مع ذكر األھداف و األغراض األساس

.    الموضوع لإلفادة منھا في توجیھ الدراسة 
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الدراسةةیلاشكإ-1

ھ اعي بطبع ائن اجتم ان ك ھ"و ،اإلنس امن فی وھر ك ان ج ة اإلنس یش، 1"اجتماعی ط یع ي وس ف

واصل التّ و. الة لتحقیق التعایش مع الغیروتعتبر اللغة أداة فعّ .یتفاعل مع أفراده یؤثر فیھم ویتأثر بھم

، تداخل وعیھ مع وعي اآلخرینی، طالب جامعي المطلب الحقیقي لكّل و التفاعل في واقع األمر ھو 

ر والرّ الصفیة ألّن الحیاة االجتماعیة  اعر والفك ي األحاسیس والمش اركة ف ات التي یعیشھا ھي مش غب

.والوعي

عنعبیروالتّ ،الحاجاتلقضاءوسیلةو،المشاعروالفكرلحملأداةأنھافياللغةأھمیةىتتجلّ و

اتالرّ  ن، غب اللم لالتّ خ في واص ینالص ةب ي، الطلب ىفھ اتملتق ةالعالق فیة االجتماعی والص

.الفكریةشاطاتالنّ 

ایعّبرأصواتاللّغةإنّ ( :بقولھوظائفھاوبیناللّغةتعریفبینجنيابنجمعوقد لّ بھ ومك عنق

ذا . ھي الّتواصلللّغةاألساسیةوظیفةأّن الإلىیشیرھذاتعریفھفيوھو."2)أغراضھم ویعّد تعریفھ ھ

:كونھافي، حیث یتضّمن العناصر األساسیة للغةتعریفاً جامعاً مانعاً 

.نظاماً من األصوات المنطوقة-

.یستخدمھا مجتمع من بني اإلنسان-

.تستخدم للتفاھم والتعبیر عن المشاعر والفكر-

وقد یكون ذلك في مجال الثقافة والفكر فأكثر،ر بین فردینعالقة تبادل وتأثّ ھو : "الصفيفاعلالتّ و

و تتم ھذه العالقات البیداغوجیة داخل الصف الدراسي ، الذي ."3والتربیة والتعلیم وغیره من المجاالت

.من حیث تركیبھا و دینامیتھا و أھدافھا ، تقوم بنشاطات بیداغوجیة تعلیمیةیعتبر جماعة لھ خصائصھا

ین اللّ " ة ب ة وثیق اك عالق ةوھن اعي الصفي التّ وغ دما یتّ فاعل االجتم امعي الطالبصل ، فعن الج

اعر واألحاسیسعبیر عن الذّ اً بغیة التّ بغیره اتصاالً لغویّ  ار ،ات ونقل المش و إّمو األفك ون فھ ا أن یك

دّ  تمعاً، وإّمثاً، وإّممتح ون مس اً، وإّما أن یك ون كاتب لّ ا أن یك ي ك اً، وف ون قارئ رّ ا أن یك االت یم الح

ا تتمّ فالتفاعل االجتماعي الصفيعملیة أّما ؛غةة مادتھا اللّ بعملیات عقلیّ الطالب عادة بین طرفین ھم

ب ( والمستقبل المرسل ب و الطال ة ،)األستاذ و الطالب أو  الطال الة لغوی ا رس ة ( وبینھم أو) مكتوب

.، الموقع اإللكتروني معابر ، سوریةاإلنسان و أبعاده االجتماعیةندرة الیازجي ، )1
.73، ص1913، القاھرة،الھاللمطبعة،1،جالخصائص،عثمانالفتحأبيجنيابن)2
.3limi.maghrebarabe.net//http". الدراسيالتواصل داخل الفصل " .)2010(یوسف، محمد )3
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التّ اللغويواصل ي إلى إشباع حاجات التّ تسیر في قناة تواصل لتؤدّ ) منطوقة (  ام، ك ، عبیر، أو اإلفھ

اع اأو اإلقن ن الكف در م تخدام ق أثیر، باس لّ اللّ ءة، أو الت دى ك ة ل دّ غوی ن المتح تمعم ، أو ث أو المس

ن مجاالت التواصل  ال م الكاتب، أو القارئ عن طریق استخدام مھارة لغویة أو أكثر، وفي إطار مج

.1)"المنطوق ( أو ) المكتوب ( غوي اللّ 

ويراءآلوااركفاألإّن الّتعبیر عن : القولكن یمو ھ ، ومحاولة الّتواصل اللّغ ، سواء المنطوق من

حیث . ، بل ھو فّن معّقد یتطلّب امتالك ناصیتھكما قد یتصّور البعض، لیس عملیة سھلةأو المكتوب

وي ، ر والّتواصل اللغ ارات التعبی ان مھ ارف یتطلّب من الطالب الجامعي إتق ل المع ى نق للوصول إل

. بوضوح وبأیسر الطرق من دون الزّج بالمتلقي في متاھات الغموض والتأویلو الخبرات والمھارات 

ةإّن و ون كتابی ن فن وي م ل اللغ ارات التواص تالك مھ ة( : ام القراءة والكتاب فویةو)ك ون ش : فن

ّدث( تماع والتح امعي)  كاالس ب الج ل الطال ى اإلتجع ادراً عل اعق اع واالقتن عیاً ،قن للتّ لس وواص

.غوي سلیملمن خالل سیاق االجتماعي الصفي فاعل لتّ ا

رز ا تب ن ھن ي وم ة ف ة و المتمثل تنا الحالی كالیة دراس ة و "إش ة الجامع دى طلب ة ل اءة اللغوی الكف

". عالقتھا بتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي

ة تّمت صیاغفقد التفاعل االجتماعي الصفي ، یة تنمبلدى طلبة الجامعةالكفاءة اللغویةلعالقةإبرازاو 

بتنمیة ھل للكفاءة اللّغویة لدى طلبة الجامعة عالقة :في التساؤل الرئیس التاليھذا لدراسةموضوع ا
الّتفاعل االجتماعي الصّفي؟  

: التالیةفرعیةالتساؤالت الو تحلیال لموضوع الدراسة فقد صیغت 

اءة:ولؤل األاستال ل لكف ةھ ة ةالجامعطلب راءة عالق ي الق ةف ل بتنمی اعي التفاع في ؟   االجتم الص

الصفي ؟االجتماعيالتفاعلبتنمیةفي الكتابة عالقة ةالجامعطلبةھل لكفاءة :ثانيؤل الاستال

الصفي؟االجتماعيالتفاعلبتنمیة عالقةالتحّدثفي ةعالجامطلبةھل لكفاءة :ثالثؤل الاستال

الصفي؟االجتماعيالتفاعلبتنمیةفي االستماع عالقةةالجامعطلبةھل لكفاءة :لرابعؤل ااستال

،ص  2007، معھد جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الّریاض،مدخل الّتواصل اللّغوي،البشري إسماعیل)1
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:و بناء على ھذه التساؤالت فقد صیغت فرضیات الدراسة على الشكل التالي

ة یة العام اعي :الفرض ل االجتم ة التفاع ة وتنمی ة الجامع دى طلب ة ل اءة اللغوی ین الكف ة ب د عالق توج

.فيالص

:الفرعیة األولىةالفرضی

.التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة توجد عالقة بین كفاءة طلبة الجامعة في القراءة و 

:الفرعیة الثانیةةالفرضی

.التفاعل االجتماعي الصفيتنمیةوكتابةتوجد عالقة بین كفاءة طلبة الجامعة في ال

:الفرعیة الثالثةةالفرضی

.التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة و االستماعكفاءة طلبة الجامعة في توجد عالقة بین

:الفرعیة الرابعةة الفرضی

.التفاعل االجتماعي الصفيتنمیةوالتحدثتوجد عالقة بین كفاءة طلبة الجامعة في 

:و أسباب اختیار الموضوعأھمیة الّدراسة-2

أھمیة الدراسة2-1

ي  ة الت ات االجتماعی ل العملی اعي الصّفي،حیث تتمحور ك ي الّتفاعل االجتم للّغة دور أساسّي ف

ائل و ، یرتبط بھا أعضاء الجماعة بعضھم مع بعض عقلیا و دافعیا  ات و الوس ي الحاجات و الرغب ف

.ینتج عنھ تعدیل الّسلوكف،ویحدث الّتأثیر المتبادل،األھداف و المعارف

اء ع اوبن تركةلیھ ة المش وز ذات الّدالل ر الّرم ّفي عب ل الص یح الّتفاع ة ، یت ام الّطلب ا أم ، فرص

آرائھم و عرض للّتواصل و الّتعبیر عن أبنیتھم المعرفیة و المفاھیم التي یمتلكونھا من خالل اإلدالء ب

.أفكارھم حول أّي وموضوع أو قضیة صّفیة

و الّسیر ،و الّتخلّص تدریجیا من تمركزه حول ذاتھاالنتقالویتیح للطالب فرص التدریب على 

تقاللھ مّما یساعدهنحو ممارسة عضویتھ االجتماعیة ، ا اس ارس فیھ ي یم و الفرص الّت على الّتقدم نح

.و یسھم ذلك في نھایة المطاف في تطویر شخصیتھ و تكاملھا،في الّرأي
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ات إیج مكما یساعد التفاعل االجتماعي على تطویر اتجاھ واقفھم و أرائھ ة نحو اآلخرین و م ،ابی

ى كما یزید من حیویة الطلبة في الموقف الّتعلیمي،.فیستمتعون لرأي اآلخر و یحترمونھ ، إذ یعمل عل

نسحابیة إلى حالة البحث و المنافسة و تبادل وجھات الّنظر المن حالة الّصمت و الّسلبیة و اتحریرھم

ذي .حاجاتھمفي القضایا الّتي تھّمھم و تلّبي  تاذ الّ ة األس كما یطّور الّطلبة فیھ أفكارھم و أرائھم بعنای

یّ .ھم و ارتقائھاتیحرص على رفع مستویا ة ،و الس اءاتھم اللّغوی ع كف ي رف یلة ما ف ة وس ار اللّغ باعتب

.للّتواصل و من ثّم وسیلة للّتفاعل االجتماعي

 التي ستتناول موضوعا –سب حدود علم الباحث ح–و تعّد الّدراسة الحالیة من الّدراسات القلیلة

.التفاعل االجتماعي الصّفيبحیویا في مجال عالقة الكفاءة اللّغویة 

تقف الدراسة على واقع الكفاءة اللغویة للطالب الجامعي.

الصفي في الجامعةاالجتماعيتقف الدراسة على واقع التفاعل.

 ن لة م راء كما تعتبر الّدراسة حلقة مكّملة لسلس ي إث اھم ف ن أن تس ي یمك األبحاث والّدراسات الت

.البحوث العربیة

، إلى أھّمیة اللّغة في تنمیة التفاعل االجتماعياالنتباهحیث تلفت كما تتمّتع الدراسة بفائدة علمیة

ا ،في المجموعات الصغیرة و الكبیرة على حد سواء  ة تتمحور حولھ باعتبارھا ظاھرة اجتماعی

.االجتماعیة األخرىكل العملیات 

أسباب اختیار الدراسة2-2

األسباب الذاتیة

ة- امالحظات الباحث الیومی ة منھ یة و خاصة الجامعی ي الصفوف الدراس ا یجري ف ة لم ، حول قلّ

ى التفاعالت االجتماعیة الصّفیة الّناتجة عن قصور و لیس عن تقصیر في  قدرة أطراف التواصل عل

اعلونفي الصف ن بھا لغة سلیمة یتواصلوامتالك  ّم یتف ات و من ث رة أوق ایین كثی ي أح ل ف ا جع ، مّم

ات الحّص،دون حیویة، الحصص الدراسیة تمّر صامتة  ، دون ة یسیطر فیھا األستاذ على معظم أوق

.إحداث سلوكات تعلّمیة مرغوبة

.رغبة الباحث بدراسة موضوع یتالءم مع قدراتھ و إمكانیاتھ الدراسیة و أذواقھ و میولھ-

.ر مكلفة من الناحیة االقتصادیة الدراسة غی-

تمام مشروعھالمطلوبة التي تساعد الباحث في إر المعلومات و المصادر و التسھیالت البحثیةتیسّ -
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األسباب الموضوعیة

.و بیانات و معلومات یمكن أن یفید منھا المھتمونالمجال البحثي بحقائقتزوید-

.تطویر العلم من خالل تراكم فرضیاتھ و نظریاتھ في مجال التفاعل الصفي و الكفاءة اللغویة-

.إبراز التفاعل االجتماعي الصفي في الجامعة الجزائریة-

دى م- ة  و م ة الجامع ة لطلب اءة اللغوی توى الكف راز مس اعي إب ل االجتم ة التفاع ي عملی اھمتھا ف س

.الصفي

ي عملی- ن دور ف ة م دفعھم الفت انتباه المسؤولین المختصین و المھتمین لما لعامل اللغ ت التفاعل ل

.  على إعطاء أھمیة كبیرة للّغة ، في المناھج الدراسیة في مستویاتھا المختلفة

:أھداف الّدراسة-3

ھ یعكس مفھوم الھدف طموحات الباحث و تطلعاتھ ، و یعكس مالمح الصورة التي یریدھا من بحث

.، بما یجب أن تكون علیھ ھذه الصورة ، و غالبا ما تكون األھداف إجابات عن تساؤالت 

ذا  ان ، و ھ ان و المك ي إطار الزم ق ف ى التحق رة تنحو إل ي أو فك و یتجلى الھدف في تصور ذھن

دف  ي أن الھ انبین یعن من ج رة : یتض كل فك ذ ش ذي یأخ ذھني ال ور ال ي التص ب األول ف ل الجان یتمث

رة  ذه الفك ق ھ بیل تحقی ي س د ف ي تعتم ائل الت ي الوس اني ف تنطوي نیة التحقق ، بینما یتمثل الجانب الث

.على نحو واقعي 

ھ جون دیويو یعرف  ي كتاب ة"الھدف ف ة و التربی ل م" "الدیمقراطی اه وجود عم نظم الھدف معن

ات ن العملی ة م دریجي لعملی ول أیضا . 1"مرتب ، یقوم النظام فیھ على االنجاز الت دل :"و یق دف ی الھ

على نتیجة أي عمل طبیعي في مستوى الوعي ، و ھذا یعني تدبر العواقب من حیث نتائجھا المحتملة 

ھ ع لتوجی و متوق ا ھ ادة مم ة و اإلف ة مختلف ین و بطریق ف مع ي موق ا ف ى م ة عل ةالمترتب . 2"المالحظ

لجنة التألیف و الترجمة و النشر ، ، ترجمة منى عقراوي و زكریا میخائیل ،الدیمقراطیة و التربیةجون دیوي ، )1

. 105، ص 1954، ةالقاھر
.62، ص 1981، دار النھظة العربیة ، القاھرة ، في اجتماعیات التربیةمحمد منیر مرسي ، )2
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ر عن القصد و الن و تعبی وي ھ ھ دی ر المرغوب تفالھدف كما یعلن ة و عن األث ة و الرغب ي ی ھ ف حقیق

1األشیاء ، و یمثل الغایة التي یسعى المرء إلى تحقیقھا

: تھدف الّدراسة إلى

 ّيتوضیح العالقة بین الكفاءة اللّغویة لّطلبة الجامعة و تنمیة الّتفاعل االجتماعي الصف.

 إلى أّن صفوفا دراسیة كثیرة یقّل فیھا الّتفاعل نتیجة عدم تمّكن الطلبة من لغة الّتواصل االنتباهلفت

. مّما یجعلھم یخشون المناقشة و إبداء الرأي و الحوار أثناء الّنشاطات الصّفیة

إبراز دور اللّغة في تنمیة الّتفاعل االجتماعي .

طلبة الجامعةإبراز مستوى الكفاءة اللّغویة لدى.

إبراز مستوى الّتفاعل االجتماعي الصّفي لدى طلبة الجامعة الناتج عن الكفاءة اللّغویة.

 الء امإی ة االھتم اھرة االجتماعی ي الظ ة ھ ة،باعتبار اللّغ توى الطلب ین مس وي لتحس ب اللّغ بالجان

.الوحیدة التي تتمحور حولھا كل العملیات االجتماعیة األخرى

:إلجرائیة للمفاھیم األساسیة للدراسة التعریفات ا-4

ھ  ان ، و یأخذ داللت ن اإلنس المفھوم تجرید ذھني و تصور لما تعنیھ الكلمة بالنسبة لفكرة ما في ذھ

یس . 2من السیاق الذي أستمد منھ أو الذي وضع فیھ و ل المفھوم ھو عنصر البد منھ في كل بحث ، فھ

ة للت و طریق ل ھ م فحسب ، ب ن أجل الفھ ا م واھر رصوّ عون ا بصفات الظ ع محتفظ نظم الواق ھ ی ، إن

د  وم بع ى الباحث ، لیق ال عل ي تنھ المتمیزة ، الدالة ، و یقوم بأول تصنیف وسط سیل االنطباعات الت

.ذلك بتوجیھ البحث موفرا لھ منذ البدایة وجھة نظر

و . 3و یحقق المفھوم في العلوم االجتماعیة وظائف التنظیم و التوجیھ و التعیین و التنبؤ و التواصل

ة اھیم اإلجرائی رت المف رط ظھ ا المف تعملة و تنوعھ اھیم المس ة المف دم دق ل ع ي ردة فع اھیم . ف و المف

نحو دراسة نقدیة تحلیلیة مقارنة في ندوة: أھداف التعلیم اإلبتدائي في دول الخلیج العربي "محمد وجیھ الصاوي ، )1

.327- 297، ص ص 1992أفریل 27-25، الدوحة ، "تربیة أفضل لتلمیذ المرحلة اإلبتدائیة في دول الخلیج العربي
، 2004، المكتبة المصریة للطباعة و النشر و التوزیع ، اإلسكندریة ،نظریة علم االجتماعالسید علي شتا ، )2

. . 139ص

سام عمار ، الكتاب :، ترجمةمنطق البحث في العلوم االجتماعیة–مناھج العلوم االجتماعیة مادلین غراویتز ، 3)

55- 53، ص ص 1993، 1الثاني ، المركز العربي للتعریب و الترجمة و التألیف ، دمشق ، ط
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ة–، فھياالسمياإلجرائیة تتضمن التأویالت القیاسیة التي یوجھنا إلیھا التعریف  اھیم اإلجرائی -المف

. بمثابة الكیفیة التي یتم بھا قیاس المفھوم

الكفاءة

ال ، ": الكفاءة اصطالحا ن أعم ھ م ف ب ھي الحد األقصى الذي یجب أن یصل إلیھ الطالب فیما كل

فیعرفھا ألنھا الذكاء العملي فلیب زارفیانأما . 1"و یحدد بدرجة معینة ، و یختلف باختالف الموضوع

ي لوكات ھ ن الس واع م ة أن ر بثالث عیات ، و تظھ ي وض ؤولیة و :ف عور بالمس تقاللیة ، و الش االس

ة (و منھم من ینظر إلیھا على أّنھا .2التواصل ون عقلی القدرة على قیام الفرد بأداء أعمال مختلفة قد تك

ء الفرد لعمل ما ، و یتسم ھذا األداء بالسرعة و الدقة أدا(، و یراھا آخرون أّنھا )أو انفعالیة أو حركیة 

. 3)و االتقان و الفاعلیة

: الكفاءة اجرائیــا

بسرعة و دقة و اتقان ، یتمیز عن السلوكات األخرى المالحظة ، و ھي القدرة على أداء أي نشاط

.ھي نامیة و متطورة 

الكفاءة اللّغویة

، تشومسكيل المحور األساسي لقیاس أھداف الّنظریة اللّغویة عند إّن مفھوم الكفاءة اللّغویة یمثّ 

.الّتحویلیة بصفة عاّمة-و أحد األصول الّتي تمّیز النظریة الّتولیدیة

بأّنھا المعرفة الضمنیة بقواعد اللّغة التي تتیح لإلنسان بناء أو تكوین الجمل میشال زكریاو أوضح 

ا  ك طبق ة،و ذل و تفّھمھا في لغتھ،و ھي تجسد العملیة اآللیة الّتي یؤدیھا متكلّم اللّغة بھدف صیاغة جمل

.لمنظومة القواعد الضمنیة الّتي تقرن بین المعاني و األصوات اللّغویة

، 1للنشر و التوزیع ،ط،العلم و اإلیمانمھارات ما وراء المعرفة وعالقتھا بالكفاءة اللغویةعبد المنعم أحمد بدران،1)

.2008، 62ص 

,MassonLes démarches compétence,sous la direction de AntoineMichel Parlier,)2

.Anact , 2004,PP27-31Edition
.18-15،ص2002الشرق للنشر و التوزیع ،القاھرة،،مكتبة زھرانسیكولوجیة المھاراتالسید محمد أبو ھاشم، )3
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وھي تشیر .مھارة الشخص في استخدام اللّغة لغرض محّدد"إلى أّنھا بالتو سریدشاردكما أشار 

راءة أو  الى درجة المھارة الّتي یتمّكن بھا الشخص من استخدام اللّغة مثل اتقانھ القواعد الّنحویة أو الق

".الكتابة أو الّتحّدث أو فھم اللّغة

الكفاءة اللّغویة إجرائیا

ھي درجة المھارة الّتي یتمّكن بھا الّطالب من استخدام اللّغة العربیة لغرض الكفاءة اللّغویة إجرائیا

. االستماعو الكتابة و التحدث و تقانھ القراءةإحّدد مثل م

 طلبة الجامعة :

دا والجلفة ،جامعةزاولوا دراساتھم في ھم مجموعة الطلبة الذین  ي تحدی مف ةقس ة و اللغ العربی

اآداب امعيھ م الج ددھم م 2014-2013للموس توى170و ع ي المس ا ، ف ة طالب یم الثالث ن التعل م

.في النظام ل م دمن مرحلة التدرج جامعيال

 الصفي اصطالحا االجتماعي التفاعل:

ب ، و  و یقصد بالتفاعل الصفي مجموعة أشكال و مظاھر العالقات التواصلیة بین األستاذ و الطال

ائل التواصلیة  الب ، بین الطالب و الط ا یشمل الوس یتضمن نمط االرسال اللفظي و غیر اللفظي ، كم

ا و  ف أو تبلیغھ ارف و التجارب و المواق رات و المع ادل الخب ى تب في المجال و الزمان ، و یھدف إل

.1نقلھا ، مثلما یھدف األثیر في سلوك المتلقي

لوكات ن الس ة م ین و ھي مجموع ي ب ر اللفظ ي و غی ادرة عن التواصل اللفظ و التصرفات الص

اتھم ) األستاذ و الطالب(طرفي العملیة التدریسیة ، في موقف معین مع تحقیق توازن بین إرضاء حاج

.2و تحقیق األھداف التعلیمیة المرغوبة

.44ص1995،معجم علوم التربیة و مصطلحات البیداغوجیا و دیتاكتیكالفرابي عبد اللطیف و آخرون ، 1)
، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة و علم ، واقع التفاعل الصفي داخل المدرسة الجزائریةنصر الدین جابر )2

16ص04كتیك ، بیردیتا201120، 30- 13النفس ، المجلد الثاني ، العدد األول ،ص
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:جرائیا الصفي إاالجتماعي التفاعل 

الل  ن خ وص م ا المفح ي ینالھ ة الت ي الدرج تبیان اھ ھ الس یس ب ي یق ث ، و الت ّده الباح ذي أع ال

.السلوكات اللفظیة و غیر اللفظیة ، التي تتم داخل الصف الدراسي

الدراسات السابقة-5

و إال إن  ا ھ ل بحث م إن ك بة للباحث ، ف ا بالنس ى عنھ ام ال غن ابقة ھي مصدر إلھ الدراسات الس

ن امتداد للدراسات التي سبقتھ ، ي أنجزت م ال الت لذلك البد من استعراض األدبیات أي معرفة األعم

ة لالستكشاف  قبل حول الموضوع الذي یشغل بالنا ، فاألدبیات الموجودة حول موضوع ما ھي طریق

1.، و قراءة النصوص المالئمة تسمح للباحث اإلحاطة بموضوع بحثھ و ضبطھ بصورة جیدة 

ن  ث ال یمك وع بح ار موض د اختی ة فعن وع أو ذاك ، ألن محاول ذا الموض ن ھ ب ع ا كت ال م إھم

دف  الباحث التعرف على المعنى الحقیقي للموضوع محل االھتمام و على األعمال التي تمت حولھ تھ

إلى تجنب االنطالق الغامض في البحث ، و في ھذا اإلطار فإن المصادر المتواجدة في المكتبات تمثل 

2.نھ سندا ثمینا ال یمكن االستغناء ع

دراسات في مجال الكفاءة اللغویة

الدراسة األولى:
أوریدة قرج: دراســــــــــــــــة 

.م2010-2008:زمن الدراســـــــة

ذكرات التخرج ":موضوع الدراسة موضوعات –مستوى التحصیل اللغوي عند الطلبة من خالل م

"-النحو أنموذجا

.عامان : ةــــــــمدة الدراس

.الجزائر–جامعة تیزي وزو :الدراســــــةمكان 

.میدانیة :طبیعة الدراســــة

:إشكالیة الدراســة
-موضوعات النحو أنموذجا–ما مستوى لتحصیل اللغوي من خالل مذكرات التخرج -

، ترجمة بوزید صحراوي و آخرین تدریبات عملیة–منھجیة البحث العلمي في العلوم االنسانیة موریس أنجرس ، 1)

.125، ص2004، 2، دار القصبة ، الجزائر ، ط
.131موریس أنجرس ، المرجع نفسھ ، ص )2
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إلى أي مدى تسھم بحوث التخّرج في ترسیخ ملكة لغویة سلیمة عند الطالب؟-

وراء ضعف كفاءة الطلبة اللغویة؟ما ھي األسباب-

كیف یمكن تفعیل الكفاءة اللغویة من أجل الرفع من مستوى التحصیل عند الطلبة؟-

اذا إذا كان البحث الجامعي عموما یعكس مستوى كفاءة الطلبة في التعبیر التحریري الممنھج ،- فلم

.معةال یتخذ ضمن أولى األولویات في تدریب الطلبة منذ دخولھم الجا

.وصفیة تحلیلیة :منھجیة الدراسـة

) .السنة الرابعة(مذكرة تخرج لغویة و أدبیة للنظام الكالسیكي 138:عّینة الدراســـــة

:ھدف الدراســـــة
ن امتالكھ آللیات البحث معرفة مدى تمكن الطالب الجامعي في نھایة مرحلة تكوینھ في اللیسانس م-

.العكسالعلمي أو

.سبة اكتساب الطالب الجامعي لملكة لغویة تحلیلیة سلیمةمعرفة ن-

:ةــــنتائج الدراس

بة - ري ، و أن نس ر التحری توى التعبی ى مس ة عل ة الالزم ارات البحثی تخدام المھ ي اس ص ف نق

.من الطلبة تعتبر كفاءتھم اللغویة متوسطة)26.31%(

).%26.31(ـكمیة البحوث التي سجلت فیھا أقل عدد من األخطاء قدرت ب-

ة الثانیةــــالدراس:
.دراسة فتیحة بن عمار و آخرون 

م2003: زمن الدراســــــة

".الطور الثالث نموذجا–واقع الممارسة اللغویة في المدرسة الجزائریة ": موضوع الدراسة

.سنــــــة:مدة الدراســـــــة

.بعض إكمالیات الجزائر العاصمة :مكان الدراســــــة

.میدانیة: طبیعة الدراســـــة

الطور الثالث نموذجا؟–ما ھو واقع الممارسة اللغویة في المدرسة الجزائریة :إشكالیة الدراسـة

. تحلیل مضمون :منھجیة الدراسـة

.منھاج اللغة العربیة للمرحلة اإلكمالیة : عّینة الدراســـــة

ة :ھدف الدراســـــة ة اللغوی ي اكساب الملك تغلة ف ة المس إعطاء نظرة شاملة عن النشاطات التطبیقی

.لتالمیذ المرحلة اإلكمالیة 
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:نتائج الدراســـــة
تعلم - ب الم ة تكس ة العربی د اللغ ذ لقواع تیعاب التالمی دى اس ة م عت لمعرف ة وض اطات تطبیقی نش

.یفھا معلومات نظریة حول اللغة ، وال تكسبھ القدرة على توظ

ون - ل أن تك ة قب ة منطوق التدریب على الجانب الكتابي للّغة على حساب الشفوي ، خاصة و أن اللغ

. مكتوبة 

.اقتصار النشاطات التطبیقیة على النوع التحلیلي و التركیبي دون األنواع األخرى -

الدراسة الثالثة
.دراســـــــــــــة ولید أحمد العناتي 

.دون تاریخ: الدراســــــــــةزمن 

."كفایات الطالب الجامعي باللغة العربیة": موضوع الدراســــة

.دون ذكر للمدة: مدة الدراســــــــــــة

.جامعة البترا األردنیة الخاصة ، األردن : مكان الدراســـــــــة

.میدانیة: طبیعة الدراســـــــة

ما مستوى كفایات الطالب الجامعي باللغة العربیة ؟:إشكالیة الدراســـــة

.وصفیة تحلیلیة :ـــةــمنھجیة الدراس

.طلبة قسم اللغة العربیة نماجامعیاطالب123:ــــةنة الدراســـــعیّ 

: ھدف الدراســـــــــة

.قیاس الكفاءة اللغویة بالعربیة لطلبة الجامعة -

.بالعربیة لطلبة الجامعةتطویر نموذج في الكفاءة اللغویة -

.وضع برامج عالجیة متجددة -

.وضع اختبار لغوي جامع یقصد إلى قیاس ما بلغھ تحصیل الكفاءة اللّغویة -

:نتائج الدراســـــة

.الطلبة ما یزالون دون مستوى الكفاءة اللغویة -
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.مستوى األداء اللغوي للطلبة متدن-

ة الالّ - ة المنھجی ة للحیل ار الطلب روریة افتق ة الض اءة اللغوی وعات الكف ة بموض ة ذات العالق إذا (زم

اعترضھم سؤال عن معنى كلمة أو ضبطھا أو أصلھا ، أو معنى أسماء األعالم ، أو ترجمة أحد 

).إلخ...األعالم 

دراسات في مجال التفاعل الصفي

ة األولىــــالدراس:
دراسة یسلم خدیجة عبد هللا 

.)م1973)(ھـ1403(:ةـــــــزمن الدراس

"تحلیل التفاعل اللفظي في تدریس المواد االجتماعیة للمرحلة االبتدائیة": ةـموضوع الدراس

.سنة دراسیة:ةــــــــمدة الدراس

.مكة المكرمة:ةـــــمكان الدراس

.میدانیة:ةـــطبیعة الدراس

للمرحلة االبتدائیة؟ما ھو واقع التفاعل اللفظي في تدریس المواد االجتماعیة :إشكالیة الدراسة
.المنھج الوصفي التحلیلي:منھجیة الدراسـة

ة :عّینة الدراســــة ذات قد اشتملت عینة الدراسة عشرین معلمة للمرحلة االبتدائی ة یدرسن تلمی بمك

.م 1973المكرمة في سنة 

دریس ھدفت ھذه ا:ھدف الدراســـة ي ت لدراسة إلى معرفة واقع و مستوى التفاعل اللفظي الصفي ف

. المواد االجتماعیة

:توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:نتائج الدراسـة

 جمیع كالم التلمیذات استجابة للمعلمة.

 أن كالم المعلمات أعلى من النسب القیاسیة ألداة فالندرز.

كار التلمیذات عدم اھتمام المعلمات بمشاعر و أف.

 استخدام المعلمات للطریقة اإللقائیة.

أن كالم المعلمات مباشر.

الدراسة الثانیة:
.دراسة اللّیقاني أحمد حسین 

.1976: زمن الدراســـــــة
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.تدریس المواد االجتماعیة تحلیل التفاعل اللفظي في : موضوع الدراسـة

.م 1976-1975السنة الدراسیة :مدة الدراســــــــة

.كلیة التربیة بجامعة عین شمس ،مصر :مكان الدراســــــة

.میدانیة :طبیعة الدراســــة

ما ھو واقع التفاعل اللفظي في تدریس المواد االجتماعیة ؟:إشكالیة الدراســة

.الوصفي التحلیلي المنھج:منھجیة الدراســة

ـة ون:عّینة الدراســــ ن طلتتك ة م ن عشرة طلب ة الدراسة م واد ةبعّین ن شعبة الم ام م دبلوم الع ال

.االجتماعیة بكلیة عین شمس 

.ھدفت الدراسة معرفة مستوى التفاعل اللفظي عند المواد االجتماعیة :ھدف الدراســـــة

مرات موزعة قام الباحث بتسجیل التفاعالت اللفظیة بین كل طالب و تالمیذه ثالث :نتائج الدراســــة

ة و  دة عشرین دقیق على ثالث حصص متباعدة یفصل بین كل منھا أسبوع كامل ، كما تم التسجیل لم

الث ى ث ة موزعة عل تون دقیق ب س ارن الباحث .حصص بالتالي فإن مجموع الزمن لكل طال د ق و ق

ب الطل اتھ العدیةبنس ھ و دراس ة لبحوث درز نتیج ا فالن ل إلیھ ي توص یة الت ب القیاس ذا بالنس ي ھ دة ف

:المیدان و قد جاءت النتائج كما یلي

اء ةبلأن جمیع الط ى اإللق تند تدریسھم عل ین یس ذ ، دلّ. المعلم الم التالمی بة لك ائج و بالنس ت النت

. على انخفاض نسبة كالم التالمیذ كثیرا عن النسب القیاسیة 

، اء أما الصمت و الفوضى ي أثن رة ف رات صمت كثی اك فت ن ھن م یك ھ ل ى أن فقد دلت النتائج عل

ة  رص الكافی ط الف م یع ت ، و ل م الوق ي معظ الم ف در الك ان مص م ك ك ألن المعل دریس و ذل الت

.لھ أو فیما وجھھ إلیھم من أسئلة للتالمیذ من أجل التفكیر فیما قا

 أما الفوضى فقد كانت قلیلة و ذلك اللتزام التالمیذ بما یقولھ المعلم و یفرضھ علیھم.

ر و إن ةبباستجابة المعلم ، تبین أن الطلو في ما یتعلق ى حد كبی ذ إل المعلمین یستجیبون للتالمی

.كانوا لم یصلوا في ھذا الجانب إلى المستوى القیاسي 

إلى المدح و توحید أفكار و مشاعر التالمیذ و ھذا یدل على أنھم أن الطلبة المعلمین كانوا یمیلون

.قضوا وقتا طویال أكثر من الالزم في ھذا األمر 
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 دا و ة ج ت قلیل ذ كان و في أسئلة المعلم ، تبین أن األسئلة التي وجھھا الطلبة المعلمون إلى التالمی

.كذلك الحال بالنسبة ألسئلة المعلم الفوریة 

المیذ بالكالم لم تكن بالقدر الكافي أن مبادأة الت.

الدراسة الثالثـــــة:
.دراسة باقر صباح و ھرمان فرناندز و سعدي لفتة

.م 1975-1974: زمـــــــن الدراســة

دائي ":موضوع الدراســة ع و الخامس االبت ي الصفین الراب ذ ف التفاعل اللفظي بین المعلم و التالمی

" .في بعض مدراس محافظة بغدادفي مادتي العلوم و الحاسوب

.موسم دراسي : مـــــــدة الدراســة

.محافظة بغداد :مـــــكان الدراسـة

.میدانیة :طبیـــعة الدراســة

ع و الخامس :ةإشـكالیة الدراسـ ي الصفین الراب ذ ف م و التالمی ین المعل ما مستوى التفاعل اللفظي ب

االبتدائي في مادتي العلوم و الحساب في مدارس محافظة بغداد؟

.منھج وصفي تحلیلي مقارن :منھجیة الدراســة

ى :عّینــــة الدراســة ى ) 31(اشتملت عّینة الدراسة عل وّزعین عل ا م ة ، )17(معلم ة ابتدائی مدرس

.مدارس مختلطة ) 9(مدارس اعتیادیة للبنات و ) 3(مدارس اعتیادیة للبنین و ) 5(كانت منھا 

م و :ھدف الدراســـــة ین المعل كانت تھدف الدراسة إلى معرفة و مقارنة مستویات التفاعل اللفظي ب

.التالمیذ في المدارس االبتدائیة 

:نتائج البحث األمور التالیةأظھرت :نتائج الدراســـــة

 انخفاض في نسب كالم المعلم عن النسب القیاسیة لفالندرز في أغلب الدروس التي شملھا البحث

 ھ ى توجی م عل الغالبیة من المعلمین یعتمدون على تالمیذھم في تسییر الدروس ، و اقتصار عملھ

.االسئلة لتالمیذھم 

ع للتالمیذ المستجیبین إھمال المعلمین عبارات الثناء و التشجی.

 لوحظ أن فترات الصمت و الفوضى استغرقت وقتا طویال.

 ارتفاع معدالت كالم التالمیذ بالمقارنة مع المعدالت القیاسیة.

 مبادأة التالمیذ كانت كبیرة.
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الدراسة الرابعة
ة نشوان یعقوبــــــــــــــــــدراس

.م1988: زمن الدراســـــــــــة

".التفاعل اللفظي في دروس الطلبة المعلمین بكلیة التربیة جامعة الملك سعود: لدراســــةموضوع ا

.موسم جامعي :مدة الدراســـــــــــة

.كلیة التربیة جامعة الملك سعود ، السعودیة :مكان الدراســــــــة

.میدانیة:طبیعة الدراســـــــة

:إشكالیة الدراســــة
ما أنماط التفاعل اللفظي في دروس الطلبة المعلمین بكلیة التربیة ، جامعة الملك سعود؟-

ما أنماط السلوك اللفظي في دروس الطلبة المعلمین؟-

ما أنماط سلوك التالمیذ اللفظي؟-

ما درجة المباشرة في دروس الطلبة المعلمین ؟ -

.الوصفي التحلیلي :منھجیة الدراســـة

.طالبا معلما تم اختیارھم بطریقة عشوائیة باستخدام أداة فالندرز 48: لدراســـــــةعّینة ا

:ھدف الدراســـــــة
.في دروس الطلبة المعلمین بكلیة التربیةمعرفة أنماط التفاعل اللفظي-

.معرفة أنماط السلوك اللفظي للمعلمین الطلبة -

.معرفة أنماط السلوك اللفظي للتالمیذ -

: ــــةـتائج الدراســن
.إن سلوك الطالب اللفظي الخاص بالشرح و إعطاء المعلومات ھو األكثر شیوعا -

) .%27.8(بلغت نسبة عدم المباشرة إلى المباشرة في سلوك الطلبة المعلمین اللفظي -

.ھذه األنماط من السلوك تقلل كال من التواصل و التعلم الفّعالین -

الخامسةالدراسة
راســة رجاء عبیدد

م1991: زمن الدراســــــــة

ـة وع الدراس یة ": موض ب القیاس ة بالنس ذاتھم مقارن ة و تلمی وم التربی ات دبل ي لطالب ل اللفظ التفاع

." لفالندرز

.م1991الفصل الدراسي الثاني لسنة :مدة الدراســــــــة
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.جامعة الملك فیصل السعودیة:مكان الدراســــــة

.میدانیة:الدراســـةطبیعة 

ھل مستوى التفاعل اللفظي لطالبات دبلوم التربیة و تلمیذاتھم متقاربة مع النسب :إشكالیة الدراسـة

القیاسیة؟

.وصفي تحلیلي مقارن:منھجیة الدراسة

انيبعض : عّینة الدراســـة الغ عددھن خریجات الفصل الدراسي الث ات 6و الب ن الملتحق ات م طالب

الع عددھن  ذاتھن الب دریس و تلمی ببرنامج دبلوم التربیة ،تخصص جغرافیا بقسم المناھج و طرق الت

.تلمیذة126

:ھدف الدراســة
.معرفة مستوى التفاعل اللفظي -

.ة لنید فالندرزمقارنة مستوى التفاعل اللفظي لدى الطالبات و تلمیذاتھن مع النسب القیاسی-

:أشارت نتائج البحث إلى ما یلي:ةـنتائج الدراس

ت - م بلغ الم المعل ط ك بة متوس بة ) %92.4(نس ت بالنس ا قورن ة إذا م ي مرتفع ة و ھ راد العین ألف

.القیاسیة لفالندرز

ت - تعلم بلغ الم الم بة ك یة ) %4.3(نس بة القیاس ت بالنس ا قورن دا إذا م ة ج بة منخفض ذه النس و ھ

.ندرز لفال

ة بالنسب ) %3.5(نسبة متوسط الصمت أو الفوضى وصلت إلى - و ھي نسبة منخفضة جدا مقارن

.القیاسیة لفالندرز 

.و ھذه النسبة منخفضة قلیال عن النسبة لدى فالندرز) %38.1(استجابة المعلم وصلت إلى -

 الدراسة السادسة
.دراســـــــة عبد العزیز عبد الوھاب البابطین 

.م1986: زمن الدراســـــــة

ا یختص    ": موضوع الدراسـة ا فیم ل تربوی ر المؤھ م غی ا و المعل ل تربوی م المؤھ ین المعل ة ب مقارن

"بتفاعلھ اللّفظي مع طالبھ أثناء عملیة التدریس

.دون ذكر :مدة الدراســـــــــة

.مدراس ثانویة بالریاض :مكان الدراســـــــة

.میدانیة :ةطبیعة الدراســـــ
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ـة كالیة الدراس د: إش ل یوج ا و ھ ؤھلین تربوی ین الم ین المعلم ي ب ل اللّفظ ي التفاع ة ف رق ذو دالل ف

المعلمین غیر المؤھلین تربویا أثناء عملیة التدریس ؟

.وصفیة تحلیلیة مقارنة :منھجیة الدراسـة

ى )26(اشتملت عّینة الدراسة على : عّینة الدراســــة معلم مواد اجتماعیة یعملون،و ھي موّزعة عل

معلما ،و تمثل المجموعة ) 12(ھلین تربویا و عددھا اثنا عشرؤمجموعتین تمّثل األولى المعلمین المِ 

.معلما ) 14(الثانیة المعلمین غیر المؤھلین تربویا و عددھم أربعة عشر 

:ھدف الدراســــة
ة الوقوف على واقع التفاعل اللفظي في- ي عملی وي ف ـتأھیل الترب المدارس الثانویة و إبراز دور ال

. التفاعل اللفظي 

ر - ین غی ن المعلم ا ، م اعال لفظی معرفة أن المعلمین المؤھلین تربویا تكون عملیة تدریسھم أكثر تف

. المؤھلین تربویا 

: نتائج الدراســـــة
ا و - ؤھلین تربوی ر الِم ین غی ن مجموعة المعلم ي الحدیث أفضل م ة ف ادأة الطلب رق ذيفئة مب بف

ي  ط القیاس ن المتوس ل م ا أق ة كان ذه الفئ ین لھ وعتي المعلم ائیة ،و أن متوسطي مجم ة إحص دالل

.لفالندرز 

ا و بف- ؤھلین تربوی ر فئة توجیھ األسئلة للطالب أكثر بقلیل من مجموعة المعلمین غیر الم رق غی

.دال إحصائیا ، و أن متوسطي المعلمین لھذه الفئة أقل بكثیر من المتوسط القیاسي لفالندرز 

ر دال إحصائیا ، و أن - رق غی ا و بف ؤھلین تربوی ر الم ین غی ن المعلم فئة الشرح و التلقین أقل م

.متوسطي مجموعتي المعلمین لھذه الفئة أكثر جدا من المتوسط القیاسي لفالندرز 

ؤھلین فئة- ر الم إعطاء التوجیھات و النقد و تبریرات السلطة أقل بقلیل من مجموعة المعلمین غی

روق ا و بف طتربوی ائیا ،إال أن متوس ة إحص ر دال ط يغی ن المتوس ل م ین أق وعتي المعلم مجم

.القیاسي لفالندرز 

ر- ن بف ا و لك ؤھلین تربوی ر الم ین غی ر دال فئة االستجابة للمعلم أفضل من مجموعة المعلم ق غی

.إحصائیا 

ا - اویة تقریب فئة تقبل مشاعر الطلبة و فئة تقبل أفكار الطلبة و فئة الصمت و الفوضى النسب متس

.مع مجموعة المعلمین غیر المؤھلین تربویا 

مؤھلین و غیر النتیجة بشكل عام ، أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعتي المعلمین ال

.یما یتعلق بأنماط تفاعلھم اللفظي مع طلبتھم أثناء التدریس داخل حجرة الدراسة المؤھلین تربویا ف
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مناقشة الدراسات السابقة
اعي األكفاء لغویا وعالقة ذلك بتنمحالیة ركزت أساسا على الطلبةإن الدراسة ال ة التفاعل االجتم ی

وفرة الصفي ، و لعلّ  ات المت ھا أول دراسة تتطرق إلى ھذه الزاویة من الكفاءة اللغویة ، حسب المعلوم

ن أحد  ة م دى الطلب ة ل اءة اللغوی ى ضعف الكف ا عل ن دراسات تتمحور كلھ ، إال أن ما عثرنا علیھ م

.أوجھھا ، و إبراز جوانب الضعف فیھا

الدراسات المتعلقة بجانب الكفاءة اللغویة
:يفي الجانب النظر

ةركزت الدراسة األولى:الدراسة األولى ة التحریری ابي(على كفاءة الطلبة اللغوی ب الكت ، و ) الجان

ب  ذا الجان ي ھ اوزون ف اء ال یتج ة األكف رزت أن الطلب ر متوسطو. %26.31أب ع األم ي واق م ف و ھ

ة تم رصد األخطاء المرتكب ت تھ ة ، النحویة،الصرفیة(الكفاءة اللغویة ، و كان ین ...).اإلمالئی ي ح ، ف

تماع و  راءة و اس ا ھي ق ط ،إنم ة فق أھملت الجوانب اللغویة األخرى ، ألن الكفاءة اللغویة لیست كتاب

ي . تحدث أیضا  ة ، و الت اثھم األكادیمی ي أبح ة ف ات الطلب ھ كتاب فقدمت لنا ھذه الدراسة وصفا لما علی

ل حظھا من العنایة؟من المفترض أنھا حظیت بعنایة ، فكیف الحال في تلك التي لم تن

اس :الدراسة الثانیة ي توضع لقی ة الصفیة الت في ھذه الدراسة تّم التركیز على النشاطات التطبیقی

وضعت ) أي النشاطات التطبیقیة(، و أبرزت أنھاكفاءة الطالب اللغویة من زاویة قواعد اللغة العربیة

ة ، لمعرفة مدى استیعاب الطلبة لقواعد اللغة العربیة ، و ھذه ات نظری ب معلوم الطریقة تكسب الطال

اطات ا رزت أن النش ا أب ا ، كم ى توظیفھ اءة  عل بھ كف يو ال تكس وع التركیب ن الن ي م ة ھ -لتطبیقی

و لعل ھذه الدراسة وضعت أصبعھا على أحد . التحلیلي ، دون النشاطات األخرى كاإلبدعیة منھا مثال

. أسباب تدني الكفاءة اللغویة للطلبة

توى األداء :الدراسة الثالثة دن ،و أن مس وي مت ة اللغ توى الطلب أن مس ت ب ذه الدراسة أجمل في ھ

ة  اءة اللغوی وعات الكف ة بموض ة ذات العالق ل المنھجی ى الحی رون إل ة یفتق ا ، و أن الطلب دن أیض مت

ى أسماء األعالم ،(الضروریة أو إذا اعترضھم سؤال عن معنى كلمة أو ضبطھا أو أصلھا ، أو معن

).إلخ...ترجمة أحد األعالم 

:يفي الجانب التطبیق
ة نھج الدراس ي:م في التحلیل نھج الوص ة الم ى و الثالث ة األول ي الدراس ف ف م توظی ة ت ا الثانی ، أم

ي . فاستخدم فیھا تحلیل المضمون  نھج الوصفي التحلیل أما فیما یتعلق بالدراسة الحالیة فقد استخدم الم

.ة العالقة بین المتغیریناالرتباطي ، لقیاس درج
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:عینة الدراســــــــة
السنة الرابعة (مذكرة تخرج لغویة و أدبیة للنظام الكالسیكي 138ھاتفي الدراسة األولى كانت عینّ 

امعي ا ) ج ط ، أم ة المتوس نة الرابع ة للس ة العربی اج اللغ ة منھ ة الثانی ة الدراس ت عین ین كان ي ح ، ف

ةماجامعیاطالب123ا الدراسة الثالثة فكانت عینتھ ة العربی م اللغ ة . ن طلبة قس ة الحالی ي الدراس ا ف أم

.لدراسات اللغویة و األدبیةلطالبا من طلبة السنة الثالثة 170فقد  كانت عینة الدراسة تشمل 

:أدوات جمع البیانات
ة ، تبیان و المالحظ ى أداة االس ة األول ي الدراس ة ف تخدمت الباحث د اس ة فق ة الثانی ي الدراس ا ف أم

ة  ة الثالث ا الدراس ھ ، أم ردات بحث استخدمت نظام التفیئة لیتناسب مع منھج تحلیل المضمون لرصد مف

ة تبیان و .فقد استخدم الباحث تقنیة المالحظة ، و المقابل تخدام االس م اس د ت ة فق ة الحالی ي الدراس ا ف أم

. قیاس التفاعل الصفيالمقابلة و المالحظة فضال عن أداة فالندرز ل

:األسالیب اإلحصائیة
ة  ین أن الدراس ي ح ة ، ف ب المئوی رارات و النس ة التك ة و الثالث ى و الثانی ة األول دت الدراس اعتم

ات ةالحالی دق و ثب اس ص اخ لقی ا كرونب اي ، و ألف ع ك ة و مرب ب المئوی رارات و النس دت التك اعتم

.االستبیان

فيالدراسات المتعلقة بالتفاعل الص
:الجانب النظري

ة  ة الحالی ھ الدراس أما الدراسات التي تناولت التفاعل الصفي فكثیرة ، ولعل من أھم ما استفادت من

.ھو استعمالھا ألداة نید فالندرز لقیاس التفاعل الصفي 

ھ  ز خطاب ة ، فیتمی ات الدراس ى جل أوق تحوذ عل ان یس م ك ى أن المعل ات إل و أجمعت جل الدراس

م باإللقاء ،  ال المعل ى إھم را ، إضافة إل نخفض كثی ادراتھم ی في حین أن كالم الطلبة في الصف و مب

ة  ا أجوب ادرة و التواصل و التفاعل ، أم إلى عبارات الثناء ، التي من شأنھا أن تحفز الطلبة على المب

في معظمھا على الطلبة فكانت بقدر أسئلة المعلم ، فلم یعط لھم الوقت الكافي للتفكیر فیھا ، و ال تشیر 

ذلك التفاعل  ّل ب وجود تفاعل إیجابي ، كما أن األستاذ لم یكن یھتم بمشاعر الطلبة و ال بأفكارھم ، فیق

ا . الصفي تاذ ، وفق الم االس ق بك و قد جاءت قیاسات التفاعل الصفي للدراسات السابقة كبیرة فیما یتعل

ن لقیاس فالندرز المعیاري ، في حین أن مساھمة الطالب و مب ادراتھ الصفیة كانت في معظمھا أقل م

ة .النسب المعیاریة  ة الدراس ن خالل عیّن ابقاتھا ، و م ة و عكس س ة الحالی ھ الدراس ت علی أما ما وقف

ا صفیا  اعال اجتماعی االمكّونة أساسا من الطلبة األكفاء ، فإن النتیجة أظھرت تف تمكن إیجابی ، نظرا ل

.الطلبة من لغة التواصل
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: في التفاعل الصفياساتعّینات الدر
كانت عینات الدراسات في التفاعل االجتماعي الصفي تتكون أساسا من معلمین و طلبة معلمین من 

، قلیل فقطكلیات مختلفة ، إنما اختالفھا في عدد أفراد العینات فقط ، فھي تزید عن بعضھا أو تنقص ب

.باألھمیة بمكان بحیث تظھر فوارق في النتائج المتوصل إلیھاو بالتالي فھي لیست

اتھم 170أما عینة دراستنا الحالیة فكان عددھا  ابعوا دراس ن ت ة ، و مم اءة لغوی م كف طالبا ممن لھ

.في السنة الثالثة من التعلیم الجامعي في تخصص الدراسات اللغویة و األدبیة

:مناھج الدراسات
اعالت سابقة اعتمدت الدراسات ال ل التف المنھج الوصفي التحلیلي ، و ذلك لرصد و وصف و تحلی

ي . الصفیة التي و قف علیھا الباحثون نھج الوصفي التحلیل ى الم ة عل في حین اعتمدت الدراسة الحالی

.االرتباطي ، لوصف و تحلیل المتغیرین و إبراز العالقة القائمة بینھا

:أدوات الدراسات
درزتاس د فالن في أداة نی ل الص ال التفاع ي مج ابقة ف ات الس ل خدمت الدراس ع التفاع د واق ، لرص

في  ھ ؛الص ل و أنماط اس التفاع درز لقی ن أداة فالن ال ع تخدمت فض د اس ة فق ة الحالی ا الدراس أم

.أفادت منھ دراستنا ، االستبیان و المقابلة و المالحظةشيء، و ھو أھم االجتماعي الصفي

:األسالیب اإلحصائیة
استعملت الدراسات السابقة في التفاعل الصفي التكرارات و النسب المئویة ، إضافة إلى اختبارات 

، أما الدراسة الحالیة فقد استعملت التكرارات و النسب المئویة ، و اختبار المعیاریةاالنحرافاتت و 

و الصدق و التمییز إلثباتعامل ألفا كرونباخ مربع كاي لدراسة العالقة بین المتغیرات ، إضافة إلى م

.یان المعد من قبل الباحثبالثبات في االست

ث بو  ة متوسط ،حی اءة اللغوی ي الكف ة ف توى الطلب شكل عام ، لقد أبرزت الدراسات السابقة أن مس

الحكم ، وكان تركیزھا على عینة من البحوث التحریریة ، و تمّ %26.31بلغت نسبة ھؤالء المئویة 

.، أو القراءة ، أو االستماعدون الجوانب األخرى من اللغة كالتعبیر الشفاھي فقط من خالل ذلك 

تیعاب  ة اس ا وضعت لمعرف رزت أنھ في حین ركزت أخرى على النشاطات التطبیقیة الصفیة وأب

ا ،الطلبة لقواعد اللغة العربیة ، ألنھا تكسب المتعلم معلومات نظریة ، و ال تكسبھ قد ى توظیفھ رة عل

كما ركزت على أن  النشاطات التطبیقیة تتناول النوع التحلیلیي و التركیبي ، دون النشاطات التطبیقیة 

، و ھذا الجانب مھم ، ألنھ انعكس سلبا على الكفاءة اللغویة للطلبة في المستویات الالحقة من األخرى

ا. مسارھم الدراسي ة الكف باب فأغلب ھذه الدراسات تصف حال ي أس ة ، و تبحث ف ن جھ ة م ءة اللغوی

.ضعف الطلبة فیھا
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ة  ة الحالی ھ الدراس أما الدراسات التي تناولت التفاعل الصفي فكثیرة ، ولعل من أھم ما استفادت من

.ھو استعمالھا ألداة نید فالندرز لقیاس التفاعل الصفي 

دراسة ، فیتمیز خطابھ باإللقاء أوقات الأجمعت جل الدراسات إلى أن المعلم كان یستحوذ على جلّ 

نخف ادراتھم ی ي الصف و مب ة ف الم الطلب ین أن ك ي ح را، ف ى ، إضافة عض كثی م إل ال المعل ى إھم ل

عبارات الثناء ، التي من شأنھا أن تحفز الطلبة على المبادرة و التواصل و التفاعل ، أما أجوبة الطلبة 

ى فكانت بقدر أسئلة المعلم ، و یعط لھا الوقت ال ا عل كافي للتفكیر فیھا من الطلبة ،و ال تنم في معظمھ

. وجود تفاعل ، كما أن األستاذ لم یكن یھتم بمشاعر الطلبة و ال بأفكارھم ، فیقل بذلك التفاعل الصفي

ابقة  في للدراسات الس ات التفاعل الص اءت قیاس د ج تاذو ق الم االس ق بك ا یتعل رة فیم اس كبی ا لقی وفق

اري ،  درز المعی ن فالن ل م ا أق ي معظمھ ت ف فیة فكان ھ الص ب و مبادرات اھمة الطال ین أن مس ي ح ف

.  النسب المعیاریة 
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خالصة

ذا الفصل األول د،من خالل ما سبق ذكره في ھ ن تحدی اؤالتھام رورا بتس كالیة الدراسة م و إش
د فرضیاتھا و  ا تحدید مفاھیمھا إلى التطرق إلى الدراسات السابقة و مدى اإلفادة منھا ، نكون ق أعطین

ھ أو امغلقیئا، أن ھناك شھا ، بحیث ال یشعر المتتبع لھذا العمل ، حسب رأینامفاتیح الدراسة حقّ  علی

.  امبھم



الفصل الثاني



الكفاءة اللغویة و بعض النظریات المفّسرة لھا: الفصل الثاني

تمھید

.، مفھومھا ، مكوناتھا ، بناؤھا المعرفي ، أبعادھا ، و مصادرھاالكفاءة -1

.اللغة ، تعریفھا ، وظائفھا-2

.الكفاءة اللغویة ، مفھومھا ، أھمیتھا -3

.األداء اللغوي -4

.قیاس الكفاءة اللغویة -5

.مكونات مقیاس الكفاءة اللغویة -6

.االتصال اللغوي-7

.لكفاءة اللغویةبعض النظریات المفّسرة ل-8

خالصة
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تمھید

تتمثل في القراءة و الكتابة و التحدث و االستماع ، ینبغي اللّغة جملة من المھارات و الفنون ،

النظر إلیھا على ضوء التكامل الكلي و الوظیفي بین ھذه الفنون األساسیة ، ألنھا ترتبط ببعضھا 

و أن تقسیمھا إلى فروع كثیرة یؤدي إلى ، بعالقات متشابكة ، ألن اللغة كیان واحد متصل األجزاء 

.، ینعكس بالضرورة على األداء اللغوي الكليتعلمھا و اكتسابھاظھور مشكالت كثیرة في 

تبرز أھمیة فنون اللغة استنادا إلى وظائفھا المختلفة ، فاكتسابھا السلیم ضروري للمتعلم ،كونھا 

إن واقع استخدام .سبیلھ إلى المعرفة ، و أداتھ في التطور الفكري و اكتساب الخبرات المختلفة 

ھ ، و في حیاتھ ، یبین مقدار ما یوظف و یطبق من كفاءات لغویة ،اكتسبھا عبر الطالب للغة في صف

حیاتھ الدراسیة و العامة ، وصوال إلى تحقیق الغایة المنشودة من تعلیمھا ، و ھي استخدام اللغة 

.بفاعلیة

لكفاءة و یرتبط مفھوم الكفاءة اللغویة بمفھوم آخر ھو مفھوم االتصال ، ففي الوقت الذي تعني فیھ ا

اللغویة تلك المھارات اللغویة التي تجعل الطلبة قادرین على فھم طبیعة اللغة ، و القواعد التي 

تضبطھا و تحكم ظواھرھا و الخصائص التي تتمیز بھا مكوناتھا من أصوات و مفردات و مفاھیم ، 

من االتصال المستمر فإن الكفاءة االتصالیة تعني أن الطلبة مزودین بالعبارات اللغویة التي تمكنھم 

.باألفراد الذین یشكلون األطراف الفاعلة في الصف الدراسي

إن واقع استخدام اللغة ، ال یسوغ فصل مھاراتھا ، و لكن ھذا التقسیم نابع من أغراض الدراسة 

لبیان جوانب األداء اللغوي و للتعمق في توضیح ما یشمل علیھ ، و ما یتضمن من مھارات فرعیة 

.ذا الفن أو ذاك ترتبط بھ
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.مفھومھا ، مكوناتھا ، بناؤھا المعرفي ، أبعادھا و مصادرھا: الكفاءة اللغویة-1

:تعریف الكفاءة1-1

، و الكفاءة 1یشیر معنى كلمة الكفاءة لغویا إلى معني القوة و القدرة على تصریف العمل

تعني القدرة عن جدارة على إنتاج أو تحقیق تأثیرات مطلوبة بأقل جھد و نفقة ھا مصطلحا ،بوصف

و یكثر استخدام ھذا المصطلح في مختلف المؤسسات حیث نسمعھ في األوساط اإلداریة . 2و ھدر

و التعلیمیة و الریاضیة و العسكریة و غیره ، و قد نال اھتماما ملحوظا في أوساط المھتمین 

.و الدراسات النفسیة و اللغویة بالقدرات العقلیة

الكفاءة بأنھا الحد األقصى الذي یجب أن یصل إلیھ الطالب فیما أحمد اللقاني و علي الجملف عرّ 

في %90كلف بھ من أعمال ،و یحدد بدرجة معینة ،و یختلف باختالف الموضوع،و قد یصل إلى 

.3في أعمال أخرى%80بعض األعمال و

و -بأنھا الذكاء العملي في وضعیات-فیعرف الكفاءة Philippe Zarifianأما عالم االجتماع 

4.االستقاللیة ، الشعور بالمسؤولیة و التواصل: أنواع من السلوكاتةتظھر بواسطة ثالث

إّن الكفاءات مرتبطة بممارسة معرفة في سیاق معّین سواء كان ھذا السیاق معمال أو فصال 

.فھمھا إالّ في سیاقات تمارس فیھا ھذه الكفاءات فعالیاتھا فالكفاءة ال یمكن .ا مدرسی

.المعجم الوسیط ، مادة كفأ )1
.4، ص1987، القاھرة ،"اللغة العربیة و مشكالتھا:"المركز القومي للبحوث التربویة)2

( ،العلم و اإلیمان للنشر و التوزیع ، مھارات ما وراء المعرفة وعالقتھا بالكفاءة اللغویةعبد المنعم أحمد بدران، 3

.2008، 62،  ،ص1ط
4(Les démarches compétence,sous la direction de AntoineMichel Parlier,
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1:مكونات بناء الكفاءة1-2

ز  اءةWittorski5یمّی اء الكف ي بن ات ف ة : مكّون ة و اجتماعی ة و وجدانی ة وثقافی ةوامعرفی نتاجی

praxéologique:

.تصورات الفاعل حول الوضعیةتصورات معرفیة ،و :المكون المعرفي -

.صورة حول الذات،الدافع:المكون الوجداني و ھو محرك الكفاءة-

.اعتراف المحیط االجتماعي بالكفاءة: المكون االجتماعي-

.تأثیر الثقافة على الكفاءة: المكون الثقافي-

.االنتاج الملموس و تقییمھ من المجتمع:المكون االنتاجي-

2:للكفاءةالبناء المعرفي1-3

اءة باكتساب خطاطات  ى الكف ة تبن اء تصورات schèmesمن وجھة النظر المعرفی ة و بن وجیھ

ت  ي وق ارف عن وعي ف د مع وین خطاطات لتجنی رتبط بتك اءة م اء الكف ا ؛ فبن عند الفرد للعمل وفقھ

.قیاسي من أجل عمل فّعال ، فھي تتم إذن بواسطة الممارسة و التدریب

3:ض الخصائص لمفھوم بناء الكفاءةبعPastréو یعطي 

.تبنى الكفاءة انطالقا من الوضعیة األنموذج-

.تنمو الكفاءة باألخذ في االعتبار الشروط المتنوعة و المحیطة بالوضعیة األنموذج-

.ألّن معرفة تطبیق القواعد ال یكفي.أن تكون كفءا ھي أن تعرف ماذا تفعل و أن تفھم ما یتم فعلھ-

Jean-François Lévy,"Etat de l'art sur la notion de compétence",Institut Nationale de

Recherche Pédagogique,Dépatement TECNE,France,p13 (1

Jean-François Lévy,ibid,p14. (2

Jean-François Lévy,ibid,p14 (3
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.بنیة مفاھیمیة للوضعیة تتطابق مع مسعى التخطیطبناء تصور ل-

ھذه المالحظات یمكن إیجازھا في فكرة اكتساب الكفاءات تتطابق مع توسیع حقل التفكیر و العمل مع 

.استعمال قدرات التحویل مع قدرات التنظیر و التجرید

أشار إلى أربع ممیزات للكفاءة و یدلّل بذلك على طابعھا فقدJacques Leplatأما عالم النفس 

.المعّقد

.الكفاءة إجرائیة وال معنى لھا إالّ بعالقتھا بالفعل-1

الكفاءة مكتسبة ، فالفرد ال یولد كفءا بالفطرة ، إنما یصبح كذلك بواسطة البناء الشخصي و -2

. ةاالجتماعي الذي یزاوج بین التعلیم النظري و نتائج الخبر

.الكفاءة مبنیة ، تمزج بصفة دینامیكیة العناصر التي تشكلھا لتلبیة حاجات التكّیف-3

الكفاءة مجردة و افتراضیة ، فال یمكن مالحظتھا ، لكن یمكن التدلیل علیھا بواسطة السلوكات و -4

1.األداءات

2:أبعاد الكفاءة 1-4

فلھا بعد اجتماعي و ثقافي ،ا من طرف الغیرالكفاءة بناء اجتماعي فھي معترف بھ:البعد االجتماعي

، و فضال على أّنھا مكّون للمعرفة فھي مكّون للسلطة.ھي نظام قیم مشتركة اجتماعیابونرو حسب 

.ینبغي أخذ القرارات و تحّملھا 

یعتقد أّن البعد االجتماعي ھو المسیطر فینبغي أن نأخذ في Wittorskiإذا كان :البعد الفردي 

مفھوم متعلّق بالصورة الذاتیة للفرد و المرتبطة ) الشعور بالفعالیة الفردیة(االعتبار الشعور بالكفاءة

.بالدافع للعمل

Michel Parlier ,Ibid ,pp27-31. (1

Jean-François Lévy,ibid,p5. (2
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على ف مجموعة سلوكات فعالة للحصولتوظّ ، الشعور بالكفاءة ھي نتاج التقییم الذاتي للفرد لقدراتھ 

.و ضبط السلوكاتاالنتقاءو في ،و تلعب دورا ھاما في عملیة التحفیز،نتائج أو تجنبھا

1:مصادر الكفاءة1-5

...فھم ظاھرة ، مفاھیم : معارف نظریة-

....طرق ، نماذج عملیة....كیف نتصرف من أجل :جرائیةإمعارف -

.....معارف ناتجة من الفعل:مھارات تجریبیة-

الھابیتوس: اجتماعیةمھارات -

الطابع اإلجرائي للكفاءة و التي تكمن في تجنید المصادر و علىGuy Le Boterfو یشدد 

معارف :تھیئتھا، و ھذه المصادر حسبھ ذات طبیعة مزدوجة ، فھي من جھة مصادر شخصیة 

: و من جھة أخرى ھي مصادر خارجة عن الفرد . نظریة، مھارات إجرائیة ومھارات اجتماعیة

2...وسائل عمل ، وثائق، معلومات

تعریفھا و وظائفھا: اللّغة2

معظم العلماء والمفكرین على أن اللّغة بصفة عامة ھي نظام صوتي رمزي تواصلي أجمع

تستخدمھ الجماعة في التفكیر و التعبیر عن أغراض أفرادھا و ما یدور في عقولھم و نفوسھم من فكر 

3.و مشاعر كما توظفھ الجماعة في االتصال و التفاعل بین أفرادھا

Jean-François Lévy,ibid,p7 (1

Michel Parlier,Les démarches des compétences,sous la direction de Antoine

Masson , Edition.Anact ,2004,PP27-31 (2

3)علي أحمد مدكور،تدریس فنون اللغة العربیة،دار الفكر العربي للطباعة و النشر،القاھرة،2002،ص23.
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تعریف اللّغة2-1

یذكر ھذا التعریف جوانب 1"إّنھا أصوات یعّبر بھا كّل قوم عن أغراضھم" :يتعریف ابن جن

ممّیزة للّغة ، فأّكد ابن جني عن الطبیعة الصوتیة للغة ، كما ذكر الوظیفة االجتماعیة في التعبیر و 

.نقل األفكار و التواصل ، و ذكر أّنھا تستخدم في المجتمع ، فلكل قوم لغتھم

تعریف تراجرTragerG.1949.

اللّغة نظام من الرموز المتعارف علیھا ، و ھي رموز صوتیة ، یتفاعل بواسطتھا أفراد مجتمع ما 

2.في ضوء األشكال الثقافیة الكلیة عندھم

فإذا كان االتصال .االتصالو المالحظ ھنا أّن التفاعل ھو الھدف ، و التفاعل درجة أعلى من 

فإّن التفاعل یعني المشاركة الوجدانیة ، یعني درجة أكبر من مجرد نقل فكرة من طرف إلى آخر ،

.االتصال و یتعّدى حدوده

تعریف ھالR.A.Hall1964.

یقوم األفراد من خاللھا بتحقیق االتصال و التفاعل بینھم ، و لھا مع ذلك طبیعة اللّغة مؤسسة

لمفھوم االتصال فحسب ، بل و في ھذا التعریف تأكید لیس . 3صوتیة ، كما أنھا نظام متفق علیھ

.للتفاعل بین األفراد

تعریف فینوكیروFinocchiaro1974.

اللغة نظام من الرموز الصوتیة تسمح ألفراد الثقافة الواحدة ، بل و بین ھؤالء و بین اآلخرین 

للغة ھما االتصال فھذا التعریف یعطي وظیفتین.4ممن یتعلمون ھذه اللغة أن یتواصلوا و أن یتفاعلوا

.و التفاعل

، ص 1،2004العربي ، عمان ، ط،دار الفكرالمھارات اللغویة مستویاتھا تدریسھا صعوباتھارشدي أحمد طعیبة،1)

150 .

,151رشدي أحمد طعیبة،المرجع نفسھ ،ص)  2

,152رشدي أحمد طعیبة،المرجع نفسھ ،ص (3

.153رشدي أحمد طعیبة ،المرجع نفسھ،ص (4
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وظائف اللغة2-2

و نظرا لألھمیة العضویة بین اللّغة و المجتمع فقد أسھب كثیر من العلماء في ذكر وظائف اللغة 

:في المجتمع عامة و في المجتمع الطالبي خصوصا

ّن الواحد و ألھمیة اللغة في المجتمع ،فھي معطاة مع المجتمع ألنھما ولدا من نفس الضرورة و أل

و ألّن اللغة مرآة المجتمع تعكس البنیة االجتماعیة في خصوصیاتھا و تبایناتھا .منھما یتطلّب اآلخر

و أیضا ألّن اللغة تشمل المجتمع ، و یمكن التحقق . ،بل ھي مؤشر التغّیرات التي تحدث في المجتمع

ودراستھا ووصفھا لذاتھا دون من ھذه األخیرة بطریقتین أّوال امبریقیا ،ألنھ یمكننا عزل اللغة 

لى عالقاتھا مع القیم و التمّثالت االجتماعیة التي تشّكل إالى توظیفھا في المجتمع ، و ال الرجوع

بھذا . بینما یستحیل األمر أن نصف المجتمع ، و نصف الثقافة بعیدا عن التعابیر اللغویة . الثقافة 

.1تمعالمعنى اللّغة تشمل المجتمع و ال یشملھا المج

2وظائف اللّغة عند جاكبسون :

.و تحمل الخبر األصلي الموضوع بدقة بدون تعلیق أو حكم: الوظیفة المرجعیة -

یظھر فیھا حضور للمرسل و أحكامھ و مشاعره و نصوصھ النقدیة الذاتیة و : الوظیفة التعبیریة -

.العاطفیة

و یظھر فیھا مراعاة المرسل للمرسل إلیھ بحیث یستحضر الكالم المؤثر و :الوظیفة التأثیریة -

.المقنع و الجّذاب

.و فیھا كالم یظھر الرغبة في ربط االتصال أو التقلیل منھ أو قطعھ:نتباھیة الوظیفة اال-

.الوظیفة البیانیة و یظھر من خاللھا لغة موضحة و معرفة و شارحة-

.إعطاء قیمة للرسالة بصیاغتھا بشكل معینو ھي : الوظیفة الجمالیة -

 1فیذكران في كتابھما اللّغة وظائف أخرى منھامحمد سبیال وعبد السالم  بنعبد العاليأّما:

«structure de la langue et structure de la societé » (1

،2013،مطبعة أنفو برانت،فاس،المغرب،سر التواصل ،التعبیر الشفوي و التعبیر الكتابينور الدین رایص،)2

.156ص
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ھذه القدرة . ان ملكة التمثیل الرمزي لدى االنسان ھو المنبع المشترك للفكر واللسان وللمجتمع

فكیر شیئا آخر غیر ھذه القدرة على إنشاء تمثیالت لیس الت. الرمزیة ھي أساس الوظائف المفھومیة 

، إّن التحول الرمزي لعناصر لألشیاء و على استخدام ھذه التمثیالت ، إنھا في جوھرھا قدرة رمزیة

الواقع او للتجربة إلى مفاھیم ھي العملیة التي یتّم بواسطتھا اكتمال القدرة المعقلنة للفكر التي لیست 

.، وفي ھذه الوظیفة المنظمة یرتبط الفكر بشكل واسع باللسانھو ُیَمْوِقُل الواقعمجرد انعكاس للعالم ف

خرى ، ال یتطلب أي مجھود إّنھ بخالف األنساق التمثیلیة األاللسان ھو الرمزیة األكثر اقتصادیة 

.عضلي وال یقتضي أي انتقال جسمي، وال یفرض أي عناء یدوي

لیس ھناك أیة عالقة طبیعیة مباشرة وبدون واسطة بین االنسان و العالم وال بین االنسان واإلنسان 

البد لھذه العالقة من وسیط وھو الجھاز الرمزي ، الذي جعل الفكر و اللسان ممكنین ، وخارج . 

، بل ھي من ي، فإن الكفاءة الرمزیة ھي الكفاءة األكثر خصوصیة للكائن البشرالدائرة البیولوجیة

.خصائصھأخصّ 

. 2اللغة و الذات2-3

نسان من حیث ھو ذات في اللغة وباللغة ، إذ ھي وحدھا التي تؤسس في حقیقة األمر یتشكل اإل

.ضمن واقعھا الذي ھو واقع الوجود»األنا«مفھوم

ال بواسطة إن الذاتیة المقصودة ھي قدرة المتكلم على أن یطرح نفسھ باعتباره ذاتاً و ھي تعرف

) فھذا الشعور لیس انعكاسا مادام في مقدورنا التعبیر عنھ(الشعور الذي یعیشھ كل واحد بأنھ ھو نفسھ 

.بل تعرف باعتبارھا الوحدة النفسیة و تضمن دواعي الوعي

إال عندما أخاطب " أنا" و ال یحصل الوعي بالذات إال عبر الشعور بالتضاد ، فال أستعمل ضمیر

.في كالمي" نتأ"یكون اأحد

المغرب ،الدار البیضاء،دار توبقال للنشر ،سلسلة دفاتر فلسفیة ، 5اللّغة،محمد سبیال و عبد السالم بنعبد العالي )1

.69-67ص ص،4،2005ط،

74ص،نفسھالمرجع ،محمد سبیال و عبد السالم بنعبد العالي  (2
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إذ یترتب عن ھذا الشرط و بمقتضى المبادلة أن . إن شرط الحوار ھذا ، ھو المكّون للشخص 

".أنا"في كالم من بدوره یشیر إلّي بواسطة ضمیر " أنت"انقلب 

.1"اللغة و المجتمع ، رأي و منھج"في كتابھ محمود سعرانو من الوظائف التي ذكرھا 

فكار و العواطف و الرغبات أو وسیلة لتوصیل األفكار للتعبیر عن األوسیلة اعتبار اللّغة 

»المؤتلفة في كلماتspeedاللّغة ھي التعبیر عن األفكار بواسطة » «بسویتھنري«.الخ...و

اللّغة وسیلة إنسانیة خالصة غیر غریزیة إطالقا لتوصیل األفكار،و االنفعاالت و ": "إدوار سایبیر"

."نظام من الرموز التي تصدر بطریقة إرادیةالرغبات عن طریق 

تصال أو التوصیل أو النقل أو التعبیر عن االوسائلالوظیفة األساسیة للغة ھي أنھا وسیلة من

.طریق األصوات الكالمیة

إن اللغة ال تعدو أن تكون مرآة ینعكس علیھا الفكر أو أداة عاكسة للفكر أو مستودعا للفكر 

.تجسیم الفكر أو التعبیر عنھ إلى أشباه ھذاالمنعكس ، أو وسیلة ل

:و یذكر أیضا أن اللّغة  تؤدي ثالثة أغراض أساسیة ھي

.إنھا وسیلة للتسجیل والرجوع إلى ما یسجل-3.إنھا عون آلي للتفكیر -2. إنھا وسیلة للتوصیل-1

مجرد وسیلة للتفاھم أو التوصیل ،بل وظیفة اللّغة إلى أن وظیفة اللّغة لیستمالینوفسكيوصل 

ھي أنھا حلقة في سلسلة النشاط االنساني المنتظم،ھي أنھا جزء من السلوك اإلنساني،إنھا ضرب من 

.العمل و لیست أداة عاكسة للفكر

لق الكالم ھو الوسیلة الضروریة للتشارك،إنھ اآللة الفریدة التي الغنى عنھا لخ:"مالینوفسكيقال 

.2"روابط اللّحظة،ھذه الروابط التي یستحیل بدونھا قیام العمل االجتماعي الموّحد

فالبّد .إّن الثراء أو االمتالء اللغوي ال بد من قدر أو نوع من الدّقة وإال اشتبھت الفجاجة و البصیرة

.من دراسات ألنواع الدّقة في تعلّمنا للّغة

ص11 ، 1963 ، ط2 ،رأي و منھج ،السكندریة ، محمود السعران ، اللّغة و المجتمع (1

.20- 12ص ص ،نفسھالمرجع ،محمود السعران )2
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:جاء فیھاللحاج بن زینب" ینفیتغشتاللّغة و الفكر عند "و في مقالة 

كثیرا ما نعیب على غیرنا سوء فھمھ لمقاصدنا الكالمیة ،أو یحكم علینا مسبقا بقصورنا في 

توضیح ما نرمي إلیھ من كالمنا،ھذا ما یجعل العملیة التواصلیة صعبة التحقق أو باألحرى تكون 

و لكن في حقیقة األمر أن ھذه . عدیمة الفائدة بوجود شبھ مشكالت تتولد بین الُملقي و المتلقي

.المشكالت ما ھي إال سوء استخدام اللّغة استخداما صحیحا

و لقد كانت اللّغة و مازالت الوعاء الذي یبلور االنسان من خاللھ وعیھ و أفكاره و بھا یبني 

نحھ كم ال یمكننا الحدیث عن فكر بدون لغة تم. جسره التواصلي مع اآلخر،و من خاللھا یبني فكره

.مسوغات الوجود و دالئل الحضور

بدون اللغة الیمكننا أن نؤثر في (تقوم بوظیفة تواصلیة تفاھمیة مع اآلخر والتأثیر فیھ حیث أنھ "...

ة خبرتھ یقوھذا الدور المنوط باللغة تجعل لغة الفرد لص. غیرنا من الناس على ھذا النحو أو ذلك

ئع ھو الذي یحدد القضایا األولیة التى یمكنھ معرفتھا الخاصة حیث أن كل ما یقع في خبرتھ من وقا

نا ھو عالمي العالم الصغیر و إّن حدود أف":یقول فیتغشتین،دود بنطاق عالمھوبھذا یصبح الفرد مح

.1"لغتي تعني حدود عالمي

إّن اللغة تبلور الخبرات البشریة وتجارب األمم في كالم مفھوم یمكن أن االجتماعیةمن الناحیة 

كما أنھا تساعد الفرد على ،و تحتفظ بھ جیال بعد جیل،یستفید منھ الغیر،و تدون التراث الثقافي

فإنھ ،فھي تزود بالعبارات ویرددھا في الظروف المناسبة.تعدیل سلوكھ لكي یتالءم مع المجتمع

.2اع سلوكھ كفرد لما یقتضیھ المجتمعیحاول اخض

مفھومھا و أھمیتھا:الكفاءة اللغویة3

سیطرة المتعلم سیطرة متقنة "یدعونا إلى القول أن الكفاءة اللغویة تعني الكفاءة باللّغةإّن ارتباط

و تتحقق ھذه . 3"ال االتصال اللغوي في صورتھ المنطوقة ، و في صورتھ المكتوبةكعلى جمیع أش

. مقالة،" اللّغة و الفكر عند فیتغشتین"،الحاج بن زینب )1
،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،محاضرات في علم النفس اللّغوي،حنفي بن عیسى )2

68ص ،دون سنة الطبع ،الجزائر 
رؤیة (حدود الكفاءة اللغویة للطالب المتخرج في برامج تعلیم اللغة العربیة في المستوى الجامعي،ندا الحسیني ندا )3

.3، ص1999، من أبحاث ندوة معاییر الكفاءة اللغویة ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، )لغویة
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: الكفاءة في اللغة العربیة عندما یمتلك الطالب المھارات األساسیة في فنون العربیة األربعة و ھي

القراءة و الكتابة و االستماع و الحدیث ، مع اكتساب عاداتھا الصحیحة ، و اتجاھاتھا السلیمة بحیث 

ة الواعیة و الكتابة یصل إلى مستوى لغوي یمكنھ من استخدام اللغة استخداما ناجحا عن طریق القراء

. 1السلیمة و االستماع الجید و النطق الصحیح

مفھوم الكفاءة اللّغویة3-1

تنظر األدبیات المختلفة إلى الكفاءة اللغویة على أنھا قدرة المتعلم على التواصل اللغوي وظیفیا و 

) كتابة و استماعا و تحّدثاقراءة و (إبداعیا ، بوضوح و دّقة ، و بطالقة و فاعلیة ، استقباال و إرساال 

. ، و تحقیق التأثیرات المطلوبة كل مرة ، بأقل جھد ممكن ، و في زمن قیاسي 

و االتجاھات و القیموة بأنھا الحد األدنى من المعارف إلى الكفاءة اللغویعلي موسىأشار 

من التفاعل اإلیجابي مع مكونات لغتھ األم و اتصالھ بالحیاة و الناتجةلطالبلالمھارات اللغویة 

.2األحیاء اتصاال فعاال

أّنھا المعرفة الضمنیة بقواعد اللغة التي تتیح بناء أو تكوین الجمل و تفھمھا میشال زكریاو أوضح 

طبقا لمنظومة في لغتھ،و ھي تجسد العملیة اآللیة التي یِؤدیھا متكلم اللغة بھدف صیاغة جملة،و ذلك 

.3القواعد الضمنیة التي تقرن بین المعاني و األصوات اللغویة

إلى أنھا قدرة رئیسة ینبغي أن یمتلكھا الفرد بحیث تحقق أعلى مستوى عندما محمد الناقةو أشار 

و ھو یشیر إلى ) conceptمفھوم(،و ھي تتضمن جانبین ھما جانب كامن األدائيتظھر في سلوكھ 

.4األداء الفعلي للعمل) processusعملیة(ام بالعمل ،و جانب ظاھر یشیر إلى إمكانیة القی

.58، ص1991للنشر و التوزیع ،الریاض ، ، دار الشواف، تدریس فنون اللغة العربیةعلي أحمد مدكور )1

، دراسات في المنھج و "اللغة العربیة في ضوء الكفایات اللغویة لطالب الثانویة العامة"علي اسماعیل محمد موسى، 2)

.130،ص1997، 41طرق التدریس ، الجمعیة المصریة للمناھج و طرق التدریس ، العدد

بیروت،،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،األلسنیة و تعلیم اللغةمباحث في النظریة میشال زكریا،3)

3).34ص،1984

القاھرة،كلیة التربیة،جامعة عین شمس،أسسھ و إجراءاتھ:البرنامج التعلیمي القائم على الكفاءاتمحمود كامل الناقة،4)

.12- 11ص ص،1987،
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و ھي نموذج لما یفترض وجوده في عقل المتكلم و ھو النموذج الذي أقامھ عالم اللغة على أساس 

القدرة األولیة على تمییز المنطوقات جیدة الصیاغة من تلك المنطوقات ضعیفة الصیاغة و یمكن 

1.ھا من خالل دراسة متأنیة لألداء الذي یعتقد أنھا تحددهفحص مدى وجود

بأنھا عبارة عن إنتاج عدد ال نھائي من الجمل و إدراكھ من الناحیة صابر عبد النبيو عرفھا 

النظریة و تمییز الجمل الصحیحة نحویا وغیر الصحیحة و فھم تركیب الجمل و تمییز الجمل التي 

.2اآلخر و استبانة الغرضیكون بعضھا صیاغة جدیدة للبعض 

، و أنھا أي أنھا تتصف بطابع الالشعور3"تملك التنظیم اللغوي بالسلیقة"و الكفاءة اللغویة ھي 

أي أن عملیة التكلم تتم . 4ترد إلى عملیة تحقق الشعوریة لسیاق الكالم یعیھ المتكلم بقدر ما ینطق بھ

. بصورة آلیة دون شعور بخصائصھ 

الحالیة الكفاءة اللغویة إجرائیا بأنھا درجة القدرة و المھارة التي یتمكن بھا و تعرف الدراسة 

االستماع و والقراءة و القراءة النقدیة و الكتابةالطالب من استخدام اللغة لغرض محدد مثل اتقانھ

یةئاإلمالالصرفیة والقواعد النحویة ووالمفردات اللغویة الحدیث وما یؤّسس لھذه المھارات من

.التذوق األدبيو

:أھمیة الكفاءة اللغویة3-2

، و بالتالي زیادة المحصول الفكري زیادة الخبرات و المعارف و المھارات التي یكتسبھا الفرد-1

و الجدیر بالذكر أن ھذا التحصیل المعرفي أو الفكري یبقى في اتجاه طردي .و الثقافي و الفني عامة

.ة الكفاءة اللغویة للفردمع النمو اللغوي ،  و مع زیاد

.التواصل مع النصوص المسموعة و المقروءة على اختالف أنماطھا -2

.التواصل مع مع تراث األمة و ثقافتھا -3

.63،صالمرجع السابقعبد المنعم أحمد بدران،1)
بناء منھج متكامل لتعلیم اللغة العربیة و أثره في األداء اللغوي لطالب الصف "،صابر عبد المنعم محمد عبد النبي)2

.155،ص1998رسالة دكتراه،معھد الدراسات و البحوث التربویة،جامعة القاھرة،"األول الثانوي

62صمشال زكریا ، المرجع السابق ،3)

.62المرجع السابق،صمیشال زكریا ،4)
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.ترجمة حاجاتھ و أفكاره و مشاعره -4

.التمكن من تطویر األفراد لذواتھم و إنجاز مھماتھم الوظیفیة بكفاءة و تمّیز -5

األداء اللّغوي و الفكري و التواصلي ، و القدرة على اإلضافة و التفاعل مع التمّیز على مستوى -6

. 1اآلخر بثقة

:األداء اللغوي-4

امتالكیعد األداء اللغوي دالة للكفاءة اللغویة فالكفاءة اللغویة ھي التي تقود عملیة األداء و ھي 

اآللیة اللغویة التي تعزى إلى منطقة الالوعي عند اإلنسان ،أما األداء الكالمي فھو حصیلة عمل ھذه 

.اآللیة 

أن التمییز بین الكفاءة اللغویة و األداء اللغوي ضرورة أساسیة في وصف تشومسكيو یرى 

القواعد العمیقة من معطیات األداء اللغوي لیحدد نظام االنطالقاللغة، و أضاف تشومسكي ینبغي 

الذي یستعملھ كل من المتكلم و المستمع في أداء لغوي فعلي بعد أن یكون قد امتلكھ،و الھدف من 

2.وراء ھذا الوصف اللغوي ھو تفسیر العالقات اللغویة بین المنتج و المعنى المراد

على مفھومین مھمین من مفاھیم التعلم اللغوي و أولھما الملكة اللغویة و تشومسكيولقد ركز 

یقصد بھا تلك الملكة التي تتكون لدى الفرد و تمكنھ من تكوین كل ما یرید من الجمل الجدیدة،و تعني 

أیضا المعرفة اللغویة و التي من مكوناتھا معرفة القواعد النحویة و الصرفیة و معرفة قواعد تحویل 

جمل من صیغة ألخرى،و ثانیھما األداء اللغوي و یقصد بھ ما یتحدث الفرد بھ بالفعل،ألن األداء ال

یمكن أن یكون بھ تردد أو تكرار أو توقف أو مخالفة للقواعد النحویة و اللغویة بحكم الظروف التي 

.تحكم الكالم العقلي من خجل أو مرض أو عدم معرفة بالموضوع

فرقا بین ما یستطیع المتكلم باللغة أن یعرفھ بوضوح و ھو ما یسمى لذلك یضع علماء اللغة 

، أما الكفاءة ما یجري من و األداء ھو ما یظھر على السطح.األداءفعلھ و یسمى یو بین ما الكفاءة

،مكتبة )دلیل اختبارات الكفاءة في اللغة العربیة(الكفاءة اللغویة للناطقین بالعربیة إبراھیم محمد علي و آخرون ، )1

.13، ص2010الفالح للنشر و التوزیع ، اإلمارات العربیة المتحدة ، 

.64عبد المنعم أحمد بدران، المرجع السابق،ص (2





43

و ھذا یعني أن اللغة التي ننطقھا فعال إنما تكمن تحتھا عملیات عقلیة تختفي وراء ،عملیات في العمق

1.الوعي

:اللغویةقیاس الكفاءة-5

إن الكفاءة اللغویة متنوعة التكوین،و أنھا تتكون من عدد من قدرات محددة ترتبط بعالقات فیما 

ترتكز على المعرفة الضمنیة بالمجموعة الكاملة و العامة من القواعد التي تؤلف بین و ھي.بینھا 

2.األنماط النحویة و المفردات المعجمیة و األشكال الصوتیة للغة

و تصمم اختبارات الكفاءة اللغویة لمعرفة مدى استطاعة الطالب في ضوء خبراتھ المتراكمة 

ؤھا،و ھي في ذلك عكس االختبارات التحصیلیة إذ أن اختبارات السابقة القیام بأعمال یطلب منھ أدا

الكفاءة اللغویة تنظر لألمام أي تنظر إلى كفاءة الطالب في القیام بأعمال تطلب منھ مستقبال،بینما 

االختبارات التحصیلیة تنظر إلى الخلف أي ما یكون قد درس بالفعل في برنامج اللغة و یوضع لھ 

3.جدول مواصفات

أن اختبار الكفاءة اللغویة ال یتقید بمنھج معین أو مقرر دراسي خاص،و مصطفى رسالنأوضحو 

و ینبغي .إنما یقیس مھارات عامة حسب الموقف الذي یحتمل للطالب أن یستخدم فیھ اللغة في حیاتھ

ات و من سم. أن یعكس محتوى اختبار الكفاءة اللغویة الغرض و الھدف الذي أعد االختبار من أجلھ

ھذا النوع من االختبارات أنھا واسعة المدى بالنسبة لقیاسھا لمھارات لغویة متعددة حیث تشمل 

.4الصوتیات و المفردات و القواعد و مھارات االتصال و المدركات و المفاھیم الثقافیة

أن اختبارات الكفاءة تستھدف مدى تمكن الطالب من مھارات لغویة رشدي طعیمةكما أوضح 

ھا من مصادر مختلفة سواء أكانت مناھج أو كتبا أو معلمین،و ھذه االختبارات غیر مقّیدة اكتسبو

1)محمود سلیمان یاقوت،قضایا التقدیر النحوي بین القدماء و المحدثین،دار المعرفة، القاھرة،1985،ص180-178.

2)جمعة سید یوسف،سیكولوجیة اللغة و المرض العقلي،دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع،القاھرة،1997،ص44.

.38 -37 ص 3)محمد عبد الخالق محمد،اختبارات اللغة،جامعة الملك سعود،الریاض،1989،ص

4)مصطفى رسالن،"الكفاءة اللغویة لدى طالب التعلیم الثانوي(عام-فني)و عالقتھا باتجاھاتھم نحو مھارات اللغة 

دراسات في المناھج و طرق التدریس،الجمعیة المصریة للمناھج و طرق التدریس،العدد49،مایو1998،ص  العربیة"،

.129-128ص 
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تصور واضح للمھارات اللغویة التي إنما تنطلق من،مقرر أو معلم محددبمنھج معّین أو كتاب أو 

1.یفترض أن یكون الطالب قد اكتسبھا

بإعداد أنموذج مقترح لمعیار الكفاءة اللغویة في اللغة العربیة یستخدم مع خریجي أحمدابراھیمقام 

البالغة و األدب :برنامج اللغة العربیة في المستوى الجامعي ،و ھو یتضمن ثالث أركان للغة و ھي 

االستماع و التحدث و القراءة ،و ثالث قدرات تم :و النقد وقواعد اللغة،و ثالث مھارات لغویة ھي

و ھذا . و القدرة على التفكیر االبتكاري و القدرة االستداللیةالقدرة على التفكیر الناقد: تدعیمھا ھي

.2األنموذج شمل كل مكونات الكفاءة اللغویة

إّن الكفاءة اللغویة ال یمكن قیاسھا بصورة مباشرة،و لكن یمكن االستدالل علیھا من خالل مجموعة 

بارات الكفاءة اللغویة،و تھدف الى الوقوف على مدى استطاعة من االختبارات یطلق علیھا اخت

.الطالب في ضوء خبراتھ اللغویة المتراكمة القیام بأعمال یطلب منھ أداؤھا مستقبال

و الدراسة الحالیة تحاول أن تضم عددا من اختبارات الكفاءة اللغویة و أال تھمل أي جانب من 

فاعلیة في الوقوف على مستوى ة و ب لكي تكون أكثر دقّ جوانب استخدام اللغة العربیة لدى الطال

غة العربیة مع األخذ بعین االعتبار التعریف االجرائي للكفاءة اللغویة الذي تبنتھ الحقیقي في اللّ ةبالطل

:و لذلك اشتمل مقیاس الكفاءة اللغویة للدراسة الحالیة على.الدراسة الحالیة

القراءة.

الكتابة.

االستماع.

الحدیث(الكالم(.

.مكونات مقیاس الكفاءة اللغویة-6

إّن واقع استخدام الفرد للّغة في حیاتھ ، یبین مقدار ما یوظف و یطبق من مھارات لغویة اكتسبھا 

خالل حیاتھ،و إن اختلفت طریقة اكتسابھ لھا من حیث الجودة و االتقان ، فھناك عوامل كثیرة تؤثر 

الثقافیة ، و عوامل النمو المختلفة ، و الخبرة و غیرھا، فالفرد یصرف فیھا،كالبیئة االجتماعیة و 

، دار الفكر العربي، الختبارات الموضوعیة في اللغة العربیة للمرحلة الثانویة، نماذج من ارشدي أحمد طعیمة1)

.46ص،2،2000طالقاھرة،

.67،صالمرجع السابقعبد المنعم أحمد بدران،2)
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معظم وقتھ في االستماع ، و أقل منھ في التحّدث ، و ال یستخدم القراءة إالّ في مواقف خاصة و قلیلة 

مقارنة بسابقاتھا ، في حین أن استخدامھ للكتابة قلیل جدا و على نطاق ضیق ، و لكنھ حین یستخدم أیا 

ھذه المھارات ، فإنھ یوظف األخرى بشكل مباشر أو غیر مباشر ،ألّنھا مرتبطة بالرسالة اللّغویة، من

.حیث البد من تكامل أطرافھا لتبلغ الرسالة مرادھا وظیفیا

و یؤكد االتجاه الوظیفي في تعلیم اللغة على تكامل مھاراتھا،وإبراز وحدتھا،و االستفادة  من عالقة 

في تنمیة مھاراتھ -على اختالف المراحل التعلیمیة - ا،و توظیف ما اكتسبھ المتعلممھاراتھا وارتباطھ

اللغویة األخرى؛وصوالً إلى تحقیق الغایة المنشودة من تعلیمھا،و ھي استخدام اللغة بفاعلیة قراءة 

.وكتابة،تحدّثاً واستماعاً 

د تكون مشتركة في كثیر من ولما كانت اللغة متكاملة وظیفیاً،فإن مھارتھا مرتبطة متداخلة، وق

األحیان،ترتبط فیما بینھا بعالقة تأّثر وتأثیر متبادل،فال تحّدث دون استماع،وال قراءة دون استماع أو 

.تحدث أو كتابة،و ال كتابة دون قراءة أو استماع أو تحدث

المتصلة بھا تربط شبكة العالقات أطراف األداء اللغوي تبعاً لطبیعة الرسالة اللغویة ، و العناصر 

،تكون )منطوقة(فاللغة إما شفویة وإما كتابیة،و حین تكون شفویة،من حیث استقبال اللغة أو إنتاجھا

عالقة تبادلیة قائمة على التأّثر والتأثیر ، والخلل في أحد طرفیھا أو في العالقة بین التحدث واالستماع

التي یتحدد ،كذلك األمر في الرسالة الكتابیةویفقدھا وظیفتھا ، ویھما سوف یشّوه الرسالة اللغویةكل

.طرفھا في القراءة والكتابة

ولكن ھذه العالقات الطرفیة لیست بمعزل عن بعضھا بعضاً؛ألن اللغة أیضاً إما استقبال وإما 

تتمّثل في العالقة نتاج؛ استناداً إلى استخدام الفرد لھا ؛ و لذلك فثمة عالقات أخرى تظھر بینھا؛إ

لیتّم إدخالھا إلى العقل ومعالجتھا ؛، كوسیلتي استقبال المعلومات والمعارف"القراءة واالستماع"بین

من ؛إعادة إخراج ما تّم استقبالھ ، ممزوجا بما لدى الفرد من خبرات ومھاراتو من ثمّ ،وتحلیلھا

.وتقدیمھا لآلخرین، كوسیلتین إلنتاج المعرفة "الكتابةالتحّدث و"خالل

إذ ال قیمة للتحّدث إن لم تكن عملیة االستماع صحیحة،؛و تجدر اإلشارة ھنا إلى أھمیة كل عالقة

تقوم على استقبال اللغة الشفویة وتحلیلھا وفھمھا فھماً واعیا،و تمّثل مضمونھا ودالالتھا اللغویة 

، إن كان التحّدث ال یقوم على أسس صحیحةوالنفسیة التى ینتجھا التحّدث،كما أنھ ال قیمة لالستماع 

.في إنتاج اللغة والتعبیر عن مضامینھا ودالالتھا بشكل سلیم
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، فال فائدة ُترجى من قراءة تفتقد إلى التعبیر الكتابي الجید عن واألمر سواء مع القراءة و الكتابة

كلھا،و كذلك بالنسبة إلى ، واالھتمام بوضوحھا وش، والتمكن من أسلوبھامضمون الرسالة اللغویة

؛ لتتّم عملیة الكتابة،التي تحتاج إلى قراءة فاھمة واعیة؛تستند إلى تحلیل ما یقرأ الفرد ونقده وتقویمھ

.بصورة صحیحة-فیما بعد-إنتاجھ كتابة

؛ االھتمام بعناصر اإلدخال واإلنتاج على حد سواء،وتقتضي سالمة الرسالة اللغویة أیاً كانت

التي ،، وإلى فقدان اللغة وظیفتھا، سیؤّدي إلى فشل التواصل اللغويل في أي مرحلة منھماألن الخل

.وجدت من أجلھا

ولكن ھذا التقسیم نابع من أغراض ،ال یسّوغ فصل مھارتھا،إن واقع استخدام اللغة في الحیاة

و ما تتضمن ،تشمل علیھو للتعّمق في توضیح ما ،لبیان جوانب الكفاءة اللغویةالدراسة والبحث

.ترتبط بھذا الفّن أو ذاك،من مھارات فرعیة

مھارة القراءة

،و تبرز أھمیتھا أكثر استنادا إلى وظیفتھا،القراءة جزء مھم من المنظومة الكلیة للغةإنّ 

اكتساب و أداتھ في التطور الفكري و ،كونھا سبیلھ إلى المعرفة،فاكتسابھا السلیم ضروري للمتعلم

على اعتبارھا دعامة ،ولذلك فإنھا تحظى باھتمام كبیر بین فنون اللغة األخرى،الخبرات المختلفة

أساسیة تلتقي عندھا باقي فروع اللغة،و تعتمد علیھا في نموھا و تطورھا،كما أن القراءة بدورھا 

.و تستمد منھا جوانب التمكن من القراءة الصحیحةتعتمد على الفنون األخرى،

و ،تبعا لمراكز االھتمامطرأ علیھ الكثیر من التغیرات و التطورات،و مفھوم القراءة نام متجدد

.التي یمكن أن تسھم القراءة في تغطیتھا و تلبیتھا،مقدار االحتیاجات المعرفیة و االنفعالیة

تھدف إلى ؛مجرد عملیة میكانیكیة بسیطة"راحل بدءا باعتبارھا وبناء على ذلك تمر القراءة بم

أي أنھا تركز على اإلدراك البصري للرموز ؛التعرف على الحروف و الكلمات و النطق بھا

ثم مرحلة فھم و تفسیر المقروء ؛1"دون االھتمام بالفھم،و النطق بھا،و التعرف علیھا،المكتوبة

،و األلفاظ المنطوقة إلى مدلوالتھا من األفكار و المعاني،رموز المكتوبةو المتمثل في ترجمة ال

؛ و امتّد تركیز القراءة إلى مرحلة أخرى 2"فأصبحت القراءة عملیة فكریة عقلیة ترمي إلى الفھم"

1)محمد رجب فضل هللا،االتجاھات التربویة المعاصرة في تدریس اللغة العربیة،عالم الكتب،القاھرة،1998،ص64.

2)عبد العلیم إبراھیم،الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة،دار المعارف،القاھرة،ط17،2002،ص.57
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ادة لیشمل المادة المقروءة و القارئ معا،فالقارئ ھنا لیس مستقبال سلبیا لما یقرأ،و إنما یتفاعل مع الم

المقروءة،و یتدخل فیھا تدخال واعیا موّجھا،و بھذا أصبحت القراءة عملیة عقلیة فكریة،تشتمل على 

التي تحتم على القارئ القراءة الناقدة."و تحلیلھا، و التفاعل معھا،و نقدھا،نطق الرموز ، و فھمھا

و .1"و الحكم علیھ،تكوین موقف منھو ،و إعمال عقلھ فیما یقرأ،بل َیِھّم بجھده؛أال یكون سالبا

توظیف ما یقف علیھ القارئ من فھم ، و ما یستخلصھ مّما یقرأ ، "تطور مفھوم القراءة لیشمل على 

في التغلب على المشكالت ، أو مواجھتھا ، عالوة على اإلفادة بھ في مواقف حیاتیة كثیرة، و إذا لم 

و أضیف إلى ما سبق معنى جدید للقراءة ھو .2"رئایوّظف ما یقرأ في ھذا المواقف ، ال یعّد قا

، و ھذا أدى بدوره إلى ظھور عوامل عاطفیة ترتبط بعملیة القراءة ، كالمیل و االستمتاع بالقراءة

، تشمل تفسیر الرموز و عملیة عقلیة انفعالیة دافعیة"الرغبة و الدافعیة ، و على ھذا أصبحت القراءة 

ارئ عن طریق عینیھ ،و فھم المعاني و الربط بین الخبرة السابقة و ھذه ، التي یتلقاھا القالرسوم

و ھذه المھارات بنائیة ،3"و حل المشكالت،و التذوق،و الحكم، و النقد ،، و االستنتاجالمعاني

تبدأ بالمھارات األساسیة البسیطة،و تتطور تبعا للمرحلة العمریة،بحیث یتم التدّرج في ،تراكمیة

تناول ھذه المھارات و اكساب المتعلم ما یلزم منھا على ضوء احتیاجاتھ المعرفیة و النفسیة و 

.االجتماعیة

 مھارة الكتابة

و ھي مرتبطة بفنون اللغة جمیعھا ارتباطا أساسھ خدمة النص ،الكتابة ھي اللغة ذاتھا

.ھذا االنتاج و مصدرا لھالذي تصب فیھ مختلف المھارات اللغویة،كقاعدة ل،)المنتج(المكتوب

یقتضي من الكاتب ،إن التعبیر الكتابي بوصفھ تعبیرا لغویا مضبوطا بجملة من القواعد الناظمة لھ

لیس على الصعید المعرفي فحسب،و إنما على الصعید ،أن یكون على درایة جیدة بھذه القواعد

مع ،غیا في تعبیره بصورة صحیحةفیوظف ھذه القواعد نحویا و صرفیا و إمالئیا و بالالوظیفي ،

و الذي یعطي تعبیره اتساعا و عمقا و ،ضرورة إلمام الكاتب بعلم الداللة المرتبط بھذا التوظیف

.ثراء في القراءة و التفسیر

مركز ،االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویةحسني عبد الباري عصر،1)

.146، ص2005االسكندریة للكتاب ، االسكندریة ، 

،2003،األردن،،دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعةمھارات في اللغة و التفكیرنبیل عبد الھادي و آخرون،2)

.185ص

3)حسن شحاتة و زینب النجار،معجم المصطلحات التربویة و النفسیة،الدار المصریةاللبنانیة، القاھرة،2000،ص105.
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فالقواعد النحویة تلعب دورا كبیرا في وضوح المعنى،بل و في صحتھ أیضا،فقد یتغیر المعنى 

ب و رفع و جر؛كما أن القواعد الصرفیة لھا تأثیر في تركیز المعنى و التعبیري بشكل كامل بین نص

تحمیلھ بمعان إضافیة تضفي على اللّغة التعبیریة جماال و عمقا و ثراء، فاختالف المبني یتبعھ 

اختالف في المعنى،و ظاھرة االشتقاق مثال تثري الفروق الفردیة الداللیة بین الصیغ ،و تزید الدقة في 

.ع اإلیجاز ، و تجعل المعنى أبلغ و أفصح في التعبیر عما یریده الكاتبالتعبیر م

و تأثیرھا مباشر في ،و القواعد اإلمالئیة مسؤولة أیضا على سالمة الكتابة و التعبیر الكتابي

أما القواعد البالغیة فھي عامل مؤثر في الكتابة و جمالھا ؛ص المكتوب و وضوح معناهمقروئیة النّ 

و تذوق معانیھا؛ألنھا تمد التعبیر اللغوي بعناصر التأثیر في القارئ و جذب اھتمامھ،و تزید من 

فاعلیة الكتابة في اإلقناع ،و استخدام التعبیرات البالغیة الجمیلة ، و یطور الكتابة و ینقلھا إلى عوالم 

.اءة و التفسیر و التذوقأوسع في القر

و أخیرا فإن القواعد الشكلیة ال تقل أھمیة عما سبق ،و خاصة ما یرتبط منھا بوضوح الخط و 

جمالھ،و ما لذلك من تأثیر في وضوح المعنى و سھولة التقاطھ من النص و اإلحاطة بھ،إضافة إلى 

استخدام عالمات الترقیم و بعض الفنیات المرتبطة بشكل الكتابة و تنظیمھا؛من حیث الھوامش و 

.نظافة الورقة،و غیر ذلك من أمور تحتاجھا الكتابة لتكون على أجلى صورة و أجملھا

فلم یعد ینظر إلى الكتابة على أنھا مجرد معرفة نقش الحروف على الورق ،ولكنھا أصبحت عملیة 

؛من خالل ي على الورقإعادة ترمیز للغة المنطوقة،في شكل خط"الجوانب،تتمثل في ةمعقدة و متعدد

وفق نظام معروف ،اصطلح علیھ أھل اللغة ؛ بحیث یعّد كل شكل من أشكال یرتبط بعضھا ببعض

ھذه األشكال ،مقابال لصوت لغوي یدل علیھ؛و ذلك بغرض نقل األفكار و اآلراء و المشاعر من كاتب 

.1"إلى قراء بوصفھم مستقبلین

مھارة االستماع :

كافیا لتحقیق االتصال الفعال ، فاستعداد المستقبل لتلقي الرسالة ذھنیا إن وضوح الحدیث لیس

. ونفسیا الستیعابھا مساویاً ألھمیة وضوح الرسالة وإرسالھا

،2،2002،القاھرة،جفنیاتھتعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام مداخلھ و ،محمود كامل الناقة و وحید السید حافظ 1)

.11ص
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فاإلدراك العمیق ألھداف ورغبات المرسل من قبل المتلقي یتطلب عدم االعتماد على المعانى 

، و لكنھ یتعدى ذلك إلى البحث بین معاني الظاھریة أو اللغویة للكلمات أو الجمل المستخدمة 

وحركات وانفعاالت ونبرات صوت المتحدث وسكناتھ ، و یكون ذلك بتركیز المتلقي أو المستقبل على 

التعبیرات غیر اللفظیة الحركیة للجسم و التعبیریة للوجھ بصفة خاصة ، و ما یحملھ من انفعاالت 

.ونظرات وارتباط ذلك بكلمات وجمل المتحدث

ةھو مھارة معقدة و ھو أكثر تعقیدا من القراءة،فالقارئ قد یستعین في فھمھ للمادة المقروء

بالصورة أوالرسم،و  قد یعاود قراءة الجملة أو الفقرة التي استعصت علیھ حتى یحقق غرضھ من 

التحلیل و التفسیر أما االستماع فإن على المستمع أن یتابع المتكلم متابعة سریعة تحقیقا للفھم و .القراءة

و النقد،وھذه عملیات معقدة ال تتیّسر إال لمن أوتي حظا وافرا من التعلیم و التدریب على مھارة 

1.االستماع

،و حسن اإلصغاء،و اإلحاطة بمعنى ما یسمع،و ھو االنتباهصد باالستماع تمرین الفرد على قو ی

لجوانب التعلیمیة،فھو في الفصل یعد وسیلة رئیسة للمتعلم،حیث یمارس االستماع في أغلب ا

مستمع،وفي األنشطة المدرسیة و في دور العبادة،و في شتى المواقف االجتماعیة التي یكون المتعلم 

2.طرفا فیھا

نسانیة واعیة مدبرة لغرض معّین ھو اكتساب المعرفة حیث تستقبل فیھا األذن إو ھي عملیة 

و تحلل فیھ األصوات إلى .اصل و بخاصة المقصودأصوات الناس في المجتمع في مختلف حاالت التو

و تشتق معانیھا من خالل ما لدى الفرد من معارف سابقة و .ظاھرھا المنطوق و باطنھا المعنوي

.3سیاقات التحدث و الموقف الذي یجري فیھ التحدث

كیف تعامل مع اآلخرین ، فبینما نتعلم داخل المدارسلإن االستماع بكفاءة وفاعلیة أمر حیوي ل

نقرأ ونكتب فإننا نكتسب مھارة االستماع بشكل غیر رسمي ، فمن المفارقات أن المھارات التي 

.ھي نفسھا تلك التي نتدرب علیھا قلیالً ) االستماع والحدیث(نقضي فیھا معظم الوقت،

1)علي أحمد مدكور،تدریس فنون اللغة العربیة،دار الفكر العربي،القاھرة،ط2،2002،ص63.

- 80،ص ص1986،مكتبة النھضة المصریة،القاھرة،و التربیة الدینیةطرق تدریس اللغة العربیةإبراھیم محمد عطا،2)

82.

،1999،،اإلسكندریة،المكتب العربي الحدیثقضایا في تعلیم اللغة العربیة و تدریسھاحسني عبد الباري عصر،3)

.123ص
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یعتمد على الكلمات والصوت ومستوى النبرات المستخدمة إن االستماع یتم عن طریق األذن وھو

أن االستماع ال یعني ضرورة النظر إلى المتحدث ومتابعة حركاتھ وانفعاالتھ من خالل الحواس ،أي 

أما اإلنصات یتم عن طریق العقل حیث یقوم باستقبال الرسالة من .األخرى وبصفة خاصة النظر

خالل العین واألذن ، یستخلص ویدرك المعانى التي یقصدھا المتحدث أو المرسل بعد تحلیل العالقة

.بین التغیرات اللفظیة وغیر اللفظیة التي یؤدیھا المتحدث

ولیس معنى ذلك أنھ ال یمكن أن یكون ھناك إنصات لحدیث شخص بدون استخدام البصر ، و لكن 

یمكن أن یكون ھناك درجة من اإلنصات نتیجة التركیز بالسمع ومتابعة مستوى النبرات الصوتیة 

بارات المستخدمة ، حیث یمكن تحلیل مضمون الحدیث وكذلك شدة الصوت ونوع الكلمات والع

.والوصول إلى نتائج أفضل

فاإلنصات ھو تركیز االنتباه آلراء وأفكار ومشاعر وتعبیرات اآلخرین اللغویة والجسدیة ، و عدم 

االعتماد على محتوى الكلمات ولكن الوصول إلى اتجاھات ومغزى ومضمون الحدیث للمرسل ،

فمھارة االنصات تتمثل في عدم مقاطعة المتحدث واستخالص ما یقصد من حدیثھ ، من خالل استبیان 

التعبیرات واإلیماءات واإلشارات التى یصدرھا والتى تصاحب األلفاظ الصوتیة وتعمل على تأكیدھا 

.وإیضاحھا

ن خالل إنصاتھ لمن كما أن االنصات یعمل على تعزیز العائد والتغذیة الراجعة للمرسل ، فإنھ م

. تحدث إلیھم وتفھم وجھة نظرھم یعظم ذلك من تفھمھ ألثر رسالتھ علیھم

.و عرفتھ الدراسة الحالیة إجرائیا بأنھ أداة الطالب في استقبال األفكار و اكتساب المعرفة

 مھارة التحدث

لذا فإنھ من األھمیة تمتع اإلنسان بمھارة إن النسبة األكبر من االتصاالت مع اآلخرین تتّم شفھیا،و

فالكثیر من . التحدث،فإنھا تعتبر من أھم المھارات الالزمة للحیاة االجتماعیة و العلمیة بعد ذلك

المتحدثین یعتقدون أن إلمامھم و إدراكھ بموضوع الحدیث و إتقانھ لھم كافیا لیتحدثوا إلى اآلخرین،و 

قائق و المواقف التي تساعدھم في ذلك،إال أنھم ال ینجحون ألنھم أن تحتوي رسائلھم الكثیر من الح

لذا فمن األھمیة أن یلم المتحدث بمھارة التحدث . تجاھلوا عناصر أخرى ھامة تفقد الحدیث قوة التأثیر

).محتوى الرسالة(بجانب إلمامھ بعناصر الموضوع الذي ھو بصدده 

:وتتمثل مھارة التحدث في
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 الذي یتناسب مع موضوع الحدیث فالبدایة دائما تكون بنغمة معتدلة اختیار مستوى الصوت

وطبیعیة مع االحتفاظ بإمكانیة تغییر مستوى الصوت مع تطور موضوع الحدیث لخلق األثر 

.المناسب

 القدرة على التحكم في سرعة حركة اللسان داخل الفم بما یسمح بضبط وتنظیم منطوق الكلمات

.واأللفاظ

ت التي یمكن أن تضیف قوة للحدیث من حیث استخدام الوقفات لزیادة التأكید على استخدام الوقفا

المعنى الذي یرید توصیلھ ، أو استخدام الوقفات عند نھایات الجمل أو بین الفقرات أو الفصل بین 

.المعانى والكلمات

فمھارة  لتنظیم عملیة التنفس لوقفات للمتحدث أن تعطیھ الفرصة كما تسمح مھارة استخدام ا ،

تنظیم عملیة التنفس أثناء الحدیث ھامة جداً بحیث ال یظھر المتحدث الھثاً خلف ما یخرج من فمھ 

من كلمات وتشمل ھذه المھارة تنظیم التنفس وأخذه دائماً من القفص الصدري ،  وارتفاع 

لنفس ، و وانخفاض الحجاب الحاجز ولیس التنفس من الفم أثناء الحدیث ، كذلك معرفة متى أخذ ا

یكون ذلك في الوقفات وعالمات الترقیم بین الجمل،و في آخر الفقرات وأثناء استخدام السكون 

.والوقفات التي یستلزمھا الحدیث للتأكید وتوصیل المعنى

 وضوح الكلمات ومخارج األلفاظ فكثیر من المتحدثین ال تظھر لدیھم بعض الحروف أو أثناء

لذا .كلمات من خالل عدم وضوح مخارج األلفاظ والحروف ذاتھاالحدیث ال یتم التركیز على ال

فمن األھمیة للمتحدث أن تكون لدیھ المھارة في وضوح مخارج األلفاظ وذلك بالتدریب على 

.الكلمات الصعبة والمركبة التي في حدیثھ قبل اإللقاء واستخدام السرعة المناسبة في الحدیث

اغات بین الفقرات واألخرى باستخدام أدوات وأصوات كثیر من المتحدثین یقومون بملء الفر

وتكرار الكلمات وغیرھا من اللوازم الصوتیة ، و مھارة الحدیث تستلزم أن ) اآله والھتھتھ(مثل

یكون المتحدث على وعى بالمحتوى الذي یقوم بالحدیث عنھ ، و أن یكون لدیھ المھارة بكیفیة 

ملء الفراغات ، من خالل استخدام التأكید والسكون استخدام أدوات الربط بین الفقرات وكیفیة

.وإعادة بعض الكلمات ولیس باألصوات األخرى التى ذكرت

 أحیاناً و بالرغم من تمكن المتحدث من الموضوع الحدیث إال إنھ ال یجد الكلمات المناسبة والتي

مات المالئمة و المناسبة تعمل على إیصال ما یقصده أو یعنیھ لمن یتحدث إلیھم ، فإن التعبیر بالكل

تعد من المھارات الھامة في الحدیث ألنھا تعمل على وجود األرضیة الواضحة والمشتركة بین كل 

من المتحدث والمستمع ، و كذلك على وضوح الرسالة وبالتالي تفھم المستقبل لمحتوى الرسالة 
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ة الواضحة التى یتفھمھا بدوره واقتناعھ بھا ، و أیضاً قدرتھ على التعبیر وإعطاء التغذیة الراجع

. المستقبل الذي كان من قبل ھو المرسل

سة لمكونات الكفاءة اللّغویة المھارات القاعدیة الُمؤسِّ
oالثروة اللغویة:

ھي تعرف المفردات اللغویة بأنھا مجموعة أو قائمة من الكلمات مع شرح مختصر لمعانیھا،و

نوع اللغة الخاص بشخص معّین أو فئة معینة أو مھنة ما أو ھي مجمل الكلمات التي تؤلف اللغة 

.1باعتبارھا أصغر وحدة مستقلة ذات معنى

بأّنھا عبارة على قدرة الطالب على تحدید معنى إجرائیاو عرفت الدراسة الحالیة الثروة اللغویة 

.الكلمات

تتكون من أصوات منعزلة غیر أن اللغة ال.أن المادة األولى للغة الكالم ھي األصواتو المالحظ

منفردة،ألنھا ال تؤدي وظیفتھا إال إذا ارتبط بعضھا ببعض وفق نظام معّین في مجموعات أو وحدات 

.2و ھذه المجموعات أو الوحدات الصوتیة یطلق علیھا الكلمات.صوتیة متجانسة متالئمة

فإذا ما ارتبطت ھذه .فاللفظ ھو مجموعة من األصوات المنطوقة،ق بین الكلمة و اللفظو ھناك فر

و بناء على ذلك فإن الكلمة أخّص ألنھا تعني اللفظ .المجموعة من األصوات بمعنى أصبحت كلمة

.3الدال على معنى

عارف اإلنسان و ھذا یعني أّن الكلمة ھي الوحدة األساسیة التي تشارك مشاركة فعالة في تكوین م

.4و تجاربھ و أفكاره و صوره الذھنیة،كما أنھا نقطة انطالق اإلبداع الكالمي

ھذا دُ مَ حْ و بما أن الطالب اجتماعي فھو یمیل إلى إثبات شخصیتھ في تعاملھ مع أسرتھ و رفاقھ ومَ 

و اإلنسان یكتسب ألفاظ اللغة و دالالتھا في تجارب .5االحتكاك و تلك الرغبة تجعل ثروتھ في نمو

،2003،الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة،معجم المصطلحات التربویة النفسیةحسن شحاتة،زینب النجار،حامد عمار،1)

.287ص

فافة و ة عالم المعرفة،المجلس الوطني للث،سلسلوسائل تنمیتھا- مصدرھا- الحصیلة اللغویة أھمیتھاالمعتوق،أحمد محمد 2)

.45،ص1996،الكویت،212الفنون و اآلداب، العدد 

3)إبراھیم أنیس،داللة األلفاظ،مكتبة األنجلو مصریة،القاھرة،1997،ص38.

.46أحمد محمد المعتوق،المرجع السابق،ص (4

5)محمد صالح الدین مجاور،تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة،دارالفكر العربي، القاھرة،2000،ص109.
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كثیرة من تجارب الحیاة معھا تتشكل الدالالت ثم تستقر على حال،عندھا یتبنى المرء لكل لفظ داللة 

.1معینة ھي جزء من عقلھ و من نفسھ

oالقراءة الناقدة:

رات االجتماعیة الشاملة و القراءة نشاط فكري یمثل وحدة متكاملة قابلة للتطور الرتباطھا بالتغی

التي اقتضت أن یكون للقراءة أھمیتھا البالغة في المجتمع المعاصر،كما اقتضت تغییر النظرة إلیھا 

.2تغییرا جوھریا على اعتبار أنھا أصبحت جزءا من النمو العام للطالب ترتبط بھ ارتباطا وثیقا

مع حرص في تقبل المعلومات و .لتفاعل معھو أما القراءة الناقدة فھي إعمال الفكر فیما یقرأ و ا

عملیة یقوم فیھا القارئ "بأنھاحسن شحاتة و عرفھا .3مطابقتھا مع الخبرات و المعارف السابقة

.4"بتحلیل ما یقرأ و إبداء الرأي فیھ و مناقشتھ،و االتفاق مع ما یقرأ أو االختالف معھ

قدرة الطالب على التمییز بین األفكار الرئیسیة و الفرعیة و "إلى أنھا مصطفى موسىو أشار 

التمییز بین الحقائق و اآلراء ، و التمییز بین الحجج القویة و الحجج الضعیفة،و التمییز بین التفسیر 

.5"المنطقي و غیر المنطقي

ئ من خالل تفاعلھ الوجداني أما الدراسة الحالیة فقد عرفتھ إجرائیا بأنھا نشاط ھادف یقوم بھ القار

و العقلي مع الموضوع المقروء،بھدف تذكر جزئیاتھ و فھم معناه و تحلیلھ و تفسیره و إعادة بنائھ و 

.تقییمھ

oالقواعد النحویة:

تمتاز اللغة العربیة بأنھا لغة اإلعراب،فآخر كلماتھا تتحرك وفق الحالة التي تكون علیھا في 

و النحو ھو القصد و الطریق،بمعنى الوصول بالكلمة إلى قصد معّین....)فاعل،مفعول،صفة (جملتھا

.1أو طریق نتبعھ معھا من أجل فھم معناھا من خالل أحوال أخرى

.11إبراھیم أنیس،المرجع السابق،ص) 1

2)فھیم مصطفى،أنشطة و مھارات القراءة في المدرستین اإلعدادیة و الثانویة،دار الفكر العربي،القاھرة2000،49.

.71،المرجع السابق،صعبد المنعم أحمد بدران (3

4)حسن شحاتة،القراءة االبتكاریة تشكیل للطفل المصري دراسات تربویة،عالم الكتاب،القاھرة،1994،ص68.

1)مصطفى إسماعیل موسى،"القراءة الحرة الموجھة و دورھا في تنمیة القراءة الناقدة و التفكیر الناقد لدى الطالب 

المعلمین بكلیة التربیة"،مجلة البحث في التربیة و علم النفس،كلیة التربیة،المینیا،1994،128





54

و النحو ھو مجموعة القواعد التي تنظم ھندسة الجملة و مواقع الكلمات فیھا و وظائفھا من ناحیة 

یقصد بالنحو أنھ العلم الذي یدرس العالقات كما2.المعنى و ما یرتبط بذلك من أوضاع إعرابیة

3.السیاقیة بین الكلمات في الجمل و یصنفھا في مفاھیم یستدل علیھا بسمات مخصوصة متضافرة

و النحو عبارة عن بلورة اللغة في قوانین عامة فھو یضع المعاییر النظریة العامة للغة و لذلك فھو 

ھدف :و للنحو ھدفان رئیسیان ھما.ة ثابتةمّ ااألساسیات و الضوابط و القواعد العبطيء التغییر،ألن

یرمي إلى مساعدة المتعلمین :و ھدف وظیفي.یرمي إلى تعلیم تعمیمات عامة شاملة عن اللغة:نظري

و یستعمل مصطلح القواعد و یراد بھ .4في تطبیق تلك التعمیمات و الحقائق في مواقف لغویة مختلفة

نظام كامن في عقل كل متكلم أصیل للغة ما،یتیح لھم فھم كل جمل لغتھ غیر المحدود عددا و :أمرین

.5طوال،و كذلك إنتاج جمل غیر محدودة و تمییزھا من الجمل غیر الصحیحة في لغتھ

و عرفتھا الدراسة الحالیة إجرائیا بأنھا مجموعة القواعد التي تنظم ھندسة الجملة و مواقع الكلمات 

.و وظائفھا من ناحیة المعنى و ما یرتبط بذلك من أوضاع إعرابیةفیھا 

oاإلمالء:

و ھي فن رسم الكلمات .6و ھي تصویر اللفظ بحروف ھجائھ التي ینطق بھا،رسم الكلماتوھي 

في العربیة عن طریق التصویر الخطي لألصوات المنطوقة برموز تتیح للقارئ أن یعید نطقھا طبقا 

.7لصورتھا األولى،و ذلك وفق قواعد وضعھا علماء اللغة

و عرفتھا الدراسة الحالیة إجرائیا بأّنھا القدرة على رسم الكلمات رسما دقیقا سلیما بالطریقة التي 

.ق علیھا أھل اللغة مع التمكن من استخدام المھارات الخاصة بھا في كتابة الكلمات كتابة سلیمةاتف

1)زكریا إسماعیل،طرق تدریس اللغة العربیة،دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،1991،ص201.

2)محمد إسماعیل ظافر و یوسف الحمادي،التدریس في اللغة العربیة،دار المریخ للنشر،الریاض،1984،ص65.

3)إبراھیم محمد عطا،طرق تدریس اللغة العربیة و التربیة الدینیة،مكتبة النھظة المصریة،القاھرة،1986،ص65.

.368-365محمد صالح الدین مجاور،المرجع السابق،ص ص (4

.204حسن شحاتة،زینب النجار،حامد عمار،المرجع السابق،ص (5

6)حلمي محمد عبد الھادي،قواعد اإلمالء و الخط في الكتابة العربیة،مكتبة الرائد العلمیة،عمان،1997،ص5.

7)عبد الفتاح حسن البجة،أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة المرحلة األساسیة العلیا،دارالفكر للطباعة و

.184ص2001،عمان،التوزیعوالنشر
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اللغوياالتصال-7

إّن االتصال بین األفراد یتكون من عّدة عملیات منھا ما ھو ذھني ، و منھا ما ھو عضلي ، یبدأ 

تتكّون الفكرة في ذھنھ و یضّمھا إلى األمر بمجموعة من األفكار التي یرید فرد أن ینقلھا إلى غیره ،

غیرھا لیؤلّف منھا محتوى یرید التعبیر عنھ إّما إلعالم اآلخرین بھ أو تغییر اتجاھاتھم أو تنمیة قیمھم 

ضّم األفكار إلى بعضھا یستتبعھ .، أو غیر ذلك من أھداف یقصد المرء من خاللھا االتصال بغیره

ینتقي الفرد بعد ذلك من رصیده اللغوي .صّب المحتوى فیھاالبحث عن الجمل و التراكیب التي یراد

مجموعة من المفردات التي تناسب المحتوى ثّم یبحث في النظام الصوتي للغتھ عّما یلزم ھذه 

و طریقة (.المفردات من أصوات أو أشكال األداء الصوتي مثل النبر و التنغیم ما یعبر عما یقصده
أو من ) األفكار(خل في نطاق بناء الرموز سواء من حیث مضمونھا كل ھذا ید)تعلق الكالم ببعضھ

.و ھي المرحلة التي تسمى بتركیب الرموز) طریقة األداء اللغوي(حیث شكلھا 

ّما أن تنقل الرسالة شفاھة أي من خالل االتصال إ: بعدھا تأخذ عملیة االتصال أحد طریقتین

و .لّما، و إّما أن تنتقل كتابة،وھنا یكون المرسل كاتباالمباشر بین فرد و آخر،و ھنا یكون المرسل متك

إذا انتقلنا الى المستقبل وجدنا أّن االتصال یمّر بعملیات أخرى تبدأ برموز تنتقل من مرسل عبر أداة 

من أدوات االتصال،أو قناة من قنواتھا ،و في انتقالھا یلحق بھا ما یلحق من تشویھ أو تحریف یجعل 

.ل أمرا متعّذراكمال عملیة االتصا

و االتصال عملیة ثنائیة یتبادل فیھا المرسل و المستقبل األدوار، فالمرسل قد یكون في أثناء 

الحدیث مستقبال،و المستقبل قد یكون مرسال ، و ھذا طبعا في مواقف االتصال الشفوي  المتبادل فقط 

وارھما و قد یكون االتصال شفھیا فقد یكون االتصال كتابة فال یتبادل الفردان في لحظة االتصال أد. 

1.غیر متبادل أي أحادي االتجاه كأن یستمع المرء الى المذیاع أو یشاھد التلفاز

یتلقى المستقبل الرسالة في صورة تیار من األصوات التي یرتبھا في وحدات یعطیھا معنى محّددا 

فتھ بسیاق الكالم ثّم یربط ھذا كلھ بما وظیفة كل منھا بالنسبة لغیرھا في ضوء أْلَفِتھ بنظام اللّغة و معر

ھذه العملیة ھي ما یسمى بفك الرموز ، و الفرد ھنا لیس سلبیا ، إّنما ..خبرة سابقة بالمجال لدیھ من

.156ص،المرجع السابقرشدي أحمد طعیمة ، ) 1
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إّنھ یحّدد دالالت الكلمات في ضوء الموقف العام ..إّن المستقبل یصنع المعنى و ال ینتقل إلیھ.. إیجابي 

.1في ضوء مستواه اللّغوي ، و قدرتھ على فھم اآلخرین.الالذي تحدث فیھ عملیة االتص

مفھوم االّتصال-7-1

یطلق مصطلح االّتصال حین یحّدد مستعمل اللغة موقفا یتطلّب منھ نقل معلومات معّینة لتحقبق 

و ھذا اإلجراء أو ھذه . التقارب المعرفي بین األفراد ، و من ثّم یمكن أن یتغّیر الموقف بشكل أو بآخر

و أطلق على . لعملیة تتطلّب الّتفاوض أو تبادل وجھات النظر حول المعاني خالل التفاعل بین األفرادا

ھذا الشكل من التفاوض لفظ الخطاب ،ھذا المصطلح یشیر إلى التفاعل الذي یجب أن یأخذ مكانة 

2.ّدثلتأكید قیمة المعنى لما ینطق بھ المتحّدث، و للتحقق من فعالیتھ كمؤّشر لنیة المتح

أّن االتصال ھو العملیة التي یتّم عن طریقھا انتقال المعرفة من :فیقولحسین حمدي الطوبجيأّما 

شخص آلخر حّتى تصبح مشاعا بینھما ، و تؤدي إلى التفاھم بین ھذین الّشخصین أو أكثر ، و بذلك 

و ھدف تسعى إلى تحقیقھ ، و مجال یصبح لھذه العملیة عناصر و مكّونات و لھا اتجاه تسیر فیھ ،

الحظة ،و البحث ، و التجریب و الدراسة العملیة بوجھ میھ ، و یؤّثر فیھا مما یخضعھا للتعمل ف

.3عام

مھارات االتصال اللّغوي -7-2

االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة و بین ھذه المھارات : إّن مھارات االتصال اللغوي أربعة ھي

كالھما المھارات الصوتیة التي یحتاج الكالم یجمعھما الصوت ، إذ یمثلفاالستماع و.متبادلةعالقات 

بینما یجمع ما كتب بین القراءة و الكتابة ، و یستعان . إلیھما الفرد عند االتصال المباشر مع اآلخرین

و القراءة صالت و بین االستماع. بھما لتخطي حدود المكان و أبعاد الزمان عند االتصال باآلخرین

من أھمھا أّنھا مصدر للخبرات ، إذ ھما مھارتا استقبال ال خیار للفرد أمامھما في بناء المادة اللّغویة 

و الفرد في كلتا المھارتین یفّك الرموز ، بینما ھو في الكالم و الكتابة  .أو حّتى في االتصال بھا أحیانا

و الفرد في المھارتین . سّمیان مھارتي إنتاج و إبداع یرّكب الرموز و فیھما یبعث رسالة و من ھنا ت

.157،ص،المرجع السابقرشدي أحمد طعیمة) 1

.157،صرشدي أحمد طعیمة ،المرجع السابق2)
.25، ص1982، دار القلم ،الكویت ، وسائل االتصال و التكنولوجیا في التعلیمحسین حمدي الطوبجي ، )3
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من رصیده في و الرصید اللغوي للفرد فیھما أقلّ ). مستمع أو قارئ(األخیرتین مؤّثر على غیره 

.1إّن منطقة الفھم عند الفرد أوسع من منطقة االستخدام).االستماع و القراءة(المھارتین األولیین

الفصلغوي في االتصال اللّ -7-3

یدور النشاط اللغوي في الفصل حول مجاالت عّدة ، و تختلف ھذه المجاالت باختالف المواقف 

التي یمر بھا الطالب داخل الفصل ، و خصائصھ ھو نفسھ ، و مدى كفاءتھ في اللّغة التي ھي أداة 

إلى غیر ذلك ...التواصل ، و الفترة الزمنیة التي یجري فیھا االتصال و البیئة المدرسیة المحیطة بھ

ویمكننا تلخیص مجاالت االتصال اللغوي في الفصل .من عوامل التباین في مجاالت التواصل اللّغوي

تعبیر الفرد عن استجاباتھ لألشیاء و طلب المعلومات و إعطاؤھا ، وحل المشكالت و مناقشة :فیما یلي

النجازاتھ و الترویح عن اآلخرین ، و األفكار ،اللّعب باللّغة ، لعب األدوار االجتماعیة و تحقیق الفرد

.إخفاء الفرد لنوایاه

و لكل مجال من ھذه المجاالت بالطبع أنماط اللّغة المناسبة لھا من أصوات و مفردات و تراكیب ، 

.2فضال عن السیاق الثقافي المحیط بھا

الكفاءة االتصالیة-7-4

ذكره في دراسة Dell Hymesھو تجدر اإلشارة إلى أّن صاحب مصطلح الكفاءة االتصالیة

التي نشرھا في كتاب علم اللغة االجتماعي ،و On Communicative Competenceبعنوان 

و یعني المفھوم عند . صاغھ لیقابل بھ مفھوم الكفاءة الذي طرحھ تشومسكي أمام مفھوم األداء

Hymes، أو مناسبة الحدیث للسیاق االجتماعي باإلضافة إلى اإللمام بقواعد علم اللّغة االجتماعي

و یعني ھذا حسب ھیمز القدرة على نقل رسالة أو توصیل معنى معّین ، و .اإللمام بالقواعد النحویة

أي .الجمع بكفاءة بین معرفة القواعد اللّغویة و بین القواعد اإلجتماعیة في عملیة التفاعل بین األفراد

و البدیھة التي تمّكنھ عند الكالم من استخدام اللّغة و تفسیرھا بشكل مناسب في أّن الفرد یملك الحدس 

.أثناء عملیة التفاعل ، و في السیاق االجتماعي

.163ص،المرجع السابق،رشدي أحمد طعیمة )1

164رشدي أحمد طعیمة،المرجع السابق، ص) 2
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و یشیر ھابرماس إلى أن فحص اللغة و الكالم لن یقتصر فقط على دراسة الجمل من الناحیة 

ستوى جدید یعني بتداولیة األفعال والخطاب الصوتیة و التركیبیة أو الداللیة ، بل یجب أن ننتقل إلى م

، بحیث ال نكتفي بالجمل لصالح دراسة تداول الخطاب ككل،أي االنتقال من دراسة الكفاءة اللغویة إلى 

.1الكفاءة التواصلیة

و إذا كان تشومسكي قد اھتم بالفصل بین الكفاءة و األداء اللغوي ،فإن ھابرماس طور مفھوم 

مفھوم الكفاءة التواصلیة التي أصبحت بعد ذلك كنایة عن مجموع الكفاءات الكفاءة اللغویة إلى

البشریة الموضوعة في سجل التاریخ اللغوي للبشریة ، و التي یصبح بمقتضى ذلك أمور تعلمھا و 

.2اكتسابھا متیسرا و سھل البلوغ

لك من حیث أن على خالف تشومسكي في تمییزه بین القدرة و األداء، فلھابرماس رأي آخر ، و ذ

الھدف الذي یركز علیھ ھابرماس ھو القدرة على التواصل و ھي قدرة المتحدث على الفھم 

" فھو یرى في حدیثھ عن اللغة و الكالم .یضع جملة مصاغة جیدا في عالقات الواقعھالمتبادل،ألن

ط التي تمّكن فالجملة یجب أن تفي بالشرو.بأنھ یجب على المتحدث أن یفي بالفروض العامة للتواصل

.3"من القدرة التواصلیة

خصائص الكفاءة االتصالیة یجملھا فیما ساندرا سافجنون نقال عن 4رشدي أحمد طعیمةو یذكر 

:یلي

 أّن الكفاءة االتصالیة مفھوم متحرك و لیس ساكنا ، إّنھ یعتمد على قدرة الفرد على تبادل

.إّنھا عالقة بین طرفین،المعنى مع فرد آخر أو أكثر

یمكن أن یحدث في مواقف ال حّد لھا ، إّنھا تتطلب القدرة على االختیار ،إّنھا محّددة بالسیاق

.المناسب للغة و األسلوب في ضوء مواقف االتصال و األطراف المشتركة

1)حسن مصدق،النظریة النقدیة التواصلیة،المركز الثقافي المغربي،المغرب،ط1،1993،ص127.

.127حسن مصدق ، المرجع نفسھ ،ص (2

التنویر للطباعة و النشر و أبوالنور حمدي أبو النور حسن، :رت،األخالق و التواصل،یورغن ھابرماس3)

.161،ص2012التوزیع،بیروت،

،المنظّمة االسالمیة للتربیة و العلوم اللثقافة ،العربیة لغیر الناطقین بھا مناھجھ و أسالیبھ،تعلیم رشدي أحمد طعیمة4)

.12، ص1989،الرباط
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الكفاءة تعني القدرة المفترض وجودھا و الكامنة وراء . أّن ھناك فرق بین الكفاءة و األداء

إّن الكفاءة ھي ما نعرف أّما األداء فھو ما نفعل ، .داء التوضیح الّظاھر لھذه القدرةاألداء ، بینما األ

.و ھو الشيء الوحید الذي یمكن مالحظتھ ، و في ضوئھ تتحّدد الكفاءة و تنمیتھا و تقویمھا

أّن الكفاءة االتصالیة نسبیة و لیست مطلقة ، و تندرج تحتھا كفاءات أخرى ھي:

و تشیر الى ما یقصده تشومسكي من الكفاءة اللغویة ، أي معرفة نظام اللّغة ، و الكفاءة النحویة-

.القدرة الكافیة على استخدامھا

الكفاءة اللّغویة االجتماعیة و تشیر إلى قدرة الفرد على فھم السیاق االجتماعي الذي یتم من -

ماعیة المختلفة ، و القدرة على بما في ذلك العالقات التي تربط بین األدوار االجتاالتصال،خاللھ

.تبادل المعلومات ، و المشاركة االجتماعیة بین الفرد و اآلخرین

كفاءة تحلیل الخطاب و تشیر إلى قدرة الفرد على تحلیل أشكال الحدیث ، و التخاطب من خالل -

ھذا بالّنص فھم بنیة الكالم و إدراك العالقة بین عناصره ، و طرق التعبیر عن المعنى ، و عالقة 

.ككلّ 

الكفاءة االستراتیجیة و تشیر الى قدرة الفرد على اختیار األسالیب واالستراتجیات المناسبة للبدء -

ذلك من بالحدیث أو لختامھ،أو االحتفاظ بانتباه اآلخرین لھ،و تحویل مسار الحدیث،و غیر

.عملیة االتصالإلتماماستراتجیات مھمة 
الكفاءة االتصالیة إذن لیست مجرد القدرة على استیعاب نظام اللّغة،أو حّتى استخدامھ بشكل 

مطلق، بل عملیة فردیة اجتماعیة معا،فردیة حین تتعلّق باألسالیب الخاصة للفرد لمواجھة المواقف

.  واجتماعیة حین تتعلّق بالسیاق الذي یتّم فیھ االتصال،

غویة و الكفاءة االتصالیةالكفاءة اللّ -7-5

أّن الكفاءة اللّغویة یقصد بھا أّن الفرد یعرف النظام الذي یحكم اللّغة 1رشدي أحمد طعیمةیرى 

التقاط المعاني اللّغویة و العقلیة و على ، و یطّبقھ بدون انتباه أو تفكیر واع بھ، كما أّن لدیھ القدرة 

.للّغویة المختلفةااألشكالالوجدانیة و الثقافیة التي تصحب 

ّ الكفاءة االتصالیة فیرى أّنھا قدرة الفرد على استعم حس لغوي ال اللّغة بشكل تلقائي مع توفر أما

.یمیز بھ الفرد بین الوظائف المختلفة للّغة في مواقف االستعمال الفعلي 

،1،2004ط،القاھرة،دار الفكر العربي،صعوباتھاالمھارات اللّغویة مستویاتھا تدریسھا،رشدي أحمد طعیمة1)

.177-176ص
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:زوایافّرق بین الكفاءة اللّغویة و الكفاءة االتصالیة من عدة Jung Hun Ahnو یضیف أنّ 

تشمل الكفاءة اللّغویة على المعرفة الضمنیة أو الكامنة الخاصة : من حیث نوع المعرفة-

بینما تشمل الكفاءة االتصالیة على المعرفة الضمنیة أو الكامنة الخاصة . بالتراكیب اللّغویة

.و ثقافیةاجتماعیةباستعمال اللّغة في مواقف 

لّغویة تحكمھا قواعد معّینة ، و ھي القواعد اللّغویة بینما الكفاءة ال: من حیث القواعد الحاكمة-

تحكم الكفاءة االتصالیة قواعد أخرى خاصة بالعالقة بین األشخاص و التنظیمات االجتماعیة و 

.الضوابط الثقافیة

إّن الكفاءة اللّغویة تزّود الّدارس بإمكانات التعمیم لعدد غیر محدود من : من حیث إنتاج اللّغة-

مل ، بینما تزّود الكفاءة االتصالیة الّدارس بالقدرة على تعمیم أشكال السلوك االتصالي المناسبة الج

.لعدد غیر محدود من المواقف االجتماعیة

من حیث النحو تھتم الكفاءة اللغویة بالنسبة للنحو بمدى التزام الجمل بالقواعد النحویة المحّددة ، -

تختص بھ الكفاءة اللّغویة ، بینما تختّص الكفاءة االتصالیة بمدى إّن الشكل النحوي للجملة ھي ما 

مناسبة الجمل لسیاقات محّددة ، الجانب االجتماعي ھو ما یشغل الكفاءة االتصالیة ، و لیس مجرد 

.البنیة النحویة للجمل

تستند یستند اكتساب الكفاءة اللغویة على عوامل وراثیة فطریة ، بینما: من حیث اكتساب اللّغة-

.الكفاءة االتصالیة على عوامل ثقافیة یواجھھا الفرد خالل تعلّمھ

ال تنعكس الكفاءة اللّغویة بدقة األداء اللّغوي ،ألّن األداء اللّغوي یتأّثر بمجموعة : من حیث األداء-

فاءة كما نجد أّن الك. من العوامل التي تتخّطى حدود الجانب اللّغوي بما في ذلك الكفاءة االتصالیة

االتصالیة ال تنعكس أیضا بدقة على األداء االتصالي ، ذلك ألّن األداء االتصالي یتأّثر أیضا 

.بمجموعة من العوامل التي تتخطى حدود االتصال نفسھ مثل القلق

تتكّون الكفاءة اللّغویة من بنیة سطحیة و بنیة عمیقة باإلضافة إلى القواعد : من حیث البنیة-

.بینما یصعب الحدیث عن ھاتین البنیتین في الكفاءة االتصالیةالتحویلیة ،

:براغماتیقا التواصل عند ھابرماس-7-6

إلى البراغماتیقا العامة " البراجماطیقا العامة عند ھابرماس"أشار محمود سید أحمد في دراستھ 

األداء و صحة أساس الكالم،و القدرة و :عند ھابرماس یمكن أن نستخلص أھم مالمحھا و ھي

:الصورة المعیاریة لفعل الكالم و الكلیات و الكالم المثالي و یمكن عرضھا على الوجھ التالي

:صحة أساس الكالم-أ
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ایؤكد ھابرماس على أنھ یجب على المتحدث أن یختار تعبیرا مفھوما حتى یفھمھ المستمع و أیض

في حدیثھ مع اختیار امخلصیجب أن یكون لدیھ قصد توصیل قضیة صادقة و أن یكون المتحدث

.1تعبیر صحیح

ال غنى عنھا في فعل التواصل بھدف تحقیق التفاھم او ھنا یؤكد ھابرماس على أن ھناك شروط

.بین األفراد و الذوات

:الصورة المعیاریة لفعل الكالم-ب
أن األساس الذي یرتكز علیھ استخدام أفعال الكالم ھو القدرة المنتجة ألفعال الكالم یرى ھابرماس

" ففعل الكالم ینجح إذا حدثت عالقة بین المتحدث و المستمع،فالقوة المنتجة توجد في واقعة مؤداھا 

عالقة أن المتحدث یمكن في تأدیة فعل من أفعال الكالم أن یؤثر على المستمع بطریقة تجعلھ یبني "

.2"شخصیة معھ

أن التمییز الداخلي لمعیار فعل الكالم یعكس مستویین یجب أن یتحرك "كما یؤكد ھابرماس على 

اسمو یطلق على المستوى األول .بینھما المتحدث و المستمع إذا أرادا التواصل مع بعضھما البعض

ث مع المستمع،و یطلق على الذي بناء علیھ یتواصل المتحدIntersubjectivityالمستوى البینذاتیة

أو مستوى الموضوعات Propositional Contentمستوى المضمون القضوياسمالمستوى الثاني 

أي أن التواصل في اللغة عنده یمكن أن .3"و الجذب التي یتبادل المتحدث و المستمع أراءھما حولھما

ما یخص شیئا من األشیاء یفیحدث فقط عندما یدخل المشاركون بصورة تلقائیة مع بعضھم البعض

.نفیھا ھذان المستویا

:الكلیات البراغماتیقیة-ج
یرى ھابرماس أن القدرة على وضع جمل مصاغة جیدا من الناحیة النحویة في أفعال الكالم 

ھذه الكلیات Pragmatic Universalsتفترض أن المتحدثین یمتلكون سلسلة من كلیات براغماتیقیة

تكون بین ذاتین و لدیھا القدرة على تكوین عناصر لغویة،و ھذه الكلیات تكون عناصر خالصة تؤسس 

.4شروط التواصل ألنھ بدون ھذه الشروط ال نستطیع تحدید مكونات الكالم الممكن

1)محمود سید أحمد،البراجماطیقا عند ھابرماس،دار الثقافة للتوزیع و النشر،القاھرة،1993،ص17- 18.

.162بو النور حمدي أبو النور حسن ، المرجع السابق ،صأ (2

.162أبو النور حمدي أبو النور حسن ، المرجع السابق ،ص (3

.25محمود سید أحمد ،المرجع السابق ،ص (4
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،و األسماء الشخصیة و مشتقاتھا:و المقوالت البراغماتیة  عند ھابرماس لھا مكونات عدة منھا

.تعبیرات الزمان و المكان و أسماء اإلشارة و األفعال المؤدیة و األفعال القصدیة غیر المؤدیة

:و كان تركیز ھابرماس على األفعال المؤدیة و یرى أنھا تنقسم إلى أربعة أنواع أساسیة أھمھا

عرفي أفعال تقریریة تھتم بالتطبیق الم, أفعال تواصلیة تكون موجھة إلى عملیة التواصل "

للجمل،ثم أفعال تمثیلیة و ھي تھتم بالتعبیر عن مقاصد المتحدث،و أخیرا األفعال التنظیمیة و التي 

وھذه األفعال و التصنیفات یمكن أن ترتبط و تنتج أنموذجا .1"تشیر إلى المعاییر التي یمكن اتباعھا

.عاما لتواصل لغوي

:الكالم المثالي-د
للكالم یتمیز بعدم و جود مانع مثل الضغط یمكن أن یعوق یرى ھابرماس أن الموقف المثالي 

بین الناس و المشاركین في الكالم لفرص االختیار و اعملیة التواصل ، و أن ھناك تكافؤ

المشاركین في الخطاب لدیھم فرص جمیعالحدیث،فالمساواة في تطبیق أفعال الكالم التواصلیة ھي أن 

.لتدعیم الحوار

إن ھذه العناصر السالفة الذكر تعد من أكثر الجوانب التأملیة لفلسفتھ بل تعد من أكثر الجوانب 

كان یھدف ھابرماس إلى تغییر شامل للمجتمع و یحاول .المثالیة لبرنامج ھابرماس الفلسفي و اللغوي

فعل الوصول إلى مجتمع أفضل،و وجد أن الھدف لن یتحقق إال عن طریقة إعادة بناء نظریة ل

2.التواصل و خاصة في التفاعل اللغوي

النظریات المفّسرة للكفاءة اللغویةبعض -8

نظریة الكفاءة اللّغویة عند نعوم تشومسكي

ركنا أساسیا یعتمد علیھ المبنى كلھ،و ھذه الفطریة لقد مثلت فكرة الفطریة في نظریة تشومسكي

الذھنیة قائمة على عدد من الكلیات النحویة التي یقوم بضبط الجمل المنتجة و تنظیمھا بقواعد و 

المتكلم،یختار ما یتصل بلغتھ من قوالب و قواعد من ینتجھاقوانین لغویة عامة،تخضع لھا الجمل التي 

نھ،و التي ھي كلیة شمولیة متساویة عند بني البشر ،و تكون عند االنسان األطر الكلیة العامة في ذھ

منذ والدتھ،أي أنھا فطریة تولد مع االنسان،ثم یقوم بملئھا بالتعابیر اللغویة من المجتمع الذي یعیش 

فیھ ،فتنضج و تقّوى بالتدریج،و كلما اكتسب االنسان ما یمأل ھذه الكلیات الفطریة ، ازداد النمو 

.163أبو النور حمدي أبو النور حسن،المرجع السابق،ص (1

.163أبو النور حمدي أبو النور حسن،المرجع السابق،ص (2
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اخلي و التنظیمي للقواعد الكلیة في ذھنھ ، في جزئیة منھا ، و ھي تلك المسؤولة عن بناء الجمل و الد

تركیبھا في لغتھ،فتتكون لدیھ القدرة على تولید الجمل و بنائھا مضبوطة بقواعد و قوانین تسّمى 

.القواعد التولیدیة

 سوسیروردیناند دیعند فنظریة الكفاءة اللغویة(f.de saussure)

دي سوسیر كما ھو معروف في عرف الدراسات اللسانیة، المؤسس االول للنظریة اللغویة یعد 

الدرس،تدرس في ذاتھا القائمة علي دراسة اللغة االنسانیة دراسة علمیة موضوعیة،فھي موضوع

و غرض خارجي،ولقد لخص نظریتھ ھذه من خالل اخضاعھا لما أي مقصد أزل عن عولذاتھا بم

غة، وھذا بعد فھم ووعي عمیق بالظاھرة مى بالتقلبات بین المفاھیم او ما یسمى بثنائیات اللّ یس

اللسانیة،ومن بین تلك التقلبات التي توضح وجھة نظره للملكة اللغویة لدي المتكلم ، ھو انھ ربط 

د استعمال اللغة بالمؤسسة االجتماعیة،كشرط من شروط امتالك الفرد لھذه الملكة،او على ح

وھي القدرة او ذلك االستعداد الذي یؤھل الفرد الستعمال اللغة،حیث )ملكة الكالم المقطع(اصطالحھ

وتقوم ھذه الملكة ... یوجد لدى كل فرد ملكة یمكن ان نطلق علیھا اسم ملكة الكالم المقطع:"یقول 

كة ،فھو یشترط في مواصفات ھذه المل1..."من عملھاھعضاء ثم على ما یمكن ان نحصل علیأعلي 

صرة علي الفرد وحده دون ذا كانت مقتإق بھا،لكنھا في نظره تبقى ناقصة ثناء النطأسالمة تأدیتھا 

طار ما تواضع علیھ العرف االجتماعي ، إكامل بممارسة واستعمال اللغة في ذ یحدث التإالجماعة،

ن أالملكة صل مع الطرف االخر،ال یمكن لھذه لم یحدث التوافإذاكون اللغة ظاھرة اجتماعیة ، 

بناھا الكیان في اآلن نفسھ نتاج اجتماعي لملكة الكالم ومجموعة من المواصفات یت"...تكتمل،ألنھا 

، وعلیھ فإّن اللغة من ھذا المنظور ھو تطبیق 2..."فراد من ممارسة ھذه الملكةاالجتماعي لیمكن األ

.قرار جماعي بامتالك الفرد لتلك الملكةإاضعة االجتماعیة،وفي ذلك ل الموالفرد لملكة الكالم من خال

 عند ابن خلدوننظریة الكفاءة اللّغویة
انطلق ابن خلدون في بناء تصوره لمفھوم الملكة اللغویة من منطق اجتماعي،مستندا إلى خبرتھ 

خرى الواسع بعلم العربیة،والعلوم األطالعھة الناتجة عن تنقالتھ الكثیرة واالواسعة وتجاربھ الحیاتی

،ولقد ورد مصطلح الملكة "المقدمة"، فتجلّى ثراء ثقافتھ من خالل كتابھ المنطقكالتاریخ والفلسفة و

،نقال عن دو سوسیر،منشورات المعھد القومي أھم المدارس اللسانیةعبد القادر المھیري و محمد الشاوش و آخرون،)1

.26،ص1986لعلوم التربیة،تونس، ،

.26عبد القادر المھیري و محمد الشاوش و آخرون،المرجع السابق،،ص (2
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حصولھا،والعوامل المؤثرة فیھا بحسب المتغیرات ، حیث بّین لنا ماھیتھا وكیفیة في عدة فصول منھ

.النفسیة واالجتماعیة

لكة اللغویة من منظوره لیست ولیدة الطبع وحده كما تصّوره الكثیرون، و إّنما ن المإومن ثمة،ف

ویذھب ،1"ملكة في نظم الكالم ، تمّكنت و رسخت ، فظھرت في بادئ الرأي أّنھا جبلة وطبع"ھي 

ابن خلدون في توضیح نظرتھ ھذه إلى تبیان آلیة حصول ھذه الملكة وامتالكھا بالفعل من زاویتین 

:رھما علي النحو التاليین،فسّ تاثن

إن الملكة صفة ثابتة،تنتج عند الفرد بفعل عملیات متكررة ألفعال الكالم مصدرھا السماع -

المستمر ألبنیة الكالم الفصیح ، وآلیتھا المران المستمر والمنتظم على استعمالھا حتى یحصل 

.ترسیخھا

شبیھ بامتالك صناعة من الصنائع أو حرفة من الحرف وأي خلل ان امتالك اللغة والحذق فیھا ،-

اعلم ان :"في ھذه الصناعة، سیؤثر بالضرورة في الصورة أو الشكل الناتج عنھا ، فبّین ذلك بقولھ 

اللّغات كلّھا شبیھة بالصناعة ، إذ ھي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني وجودتھا وقصورھا 

صھا ، ولیس ذلك بالنظر إلى المفردات،و إنما بالنظر إلى التراكیب،فإذا بحسب تمام الملكة أو نق

حصلت الملكة التامة في تراكیب األلفاظ المفردة للتعبیر بھا عن المعاني المقصودة،و مراعاة التألیف 

بمعنى أن 2..."الذي یطبق الكالم علي مقتضى الحال،بلغ المتكلم حینئذ الغایة من إفادة مقصود للسامع

لكة اللّغة في نظر ابن خلدون،ھو قدرة المتكلم على التصّرف والّتحكم في مفردات اللغة وتوظیف م

ھذه األخیرة وصیاغتھا على منوال حاذق ومتقن،ونظمھا في تراكیب سلیمة یتحقق من خاللھا مقصود 

اعلم :"قائالالمتكلم في تبلیغ مراده للمستمع أو القارئ،لھذا نجده قد عرفھا في موضع أخر من مقدمتھ

ان اللغة في المتعارف ھي عبارة المتكلم عن مقصوده،وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد 

صناعة التركیب وضمان : وھما،كمن یصیب عصفورین بحجر واحدنھ بذلكأ،أي 3..."بإفادة الكالم

). القارئ/المستمع(إفادة المتلقي

1)عبد الرحمان بن خلدون،المقدمة،تحقیق:درویش جویدي،لجنة البیان العربي،بیروت،ط2،1985،ص561.

.554عبد الرحمان بن خلدون،المصدر السابق،ص (2

.545عبد الرحمان بن خلدون،المصدر السابق،ص (3
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 الرحمن حاج صالحعبدعندنظریة الملكة اللّغویة
یربط عبد الرحمن حاج صالح مفھوم الملكة اللغویة بذلك الجانب الباطني الالشعوري لدى المتكلم 

المتكلمون على شكل ُمُثل وحدود ذلك النظام الذي اكتسبھ:"...والمكّون لنظام لغتھ،فیشرح ذلك بقولھ

لوكھم اللّغوي إالّ إذا تأّملوه،وإن جرائیة،وھم ال یشعرون شعورا واضحا لوجودھا وكیفیة ضبطھا لسإ

إذ ھو مجّرد استبطان،و إحكامھم للعملیات التي تنبني علي تلك اشیئكان ھذا التأمل ال یفیدھم 

.1..."المثل،ھو الذي یسمى الملكة اللغویة

 تمام حساننظریة الملكة اللّغویة عند
اللغة العربیة بین الوصفیة (لقد عالج تمام حسان قضیة اكتساب الملكة اللغویة من خالل كتابھ

تماعي، منتھجا في ذلك المنھج السیاقي االجتماعي الذي ینظر الي اللغة من المنظور االج) والمعیاریة

ي یتضمن ن المتكلم صاحب لغة،و ھذه األخیرة محاطة بسیاج اجتماعأویتمثل رأي تمام حسان في 

خالل العادات والقوانین العرفیة المتفق علیھا،و یوضح لنا عالقة امتالك المتكلم للملكة اللغویة من

األداة الوحیدة التي تمكن الفرد من "فراده،إذ تمثل اللغة علي حد تعبیره أتواصلھ مع مجتمعھ كفرد من 

فالمتكلم ...یس العزلة االجتماعیةالدخول في نطاق المجتمع الذي یعیش فیھ،ولوال ھذه اللغة لظل حب

الذي یستعمل لغة المجتمع الذي نشأ فیھ یستعمل أصواتھا،صیغتھا،ومفرداتھا،وتركیبھا حسب أصول 

استعمالیة معینة یحذقھا بالمشاركة في التخاطب ویمرن علیھا،و یطابقھا دون التفكیر في جملتھا أو 

لمسؤول عن تكون ھذه اللغة لدى المتكلم من ومعنى ذلك،أن العرف االجتماعي ھو ا2..."تفصیلھا

خالل تمرنھ علي استعمالھا وفق العرف اللغوي الذي حددتھ الجماعة،بحیث یحدث كل ھذا دون أن 

.یسأل المتكلم نفسھ عن سبب أدائھ للغة على تلك الطریقة

نتاج عدد ھائل من الجمل من عدد إالسامع القدرة على –ك المتكلم فالكفاءة اللغویة تكون في امتال

محدود جدا من الفونیمات الصوتیة ،و القدرة على الحكم بصحة الجمل التي یسمعھا من وجھة نظر 

نحویة تركیبیة،ثم القدرة على الربط بین األصوات المنتجة و تجمیعھا في مورفیمات تنتظم في جمل ،

یات ذھنیة داخلیة ،یتم التنسیق بینھا بما یسّمى و القدرة على ربطھا بمعنى لغوي محدد،و ذلك یتم بعمل

.قواعد إنتاج اللغة

ص،2003،،الجزائراللسانیات،العدد الرابع،مجلة "مدخل إلى علم اللسانیات الحدیث"،عبد الرحمان الحاج صالح1)

40.

2)تمام حسان،اللغة العربیة بین المعیاریة و الوصفیة،عالم الكتب،القاھرة،ط4،2000،ص17.
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على عكس المدرسة التركیبیة التي تنظر الى اللغة على أنھا مجموعة من العادات السلوكیة التي 

ترتبط فیھا أشكال لغویة معینة باستجابة معینة،على أساس من عالقة المثیر و االستجابة ،و على ذلك 

أي التركیبیین یتعرض لمجموعة من العادات اللغویة ،حیث یتكرر سماعھ ألشكال لغویة فإن الطفل بر

مرتبطة بمواقف معینة ،فیرتكز اكتساب اللغة عنده على التقلید المیكانیكي المباشر،أي أنھ عبارة عن 

لطفل في و تقدم ا.سمعھ من التعبیرات اللغویة في المواقف التي اقترنت بھاءتقلید و إعادة تكرار لمل

معرفة االكتساب اللغوي یعني ازدیاد النجاح في الشكل السلوكي عند الطفل ضمن ھذه العادات 

.  اللغویة السلوكیة ،و بخاصة في إعادة إنتاج ما سمعھ إعادة صحیحة
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خالصة

و ال یعني التكامل ھنا مجرد الكفاءات اللغویة في التفاعل االجتماعي الصفي  یكمل بعضھا بعضا،

ضم كفاءة ألخرى ، و إنما ھو شيء أبعد من ذلك، إذ یدخل ھذا في صمیم الموقف التفاعلي الصفي 

نفسھ ، فالموقف التفاعلي الصفي یحتاج إلى توظیف كل الكفاءات األساسیة األربع في وقت واحد، 

ختلفة ، و ھو في أثناء تعبیره حاجات معنفالطالب حین یتواصل مع غیره في الصف إنما یعبر

و ھكذا نجد المزج بین الكفاءات . یستقبل ردا مسموعا ، أو مكتوبا أو یرسل خطابا مكتوبا أو شفاھة

دماج ھذه الكفاءات ، كامل الحقیقي بین الكفاءات یعني إإن الت. إلى بعضھاضمّ الاللغویة یتعدى حدود 

التفاعلیة المطلوبة ، و بأسلوب یجعلھا تبدو من خالل یعني تشابكھا بطریقة تؤدي إلى إنجاز المھمة 

.الممارسة و السیاق على أنھا تستخدم بشكل طبیعي ، لتحقیق أھداف ذات معنى في الصف الدراسي
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تمھید

الّتفاعل االجتماعي ظاھرة طبیعیة في الوسط االجتماعي البشري، ألّنھا ناتجة أساسا عن مظاھر 

.االلتقاء و االفتراق في المصالح و حاجة الّناس إلى بعضھم البعض في إشباع حاجاتھم االجتماعیة

اعي و و یعتبر التفاعل االجتماعي داخل المؤسسات التعلیمیة مظھرا من مظاھر التعلم االجتم

.1طلبةصحیة ھذا التفاعل تؤّثر بشكل كبیر في استقامة النمو االجتماعي و النفسي لل

عندما یّتصلون ببعضھمالطلبةویرتكز االھتمام في ھذا الفصل على العالقة التي تنشأ بین 

اجتماعیا ، و سأحاول في حدود المعلومات المتاحة أن أفّسر كیف تقوم التفاعالت في الجماعات و 

و كیف یتأّثر الّداخلون فیھا باألخذ و العطاء ، اصة الجماعات الصغیرة كجماعة الصّف الّدراسي خ

الّناجمین عن العالقة ، و سوف تنتظم المناقشة حول مفھوم الّتفاعل االجتماعي الّصفي،أي العملیة 

و ،ترك لألفكارالتي یؤّثر فیھا أقطاب العملیة التربویة على بعضھم البعض من خالل الّتبادل المش

.المشاعر و ردود األفعال

2003-التنشئة االجتماعیة و السلوك االنحرافي لدى تلمیذ المرحلة الثانویة-مصباح عامر ) 1
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مفھومھ ، خصائصھ ، میكانزمات استمراره:التفاعل االجتماعي-1
مفھوم التفاعل االجتماعي1-1

إن أھم ما یمیز اإلنسان عند اتصالھ بإنسان آخر ھو حدوث تفاعل تقوم على أساسھ عالقات 

بعضھا مرغوبا فیھ والبعض اآلخر غیر مختلفة،ولھ أشكال مختلفة اصطلح المجتمع على اعتبار 

مرغوب فیھ،فھو یشكل میزة مھمة للحیاة االجتماعیة حیث ال توجد حیاة اجتماعیة بدون وجود ھذا 

التفاعل بین أفراد المجتمع،فالمؤسسات االجتماعیة تحقق وجودھا وأھدافھا من خالل التفاعل 

یة اجتماعیة تعبر عن حركة العالقات فھو عمل.االجتماعي بین أفرادھا والذي یتم بصور مختلفة

.االجتماعیة

ویتم ھذا التفاعل عن طریق االتصال ، إما من خالل الوسائل اللفظیة حیث تعتبر اللغة من أھم 

وسائل  ھذا التفاعل ، أو عن الطریق وسائل غیر لفظیة تشكل مثیرا الستجابات سلوكیة تسھم في 

ءات الرأس والحركات وأسالیب الجلوس ، و تعابیر إیما:إحداث عملیة التفاعل االجتماعي مثل

وتختلف دالالت ھذه الوسائط حسب المجتمع وثقافتھ الختالف المعاییر االجتماعیة التي على ...الوجھ

.أساسھا تضبط الممارسات الثقافیة والسلوكیة وكافة نواتج التفاعل

رات المتبادلة بین األفراد وعملیة التفاعل االجتماعي تعني األخذ والعطاء من خالل التأثی

والجماعات ، ألن التفاعل یحدث بین طرفین أو أكثر في إطار بناء اجتماعي معّین وھو ثمار 

- الشخصیة االجتماعیة للفرد ، ویساھم أیضا في تشكیلھا ، وھو عملیة مھّمة في العملیة التعلیمیة 

لى إعالقات البشریة،وانتقال ثقافتھا من جیل كما أنھ أداة مھمة في تنظیم ال.التعلمیة والتكّیف بشكل عام

.1آخر

عمان ،دار وائل للنشر و التوزیع ،التربیة المعاصر بین النظریة و التطبیقعلم اجتماع،نعیم حبیب جعنیني )1

. 275ص ،1،2009ط،األردن ،
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المفھوم السوسیولوجي للتفاعل

التفاعل ظاھرة اجتماعیة یحدث فیھا تأثیر متبادل "جاء في معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة أنّ 

غیر بین فردین او جماعتین أو ھیأتین فأكثر،و یتم ھذا التفاعل عن طریق االتصال المادي مباشرا أو 

.1مباشر

إن عملیة التفاعل حسب التعریف ظاھرة اجتماعیة ، تتمیز بوجود حقیقي یتمثل في العالقات 

المتبادلة،فھي من الظواھر السلوكیة المنظمة التى تصدر عن شخص أو جماعة لتتجھ نحو شخص او 

،فالّتفاعل بھذا جماعة لتحقیق ھدف محدد یتلخص في التأثیر المتبادل بین المرسل و المستقبل للرسالة

المعنى یكون من إنتاج الجماعة المنّظمة الغائیة أو یخضع من حیث المبدأ إلى طبیعة ھذه الجماعة و 

إلخ ...أھدافھا و دینامیتھا إذ أن الجماعة متنوعة،فإما أن تكون سیاسیة أو دینیة أو تربویة

 2اجتماعیة–مفھوم التفاعل كظاھرة  نفس

تدخل أو موقف األثر الذي یحدثھ "جم مصطلحات علوم التربیة بأنھ جاء تعریف التفاعل في مع

طار حوار، أو على آخرین داخل الجماعة،وذلك في الحالة التي یكون فیھا شخص ما على آخر في إ

.ذلك األثر باعثا على فعل معّین لدى ھؤالء ،ومثیرا في الوقت نفسھ لرد فعل الشخص المتدّخل

العالقات التواصلیة لحدوث الّتفاعل متبادلة و لیست خطیة،تضمن من خالل ھذا التعریف تصبح 

المشاركة الفّعالة لكل عناصر عملیة التفاعل ، فالمرسل إلیھ لیس مجرد فرد متأثر منفعل یقتصر دوره 

على حدود استھالك الرسالة،بل ھو عضو فاعل نشیط و مؤثر،یتمّتع بوجود متمّیز بخصائصھ النفسیة 

لتأویل الرسالة و تؤھلھ الختیار استجابة مالئمة،بحیث االستقبالؤثر على عملیة و العقلیة التي ت

.تصبح ھذه االستجابة رسالة جدیدة یستقبلھا الشخص المتدخل و تعد بمثابة مثیر جدید لھ

1ط،الكویت ،جامعة الكویت ،ترجمة داود حلمي أحمد السید ،اللغة و الحیاة و الطبیعة البشریة،روى ھجمان )1

. 167ص،1989،
دیوان المطبوعات ،عالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي و طرق قیاسھاأنماط التفاعل و،العربي فرحاتي )2

. 23ص ،2010،الجزائر ،الجامعیة 
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1المفھوم البیداغوجي للتفاعل

أفراد الجماعة أو بین جاء في معجم مصطلحات علوم التربیة أن التفاعل داخل الصف تبادل بین 

خالتھم و أفعالھم،و ردود فرد و جماعة بكاملھا،یقوم على نشاط متبادل،و مبادرة األفراد و تد

".أفعالھم

نفھم من خالل ھذا التعریف أّن التواصالت و العالقات البیداغوجیة بوصفھا تفاعل یتم داخل 

میتھا و أھدافھا،تقوم بنشاطات الصف،الذي یعتبر جماعة لھا خصائصھا من حیث تركیبھا و دینا

:و تنتظم الجماعة في نوعین من حیث العالقة التواصلیة التي تربط بین أعضائھا.بیداغوجیة تعلیمیة

).. الطلبة(و بین الجماعة ل الثنائي ، الذي یحدث بین األستاذفھي صیغة التفاع: النوع األول-أ

طاب،أي أن عملیة التواصل تحدث بین أعضاء فھي صیغة التفاعل المتعدد األق: 2النوع الثاني-ب

الجماعة فیما بینھا،انطالقا من تصور أن لكل عضو بما فیھ األستاذ داخل الصف یتمتع بوجود مستقل 

موضوعي،و بالتالي األدوار البیداغوجیة توزع على كل أعضاء الصف و تمنح لكل عضو فرصة 

.المشاركة في التواصل بصفة متساویة

عملیة المشاركة في الخبرة "إذ یعتبره بأنھ ،دیويم للتواصل البیداغوجي نجده عند إن ھذا المفھو

أن المفھوم التربوي لعملیة االتصال عند حمدي الطوبجيو حسب ". إلى أن تغدو مشتركة بین الجمیع

فاالتصال بین ).الخبرة و المشاركة في الحصول على الخبرة(یتضمن عنصرین أساسین ھمادیوي

لخبرتھ الى الطلبة بأسالیب بلیغ األستاذھ ال یتم بمجرد اللقاء بینھما و االكتفاء بتتبطلوالمدرس 

التي اكتسبھافي ضوء المفاھیم بین خبرة األستاذلقاء،بل ھو قبل ذلك لقاء بین خبرتینالشرح و اإل

ة الحرة و كالتي تتطلب تھیئة الظروف المالئمة لضمان المشارعبر مواقف متعددة،و خبرة الطلبة

.في اكتساب الخبرة الجدیدةاالیجابیة  للطلبة

.24صالسابق،المرجع ،العربي فرحاتي )1
.25ص ،المرجع السابق ،العربي فرحاتي ) 2
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1خصائص التفاعل االجتماعي1-2

:یتمیز التفاعل االجتماعي بعدة خصائص یمكن تلخیصھا في ما یلي

إذ عن طریقھ یتم التفاھم بین فراد الجماعةتبر وسیلة االتصال األساسیة بین أالتفاعل االجتماعي یع

.و بطریقة غیر مباشرةحركة الجماعة،و االتصال یتم إما بطریقة مباشرة أفراد في سبیلاأل

ف یتمیز التفاعل بین األفراد باألداء ، فھو العنصر األ ول من عناصر التفاعل،فأداء الفرد في الموق

بب األداء اآلخر ل(االجتماعي ھو الذي یس ذا األداء ) رد الفع ان ھ أ التفاعل سواء ك الي ینش و بالت

رد دون الحاجةبسیطا أ ھ الف ى توضیحھ أو و معقدا،و یقصد باألداء البسیط ھو ذلك الذي یقوم ب إل

خرى من األداء و قد یحتاج األداء الذي یوضحھ الفرد بأنواع أداء المعقد و ھو تكراره ، بعكس األ

ن األداء . تكراره عّدة مرات  ر م وع األخی ذا الن ات ھ ن حلق ة م ل(و بین ھذا فإن لكل حلق ) رد فع

.مناسب بحیث یصبح التفاعل معقدا و متعدد النتائج

 ین أداء مع یتمیز التفاعل االجتماعي الذي ینشأ بین أفراد الجماعة بالتوقع ، ألن الفرد عندما یقوم ب

رفض  ع ال داخل محیط الجماعة،فإن لھذا الفرد عدة توقعات معینة قد یتوقع الفرد االستجابة أو یتوق

ون من بقیة أعضاء الجماعة ل اب،و یك واب أو العق رد أیضا الث ع الف د یتوق ل،و ق ن عم ھ م ما قام ب

.توقعھ مبنیا على خبرات سابقة أو على القیاس بالنسبة ألحداث مشابھة

و في جمیع الحاالت فإن الفرد عندما یتوقع استجابة أخرى مغایرة لما كان یتوقع فإن ذلك یزید من 

.معدل التفاعل االجتماعي

لى تمایز تركیب الجماعة و تكوینھا تكویناً بین أعضاء الجماعة ھو الذي یقود إاعي التفاعل االجتم

درات  لوكیة و الق ة الس نظامیاً،فتفاعل األفراد عملیا أو لفظیا إنما یؤدي إلى ظھور المھارات الفردی

ب ي تركی یم ف ایز و تنظ اك تم ون ھن الي یك ة و بالت ا الجماع تفید منھ ن أن تس االجتماعیة التي یمك

.الجماعة لتفاعل أفرادھا

 وع التفاعل االجتماعي بین أفراد یعطیھا الصفة ن مجم ر م ة أكب ى أن تصبح الجماع ة ، بمعن الكلی

ة إ. أفرادھا  ات المتمثل ذه العالق ذ یدخل في الحساب نوع العالقات السائدة و كمیتھا و درجة شدة ھ

.في معدل التفاعل في الجماعة

، دون طبعة ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،محاضرات في علم النفس االجتماعي،محي الدین مختار)1

.243ص ،دون سنة الطبع 
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اً التفاعل االجتماعي داخل الج ردي لألشخاص كّم ز .ماعة یحدد السلوك الف ى تمیی اعد عل ھ یس و أن

اعي یحدد لة العامّ المحصّ  ة الستجابات األفراد في المواقف االجتماعیة،وبالتالي فإن التفاعل االجتم

ین األالنمط الشخصي لكل فرد في الجماعة، ومعنى ھ ا ذا أّن التفاعل االجتماعي ب ون نوع راد یك ف

.سبة لسلوك كل فرد،وعلیھ فإنھ یمكن التنبؤ بھذا النوع من السلوكمن االلتزام بالن

ل ي یحدثھ التفاعل االجتماعي ،على إعطاء الفرصة للفرد أو األیساعد االلتزام الذ فراد أن یتمیز ك

ا  م تكوینھ ة بحك ا أن الجماع زوع طبیعي،كم ذا ن منھم بشخصیتھ وفردیتھ بالنسبة لآلخرین،إذ أن ھ

.وھذا ما یساعد على إتاحة مثل ھذه الفرصةحركیة غیر ساكنة 

ین األ اعي ب ل االجتم اعي التفاع ال االجتم ي المج ة ف یم الطاق تالف تنظ ة الخ در نتیج راد یص ف

ت فإن توتر ھذا المجال ھو أساس سلوك األ.للجماعة فراد واستجاباتھم لألحداث القائمة،وكلما تقارب

ترب التفاعل االجتماعي في حالة السكون والركود القوى في المجال ، قلت فروق الجھد،وبالتالى اق

. ، وبمعنى آخر فإن التفاعل االجتماعي یكون نشطا كلما اختل توازن المجال االجتماعي للجماعة

1و یضیف الكاتب نعیم جعنیني خصائص أخرى للّتفاعل االجتماعي

إلشباعفراد والجماعات مع بعضھم نحو ھدف معین من خالل اشتراك األیتجھ التفاعل االجتماعي

ھ  ع وتنظیم ى المجتم اظ عل حاجاتھم المادیة والروحیة المختلفة وتحقیق األدوار والمسؤولیات للحف

.واستقراره واستمراره 

رات م ن المتغی ل ال یتم الّتفاعل إالّ بواسطة االتصال في ضوء عدد م درات أ:ث داف الجماعة وق ھ

أث.عوامل الثقافیة أفرادھا ورتبھم االجتماعیة وال ة یت اعي فسلوك الجماع ة االتصال االجتم ر بطبیع

.جل توفیر استمراریة الحركة االجتماعیة بین أفرادھا وھذا یتم من أ

ي التفاعل االجتماعي على شخصیة األیتوقف اییر الت ي ضوء المع ة ف زھم االجتماعی راد ومراك ف

.تحدد ذلك،فھو وحدة شخصیات متفاعلة 

ود إلى تمایز جماعة إیؤدي تفاعل ال ا یق ؤدي لبنیة الجماعة نظامیا ،مّم ذي ی ادات وال ور القی ى ظھ

.عادة تنظیم مجال الجماعة بناء على ظھور القیادات الجدیدة لى إإ

أة  ي نش تلك ھي أھّم الخصائص التي تمّیز الّتفاعل االجتماعي الذي یمكن اعتباره األساس األول ف

. ّي جماعة من الجماعات العالقات البشریة وتطورھا في أ

. 276ص ،المرجع السابق،نعیم حبیب جعنیني )1
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میكانزمات استمراریة التفاعل االجتماعي1-3

إّن استمراریة التفاعل االجتماعي في جماعة ما یتّم وفق میكانزمات،ھذه المیكانزمات تؤّمن 

:للمتفاعلین مجاال أوسع و وقتا أطول لعملیة التفاعل و من ھذه المیكانیزمات ما یلي

oتوجد مفاھیم مختلفة عن التفاعل،و لكنھا لیست متناقضة بالضرورة و :1التدعیمات االجتماعیة

فإن التدعیمات االجتماعیة تحدد استمرار Harold KelleyوJohn Thibautحسب ما یقولھ

أو قطع التفاعل االجتماعي،ففي بدء عالقة ما یظھر كل مشترك فیھا جوانب متنوعة من 

تجاھھا،و ذلك في نفس الوقت الذي یالحظ فیھ شخصیتھ،مالحظا بدقة لكیفیة رد فعل اآلخر 

و إذا كانت التجارب مقبولة من الطرفین أو تبشر بالقبول یستمر .المالمح المتكررة لشخصیة اآلخر

.و إذا لم تكن كذلك تنقطع العالقة.التفاعل

ي ما ھو األمر الذي یجعل التفاعل االجتماعي مقبوال بصورة متبادلة في بعض الحاالت،و كریھا ف

أنھ إذا كان كال من المشتركین متعاونین أو ودودین،أو إذا عبرا كیليو ثیبوتحاالت أخرى ؟ یجیب 

أما إذا زاد .عن اتجاھات متشابھة فإن العالقة تستمر،حیث أن كال الشخصین یثاب من خالل التفاعل

.ئة قد تنتھي،فإن العالقة الناش)یرفض التعاون مثال(كل مشترك من قلق اآلخر أو أظھر العداوة

فالتفاعل االجتماعي،إذن،یستمر إذا زدات المكافآت التي یحصل علیھا كال المشتركین من العالقة 

و االرتباط بین األصدقاء الحمیمین یمنح العدید من المكافآت المتبادلة .على التكالیف الناجمة عنھا

.اإلشباعو یفترض أن ھذه االرتباطات المعمرة تمنح الكثیر من.بتكلفة منخفضة

oو یمكن أن نمّیز بین نوعین من المحاكاة ، محاكاة " االستجابةتشابھ دقیق بین المّنبھ و ": 2المحاكاة

. بسیطة و محاكاة مرّكبة

).كاالبتسامة(نفسھا لالستجابةبمنبھ مماثل االستجابةلى تعدیل المحاكاة البسیطة تشیر إ

سنتھ األولى مثال حیث یتخلى عن القیم و العادات المحاكاة المركبة كسلوك الطالب الجامعي في

.الخاصة بالثانویة و یصوغ نفسھ تبعا للقادة الجدد في الجامعة

ص ،1993-2ط،دار الشروق ،ترجمة سلوى المالّ ، علم النفس االجتماعي،المبرت .المبرت و ووالس إ.ولیم و) 1

.162-161ص
.249ص–المرجع السابق –محي الدین مختار )2





77

فنجده في طبیعة و المیكانیزم و الدافع،أما المیكانیزمفالمحاكاة المركبة تشیر إلى كل من الطریقة "

السلوك اإلنساني،فالسلوك مرتبط بعالم اإلثارة،بمعنى أّن طبیعة نمط المثیر ھي التي توّجھھ،و لكي 

لنواحي البیئة الموضوعیة،فعلى الكائن أن یوجد ارتباطا دقیقا بین أفعالھ و االستجابةتتنوع 

".تفاصیل الموقف المنبھ

oاالكتفاءجماعة على الحیاة الفردیة المنعزلة ألنھ یشعر بعدم إّن اإلنسان ُیْؤِثُر حیاة ال:1التقمص

الذاتي اقتصادیا أو سیكولوجیا أو اجتماعیا ، و المیكانیزم الذي یعوض الفرد عن كفایتھ 

السیكولوجیة یعرف بالتقّمص ، فعن طریق التقّمص یدخل الفرد في حیاة زمالئھ ، و بذلك یستمتع 

فالتقّمص عملیة ینشر فیھا الفرد . تتیحھا أوجھ نشاطھ الخاصة بخبرة أكثر و أكمل و أوفر مّما

.حدود ذاتھ لتتضّمن أكثر من ذاتھ الطبیعیة

oھ:2التیسیر االجتماعي اط و یقصد ب اء نش زمالء أثن ة ال ة لرؤی ھ نتیج اط و كمیت ادة سرعة النش زی

ا  و كن ا ل ر مم ارة أكث ال اإلث ون مج ل یك ي العم زمالء ف ود ال واتھم،ففي وج ماع أص ل أو س مماث

. بمفردنا

الّتفاعل و الّنظام االجتماعي-2

على في العالقات االجتماعیة بأكثر من إحداث انطباعات نفسیة عمیقة بعضھم یقوم الناس

أي أّن نشاطاتھم تصبح .بعض،فمن خالل تفاعلھم یرتبط الناس أیضا داخل نظام اجتماعي متماسك

معتمدة على بعضھا البعض،بحیث أّن تصرفات طرف تثیر ردود األفعال و إعادة التكیف من أطراف 

و األكثر من ھذا أن كل طرف متفاعل ال یتعلم كیف یتصرف من أجل الراحة المتبادلة .أخرى

سب،بل یتعلم كیف یتوقع أن یتصرف اآلخر،ففي إطار النظام االجتماعي یتعلم كل طرف دور فح

.اآلخر

االعتمادو أن شبكة .إّن األفعال المتداخلة و المعقدة الترابط تكون التنظیمات و النظم و تقسیم العمل

ندما توجد في حالة المتبادل دینامیة ولیست أمورا ثابتة،و تبعا لذلك فإن المجتمعات و الجماعات ع

و لھذا فإن الفعل ال ینفصل عن خلفیة المشاركین .تفاعل تكون دینامیكیة أكثر من كونھا استاتیكیة

.3فیھ

.250ص–المرجع السابق –محي الدین مختار ) 1
.248ص–المرجع السابق –محي الدین مختار )2
.322ص،2004،مصر ،االسكندریة ،المكتبة المصریة ،نظریة علم االجتماع،السید علي شتا )3
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عندئذ نرى أنماط عندما نفكر في االرتباطات بین التالمیذ في القسم كنظام اجتماعي،فإننا

و من ھذا المنظور قد نتوقع من .التفاعالت بین التالمیذ متسقة و منظمة تتطور بصورة منھجیة

التالمیذ المتفاعلین بانتظام أن یتوافقوا مع طرق سلوك بعضھم البعض مثلما تفعل العناصر 

.1مفقد نتوقع من تالمیذ القسم أن یكون لھم رد فعل ضد أي عضو یھددھ.البیولوجیة

2مفھوم الجماعة-3

دیة، مقابل حاجتھم الى االنتماء إلى إن األفراد كثیرا ما یتنازلون عن حریتھم و أنانیتھم الفر

لى الجماعة طریق من طرق تأمین الذات و الھویة الفردیة ، الجماعة ، من حیث أن االنتماء إ

و ال تتحقق ھویة الفردیة إال .لالنتماءفراد اتھا شكل من أشكال إشباع حاجة األفالجماعة في حد ذ

عضاء المكونین یمكن أن تتشكل إال بتجمع األبتأمینھا من طرف الجماعة ، في حین أن الجماعة ال 

.في تفاعالت وظیفیة بنیویة معینة ، مقابل تحقیق حاجاتھم و توازنھم

د و والئھم فال یمكن أن تحافظ الجماعة على وجودھا و استمراریتھا إال بتركیز انتماء األفرا

لنشاطاتھا و أھدافھا ، وھذا ما جعل الفالسفة وعلماء االجتماع یذھبون الى القول بأن منشأ األفكار 

فراد عن ھویتھم ، مقابل تأمین القوانین واألعراف یعود في أصلھ إلى تنازل األالجامعة ، و كذلك 

.الجماعة لذواتھم الفردیة

خالصھم و ین االنتماء من حیث ارتباط األفراد و إة بفقوة الجماعة تتحدد و تتشكل بالعالق

لى تأمین الذات ، فكلما تمكن عة وأھدافھا و بین إشباع حاجة الفرد إاحترامھم لكل حیثیات نشاط الجما

الفرد بنشاطاتھ و مساعدة الجماعة لھ من تحقیق االشباع كحاجاتھ العاطفیة و الفكریة و 

نانیتھ الفردیة،و تعمقت الصالت بین أفراد الجماعة نازل عن ألما ازداد االقتناع بالتاالقتصادیة،ك

.ھااستمرارھا و بقائىوقویت المشاركة و تماسكت الجماعة،و حافظت عل

و لما كانت حاجات الفرد التي تدفعھ لالنتماء من أجل إشباعھا متعددة في طبیعتھا و 

لى أنواع عدة من الجماعات، إاالنتماء،فالفرد ینتمي في حیاتھمتنوعة،استتبعھ ذلك تعدد في 

لى ھ تلك بحسب ظھور و اتساع حاجاتھ إو یتدرج في انتماءات...العائلة،المدرسة ، المؤسسة ، النادي

.161،162ص ص،المرجع السابق،المبرت .المبرت و ووالس إ.ولیم و)1
. 98-95ص ،المرجع السابق،العربي فرحاتي ) 2
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شباع ات التي تؤمن لھ الذات و تحقق اإلاآلخرین،وبالتالي فھو في بحث مستمر عن أنسب االنتماء

.المتعدد و المالئم

و المؤقتة أو المستمرة و العاطفیة أالجماعة ھي مجموع العالقات «إلى أنّ " بوردیو"ذھب 

المنظمة و المشروعة بین أعضائھا ، أو مجموعة من العالقات التي ُتْدَعى تفاعالت باعتبارھا 

.1»عالقات عمیقة و حقیقیة

نفسیة فراد لھم سمات بنیویة و وظیفیة و مجموعة األ«ن الجماعةو جاء في معجم علوم التربیة أ

تتحكم في تركیبھا و توجیھھا و تحدد درجة توازنھا،و تتحدد الجماعة بالوضعیة ...و اجتماعیة

.   »2التواصلیة ألعضائھا واألھداف المشتركة و الروابط التي تحقق األھداف

3المدرسة بوصفھا جماعة-4

ھي أبلغ المدرسة ھي جماعة مؤسسیة صغیرة و أول جماعة رسمیة ینتمي الیھا الطفل و 

المؤسسات تعبیرا عن تمثل و تجسید انتماء األطفال و انضباطھم ،مقابل ماتحققھ لھم من مساعدة 

الفطام النفسي أو االستقالل «بالمشروع الوجودي لألطفال ذي البعدین" حجازي"تتجلى فیھا أسماه 

تعلیمیة و معرفیة و فالمدرسة كجماعة بما توفره من ظروف . »الذاتي و الكائن الباحث عن المعرفة 

عالئقیة و وجدانیة و اجتماعیھ تمثل بنیة یدركھا الطفل كمجال أفضل لالنتماء الذي یحقق اإلشباع 

المعرفي الالزم لتحقیق ذاتیتھ و تأمین استقاللیتھ عن اآلخرین،مقابل انضباطھ و تمثلھ لمعاییر 

.ة على تجدیده وإعادة إنتاجھالجماعة المدرسیة،من حیث ھي معاییر للمجتمع التي تعمل المدرس

4العالقات االجتماعیة-5

ھي أي اتصال أو تفاعل بین شخصین Professor Morris Ginsbergالعالقات كما یعرفھا 

شخاص الذین یكونونھا، وتكون على أنماط كثیرة كثر تستھدف سد وإشباع حاجات وطموحات االأو أ

یة واألفقیة والعالقة وغیر الرسمیة والعالقة العمودو المؤقتة والعالقة الرسمیة كالعالقة الدائمة أ

غراضھا ووظائفھا كالعالقة ا تكون على أشكال مختلفة نتیجة لتنوع أنھالتعاونیة أو العدائیة ، كما أ

غیر أن جمیع ھذه األنماط  .الخ....التربویة والعالقة االقتصادیة والعالقة السیاسیة والعالقة األسریة

.96ص –المرجع السابق –العربي فرحاتي ) 1
.98ص –المرجع السابق –العربي فرحاتي ) 2
.98ص –المرجع السابق –العربي فرحاتي )3
. 182ص،2005،األردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،علم االجتماع التربوي،إحسان محمد الحسن )4
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إال عالقات اجتماعیة طالما أنھا فعل ورد فعل بین شخصین أو أكثر یشغلون من العالقات ما ھي 

أدوارا اجتماعیة متكافئة أو مختلفة،تنطوي على عملیات ورموز سلوكیة متعارف علیھا وتستھدف 

.تلبیة متطلبات اإلنسان أو المجتمع

العالقة التربویة-6

تعبر العالقة التربویة عن مجموعة الصالت التي تربط المعلم بطالبھ قصد توجیھ ھؤالء نحو 

أھداف مرسومة،كما یمكن القول أنھا شبكة العالقات المتداخلة الناجمة عن تفاعل الطالب كأفراد 

، ألنھ وكمجموعة مع معلمیھم،أو فیما بینھم ، بحیث یدرك كل فرد الدور الذي یترتب علیھ القیام بھ 

.1یعرف تقریبا ما المتوقع منھ سواء كان معلما أو متعلما

فالعالقة بین الطالب واألستاذ ھي عالقة اجتماعیة تربویة ذلك أنھا تقع بین شخصین یحتالن 

فاألستاذ بحكم دوره االجتماعي الوظیفي یعطي المعلومات و ).استاذ-طالب(أدوارا اجتماعیة مختلفة

مھارات و المواھب و یزرع األخالق و القیم و یھذب النفس و یطور یمرر الخبرات و یصقل ال

الشخصیة،و الطالب بحكم دوره االجتماعي الوظیفي یتلقى المعلومات و یحصل على الخبرات و 

ل المسؤولیات و التجارب و ینمي مھاراتھ و قدراتھ العلمیة و یبني شخصیتھ و یھيء نفسھ لتحم

فق مع تحصیلھ العلمي و مواھبھ و قدراتھ و میولھ و اتجاھاتھ و عمال التي تتإشغال المھن و األ

ان عالقة اجتماعیة تربویة كھذه لھا أھمیتھا البالغة لذا یجب أن ترتكز على قواعد سلیمة و .طموحاتھ

مفاھیم متطورة و أطر ثابتة و مستقرة وأن ال تشوبھا أیة شائبة یمكن أن تؤثر سلبیا على مضمونھا و 

. طلقاتھا الفكریة و العلمیة و التربویةأبعادھا و من

عالقات العمل و النشاط التعلیمي التعلّمي المنّسق و الھادف،كما ) القسم(كما تربط جماعة الصفّ 

تدّل علیھ الّدراسات االجتماعیة الوظیفیة،حیث تؤكد على أن توزیع األدوار في الصّف ، یرتبط 

لجماعة من أجل تحقیق ھدف التحصیل،كھدف جماعي ال بمقدار النشاط العلمي الذي یقدمھ التلمیذ ل

ھم و احترامھم و اعترافھم بھ،و قد ورد تعریف الصّف بما یؤكد یتحقق إال بالتعاون ، مقابل كسب ودّ 

القسم مجموعة من التالمیذ ومدرس «:الوظیفة االجتماعیة العالئقیة للمدرسة في معجم علوم التربیة

، 1991،الدار التونسیة للنشر ، تونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،علوم التربیةأحمد شبشوب ، )1

.367ص
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و مؤسسیة و تجمعھم أھداف مشتركة للتعلیم و التعلم و تحدد العالقات تؤطرھم عالقات عمل نظامیة أ

»1بینھم معاییر و أدوار محددة

. عوامل إخفاقھأشكالھ، أھمیتھ،أقطابھ، ومفھومھ ، خصائصھ ، أنماطھ ،: التفاعل الصفي-7

2التفاعل الصّفيمفھوم7-1

االجتماعي البشري ألنھا ناتجة أساسا تعتبر ظاھرة التفاعل االجتماعي ظاھرة طبیعیة في الوسط 

عن مظاھر االلتقاء واالفتراق في المصالح،وحاجة الناس إلى بعضھم البعض في إشباع حاجاتھم 

.االجتماعیة

ویعتبر التفاعل االجتماعي داخل المؤسسات التعلیمیة مظھرا من مظاھر التعلّم االجتماعي 

ویتفق الدارسون .مة النمو االجتماعي والنفسي للتالمیذوصحیة ھذا التفاعل تؤثر بشكل كبیر في استقا

إنما یعود بالدرجة األولى -أو فشلھ–لجماعة القسم أن العامل األساسي في نجاح التلمیذ في المدرسة 

.إلى نوع معاملة المعلم لتالمیذه،ومدى تفاعلھ معھم

على مظاھر السلوك إّن عملیة التفاعل الصفي ھو نوع من التفاعل االجتماعي الذي ینطوي 

الصفي واإلدراكي المتبادل بین المعلم والتالمیذ،وھو یتحدد في العالقة بینھما،وما یؤدیھ من نمو 

.معرفي و اجتماعي

و الصّف عبارة عن نظام اجتماعي مصّغر فمن الممكن تحلیلھ بأشكال متعددة من الداخل من حیث 

رج و القات التي یتعّھدھا ھذا الّنظام مع الخاصالتھ المشتركة مع المؤسسة المدرسیة،ومن حیث الع

.وكذلك بنیة العالقات الفردیة الموجودة فیھ. لى الداخلكیفیة ارتداد ھذه العالقات إ

یبحث التفاعل الصّفي من خالل غرفة الصّف التي ھي مكان لعملیات مختلفة متفاعلة ما بین المعلم 

وقد ركز علم اجتماع التربیة على دراسة غرفة الصّف و .التعلمیة-لیة التعلیمیة موطلبتھ إلنجاح الع

ومع ذلك فإن مفھوم المدرسة كنظام اجتماعي ینخرط فیھ المعلم .العالقة داخلھا بین المعلم والمتعلمین

أیضا في عملیات التفاعل المختلفة في نظام كلّي من العالقات االجتماعیة والتي تشمل المتعلمین و 

.كل من ھم في المدرسةأعضاء ھیئة التدریس و

، سلسلة علوم 1،جمعجم علوم التربیة،مصطلحات البیداغوجیا و الدیتاكتیك،عبد اللطیف الفاربي و آخرون )1

.1994، الرباط ، المغرب ، 1للطباعة، ط، دار الخطابي 10-9التربیة 
.302العربي فرحاتي، المرجع السابق ،ص ) 2
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إن التفاعل عبارة عن رد الفعل المتبادل الشفھي أو غیر الشفھي، المؤقت أو غیر المؤقت وفق 

تواتر معّین، وبموجبھ یكون لسلوك المتفاعلین تأثیر في بعضھم البعض، ویتم ھذا التفاعل إما في 

معلّم، أو في نظام أكثر اتساعا حیث یحدد نظام ثنائي حیث یؤثر المعلم في المتعلم وفعل المتعلم في ال

المتعلم مكانھ بالنسبة للمجموعة أو لمجموعات فرعیة، فكل فرد في التفاعل یسعى لتحدید مكان 

.اآلخر

ویؤثر المعلم في تالمذتھ من خالل شخصیتھ وحماسھ ودافعیتھ وسلوكھ باعتباره قدوة 

ربوي في غرفة الصّف یحدد كفاءة تحصیل لھم،یحاكونھ بصورة غیر مقصودة،كما أن دوره الت

التالمیذ ومھاراتھم الفكریة وقیمھم واتجاھاتھم وأنماط سلوكھم ، كما یحدد المھارات المرتبطة 

بالتحصیل الدراسي،ویؤّثر أیضا علي استعدادات التالمیذ واتجاھاتھم نحو المدرسة ،إضافة إلى ذلك 

.علي أساس نتائج مسابقاتھ المدرسیة أو سلوكھم المدرسيیصّنف المعلم التالمیذ في العالقة التربویة 

وتجدر اإلشارة أن عملیة التفاعل ال تتم بین طرفي العملیة التربویة دون أن یكون ھناك اتصال 

التفاعل بأنھ األثر الذي یحدثھ تدخل شخص ما ُروجي مكیليبینھما بوسیلة أو بأخرى ، حیث یعرف 

وذلك في الحالة التي یكون فیھا ذلك األثر باعثا على فعل . ماعة على آخر في إطار حوار داخل الج

والحقیقة أن التفاعل منظوراً ... معین لدى ھؤالء ، ومثیرا في نفس الوقت لرد فعل الشخص المتدخل

ھو العملیة Gobenerإلیھ من ھذه الزاویة ، ھو باألساس تواصل،وذلك بحكم أن ھذا األخیر وحسب 

.1مرسلون والمستقبلون في سیاقات اجتماعیة معینةالتي یتفاعل فیھا ال

قادرین على التخاطب بمختلف الوسائل، كلما )المستقبل- المرسل(والحقیقة أنھ كلما كان الطرفان

اتسعت دائرة االتصال بینھما وحدث التفاعل،وتشكلت العالقات، أي الوصول إلى اتصال فاعل ومثمر 

.وتحقیق التواصل

دل بین ربویة في غرفة الصّف أن یكون التفاعل ضمن مناخ من التفاھم المتباوتفرض العملیة الت

خرى یتفاعل التالمیذ مع بعضھم البعض داخل وخارج غرفة الصّف من ومن جھة أ.المعلم والمتعلم

جل معرفة المتعلم ة غیر الصّفیة وھو تفاعل ھام من أخالل العملیات التربویة واألنشطة المختلف

خرین ومعرفة توقعات اآلخرین منھم من خالل العمل والتفاعل مع قاتھ مع اآلدواره في عالأل

اآلخرین ، وعلیھ یمكن القول أن التفاعل الصّفي ھو عالقة تواصل بین التلمیذ و المعلم  تتیح لكل 

.13عبد اللطیف الفاربي و آخرون ، المرجع السابق ، ص )1
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طرف منھما القیام بعملیة الضبط الذاتي،وذلك انطالقا من اعتبار أّن اإلتصال ھو نقطة البدء في 

.التربویةالعالقة

1خصائص التفاعل الصّفي7-2

:یتمّیز التفاعل الصفي بعدة خصائص منھا

تعمل المدرسة على مساعدة المتعلمین على النمو الشامل في مختلف جوانب شخصیاتھم.

 و تعلّم ھ ار أن ال ى اعتب ة عل ة فعال ة بطریق تعلّم المختلف ات ال ة عملی ة لممارس ة الفرصة للطلب إتاح

.لسلوك وتغییره من خالل عملیات موّجھةعملیة تعدیل ل

شباع حاجیات الطلبة إ.

 یم ادات والق ة  الع ى تنمی ؤدي إل ي ت ة الت طة المختلف ي األنش اركة ف ة للمش ة للطلب ة الفرص إتاح

.واالتجاھات الصحیحة 

مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین ، بحیث تقدم المعلومات حسب مستویات الطلبة وقدراتھم.

الصفيتصالأنماط اال7-3

سلوب الذي یتم بواسطتھ نقل المعرفة من اللفظي من عملیة االتصال و ھو األینطلق التفاعل 

شخص آلخر ، فیشاركا في نموھا عن طریق التفاھم المشترك بین شخصین فأكثر ، لذلك ال بد لھذه 

یھ ، مما جعلھا میدانا العملیة من مكونات و اتجاه تسیر فیھ و ھدف تسعى لتحقیقھ و مجال تعمل ف

:یمكن تصنیف التفاعل إلى أنماط ھيو .2للمالحظة و البحث و التجریب و الدراسة العلمیة

. 285-276نعیم حبیب جعنیني ،المرجع السابق ، ص ) 1
ه 1405للطباعة و النشر ، الریاض ،، شركة العبیكانأصول التربیة العامة : إلى علوم التربیة علي إدریس ، مدخل)2

 ،209
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نمط االتصال وحید االتجاه–األول 

و ھذا النمط یرسل األستاذ ما یود قولھ أو نقلھ إلى الطلبة و ال یستقبل منھم ، و ھو أقل األنماط من 

،و لیس للمستقبل سوى التلقي ، و غالبا  ما تكون 1ففیھ یأخذ الطلبة موقفا سلبیا مطلقاحیث الفعالیة ،

.حصیلة الطلبة ھي الحقائق و المعارف

و یؤدي ھذا النمط إلى ضعف فاعلیة التدریس و اإلدارة الصفیة ، مع إحباط دافعیة الطلبة و 

:و یمثلھ الشكل التالي.قصور روح المبادرة لدیھم ، و بالتالي تقل عملیة التفاعل 

نمط االتصال وحید االتجاه )1(الشكل 

193، ص1989، 1نادر فھمي الزیود، التعلم و التعلیم الصفي ، دار الفكر للنشر و التوزیع ، األردن ، ط)1

الطالب

األستاذ

الطالب الطالب

الطا

لب

لطالبا

الطالب
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نمط االتصال ثنائي االتجاه-الثاني

األستاذ ، و یعتبر ھذا في ھذا النمط یكون االتصال من األستاذ إلى الطالب و من الطالب إلى 

و في ھذا النمط یبقى األستاذ ھو مصدر المعرفة . النمط أكثر تطورا و فاعلیة من النمط األول 

تحققمن الطلبة  و التي تعبر عن مدى التغذیة الراجعةاألساسي ، مع إتاحة فرصة لألستاذ الستقبال

: و یمثلھ الشكل التاليلتحقیقھا ،ھداف التعلیمیة التي یسعى األستاذاأل

االتصال ثنائي االتجاهنمط)2(الشكل 

و ال یعطي و ھذا النمط من التواصل ال یھتم بعملیة التواصل بین الطلبة أنفسھم و ال یسمح بھا ،

ل عندما واصالطلبة فرصة للمبادرة و طرح اآلراء و األفكار حول فعالیات الدرس ، و یحدث ھذا الت

.یتضمن الموقف التعلیمي نوعا من الحوار أو المناقشة بین األستاذ و الطلبة 

أستاذ

طالب

طالب

طالب

طالب طالب طالب
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االتصال ثالثي االتجاه–الثالث 

ن یتم تبادل الخبرات و اآلراء الصف ، و أن یجري اتصال بین طلبةو فیھ یسمح األستاذ للطلبة بأ

ووجھات النظر بینھم ، و ھنا ال یكون األستاذ المصدر الوحید للتعلم ، كما أن ھذا األسلوب یتیح 

للجمیع فرص التعبیر عن النفس و التدرب على كیفیة عرض وجھات النظر باختصار و سھولة ، و 

.1طلبة و بین الطلبة أنفسھم في ھذا النمط یزداد االتصال بین األستاذ و ال

و یعتبر ھذا النمط أكثر األنماط تطورا و فعالیة من النمطین السابقین ، فھو فضال عما سبق ،یتیح 

للطلبة التدرب على طرح األسئلة الجدیدة و مناقشتھا فیما بینھم و مع أساتذتھم مما یؤدي إلى نمو 

.یف مع الحیاة بصورة أفضل متكامل حي یكونوا قادرین على التكشخصیاتھم بشكل

االتصال ثالثي االتجاهنمط)3(الشكل 

- 153،ص1،2001، دار الشروق للنشر و التوزیع ، األردن ، طسیكولوجیة التدریسقطامي و نایفة قطامي ،یوسف ) 1

155.

أستاذ

طالب

طالب

طالب

طالب

طالب

طالب
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االتصال المتعدد االتجاه

فكل طالب في الصف یستطیع ھذا النمط تكون قنوات االتصال مفتوحة في اتجاھات متعددة ،في

:االتصال باألستاذ و بأي طالب آخر في الصف ، و یمثلھ الشكل التالي

االتصال متعدد االتجاهنمط)4(الشكل 

ألنھ یعطي فرصة لجمیع الطلبة للمشاركة في و یعتبر ھذا النمط أكثر األنماط االتصال انفتاحا ،

عملیة التعلیم و التعلم ، و یمكن كل طالب من نقل أفكاره إلى األستاذ و إلى جمیع الطلبة في الصف ، 

و یتیح تبادل الخبرات و المعارف بینھم بشكل واضح ، كما یتیح للطلبة فرصة التحدث و التعبیر عن 

.نمیة شخصیاتھم في جوانب متعددة أنفسھم ، و آرائھم مما یسھم في ت

و یعتبر ھذا النمط من أكثر األنماط التواصلیة صعوبة في التطبیق ، و یتطلب من األستاذ مھارة و 

درایة كبیرة و قدرة على ضبط الطلبة ، فھو في ھذا النمط المشرف و الموجھ في عملیة التواصل ، 

على توظیف اللغة في الصف ، و بدون ذلك یكون كما یتطلب من الطلبة مھارة و درایة كبیرة و قدرة

.للتفاعل الصفي آثار سلبیة تنعكس على المواقف التعلیمیة 

أستاذ

طالب

طالب

طالب

طالب

طالب
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أشكال التواصل الصفي7-3

، و قد لصفھاألستاذة التي تدخل في تنظیم إّن تنظیم عملیة التواصل الصفي من األمور الھامّ 

صر عملیة التفاعل مع الطلبة على ألستاذ أال یقیر لفظیة ، و على اتكون عملیة التواصل لفظیة أو غ

التواصل اللفظي ، بل علیھ أن یستخدم ما یستطیع من أشكال التواصل غیر اللفظي ، و في ما یلي 

:توضیح لنوعي االتصال

:التواصل غیر اللفظي: أوال

عملیة من الرسائل الموجھة إلى الطلبة أثناء %80التربویة إلى أن أكثر من دبیاتاألتشیر 

التفاعل داخل الصف ھي رسائل غیر لفظیة ، و لذلك البد  أن تنقل ھذه الرسائل بصدق و أمانة و 

.وضوح مشاعر األستاذ و اتجاھاتھ ، كما أن لھا أثرا على أداء الطلبة و فاعلیتھم 

. أللفاظ صل غیر اللفظي ھو كافة الرسائل أو المعاني التي یتم نقلھا و تبادلھا دون استخدام ااو التو

الیدین و وو من الوسائل المستخدمة في ھذا التواصل تعابیر الوجھ و االبتسامات و حركات الرأس

و تكمن أھمیة التواصل . نظرات العینین ، و غیره مما یسھم في عملیة التواصل الصفي إلى حد كبیر 

ھما لفظیة یستخدم فیھا غیر اللفظي أنھ عملیة تواصل یقوم المرسل بنقل رسالتین في آن واحد ، أحد

الكلمات ، و األخرى غیر اللفظیة ، و عندما تتعارض الرسالتان ، فغالبا ما تكون الرسالة غیر اللفظیة 

.أكثر تعبیرا و صدقا ، أي تقوم الرسالة غیر اللفظیة بما تعجز الكلمة عن القیام بھ 

صدر عن الطلبة ، حي یستطیع و من المھم لألستاذ أن یتعرف على اإلشارات غیر اللفظیة التي ت

أن یبدأ الحوار ، و یحتاج األستاذ إلى تمییز مثل ھذه اإلشارات و تفسیرھا ، و ھذا یتطلب ألفة و 

.حساسیة بلغة االتصال غیر اللفظي ، وفي ضوء ھذا یستجیب األستاذ بإشارات تحمل رده 

التواصل اللفظي : ثانیا

فبعد أن كانت تقتصر في السابق على تزوید الطالب لقد أصبحت مھمة المدرسة عملیة شاملة ،

بمختلف أنواع المعرفة و حشوھا في الذاكرة فحسب ، أصبحت تعني فوق ذلك باكتساب خبرات و 

عادات و مھارات ، و تمده بالقیم التي تعمل على تغییر سلوكھ نحو األفضل ، و تبني شخصیتھ 

ویة مجرد أھداف نظریة ، أصبحت أھداف سلوكیة بصورة متكاملة ، و بعد أن كانت األھداف الترب

.یفید منھا الفرد ، و یوظفھا في حیاتھ لتكون عونا لھ في حیاتھ العملیة 
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إلیجابي بین األستاذ و طلبتھ في جو یسوده دارة الصفیة ھو خلق جو التفاعل ان ھدف اإلكما أ

المشاركة ، لیقوموا بدورھم برغبة األمن و الطمأنینة و الحریة ، و یثیر في نفوس الطلبة الرغبة في

.، مما یؤدي إلى التفاعل الصفي الھادف لتحقیق ما نصبو إلیھ من غایات 

و یعتبر تفاعل األستاذ مع طلبتھ ذا أھمیة في عملیة التعلیم و التعلم ، لذلك فإن نمط و نوعیة ھذا 

و بعض سمات و خصائص البیئة التفاعل تحدد بفاعلیة الموقف التعلیمي و االتجاھات و االھتمامات ،

التعلیمیة ، فتنظیم التعلم الصفي ال یتضمن القواعد و األنظمة ، و ترتیب البیئة التعلیمیة الصفیة ، بل 

من أھم ما یتضمن التفاعالت الفعالة بین األستاذ و الطلبة ، و تلك التي تعتمد على تقبل األفكار ، و 

من األستاذ و كل تفاعالت إیجابیة یكون فیھا كلما یشاستقبال تعلیمات الدروس و الخبرات ، م

الطالب نشیطین بشكل مستمر ، و ھذا مرھون بما یسود من عالقة بین األستاذ و الطالب ، و ما یسود 

الجو الصفي من عالقات اجتماعیة تفاعلیة یقوم بھا األستاذ بدور المنظم للنشاطات ، و یساعد الطلبة 

.في اتخاذ القرارات 

اتقان األستاذ لمھارات االتصال اللفظیة و غیر اللفظیة ما ھو مباشر منھا و غیر مباشر ، یعد إن 

أمرا ضروریا للنجاح في المھمات التعلیمیة ، و لكن التفاعل الصفي یحتاج إلى مراعاة عدة اعتبارات 

واعد النظام یتصل بعضھا بالمناخ العام للصف ، و یتصل بعضھا اآلخر باالنضباط الذاتي ، وفقا لق

و توزیع األنشطة و وضع استراتیجیة مناسبة عضھا اآلخر بتحدید أھداف التعلمالصفي ، كما یتصل ب

.للتعلیم 

أھمیة التفاعل الصفي 7-5

یعتبر الفاعل الصفي ذا أھمیة في زیادة تحقیق النتاجات التعلیمیة و خاصة أن التفاعل الصفي 

:للتعلم في كل المراحل التعلیمیة ، و یمكن التطرق إلیھا كما یلياللفظي یعتبر أحد الوسائل الرئیسیة 

مساعدة األستاذ في تطویر طریقة تدریسھ ، بحیث تجعلھ أقل خضوعا للصدفة و الروتین و التقلید.

 تنمیة قدرة األستاذ على االبتكار و اإلبداع ، و مواكبة المستحدثات التربویة.

راسات النظریة و التطبیق العملي في الصف ، و تصنیف تشجیع األستاذ على الربط بین الد

.ممارساتھ بطریقة موضوعیة 

 تدعیم التفاعل اإلیجابي بین األستاذ و الطلبة ، و تعزیز العالقات اإلنسانیة بینھم.

 مع إیضاح أثر ھذا سلوكھ التعلیمي داخل الصف ،حولإكساب األستاذ مھارات جمع المعلومات

.السلوك في المواقف الصفیة المختلفة مع الطلبة 
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 إكساب الدرس الحیویة و النشاط و الفعالیة نتیجة المستحدثات و التقنیات التربویة.

 تشخیص مواطن الضعف و القوة في أي درس من الدروس ، و معرفة مدى فعالیة األستاذ في

.التدریس 

استقالال و اعتمادا على أنفسھم في طرح األفكار و ابتكارھا تشجیع الطلبة لیكونوا أكثر.

تحصیلھم تشخیص مدى فعالیة الطلبة من استجاباتھم و مبادأتھم و من ثم مردود ذلك على

.الدراسي 

 تعوید الطلبة على مھارات االستماع و االستجابة للمعلم.

 تدریب الطلبة على احترام رأي زمالئھم.

النسانیة الصفیة بین الطلبة أنفسھم تنمیة العالقات ا.

 ّالزیادة حیویة الطالب ، حیث أن ھذا األسلوب یحولھ من إنسان سلبي إلى إنسان نشط و فع .

أقطاب الّتفاعل في العملیة التربویة 7-6

یمكننا الحدیث عن وجود تواصل و تفاعل بیداغوجي داخل الصّف الدراسي بتوافر عناصر 

:رئیسیة ھي

یعتبر أحد األركان الرئیسیة في التواصل والتفاعل البیداغوجي وھو یقوم بوظائف :الطالب

أساسیة ھي قابلیة التأثر بمحتوى الخطاب التعلیمي مما یؤدي بھ إلى تغییر في تفكیره وسلوكھ اللفظي 

ومعرفة الطالب بعناصر اللغة المستعملة  من طرف األستاذ و اشتراكھ في الخلفیة .وغیر الفظي

وقدرة الطالب على مدى رفضھ أو قبولھ للخطاب التعلیمي الذي تلّقاه من األستاذ . رجعیة للخطاب الم

، بحیث ال یقتصر دوره على مجرد التلقي بل إّنھ قادر على القیام بردود أفعال مختلفة ظاھرة وخفیة ، 

.اب التعلیميلفظیة وغیر لفظیة ، إیجابیة أو سلبیة وكلھا تعبیرات عن الرفض أو القبول للخط

الطالب تبلیغ :ولھ ثالث وظائف في فعل التواصل والتفاعل البیداغوجي و ھي: األستاذ

مجموعة المعارف والقیم والقدرات والتي یعمل على استثارتھا أو تنمیتھا لدیھم ، وتتحدد ھذه العملیة 

تالمیذ بجملة من العناصر أھمھا إلمام األستاذ بالمعرفة والقدرة على معرفة حاجات ال

الذي یتحدد من خالل نظرة األستاذ لذاتھ ولصورة طالبھ ، فضال عن والموقف التعلیمي .وقدراتھم

في الطالب وإحداث األثر الذي یریده األستاذ والقدرة على التأثیر.نوعیة العالقة البیداغوجیة بینھما

.في طلبتھ وفق األھداف التعلیمیة المسطرة

ال یخلو أي موقف تعلیمي من رسالة یتبادلھا كل من الطالب ):الرسالة(المحتوى التعلیمي

أي (واألستاذ وینبغي أن تكون الرسالة خالیة من أي شكل من أشكال التعقید أو الغموض و ھو 
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فالبد أن یختار األستاذ ما یناسب الموقف التعلیمي من المفردات . ضمني أو تصریحي ) المحتوى

.الرسالةواأللفاظ التي تتناسب مع كم ونوع 

إن التواصل اللّفظي ھو المحور األساسي لعملیة التفاعل الصفّي،و یشیر ھذا النمط الخطاب

من التواصل بین األستاذ و الطالب إلى مستوى العالقة االجتماعیة و النفسیة بین الطرفین ، وھي 

.تحدد نمط التعامل الذي یتبناه األستاذ إزاء الطالب

تحدث بھ األستاذ واختیاره لأللفاظ المستعملة یفسر الفعالیات النفسیة و كما أن مستوى اللغة الذي ی

االجتماعیة المتعلقة باالتجاھات اإلیجابیة و السلبیة نحو الطلبة،خاصة أن نوع اللغة المستخدم یؤدي 

.1إلى استجابات انفعالیة وسلوكیة مباشرة من قبل التالمیذ

من طرف األستاذ وأثرھا على الطلبة أثارت فرقة وحول البنیة اللغویة المستعملة في الصّف 

إشكال ما إذا كانت المعلمات یكیِّفن خطابھن الذي یتوّجھن بھ إلى الّتالمیذ بطریقة تجعلھ " فلوران.أ"

مفھوما و تجلب اھتمامھم وتجعلھم یشاركون في الحوار ، كانت النتیجة أّنھن ال یكیِّفن خطابھن لسّن 

إذ یقول بوجود حوار غیر متساو بین الراشدین "فرانسوا. ج"یجة أعمال األطفال،و تؤكد ھذه النت

فالّراشد ھو الذي یفرض معاییره اللّغویة الخاّصة على الّطفل الذي ھو لیس مھیأ دائما ،واألطفال

أن الّطفل الّذي یكون لسانھ قریبا من البنیات اللغویة المدرسیة المعترف برستالالستقبالھا،كما الحظ 

.2،یكون محظوظا نسبیا على طفل لغتھ العائلیة األصلیة تبتعد عن ذلكبھا

ستاذ من رد فعل الرسالة على الطالب ، فإذا فھم الطالب و ھي ما یتلقاه األالتغذیة الراجعة

الرسالة كانت التغذیة الراجعة إیجابیة ، كأن تكون في صورة كلمات تدل على الموافقة أو تحریك 

أما إذا لم یفھم الطالب . و الخلف ، أو في صورة إجابات صحیحة على بعض األسئلة الرأس لألمام

الرسالة ، فإن التغذیة الراجعة تكون سلبیة ، كأن یھز رأسھ في جھة الیمین و الیسار ، أو في شكل 

إلیھ ، و بالتالي یمكن لألستاذ أن یغیر أو یعدل من توجھإجابات غیر صحیحة عن األسئلة التي 

. التھ ، و بذلك تكون التغذیة الراجعة ھي التي تربط عناصر االتصال بعضھا ببعض رس

.162،ص2003، التنشئة االجتماعیة و السلوك االنحرافي لدى تلمیذ المرحلة الثانویة،مصباح عامر )1
، رسالة ماجستیر في علم النفس العام مقارنة تحلیلیة لصورتي المعلم و التلمیذ و تفاعلھمامحمد عبد العزیز ، )2

.82-81،ص1994،جامعة السانیة ، وھران،
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خفاق التفاعل الصّفيعوامل إ7-7

ترتبط عملیة التفاعل البیداغوجي بمجموعة من العوامل التي تؤّثر سلبا على تدفق االتصال و 

: مسار التفاعل بین طرفي العملیة التعلیمیة منھا

ة الماّدیة و ما تحتویھ من عناصر البیئة عامال متدخال في سیرورة التواصل و تعتبر البیئ:المادیة

.ذلك أن الفوضى قد تكون داخلیة ناتجة من داخل القسم،أو خارجیة. التفاعل 

وتتمثل في الخوف من التواصل و التصفیة .الجو النفسي واالنفعالي داخل الّصف:الجو النفسي

.،واإلخفاء

وذلك عن قصد أو غیر قصد ، كما أن الطلبة یقومون : استجابتھم لطلبتھمانتقائیة األساتذة في

ون و یعتقدویختارون العناصر التي یفضلونھا أفكار وتنقیة المعلومات المقدمة بعملیة تصفیة األ

فكارھم الحقیقیة ، حیث قد ینتج عن تذة والطلبة بالمظاھر حیث یخفون أساوكثیرا ما یتفاعل األ.فائدتھا

تصویر الفرد لذاتھ بصورة حسنة واالندماج في عمل ما ولمجرد المبذولة لمسایرة التوقعات جھود ال

ما حقق التعلم نتائجھ ذاالحوار،وبالتالي ال ندرك حقیقة إالخداع ،بحیث یتم تضلیل المشاركین في

. 1م الالمطلوبة أ

ویخشون االندماج في التواصل الشفوى مع ن خشیة التواصل ھي حالة یكون فیھا األفراد قلیقینإ

ماكروسكي و (االخرین ، وقد ینسحبون من الموقف نھائیا ، وتبّین الّدراسات التي أجراھا 

كما تؤّثر خشیة التواصل . وجود عالقة مّتسقة بین تقدیر الّذات والخوف من الّتواصل ) 1977(أعوانھ

ختیار المقاعد التى یجلسون علیھا في الصّف في اتجاھات الّتالمیذ نحو المدرسة ، وحتى في ا

.وقدرتھم عن األداء الجّید

الخطاب اللغوي البیداغوجي و شروط كفاءتھ التفاعلیة-8

على استعمال الكالم في موقع الممارسة و تبعا لتصور الفعل الحقیقي»الخطاب«نطلق تسمیة"

یشكل الكالم .2"یث یشكل جزءا منھاح) اللغویة أو غیر ذلك(و ضمن العالقة مع مجموعة األفعال 

من حیث ھو تقنیة صوتیة أھم المكونات األساسیة في تشّكل المنظومة الرمزیة لإلنسان و أھم تقنیة 

، دار الفكر العربي، القاھرة )المھارات و التنمیة المھنیة(مدرس القرن الحادي و العشرین جابر عبد الحمید جابر ،)1

 ،2000–332 .
.21،ص1996، 1عبد الوھاب تزو، منشورات عویدات، بیروت، لبنان،ط: ، تعریبسوسیولوجیا اللّغةبیار أشار ،)2





93

في تفعیل المشاركة في إنتاج المعرفة بین أفراد المجتمع و التقلیل من تفاوت الناس في اكتسابھا و 

اإلنساني ، وبذلك یكون االنسان ھو المخلوق األقدر على تخزینھا ، و تّعد اللّغة أولى أشكال الوجود

نتاجھا ، و استحداث تذكرھا و توصیلھا واستثمارھا و إاإلطالق على التعلم و اختزان المعرفة و

التأثیر التناظري التفاعلي بین األفراد و الجماعات من جنسھ ، بل إّنھ یفعل ذلك كلھ و یتعلّم حتى مع 

و حیث ال توجد اللّغة إال من خالل توظیفھا في .ي و الكائنات األخرى تواصلھ بمحیطھ البیئ

یعیشون حالة التفاعل اللغوي في المجتمع عن طریق المحادثة و المباشرة -فإّن ھؤالء .الخطاب

بالكالم و التخاطب و التعبیر عن الرغبات ، عالوة على ذلك ،فقد ساھمت األنظمة المعرفیة في 

بقدرة اللّغة جاكبسونو قد اھتّم . »القدرة اللغویة «على غرار»درة التواصلیةالق«تعزیز مصطلح 

تجیز قول (في الخطاب ، فأّكد على أن مواطن االختالف بین اللّغات ال تكمن في قدرتھا على ما تقولھ 

. 1بل في ما ترغم على قولھ) كل شيء أو على األقل تسمح بترجمتھ

لب قدرات و كفاءات خاصة تختلف من وضعیة تفاعلیة جماعیة إلى إّن تعّقد عملیة التفاعل تتط

/:أخرى ، و یمكن حصر ھذه الكفاءات في الخطاب البیداغوجي فیما یلي

 ة الكفاءات اللغویة و تتعلق بمعرفة الفرد بقواعد استعمال اللغة في سیاق اجتماعي و وضعیة أدائی

م و إتواصلیة  ة فھ اج امعینة ، كما تتعلق بكفای ة و نت ة و المرجعی انیة و المقالی ا اللس ة بمكوناتھ للغ

ة أو  ة أو البالغی ي صیغتھ البرھانی داغوجیا ف راً بی مستویات الخطاب ، بحیث یكون الخطاب میس

ة"روبول"الحجاجیة ، أو مستوعبا لوظائفھ األربعة كما ھي عند  ة االقناعی ة و ھي الوظیف والوظیف

.2التربویة و الوظیفة المعجمیة و الوظیفة الجمالیة

داغوجي نمط الخطاب البی وي ل تن الترب ل الم ى تمّث درة عل مون : الق دى تضمین المض ق بم ویتعل

.التعلیمي و تمّثلھ لمعاییر و قّیم الخطاب البیداغوجي

االجتماعي النظریات المفّسرة للّتفاعلبعض -9

على العكس من النظریات الوظیفیة و الماركسیة ، التي تھتم بتلك القضایا االجتماعیة الكبرى ذات 

العالقة بن التعلیم والنظم األخرى ، تھتم االتجاھات الفینومنولوجیة بالقضایا المحّددة الّنطاق ، وتركز 

جتماع التربیة الجدید علم اتھا ، ومن ثّم كان اھتمام بصورة مباشرة على األداء الداخلي للمدارس ذا

متوافقا من خالل اھتمامھ األساسي بدراسة الّتفاعل المتبادل داخل حجرة الفصل والدراسة 

.26–22العربي فرحاتي ، المرجع السابق ،ص1)
.124فرحاتي ، المرجع السابق ،صالعربي )2
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وعلیھ ظھرت اتجاھات تندرج جمیعھا تحت االتجاھات الفینومنولوجیة في . السوسیولوجیة للمناھج 

تبادل داخل المدرسة والطالب و مقوالت دراسة التعلیم ، منھا االتجاه الّتفاعلي الذي یدرس الّتفاعل الم

وھناك نظریات عّدة مفّسرة للتفاعل كموضوع عام من مواضیع .1التفكیر و صور الفھم من المعلمین

علم الّنفس االجتماعي ، لكن ما یھمنا في ھذا البحث ھو النظریات التي تتناول التفاعل داخل الصف 

.الّدراسي

التفاعلیة

لة نظریة و منھجیة تنھض على أسس فلسفیة و سیكولوجیة تتطلّع نحو التفاعلیة منظور و محاو

ة تحقیق فھم أكثر عمقا و أكثر أثرا للسلوك اإلنساني و العالقات االجتماعیة بل ولعالم الحیاة الیومی

یعّد سمة لى الّتفاعل الّذي ینشأ بین مختلف العقول و المعاني ، الذي و یشیر مفھوم التفاعلیة إ.برمتھ

نساني ،و یستند ھذا التفاعل االجتماعي على حقیقة ھاّمة ھي أن المرء یأخذ ذاتھ في زة للمجتمع اإلممیّ 

االعتبار،و أن یحسب حسابا أیضا لآلخرین،أي أن یستوعب أدوار اآلخرین، و على ھذا الّنحو یمكن 

لقدر الذي یحّقق مزیدا با" مرونتھا"إّن أھّم ما تتمّیز بھ الّتفاعلیة ھو .صیاغة صورة المجتمع االنساني

لقد ركزت التفاعلیة .نساني و العالقات المتبادلة بین الّناسھم و الّتعمق في دراسة السلوك اإلمن الف

دراستھا على عالقة األفراد معا،فلكي نفھم سلوك األفراد یجب أن یركز البحث عن الكیفیة التي 

.یستطیع بھا األفراد التحكم في مواقعھم

من خالل الفرضیات التي قّدمھا حول عملیة الّتفاعل و الّتي ھربرت بلومرتفاعل عند معالم اتجاه ال

و التي تھتّم بفھم الحقیقة االجتماعیة على النحو .جورج ھربرت میدأستند في صیاغتھا على أعمال 

:2التالي

عالمھم،و أّن إن الناس فرادى و جماعات مھیؤون للتفاعل على أساس الموضوعات التي یأتلفھا-

و أّن ھذه الموضوعات لھا ثالثة .الّسلوك یرتكز على المعاني االجتماعیة المرتبطة بموضوع معّین

األدوار، أدوار (و الموضوعات االجتماعیة ) شجاراأل(الموضوعات الطبیعیة :تمّثل فيأنواع رئیسیة ت

).المبادئ األخالقیة(، و الموضوعات المجردة ) رجال الدین

الّترابطات العملیة الّتي یشكل فیھا الناس اإلشارات فیما بینھم و یؤول كل منھم إشارات تمثل -

.اآلخرین

.176، ص1997،دار المعرفة الجامعیة ،االسكندریة ، مقدمة في علم اجتماع التربیةحمدي علي أحمد ، )1
.322علي شتا السید ، المرجع السابق ، ص)2
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أن األفعال االجتماعیة تشّكل خالل العملیة التي یالحظ فیھا الفاعلون و یؤولون و یقّدرون -

الّذي یشارك في وعلیھ فإن الكائن البشري ھو ذلك العضو الفعال بنفسھ ، و . المواقف التي تواجھھم 

.و الفرد بذلك ھو الذي یتفاعل مع نفسھ في العملیة التأویلیة. شغل الدور 

و أّن شبكة .إن األفعال المتداخلة و المعقدة الترابط تكّون التنظیمات و الّنظم و تقسیم العمل-

ات عندما توجد المتبادل دینامیة ولیست أمورا ثابتة ، و تبعا لذلك فإن المجتمعات و الجماعاالعتماد

و لھذا فإن الفعل ال ینفصل عن خلفیة . في حالة تفاعل تكون دینامیكیة أكثر من كونھا استاتیكیة 

.المشاركین فیھ

1النظریة التكوینیة البنائیة

أّن استیعاب القواعد و األحكام،و بروز العواطف و مالمح الّشخصیة تناسب بیاجیھجانیؤّكد 

ي سّن الحادیة عشرة و الّثانیة عشرة،و ال یتم ذلك إالّ في حالة حدوث مرحلة العملیات الصوریة ف

و یقصد بالّتوازن سعي الفرد و .و التالؤم خالل مراحل الّنمو المختلفةاالستیعابالّتوازن عبر آلیتي 

نشاطھ المستھدف دوما فھم و تفسیر ما حدث من تغّیرات على مستوى محیطھ،أو على مستوى 

غّیرات ھي المنشئة لحالة الّالتوازن التي تولّد لدى الفرد الحاجة الى المعرفة،و إعادة و ھذه التّ .تفكیره

فیقصد بھ إمكانیة الفرد إدماج معطیات و معلومات المحیط الخارجي االستیعابو أماّ .التوازن المفقود

یة و العقلیة و و أّما الّتالؤم فیقصد بھ تكییف و توافق الحالة الّنفس.ضمن سلوكھ الحركي و الفكري

و حدوث ھاتین العملیتین ھي ما یطلق علیھ تفاعل الّذات و .البیولوجیة لفھم و تفسیر تغّیرات المحیط

الموضوع،أو تفاعل المتعلّم و موضوع الّتعلّم،و ال یحدث ذلك إال في حالة الّتعادل بین عملیتي 

،أو سیطرة االستیعابة في حالة ھیمنة أنویة زائدبیاجیھو الّتالؤم،و إالّ حدث ما یسّمیھ االستیعاب

. المحیط في حالة ھیمنة التالؤم

لى األسالیب جدانیة و الّتفاعالت االجتماعیة إو یرجع الّتوازن و عدمھ في مجال العالقات الو

التربویة إذ أّن االستقالل الذاتي و نمو عالقات التبادل و الّتفاعل اإلیجابي مع اآلخرین تعود الى 

التربویة الّنشطة القائمة على االحترام المتبادل بین المعلم و التلمیذ ، فاالحترام المتبادل األسالیب 

ھو منشأ حالة التوازن بین عملیتي االستیعاب و التالؤم " الحب و الخوف"الناتج عن إتحاد عملیتي 

لعملیة التي في مجال الّتفاعل و العالقات الوجدانیة و مختلف األشخاص المكونین لمحیطھ ، وھي ا

.تؤدي بالّضرورة إلى المركزیة األنا،و تشّكل االنضباط المستقل الحر لدى التالمیذ 

.32العربي فرحاتي ، المرجع السابق ، ص)1
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أّما عدم التوازن فینشأ من أسالیب اإلكراه و الضغط ، و السلطة المطلقة للمعلّم و البرنامج 

لى االحترام األحادي الناتج عن انفصام عملیتي الحاالت البیداغوجیة التي تؤدي إالتربوي،و ھي

تلمیذ نحو (الذي ال یقترن بالحب،و االحترام األحادي ) المعلم(، فالخوف من الكبیر" الحب و الخوف"

ال یؤدیان إالّ إلى خضوع التلمیذ لسلطة المعلم،و تفاقم مركزیة األنا،و انضباط خارجي،و ) معلم

و تلك ھي السلبیة من الّتفاعل .ر المعلم ، لیست إال حیلة لتفادي العقابامتثال التلمیذ الالّمشروط ألوام

الّالمتوازن التي تؤّثر بصفة مباشرة على نمو العالقات االجتماعیة،و تعیق النشاط الذھني الفاقد لفعل 

.التبادل و الحوار

 1النظریة السلوكیة

عاصرة، ومن بین روادھا نذكر على تعتبر النزعة السلوكیة اتجاھا من اتجاھات السیكولوجیة الم

، Skinner: وسكینر John Watson: جون واطسون: سبیل المثال ال الحصر
فسیة، اھرة النّ تبنت تصورا خاصا للظّ TolmanوتولمانHaleو ھال Thorndikeوثورندایك

دت حدّ ل في اعتبارھا جملة من السلوكات الخارجیة، القابلة للمالحظة والقیاس، وتبعا لھذا، تتمثّ 

لوك للكائن الحي، باعتبار أن ھذا السّ " لوك الخارجيالسّ "لوكیة موضوع السیكولوجیة في دراسة السّ 

یعكس األحوال النفسیة الداخلیة للفرد، و بالتالي فإنھ یخضع للمالحظة و المشاھدة و القیاس؛ و بھذا 

وكیة ترفض المعلومات التي ال لزعة السّ دا، و ھذا یعني أن النّ تكون السیكولوجیة علما موضوعیا محدّ 

لم بوجود أي شيء ال یمكن مالحظتھ أو قیاسھ، غیر أن ھا ال تسّ الي فإنّ تقبل المالحظة المباشرة، وبالتّ 

ھا ترفض اتخاذه موضوعا لوكیة تنكر وجود الوعي و الشعور، بل إنّ زعة السّ ھذا ال یعني أن النّ 

.نظرا لكونھ داخلیا غیر قابل للمالحظة و القیاسللدراسة الموضوعیة،

األسس التي یقوم علیھا سلوك "ظر عن االختالفات القائمة بین السلوكیین حول و بغض النّ 

و محیطھ، و فاعل بین الكائن الحيّ عملیة ناتجة عن عالقة التّ " مالتعلّ "ھم جمیعا یرون أن ، فإنّ "مالمتعلّ 

ن العدید من المثیرات ذلك أن المحیط، برأیھم، یتضمّ . لمحیط على الذاتإن كانوا یولون أھمیة كبیرة ل

.دةاستجابات محدّ التي تستدعي من الكائن الحيّ 

مجموعة من االستجابات التي تصدر عن هلوك باعتبارد السّ ر، یتحدّ و تأسیسا على ھذا التصوّ 

في التحلیالت السلوكیة، كل حدث "المثیر"ـإزاء مثیرات المحیط الخارجي، و المراد بالكائن الحيّ 

.30العربي فرحاتي ، المرجع السابق ،ص)1
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ن، أما االستجابة فھي السلوك الصادر عن الفرد كرد فعل لمثیر معیّ . أو موضوع یعمل إلثارة السلوك

الذي تنسب إلیھ عادة " استجابة- مثیر"و ضمن ھذا اإلطار تندرج السیكولوجیة القائمة على النموذج 

.زعة السلوكیةالنّ 

للسلوك،حاول الّسلوكیون تفسیر جمیع ما یجري في القسم من سلوكات في ضوء ھذا المفھوم العام 

و من ثمة فتنظیم ).االنطفاء، االستجابةالتعزیز،تعمیم (و تفاعالت بین المعلم و التلمیذ بناء على مبادئ 

م،و م موضوع ما یؤدي الى استجابة إیجابیة و حصول التعلّ المثیرات في اتجاه تحفیز التلمیذ نحو تعلّ 

االستجاباتفي حین أّن الّتخلص من .مكانیة تكرارھا و تعمیمھاإلى إي حیحة یؤدّ الصّ االستجابةز تعزی

خویف و اإلنذار ال أسالیب التّ أنّ سكینرو أّكد .عن طریق إزالة المثیرات المسّببة لھاالخاطئة یتمّ 

الّتشجیعیة في استحداث حفیزیة و ي الى استجابات إیجابیة،بینما أّكد على نجاعة األسالیب التّ تؤدّ 

.استجابات مرغوب فیھا

علیمي للحصول م إّنما یفّسر في ضوء تنظیم مثیرات الوسط التّ لمیذ و المعلّ فاعل بین التّ و علیھ  فالتّ 

فاعالت داخل القسم،فاعتماد المعلم ألسالیب الحوار و تبادل الرأي،و تعزیز على نمط إیجابي من التّ 

ما یترك ذلك من شعور لدى التالمیذ و المعلّم من رضى،یفّسر اتجاھات لوك بنتائجھ،كالنجاح والسّ 

و أّن تجاھل المعلم لتالمیذه و .التالمیذ اإلیجابیة نحو الدراسة و مشاركتھم الواسعة في الدرس

السلبیة نحو االتجاھاتو اعتماد أسلوب اإلكراه و التخویف و التھدید،یفّسر مظاھر ،تھمیشھم

.1الخ...المشاركة في القسم و الرسوبالمدرسة،و قلّة 

فاعل یبدأ و یستمر عندما یتلقى المشتركان تدعیمات للتفاعل،أي عندما یتلقیان شیئا بمعنى أن التّ 

.2یحتاجانھ أو یریدانھ من خالل ارتباطھما أحدھما باآلخر

3المدرسة الجشتالتیة

»حسب Lewin ال یمكن –من المعلّم أو الّتلمیذ –إّن الّسلوكات التي تصدر داخل القسم «

تفسیرھا أو فھمھا منفصلة أو منعزلة،و إّنما ھي حصیلة مجموعة العوامل المتداخلة،كالمكان و 

الّزمان و حالة الطفل السیكولوجیة و الفزیولوجیة و اتجاھاتھ نحو المعلم و المادة الدراسیة و جماعة 

.31-30فرحاتي ، المرجع السابق ، ص ص العربي )1
.153المبرت ، المرجع السابق ،ص .المبرت و ووالس إ.ولیم و) 2
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فھذه العوامل مجتمعة في انتظام وظیفي ھي ما .الخ...األسریةالتالمیذ و الظروف الفیزیقیة و الخلفیة 

فالمجال الكلي أو الكلیة ھي الّسمة المركزیة لإلدراك و التعلّم "المجال الكلي"یطلق علیھ الجشتالتیون 

عن طریق اإلستبصار،فالتالمیذ و المعلّم إّنما یدركون المواقف بناء على بنیتھا الكلّیة،و انتظام 

.خل القسم بالّتالي یكون وفقا لھذه القاعدةالعالقات دا

»و بناء على ھذه القاعدة حّدد  Lewin مجموعة من المفاھیم یستعان بھا في العالقات الوجدانیة «

:كالّتاليمحمد آیت موحىأو الّتفاعل داخل القسم أوردھا 

اعة ما إیجابیا و یعني بھا مجموعة المیوالت الّرغبات التي تتفاعل داخل جم:La forceالقوة-

في حالة الّتكامل بین رغبات الفرد و الجماعة حیث الّتعاون،و سلبیا في حالة الّتعارض بین القوى 

.حیث الّصراع)المیول و الّرغبات(

ویعني إدراك الشخص لحالتھ السیكولوجیة،كحالة الّتعب و الجوع La position:الموقع-

.الخ...والخوف

و یعني بھ إدراك الفرد لعالقتھ :داخل نفس المجالLa position des autresموقع اآلخرین

).حقل تفاعل القوى(باآلخرین

و یعني بھ تأثیر الفرد على اآلخرین،أو انجذاب األشخاص نحو شخص :Dominanceالنفوذ-

.نتیجة عمل قام بھ

.و یعني بھ الّصراع و الّتجاذب بین القوى المتعارضة:La valenceتكافؤ العناصر-

داخل القات و الّتفاعالت بین الطلبة و األستاذضوء ھذه المفاھیم تحلل جمیع أنماط العو في 

".سیكولوحیة جماعة القسم"القسم،و ھي مفاھیم یمكن اختصارھا في 

1مدرسة فرانكفورت

الفعل الّتواصلي لھابرماس:  أوال

التواصلیة المرتبطة جوھریا بإعادة تأسیس الّنظریة الّنقدیة على ما یسمیھ العقالنیة ھابرماسقام 

بعملیة الّتنشئة االجتماعیة، وذھب إلى أّن عملیة اإلندماج االجتماعي ال تتحّقق إّال بواسطة الّتوافق 

،منشورات االختالف ، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس ھوركھایمر إلى أكسل ھونیث،كمال بومنیر)1

. 119-118ص ص ،2010، 1،لبنان ، طبیروت،الدار العربیة للفنون ناشرونالجزائر ، دار لمان ،
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أو اإلجماع بین ھؤالء المشاركین االتفاقوالّتفاھم المتضّمن لألفعال اللّغویة للمشاركین والتي تفرض 

.في عملیة الّتواصل

ھو ذلك الّتفاعل المصاغ بواسطة الرموز ، إّنھ یخضع للمعاییر ھابرماسإن الفعل الّتواصلي عند 

المعمول بھا ، والتي تحّدد تطلعات السلوكات المتبادلة بحیث یتعّین أن تكون مفھومة ومعترفا بھا من 

ویة ھو الذي طرف شخصین فاعلین على األقل ، غیر أن ھذا التفاعل المصاغ بواسطة الرموز اللغ

الوصول إلى حقائق متفاھم علیھا بین األطراف المتحاورة ، علما أن الحوار -یضمن حسب ھابرماس

في سیاقھ االجتماعي أداة للقضاء أو لتجنب الحاالت الباثولوجیة التي تصیب المجتمع في لحظة 

د الوصول إلى االجتماعي ألعضائھ من دون عنف أو تطرف قصاالندماجتاریخیة معینة ، ولتحقیق 

حقائق متوافق بشأنھا، بحیث یلعب الحوار فیھا دورا مركزیا تجنبا للصراعات االجتماعیة التي تھدد 

- ھابرماسحسب -المجتمع ، وھذا ما یجعل للحوار فاعلیة كبیرة ، وال یتمثل مشروع إتیقا التواصل

لسعي وراء الوصول إلى قرار أو في اإلقرار بحقیقة مطلقة وال تسویغ لشيء تّم اختیاره بل یتمثل في ا

اختیار أو تقویم من لدن متحاورین مناصفة،من دون ضغط أو إكراه،إذ یكفي عرض المواقف 

واألفكار والحوار ھو الذي یحدد مدى صحتھا ومصداقیتھا وصالحیتھا وبمدى تقبلھا من قبل الّذوات 

ا والتنوع والتسامح الذي قوامھ المتحاورة داخل الفضاء العمومي،في سیاق تباین اآلراء واختالفھ

الّتذاوت المشترك القائم على مجال لغوي تداولى تراعى فیھ قواعد المعقولیة والصدق والدقة وتسند 

.على المناقشة الحجاجیة بعیدا عن القھر والّتسلط

1أكسیل ھونیث:ثانیا

لمجتمع أن یؤسس نظریة جدیدة في مقاربتھ لقضایا ومشاكل اأكسیل ھونیثاستطاع 

المعاصر،االجتماعیة و السیاسیة واألخالقیة ، و ھذا ما تبلور في نظریة االعتراف التي اكتسبت 

.أھمیة كبیرة في السنوات األخیرة في مجاالت الفكر السیاسي و االجتماعي واألخالقي الغربي 

م التسامح في كتاباتھ ھو أنھ ال یمكن بأي حال من األحوال تحقیق قیھونیثإن ما یؤكد علیھ 

وكرامة اإلنسان وضمان حقوقھ األساسیة المشروعة أخالقیا وسیاسیا وقانونیا إال بواسطة مبدإ 

أھمیة كبیر عنده تلعب دورا مركزیا یتمثل في االعترافاالعتراف،ضمن ھذا السیاق فإّن لنظریة 

الظلم االجتماعي إعادة بناء شبكة العالقات االجتماعیة واإلنسانیة قصد التخفیف من المعاناة و 

.واألمراض االجتماعیةزدراءاالمساواة وكل أشكال االحتقار أو الالوالسیاسي و

.137-134كمال بومنیر ، المرجع السابق ، ص )1
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بقدر ما كانت تجربة االعتراف الشرط األساسي الذي یتوقف علیھ اكتمال الھویة الّشخصیة في 

بأّنھ مھدد جملتھا،فإن ھذا االعتراف،أو بعبارة أخرى،االحتقار یكون مرفقا بالّضرورة بشعور اإلنسان

بفقدان شخصیتھ وھذا عندما تم انتھاك شروط التفاعل االجتماعي وال یحصل على االعتراف الذي 

عبارة عن مشاعر أخالقیة مرافقة لتجربة االحتقار أي -بصفة عامة-یستحقھ فتكون ردود أفعالھ

.الشعور بالّذل والغضب والّسخط

نى ولیست مبتورة عن السیاق لیست ذات طابع فرداھونیثإّن حریة الفرد حسب 

بأّن أغراض حیاة االنسان المكّونة للھوّیة والحریة قد تم اكتسابھا كبدیل ھونیثاالجتماعي،ولھذا أّكد 

،في ضوء مقاربة تذاوتیة ، سیرورة التنشئة intersubjectivitéللنزعة الذاتیة،وھذا من خالل 

ال یمكن أن تتحقق الحریة الكاملة إال بواسطة االجتماعیة التي تتوسطھا عملیة التواصل،وبالتالي 

علي أّن ھذا الّتفاعل ھونیثالّتفاعل مع اآلخرین وضمن االعتراف المتبادل،وعلى ھذا األساس أّكد 

.الّتذاوتي في حقیقة األمر یمثل شرطا أساسیا للّتحقیق الّذاتي

والّتفاعل بین أفراد المجتمع إلى أن أّن تحقیق االستقالل الّذاتي یتّم مع عملیة االندماج االجتماعي 

.یصل إلى عملیة الّتذاوت

أّكد أّن استمرار المواقف الّصراعیة التى یغّذیھا الّشعور بالّظلم واالحتقار وفقدان الكرامة اإلنسانیة 

.ال یمكن تجاوزھا إال عن طریق االعتراف بحقوق اإلنسان وكرامتھ

اخل غرفة الفصل و صون كرامتھ و اإلقرار بحقوقھ في بشخصیة المتعلّم داالعترافو علیھ فإّن 

. تزید من درجة الّتفاعل االجتماعيھونیث المساواة ، و عدم ازدرائھ أو احتقاره ، كل ذلك حسب 
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خالصة

و إلى قدرات إن تحول االنسانیة إلى الحیاة االجتماعیة ، ھو تحول یدین في أساسھ إلى التفاعل ،

.االتصال المتطورة التي یتمتع بھا اإلنسان 

طوي على مظاھر السلوك الصفي و عملیة التفاعل الصفي ھو نوع من التفاعل االجتماعي الذي ین

دراكي المتبادل بین الطلبة و األساتذة، و بین الطلبة أنفسھم ، و ھو یتحدد في العالقة بینھم و ما و اإل

.و اجتماعيیؤدیھ من نمو معرفي 

و عملیة التفاعل االجتماعي الصفي ال تتم بین أطراف العملیة التربویة دون أن یكون ھناك اتصال 

بینھم بوسیلة أو بأخرى،حیث أن التفاعل الصفي ھو األثر الذي یحدثھ تدخل طرف ما على طرف 

ر باعثا على فعل كون فیھا ذلك األثوذلك في الحالة التي یفي إطار حوار داخل جماعة الصف ،آخر 

.معّین لدى ھؤالء ، و مثیرا في نفس الوقت لرد فعل الشخص المتدخل

ة تفاعلیة ، و التي قد إن وضعیة جماعة الصف تحتم علیھا الدخول و باستمرار في عالقة تواصلی

طار المعرفي یة ، یتقابل فیھا اإلطار المؤسساتي و الرسمي ، لتصل إلى بنیة تفاعلتتجاوز اإل

.بالوجداني ، و الفردي بالجماعي
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تمھید

إن البحث العلمي سواء كان نظریا أم میدانیا غالبا ما یھدف إلى الوصول إلى نظریة أو قانون أو "

لیھا الباحث أكثر من عمبدإ أو تعمیم معقول و منطقي ، و ال یمكن اعتبار النتائج التي توصل 

تھا و تفسیرات و تعلیالت لظواھر أو شواھد كان یخیم علیھا الغموض و السریة و الشك قبل دراس

و إلحداث القطیعة مع المعرفة الساذجة ، و للوصول إلى ذلك وبطریقة علمیة البد من . 1"فحصھا

فال یمكن أن نعتبر البحوث علمیة وموضوعیة إذا لم یعتمد . اعتماد إجراءات منھجیة علمیة واضحة

اھزة للفحص و و تصمیمھا لتكون جیاتضي الدراسة و التحلیل ، و بناء فرالباحث المنھج النظامي ف

و تحلیلھا یكون من خالل جمع المعلومات و البیانات یاتضو بناء الفر. ل للتأكد من صحتھا التحلی

عنھا من المیدان االجتماعي ، و التي تبین للباحث مدى شرعیتھا و مالءمتھا للواقع و انطباقھا مع 

من ذه المعلومات و البیاناتو تجمع ھ. الحقیقة ، لكي یكون الباحث مستعدا على قبولھا أو رفضھا

.عّینة ممثلة لمجتمع البحث بوسائل و أدوات و مقاییس تبنى بدقة

الدراسة ، و منھجھا المتبع ، و یاتضالتطرق في ھذا الفصل إلى فرسیتم و بناء على ذلك ، ف

مجتمع البحث ، عّینتھ و مجاالتھ الجغرافیة و الزمنیة و البشریة  ، كما سنتناول األدوات التي تّم بھا 

.جمع المعلومات و البیانات إضافة األسالیب اإلحصائیة المستعملة في ھذه الدراسة

.48،ص2009، دار وائل للنشر، عمان ، مناھج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن ، )1
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الّدراسةیاتضفر-1

ال یمكن اعتبار عمل من األعمال بمثابة عمل حقیقي إذا لم یتمحور بنائیا حول فرضیة أو عدة 

فرضیات ،ألن الفرضیة من حیث التعریف تترجم الروح االستكشافیة التي تمیز كل عمل علمي ،إنھا 

ّعالة تتأسس على تفكیر نظري و معرفة أولیة للظاھرة المدروسة ، كما أنھا توفر للبحث وجھة سیر ف

جدا ،ألّنھا بمجرد أن تصاغ تحل محل سؤال البحث في ھذه الوظیفة ، و إن كان ھذا األخیر یبقى 

حاضرا في الذھن ، و تقدم الفرضیة أیضا معیارا النتقاء المعطیات ذات الفائدة الختبارھا ، و تسھم 

.في فھم أفضل للظواھر القابلة للمعاینة

إن الفرضیة تشكل بذلك ھمزة وصل بین التفكیر النظري و العمل التجریبي ، فتضمن بذلك 

. 1التماسك ألجزاء العمل

اقتراح جواب عن سؤال مطروح ، و ھي تھدف إلى صیاغة عالقة بین واقعات ذات إّن الفرضیة

. 2داللة 

:الفرضیة العاّمة

.الّتفاعل  االجتماعي الصّفيتنمیةلجامعة وطلبة الدى توجد عالقة بین الكفاءة اللّغویة 

:الفرضیات الفرعیة

. الصفياالجتماعيالتفاعلتنمیةفي القراءة وةالجامعةبین كفاءة طلبتوجد عالقة:ولىاأل

. الصفياالجتماعيالتفاعلتنمیة في الكتابة و ةالجامعةتوجد عالقة بین كفاءة طلب:ثانیةال

ةال ین:ثالث ة ب د عالق اءة طلبتوج ي الةالجامعةكف ّدثف ةوتح لتنمی اعيالتفاع فياالجتم .الص

. الصفياالجتماعي التفاعل تنمیةفي االستماع وةالجامعةتوجد عالقة بین كفاءة طلب:رابعةال

، تعریب یوسف الجباعي ،المكتبة العصریة ، في العلوم االجتماعیةدلیل الباحث ریموند كیفي و فان لوك كامبنھود ،)1

146،147، ص ص1997ن1بیروت، ط
، ترجمة سام عمار،المركز العربي منطق البحث في العلوم االجتماعیة–مناھج العلوم االجتماعیة مادلین غراویتز ،)2

.70،ص1،1993للتعریب و الترجمة و التألیف و النشر ، دمشق ،لكتاب األول ،ط
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مجاالت الدراسة-2

ا یسمیھ قبل الش ة مّم ات الممكن ل المعلوم ع ك ن الضروري جم إجراءات البحث ، م روع الفعلي ب

ب 1"حقل التحلیل"ریمون كیفي  ة ترتی ان و كیفی ذا المك ھ ھ ا یتصف ب ي و م ال الجغراف ،أي من المج

فترات المالئمة التي تبدو األشیاء فیھ و الجو العام الذي یسوده ،و من المجال الزمني الذي تتحدد فیھ ال

ذین  وع األشخاص ال ھ لن تم التطرق فی ذي ی أكثر مالءمة إلجراء المالحظة ، و من المجال البشري ال

فال یكفي أن نعلم أنماط المعطیات التي یجب تجمیعھا .یتوفر فیھم خصائص الظاھرة موضوع الدراسة

.   جغرافي و االجتماعي و تحدیده زمنیا ، علینا كذلك تحدید حقل التحلیالت التجریبیة في المجال ال

المجال الجغرافي2-1

م .أجریت الدراسة المیدانیة الحالیة بجامعة الجلفة ، و تحدیدا في قسم اللغة العربیة و آدابھا  و للعل

ككبدءاالجامعة تأسستفإنّ  نة معھد وطني للتعلیم العالي لإللكترونی ي س ي . م1990ف م 2000و ف

2000جویلیة25المؤرخ في 2000-197المرسوم التنفیذي رقم مركز جامعي بموجبتم ترقیتھ إلى

ى 2009، و في المتعلق بإنشاء المركز الجامعي ك بموجب م ، ارتقى المركز الجامعي إل ة و ذل جامع

.عة الجلفةالمتعلق بإنشاء جام2009جانفي04المؤرخ في 09-09المرسوم التنفیذي رقم 

المجال الزمني2-2

ري  ھر فیف ن ش ر م ر األواخ ي العش ة ف ة الفعلی ة المیدانی ت االنطالق ث ،تم كلة البح د مش د تحدی بع

ة م2014 نة الجامعی ن الس ، و ظھرت 2014-2013، و ذلك بعد ان أنھى الطلبة السداسي األول م

. لغة العربیة ،  في الدراسة الحالیةالنتائج المحصل علیھا العتمادھا كمقیاس لكفاءة الطلبة في ال

و قبل ذلك ، قمنا بالبدء بما یسمیھ ریمون كیفي بالمرحلة االستكشافیة ، و التي تتضمن القراءات و 

یاء ،  ب األش اج ترتی المقابالت االستكشافیة ، و ذلك لتجاوز التفسیرات القائمة التي تسھم في إعادة إنت

.مدروسة ، و استجالء جوانبھا المختلفةبقصد إبراز معان جدیدة للظاھرة ال

:فقمنا بجمع مادة البحث و قراءة األدبیات التي تناولت موضوع الدراسة و ترمي ھذه الخطوة إلى

.ضمان النوعیة في طرح األسئلة -

.191ریمون كیفي و فان لوك كامبنھود ،المرجع السابق، ص)1
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.توسیع الحقل الفكري ، لتجاوز التفسیرات البالیة-

.اكتساب عادة التفكیر قبل التھافت على جمع المعطیات-

فیما یتعلق بالمقابالت االستكشافیة فقد تم االتصال بأساتذة قسم اللغة و اآلداب ، و كذا عمید كلیة أما 

اللغات و اآلداب و الفنون ، و رئیس قسم اللغة و اآلداب و كثیر من الطلبة في مستوى السنة الثالثة 

:من التعلیم الجامعي ، لمرحلى التدرج ، و ذلك بھدف

و استجالء جوانب ما كانت لتبدو لو اعتمدنا القراءات النظریة المدروسةتبیان جوانب الظاھرة -

.فقط

.توفیر الوقت المبذول في القراءات-

.المساعدة على بناء الفرضیات و إجراء المعاینات-

المجال البشري 2-3

طالبا مسّجال في الجامعة المزاولین 4383لقسم اللغة العربیة و آدابھا ال البشري جیضم الم

. طالبا671لدراساتھم في جمیع المستویات ، أما طلبة مستوى السنة الثالثة جامعي ، فیبلغ عددھم بـ 

و ھم یشكلون 335یعتبرون أكفاء لغویا و عددھم -حسب الدراسة الحالیة -و یضّمون من ھم 

. طالبا170في حین تشكل عّینة البحث مجتمع البحث، 
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آدابھاالعربیة وقسم اللغة توزیع طلبة )1(الجدول

المجموع العامالمجموع الكليالمجموع الجزئيإناثذكورالتخصصالمستوىالشھادة

س
سان

لی

338623961961جذع مشتركىـالسنة األول

2241
السنة الثانیة

56154210دراسات لغویة

609 72156228دراسات أدبیة

59112171دراسات نقدیة

السنة الثالثة
84207291دراسات لغویة

671
98282380دراسات أدبیة

تر
اس

م

السنة األولى

73117190تحلیل الخطاب

1046

2142

62131193أدب قدیم

32196230أدب حدیث

144289433اللسانعلوم 

السنة الثانیة

86179265تحلیل الخطاب

1096
74216290أدب قدیم

49215264أدب حدیث

131146277علوم اللسان

4383امــــــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

.الجلفةجامعة –للعمادةمصلحة البیداغوجیا:المصدر
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اللغة و اآلدابلقسمالسنة الثالثة عدد طلبة)2(الجدول

المجموع العامالمجموع الجزئياإلناثالذكورالتخصصالمستوىالشھادة

السنة الثالثةاللیسانس
84207291دراسات لغویة

671
98282380دراسات أدبیة

مجتمع البحث و عّینة الدراسة-3

مجتمع البحث3-1

أن مجتمع البحث ھي مجموعة منتھیة أو غیر منتھیة من العناصر : "مادلین غراویتزتقول

، فھو أي مجتمع البحث ، یتحدد بمقیاس یجمع بین " المحددة مسبقا و التي ترتكز علیھا المالحظات

األفراد أو األشیاء ، و یمّیزھم عن غیرھم من األفراد أو األشیاء، أي أنھ ذو طبیعة واحدة و خاصیة 

و لكي تكون الدراسة مقبولة و . د عناصر مجتمع بحث معّین یشكل عدده اإلجماليإن عد.1مشتركة

قابلة لإلنجاز ، فالبد من تعریف مجتمع البحث الذي نرید فحصھ و المقاییس المستعملة من حصر ھذا 

. المجتمع 

سمقفيفي مرحلة اللیسانسالسنة الثالثةمن مجموع طلبةالدراسة الحالي بحث و یتكون مجتمع

ا كفءا في اللغة العربیة ، وطالب335و البالغ عددھم، بجامعة الجلفة ھا،وآدابالعربیةاللغة

تم اختیار مجتمع البحث ھذا ألن قد و .م 2014-2013المزاولون لدراستھم للموسم الجامعي 

كمال مسیرتھ التعلیمیة في التدرج بعد حصاد وعلى وشك إللظواھر اللغویة ، عناصره أكثر تناوال

اأكثر بروزاللغویةكفاءتھجامعي في سنتھ األخیرة ، و تبدو 

، ترجمة بوزید صحراوي و آخرین تدریبات علمیة–منھجیة البحث العلمي في العلوم االنسانیة موریس أنجرس ، )1

.298،ص2004، 2، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، ط
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عّینة الدراسة3-2

، 1"لدى كل عناصر مجتمع البحث الذي نھتم بدراستھإن الكمال في البحث العلمي ھو أن نستعلم"
أي ذلك "رداتھ ، فإننا نلجأ إلى سحب عّینة لكن إذا تجاوز مجتمع البحث حدا یصعب فیھ اإللمام بمف

،للوصول إلى التقدیرات التي یمكن 2"الجزء من مجتمع البحث الذي سنجمع من خاللھ المعطیات

.و یشترط في عّینة البحث أن تكون ممّثلة لمجتمع البحث . تعمیمھا على كل مجتمع البحث األصلي

با من مستوى السنة الثالثة من التعلیم الجامعي في طال671یشمل قسم اللغة العربیة و آدابھا على 

و بعد اإلطالع على نتائج الطلبة . صفا دراسیا 18مرحلة التدرج، في النظام ل م د ،  موزعین على 

، و التي وفرتھا لنا رئاسة قسم اللغة العربیة و آدابھا، 2014-2013للسداسي األول للموسم الجامعي 

12ون أكفاء لغویا ، حسب الدراسة الحالیة ، و الذین تحّصلوا على معدل اتضح أن الطلبة الذین یعدّ 

طالبا كفءا 335، خالل السداسي المذكور ، تبّین لنا أن عدد مفردات مجتمع البحث بلغ 20من 

لسحبھا من مجتمع %50، قمنا بتحدید ما نسبتھ)3(ولصفا دراسیا الجد18لغویا ، موزعین على 

صفا دراسیا ، 18البحث  بالطریقة العشوائیة البسیطة التناسبیة ، نظرا لتوزیع عّینة الدراسة على 

. من كل صف ،  لتكون أكثر تمثیلیة لمجتمع البحث%50بحیث أخذنا نسبة 

و لضمان تمثیلیة أكثر صدقا ، أحضرنا وریقات صغیرة من نفس األبعاد و بعد ترقیمھا بحسب

عدد أفراد العّینة في كل صف ، تم طّیھا و وضعھا في حاویة ، و بعد خلط الوریقات  في الحاویات 

تم السحب یدویا ،  و بنفس الطریقة و الكیفیة جرى األمر كذلك بالنسبة للصفوف ، لنتحصل في 

.   مفردة لھا تمثیلیة عالیة لمجتمع البحث170األخیر على عّینة یبلغ عددھا 

:ص المتوفرة في عّینة الدراسة ھيو الخصائ

أنھم طلبة معھد اللغة العربیة وآدابھا ، و یتمّیزون بالكفاءة اللغویة.

 في مادة اللغة العربیة المحّصل علیھ في شھادة 20من 12أن لھم معدال یساوي أو یفوق العالمة

. البكالوریا 

تعادل أو تفوق 2014-2013لجامعي أن عالماتھم المحّصل علیھا أثناء السداسي األول للموسم ا

.20من 12المعدل 

301موریس أنجرس ، المرجع نفسھ، ص)1
.301موریس أنجرس، المرجع نفسھ ،ص)2
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أنھم نالوا تقدیرات من أساتذتھم تشھد لھم بكفاءتھم اللغویة،حسب رأي أساتذتھم الذین قابلناھم .

عدد الطلبة األكفاء لغویا و نسبتھم المئویة و عدد مفردات العّینة المسحوبة) 3(الجدول

رقم المستوى
الصف

عدد طلبة 
الصف

عدد األكفاء 
لغویا 

نسبتھم المئویة إلى 
%مجموع طلبة الصف

عدد مفردات العّینة 
المسحوبة من كل صف

عي
جام

ة 
الث

الث
ة 

سن
ال

1301446.66%7

2381744.73%8

3371742.50%8

4382047.61%10

5402146.66%11

6392044.44%10

7402047.61%10

8401845.00%9

9371845.00%9

10401947.50%10

11321945.23%10

12402143.75%11

13341842.85%9

14391742.50%9

15361845.00%9

16402152.50%11

17351845.00%9

18361947.50%10

170%67133545.64المجموع
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توزیع عیّنة الدراسة حسب الجنس)4(الجدول 

.أنثى59ذكرا و 111علىإلى أن عّینة الدراسة  تتوزع ) 4(یشیر الجدول

في البكالوریامعدل اللغة العربیةنة الدراسة توزیع عیّ )5(الجدول

و یبلغ ) 14-12(یتوزع طلبة العینة على من لھم معدل قریب من الجید) 5(و في ھذا الجدول 
.طالبا54أي بتقدیر جید فیبلغ عددھم 14طالبا، بینما من یفوق معدلھم 116عددھم 

)البكالوریا(اختصاص عّینة الدراسة في الشعبة األصلیة) 6(الجدول 

طالبا بینما 147توزیع طلبة العینة على اختصاصین ، األدبیون یبلغ عددھم )6(یبین الجدول 

.طالبا16العلمیون فیبلغ عددھم 

عّینة الدراسةجنس

Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Valide
ذكر 59 34,7 34,7 34,7
أنثى 111 65,3 65,3 100,0
Total 170 100,0 100,0

الطالب المحصل علیھ في البكالوریامعدل
Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

Valide
بین14و12 116 68,2 68,2 68,2
من أكبر14 54 31,8 31,8 100,0
Total 170 100,0 100,0

اختصاص الطالب العلمي
Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

Valide
أدبي 147 86,5 90,2 90,2
علمي 16 9,4 9,8 100,0
Total 163 95,9 100,0

Manquante Système manquant 7 4,1
Total 170 100,0
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منھج الدراسة-4

من مجموع العملیات الفكریة یتكون المنھج بالمعنى األكثر رقیا و األكثر عمومیة للمصطلح ،"

و المنھج موقف ."1"التي یسعى اختصاص بھا إلى بلوغ الحقائق التي یتابعھا و یثبتھا و یتحقق منھا

ملموس تجاه الموضوع ، یملي طرائق ملموسة لتصور البحث أو تنظیمھ ، كما أنھ مرتبط بمیدان 

لیات المستعملة لبلوغ ھدف أو مجموعة فالمنھج مجموع متناسق من العم. معّین ، و بمحاولة التفسیر

من األھداف ، جملة من المبادئ التي توجھ كل بحث منظم ، جملة من المعاییر التي تتیح اختیار 

.2التقنیة و تنسیقھا

و المنھج الوصفي ھو ذلك المنھج الذي یقوم فیھ الباحث بوصف الظاھرة كما ھي في الوقع وصفا 

التعلیل و التفسیر بصیغة علمیة ي الوصف و التحلیل وبأّنھ طریقة فكما یعّرف . دقیقا كّما و كیفا

أسلوب من أسالیب التحلیل "و تعرفھ رجاء دویدري بأنھ . 3لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة

المركز على معلومات كافیة عن ظاھرة أو موضوع محدد ، أو فترة أو فترات زمنیة معلومة من أجل 

. 4"یة ، ثم تفسیرھا بطریقة موضوعیة ، بما ینسجم مع المعطیات الفعلیةالحصول على نتائج علم

و یعتبر الوصف ركنا أساسیا من أركان البحث العلمي ، ومنھجھ من أھم المناھج المتبعة ، إذ أن 

الباحث الذي یرغب في الوصول إلى نتائج علمیة یعتمد علیھا ، البد من أن یحرص على وصف 

، و ذلك برصدھا و فھم مضمونھا و الحصول على أوصاف دقیقة و تفصیلیة الوضع الراھن للظاھرة

.5لھا بغیة اإلجابة عن األسئلة التي یطرحھا و المشكالت التي یدرسھا

و ھو ) المیداني(التحلیلياستخدم الباحث المنھج الوصفيو لتكون الدراسة الحالیة كذلك ، فقد 

ذلك النوع من البحوث التي یتّم إجراؤھا بواقع طبیعي غیر متكلف ، و بواسطة معایشة الباحث "

و دونما أي نوع من الضبط المسبق ، لجمیع وقائع السلوك في الحقل ) المالحظة بالمشاركة(الفعلیة 

9مادلین غراویتز ، المرجع السابق ،ص)1
10مادلین غراویتز ، المرجع السابق، ص) 2
، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، ، مناھج و أدوات البحث العلیمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي )3

ال عن عمار بو حوش و محمد محمود الذنیبات، مناھج البحث العلمي نق. 86،ص 1،2007عین ملیلة ، الجزائر ، ط

.البحث دو طرق إعدا
، 2000، 1، دار الفكر، دمشق ، طأساسیاتھ النظریة و ممارساتھ العلمیة–البجث العلمي رجاء وحید دویدري ، )4

.183ص 
.183رجاء وحید دویدرري ، المرجع نفسھ ، ص)5
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كما استخدم الباحث المنھج الوصفي .1"أو قصر لمتغیرات بعینھا دون األخرى في البحث

و الذي یقتصر ھدفھ على معرفة وجود العالقة أو عدمھا ، و إذا كانت توجد فھل ) "رتباطياال(

و الدراسة الحالیة أرادت أن تعرف ھل ھناك عالقة بین ،2"طردیة أو عكسیة ، سالبة أو موجبة

یطبق معامل االرتباط "كما أن التفاعل االجتماعي الصفي ،لغویة لدى طلبة الجامعة و تنمیةالكفاءة ال

و استعملنا معامل االرتباط  مربع كاي لمعرفة العالقة بین .3"لقیاس درجة العالقة بین متغیرین

.متغیري الدراسة

o مراحل المنھج الوصفي
األول ھي مرحلة :یقوم الباحث الذي یتبع المنھج الوصفي بانجاز مرحلتین :"تقول رجاء دویدري 

4".ضوعياالستطالع و الثانیة ھي مرحلة الوصف المو

مرحلة االستطالع
و ھي المرحلة التي یسمیھا ریمون كیفي مرحلة القراءات و المقابالت االستكشافیة ، ففي ھذه 

المرحلة تم االطالع على األدبیات التي تطرقت لموضوع الدراسة أو ما یشابھھا من الدراسات ، 

دیدة التي ننوي تقدیمھا من ھذه لالستعالم حول موضوع الدراسة الحالیة ، و لتحدید المساھمة الج

و قد تنقلنا إلى مكان إجراء الدراسة أي إلى الجامعة ، و ھنا تم االتصال بمجموعة كبیرة . الدراسة 

من الطلبة و من األساتذة و كذا عمید كلیة اللغات و اآلداب و الفنون ، و رئیس قسم اللغة العربیة و 

اھمة في الدراسة ، باعتبارھم مصدر معلومات ، یدلي من آدابھا ، ومع مجموعة ممن ارتأینا فیھم مس

.و كذلك إلتمام القراءات االستكشافیة. خاللھا المستجوب عن ذاتھ بحقیقة أعمق 

و غني عن البیان أن مساھمة المشرف في كل ھذا العمل كانت مساھمة كبیرة، جادة ، وفاعلة في 

.كل مراحل و خطوات الّدراسة

:الخطوة المنھجیة فيو قد أفادتني ھذه

تفّحص الموقف المشكل و دراستھ دراسة وافیة.

تحدید المشكلة التي نرید دراستھا.

صیاغة فرضیات الدراسة.

.218صه،1421،مكتبة العبیكان،الریاض،إلى البحث في العلوم السلوكیةالمدخل صالح العساف،)1
.261صصالح العساف،المرجع نفسھ،)2
.262صالح العساف،المرجع نفسھ،ص)3

.191رجاء وحید دویدري ، المرجع السابق ، ص)4
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اختیار عّینة البحث المناسبة.

تحدید طرائق جمع البیانات التي ینبغي الحصول علیھا.

، كاالستبیان و المالحظة ، وفقا لطبیعة اختیار أدوات البحث التي تستخدم في جمع البیانات

.المشكلة موضوع الدراسة

القیام بمالحظات و جمع البیانات بطریقة موضوعیة و دقیقة.

توصل إلیھا الباحث ، و تصنیفھا ثم تحلیلھا و تفسیرھا بدّقةالتيتحدید النتائج.

مرحلة الوصف
حالیة ، للتعرف علیھا و تحدید تّم جمع معلومات و بیانات عن الظاھرة موضوع الدراسة ال

وضعھا و معرفة جوانب الضعف و القوة فیھا، لمعرفة مدى الحاجة ألجراء تغیرات فیھ، و في 

ھذه المرحلة یتم إقرار وضعھ و لیس تبیان أسبابھ مباشرة ، و تناولھ بسعة كافیة و بوصف شامل 

.في ظروف مخبریة للظروف و الممارسات في الجامعة ، و إجرائھ على الطبیعة و لیس

أدوات جمع بیانات الدراسة-5

نسانیة على غرار علوم الطبیعة وسائل من أجل تفحص الواقع ، فبمجرد لقد وضعت العلوم اإل

تحدید مشكلة البحث بصفة نھائیة یجب االنتقال إلى تنظیم عملیة جمع المعطیات الضروریة للتحقق ، 

. م الموضوعي إلمكانیة التقنیة نفسھا و حدودھاو یتوقف تبني تقنیة دون أخرى على التقیی

في التحقیق المیداني من أجل اإلحاطة بالظاھرة موضوع الدراسة ، فإن أي بحثانطالقإّن إذن، ف

الباحث یجمع المادة العلمیة المیدانیة عن طریق أدوات عدیدة و متنوعة منھا االستمارة و المالحظة و 

كما تجمع المادة من مصادر میدانیة أھمھا العّینة ، و اعتبارا ألھمیة أدوات جمع إلخ ،...المقابلة

:البیانات فقد استخدم الباحث األدوات التالیة

نابیاالست5-1

بعد تصمیم العینة االحصائیة و تحدید أطرھا و وحداتھا و تشخیص المنطقة الجغرافیة التي تنتقى 

بدأ الباحث بتصمیم لھا تجمع البیانات المیدانیة ، التي من خالمنھا و اختیار الطریقة المنھجیة 

.  استبیانھ

إذن االستبیان تقنیة مباشرة لطرح األسئلة على األفراد و بطریقة موجھة ، ذلك ألن صیغ 

اإلجابات تحدد سلفا ، ھذا ما یسمح بالقیام بمعالجة كمیة بھدف اكتشاف عالقات ریاضیة و إقامة 

. مقارنات كمیة
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االستبیان یحتوي عادة على مجموعة العبارات و االسئلة بعضھا مفتوحة و بعضھا مغلقة ، و و

.1بعضھا یتعلق بالحقائق و بعضھا یتعلق باآلراء و المواقف و بعضھا عام و بعضھا متخصص

oخطوات بناء االستبیان:

المتضمنة لعبارات التي تدل )أداة الدراسة(قمنا بإعداد و تطویر االستبیان لتحقیق أھداف الدراسة 

و قد مر االستبیان . على وجود تفاعل اجتماعي صفي مرتبط بالكفاءة اللغویة للطالب الجامعي

:بمراحل لبنائھ

، من القراءات تم جمع عددا من العبارات التي تدل على وجود  تفاعل اجتماعي صفي:أوال 

. عبارة 36الستبیان األولي من و بذلك تشكل ا. دبیات ذات الصلة االستطالعیة و األ

بلغ عددھم الذین المحّكمین األساتذة مجموعة من على،الستبیان بعرض ھذه االباحثقام: ثانیا 

ھذه تضّمنت،)قسم اللغة العربیة و آدابھا( الجلفة اللغوي في جامعة وھم من ذوي االختصاص،)4(

األساتذة ، وطلب إليصفي للطالب الجامعيتؤشر على وجود تفاعل اجتماعي، عبارة 36األداة 

الكفاءة اللغویة موضوعبودرجة ارتباطھا وإبداء الرأي فیھانیالواردة في االستبعبارات قراءة ال

حّكمون ، وأیة مالحظات أخرى یراھا المواصل اللغويفاعل االجتماعي الصفي و التالتوعالقتھا ب

وبناء على مالحظاتھم تّم ؛)، أو عدم صالحیتھاارات عبصالحیة ال( :ألخذ وجھات نظرھم من حیث

من %) 90(دق المنطقي لألداة وبموافقة إجراء التعدیالت الالزمة، وعّد األخذ بمالحظاتھم بمثابة الصّ 

و ،ضوء مالحظات المحّكمینفيالتعدیل الالزم الباحثوأجرى. الواحدةعبارةالمحّكمین على ال

.عبارة ُعّدت غیر صالحة 12عبارة ، بعد حذف 24وفق ذلك أصبح االستبیان یتضمن 

لفامعامل أ( أال و ھوالثباتتّم استخدام أحد معامالتانیاالستبعباراتلالثباتاختباروإلجراء

والواحدالّصفربینتتراوحقیماً یأخذھذاالثبات ، ومعامل)Cronbach's Alphaنباخ وكر

العكسللصفر، وعلىمساویةتكونالمعاملةقیمفإنّ في البیاناتثباتھناكیكنلمفإذا،الصحیح

الثباتمعاملقیمةاقتربتالصحیح، وكلماالواحدتساويقیمة المعاملتكونتامثباتھناككانإذا

. منخفضاً الثباتكانالصفرمناقتربتمرتفعاً، وكلماالثباتكانالواحدمن

.225ص، 2009، دار وائل للنشر ، األردن ،مناھج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن ، 1)
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oصالحیة أداة الدراسة

للتأكد من صالحیة أداة االستبیان قمنا بحساب معامل الثبات و صدق االتساق الداخلي لفقرات 

.ناالستبیا

أداة القیاس أن یعطى النتائج نفسھا إذا أعید تطبیق االستبیان على نفس العینة في و یقصد بثبات

و إعادة االختیار ، ثانیا طریق التجزئة ، و یتم قیاسھ بثالث طرق، أوال االختیار الظروفنفس 

.و الدراسة الحالیة اختارت الطریقة الثالثة. ، و ثالثا معامل ثبات ألفا كرونباخالنصفیة

و الذي من خاللھ نحسب SPSS version20یتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام 

.معامل التمییز لكل عبارة

أما االتساق الداخلي لعبارات االستبیان فیقصد بھ قوة االرتباط بین درجات كل مجال و دراجات 

، أي أن یقیس عبارات االستبیان الكلیة ؛ و الصدق ھو أن تقیس عبارات االستبیان ما وضع لقیاسھ

.فعال الوظیفة التي یفترض أنھ یقیسھا

لقیاس معامالت االرتباط بین معدل SPSSدمنااستخو إلیجاد صدق االتساق الداخلي للعبارات ، 

و 0.765(كل عبارة و المعدل الكلي لعبارات االستبیان الكلي فكانت نتائج العبارات تراوحت بین

كلما كان أو تساویھ"1"؛ مع العلم أنھ كلما كانت النتائج أقرب للـإحصائیاو ھي دالة) 1.000

.االرتباط قویا

قیاس االستبیان للوصول إلى ثباتھ بطریقة ألفا كرونباخ و بعد ظھور النتائج الحظنا أن قمنا بثم 

تبّین فیھ أن كل العبارات معامالت ) corrélation complète des éléments corrigés(ِالعمود 

كرونباخ أن معامل الثبات ألفا تبنیھا في االستبیان ، و بذلك دلّت  النتائجبذلك، فتمتمییزھا مرتفع

. و ھو معامل ثبات قوي0.992یساوي 
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معامل ألفا كرونباخ لصدق و ثبات االستبیان) 7(الجدول

صدق البناء:

ا النوع من ذو في ھ.یقصد بصدق البناء مدى قیاس االختبار لسمة أو ظاھرة سلوكیة معینة"

و أن ھذا النوع من .1"الصدق یحاول الباحث معرفة طبیعة الظاھرة السلوكیة التي یسعى إلى قیاسھا

صحة فرض من الفروض العلنیة افترضتھ النظریة،معتمدا على مقدار ما توفر غالباالصدق یقیس 

ومعرفة أثر من معلومات عن سمة أو ظاھرة معینة من خالل الدراسات التي تجري على الجماعات

.التغیرات فیھا،واستندت إلى ما أشارت إلیھ العدید من الدراسات

ثبات األداة:

تعتمد األداة على مدى ثباتھا و صدقھا ، و الثبات یعني أن یعطي االختبار النتائج نفسھا إذا ما أعید 

یاس و المالحظة و و یقصد بالثبات دقة األداة في الق.2تطبیقھ على األفراد أنفسھم وفق الظروف نفسھا

. 3طراده فیما یزودنا بھ من معلومات عن سلوك الفردإعدم تناقضھ مع نفسھ أو اتساقھ و 

تبیان ارات االس ات عب ى و مع تأكدنا من صدق و ثب ق عل تبیان صالحا للتطبی ذلك االس ، أصبح ب

.)1(في الملحقالموجودو قد تم اعتماد االستبیان.عّینة الدراسة

2001،الشركة العامة النتاج المستلزمات التربویة، العراق ،علم نفس الطفلعبد الجلیل إبراھیم الزوبعي و آخرون،)1

.43، ص
.651،ص1985،مكتبة األنجلو المصریة،القاھرة،القیاس النفسي و التربويرمزیة الغریب،)2
.101،ص1987األجلو المصریة،القاھرة،،مكتبة التقویم النفسيفؤاد أبو حطب و سید أحمد عثمان،)3

Statistiques de fiabilité

Alpha de
Cronbach

Nombre
d'éléments

,992 24

Récapitulatif de traitement des observations
N %

Observations
Valide 155 91,2
Exclusa 15 8,8
Total 170 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure.
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المالحظة5-2

المالحظة تقنیة مباشرة للتقصي تستعمل عادة في مشاھدة مجموعة بصفة مباشرة ، بھدف أخذ 

و المالحظة من أھم الوسائل التي یستعملھا .معلومات كیفیة من أجل فھم المواقف و السلوكات

الطبیعي الباحثون االجتماعیون و الطبیعیون في جمع المعلومات و الحقائق من الحقل االجتماعي أو

و تتمتع بفوائد كثیرة ال تتمتع بھا الوسائل األخرى ، فھي تعطي . الذي یزود الباحثین بالمعلومات 

المجال للباحث أن یالحظ الظروف المختلفة التي ینحصر فیھا البحث ، و تمكنھ من مالحظة سلوك و 

.عالقات و تفاعالت المبحوثین 

ة أداة نید فالندرز المعروفة لمالحظة السلوكات اللفظیة في ھذه الدراساعتمدتو بناء علیھ فقد 

.في الصف الدراسي 

، و قام )2(الملحق–أعّد الباحث بطاقة للمالحظة الصفیة مكونة من عشرین صفا و ثمانیة أعمدة 

بتسجیل رقم واحد من أرقام مستویات التفاعل اللفظي كل ثالث ثواني ، و تفریغ األرقام في مصفوفة 

وضعت التكرارات في مصفوفة عشریة واحدة خاصة بكل صف دراسي ، و ). 3(الملحق–ك معّدة لذل

وضع كل زوج من األرقام الواردة ببطاقة المالحظة الصفیة في المصفوفة العشریة ، بحیث یشیر 

10،6،5: الرقم األول إلى الصف ، و یشیر الرقم الثاني إلى العمود ؛ فإذا كانت لدینا األرقام التالیة 

-8(، ) 8-4(، ) 4-5(، ) 5- 6(، ) 6- 10:(فإن وضعھا في المصفوفة یتم كما یلي. 4،8،7،7،6،

؛ و لذلك فقد وضع الزوج األول في خلیة المصفوفة في ) 3(الملحق.إلخ) ...7-6(، ) 7-7(، ) 7

ة ، و الخلی) 5(مع العمود ) 6(، و الخلیة الثانیة في الصف )6(مع العمود)10(تقاطع الصف 

، و یستمر التسجیل في المصفوفة مع بقیة األزواج ، و الجدیر ) 4(مع العمود ) 5(الثالثة في الصف 

، و ذلك على اعتبار أن الدرس یبتدئ ) 10(و ینتھي بالرقم ) 10(باإلشارة أن التسجیل یبدأ بالرقم 

في أداة فظية كل فئة من فئات التفاعل اللبصمت و ینتھي بصمت ، كما قام الباحث بحساب نسب

.حدة علىأستاذفالندرز لك 
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التعریف بأداة نید فالندرز

م الدراسة التي قام بھا1939كانت أوائل المحاوالت لقیاس طرق التفاعل الصفي في سنة

األول سلوك :فقد قسموا سلوك المدرسین اللفظي في غرفة الصف إلى نوعین،1أندرسون و زمالؤه

متسلط و الثاني سلوك غیر متسلط،و تبین لھم أن سلوك المدرس في الصف یحدد المناخ االجتماعي 

فیھ،فإذا كان سلوك المدرس غیر متسلط اتصف سلوك الطلبة بالمبادرة و التلقائیة ، و إذا سلوكھ 

ید فالندرز أداتھ و مع نھایة الخمسینات أخرج ن. تسلطیا اتصف سلوك الطلبة بالسلبیة و اإلحجام

لمالحظة التفاعل الصفي حیث قام بتنقیحھا بعدئذ خالل الستینات من القرن الماضي،و بینما تشكل أداة 

فالندرز النموذج الذي تطورت على أساسھ العدید من أدوات المالحظة الالحقة ،فإنھا في الوقت نفسھ 

بل ال مبالغة إذا اعتبر "2.لتدریستعد أوسعھا انتشارا و استخداما في مجاالت مالحظة و قیاس ا

.3"فالندرز أبا للمالحظة الصفیة داخل حجرة الدراسة

و التفاعل اللفظي بوصفھ ممارسة تربویة یقدرھا التربویون،و یدفعون المعلمین لإلفادة منھا 

في أن األفراد إذا ما اجتمعوا"بوصفھا نتائج لما توصل إلیھ الباحثون یستند إلى فرضیة عامة مفادھا

مكان تربطھم صفة ما أو عالقة ،فإنھم یمیلون إلى أن یتواصلوا بإحدى أدوات التواصل اللفظي أو 

.4"الجسدي بھدف الوصول إلى حالة تبادل لألفكار أو المشاعر لتحقیق حالة تكیف

:فئات التفاعل اللفظي في أداة فالندرز

:من عشر فئات،ھي فئات للتفاعل اللفظي،و یمكن إیضاحھا على النحو التاليتتكون أداة فالندرز

:قّسم فالندرز األداة إلى األقسام الرئیسیة التالیة

.كالم المدرس-أوال

عبد العزیز عبد الوھاب البابطین،جامعة الملك :،تردور المدرس في حجرة الدراسةادموند آمدون و نید فالندرز،)1

.76،ص1406سعود،الریاض،
، عمان ، ، دار التربیة الحدیثة مفاھیمھا و أسالیب قیاسھا للتربیة:أدوات مالحظة التدریسمحمد زیاد حمدان ، )2

.14ھـ ، ص1404
العالقة بین نتائج تقویم األداء الوظیفي للمعلم المتمیز في مراحل التعلیم العام و نسب التفاعل عبد الرحمان بن سلیمان،)3

. 36،ص2004، رسالة ماجستیر،جامعة الملك سعوداللفظي في أداة فالندرز
،1،2001ط، األردنعمان ،،الشروق للنشر و التوزیع،دار ، سیكولوجیة التدریسیوسف قطامي و نایفة قطامي)4

.82ص
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.كالم الطالب-ثانیا

.الصمت أو الفوضى-ثالثا

:قّسم فالندرز سلوك المدرس إلى قسمین ھما:كالم المدّرس-أوال

:و ینقسم إلى الفئات التالیةالتأثیر غیر المباشر–أ 

oیتقبل المدرس ما یشعر بھ طالبھ و یعترف بأن لھم الحق في التعبیر عن مثل ھذا :تقبل المشاعر

یعاقبھم علیھ ، و یستعمل المدرس في ھذه الفئة من العبارات ما یدل على قبول و الشعور و ال

أیضا على عبارات یعبر من خاللھا الطالب عن مشاعره توضیح شعور طالبھ ، و تشمل ھذه الفئة

في الوقت الحاضر أو تتنبأ بأحداث االستیاءفي مواقف سابقة و تشیر إلى شعور بالفرح أو 

.ستحدث مستقبال سواء كانت ھذه األحداث سارة أو مؤلمة

oون أن یكون ذلك تشمل ھذه الفئة بعض الدعابات التي یقصد منھا إزالة التوتر د:الثناء و التشجیع

ما یكون كلمة واحدة مثل جید أو غالباعلى حساب طالب أو مجموعة من طالب الفصل ، و الثناء 

حسن أو صحیح ، و أحیانا یقول المدرس لقد أعجبني ما قمت بھ من عمل ،أما التشجیع فیختلف 

یكون و قد، عن فكرتكاستمر ، حدثنا أكثر أكمل ، تابع ما تقولھ ،:قلیال و یتضمن العبارات التالیة

.على شكل إعادة لجواب صحیح قام بھ أحد الطالب

oار ) 1(ھناك تشابھ بین ھذه الفئة و الفئة :قبول األفكار غیر أن ھذه الفئة خاصة بتقبل المدرس ألفك

ادة . طالبھ و لیس ما یعبرون عنھ من مشاعر درس بإع وم الم ا یق ا ربم ب اقتراح عندما یقدم الطال

بسیط ، و قد یلخص المدرس أو یوضح ما قالھ الطالب ، و قد یقول المدرس مثال صیاغتھ بأسلوب 

ة( ا قصدت(، ) ھذه وجھة نظر مھم ا فھمت م ة صعبة )أن ذه الفئ ي ھ ارات خاصة ف اك عب ،و ھن

التمییز ، فغالبا ما ینتقل المدرس من فكرة طالب ما إلى فكرتھ الخاصة بھ ، و عندما یعید المدرس 

ار فكرة طالب ما ، ع ین االعتب ي أن تؤخذ بع ب ینبغ رة الطال ة . لیھ أن یشیر إلى أن فك ى أی و عل

ي  رة تنتم ذه الفك حال المالحظ الذي یقوم بتسجیل المالحظات یجب أن یقرر نوع الفكرة ، و ھل ھ

ي )3(إلى الطالب أم إلى المدرس ، فإذا كانت تنتمي إلى الطالب فتسجل في الفئة  ت تنتم أما إذا كان

).5(رس فمكانھا الفئةإلى المد

oجابة عنھا من قبل الطالب ، سئلة التي یتوقع المدرس اإلتشتمل ھذه الفئة على األ:توجیھ األسئلة

غیر أن المدرس أحیانا یوجھ أسئلة إلى طالبھ و ال یتوقع اإلجابة عنھا ، فقد یلقي المدرس سؤاال 

اإلجابة عنھا، لذلك ال یمكن ثم یجیب عنھ ، فمن الواضح أن ھذه االسئلة ال یتوقع المدرس 
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اعتبارھا ضمن ھذه الفئة، و كذلك األسئلة التعبیریة و ھي ما یسمى باألسئلة التقریریة أو استفھام 

اإلنكار أو التعجب، إذ ال یمكن إدراجھا تحت ھذه الفئة ، أو األسئلة التي ظاھرھا السؤال و 

لماذا تركت (رس كالمھ ألحد طلبتھ قائالمضمونھا التوجیھ و األمر،مثل ما یحدث عندما یوجھ المد

ففي ھذه الحالة یطلب المدرس من الطالب العودة إلى مكانھ ، و ھذا النوع من األسئلة ) مقعدك؟

فمنھا األسئلة المباشرة :و یمكن تصنیف األسئلة حسب إجاباتھا إلى أنواع).7(یندرج ضمن الفئة 

لنوع من األسئلة یحد من حریة الطالب في فھذا ا) خطأ(أو بـ) صواب(التي تتصف إجاباتھا بـ

عن اإلجابة خشیة الوقوع في الخطإ أو االمتناعاإلفصاح عن رأیھ ، كما أن ذلك یدفع الطالب إلى 

تقدیم إجابة غیر مطلوبة ، و على العموم فإن ھذا النوع من األسئلة یركز بالدرجة األولى على 

، و على ذلك فإن األسئلة إما أن تكون محددة و بالطالب نفسھاالھتمامإجابة الطالب أكثر من 

مقیدة إلجابات الطلبة أو تكون واسعة و تعطي الطالب كامل الحریة في اإلجابة ، و عموما ،فإن 

كل األسئلة المقیدة أو الواسعة منھا التي ینبغي اإلجابة علیھا من الطالب و ھي لیست أمریة و ال 

). 4(انتقادیة ، تصنف في الفئة 

التأثیر المباشر -ب

: و ینقسم إلى األقسام اآلتیة

o اإللقاء أو المحاضرة(الشرح و التلقین(

یقوم المدرس ھنا بتقدیم معلومات أو حقائق أو أفكار أو آراء إلى الطالب عن طریق تقدیم الدرس 

و عندما یستعمل المدرس أو في محاولة تركیز انتباه الطالب على موضوع معین أو مراجعة ،

أسلوب التلقین فإن ھذا األسلوب یأخذ وقتا طویال من الدرس ، إنما قد یتخللھ إبداء مالحظات من 

الطالب أو أسئلة أو عبارات مدح و تشجیع ، و على ذلك ، ال یتم ضمن ھذه الفئة إال الشرح أو 

التعبیریة التي یوجھھا المدرس حول التفسیر أو تقدیم اآلراء أو الحقائق و المعلومات أو األسئلة 

).5(موضوع الدرس و ال یتوقع اإلجابة علیھا و بالتالي تسجل في الفئة 

oإعطاء التوجیھات

و لتحدید عبارة یقدم المدرس توجیھاتھ و أوامره إلى طالبھ و یتوقع منھم االلتزام بھا و تنفیذھا،

المدرس فیھا إذا كانت توجیھا أو طلبا یجب االعتماد على مدى حریة الطالب في االستجابة لمدرسھ ، 

اذھب إلى السبورة و (فإنھ قد أعطى توجیھا ، أما إذا إذا قال ألحد طالبھ)انتبھوا(فعندما یقول المدرس

.ا و طلبا في آن واحد، ففي ھذه الحالة أن المدرس أعطى توجیھ) اكتب اسمك علیھا
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oالنقد و تبریر السلطة

المقصود بھذه الفئة من كالم المدرس ھو ما یوجھھ المدرس من عبارات نقد لتغییر سلوك طالبھ 

، ) ال یعجبني ما تعملون ، اعملوا ما أقول لكم فقط(یقول المدرس لطالبھالمرغوب ، كأناالتجاهفي 

رس التي یبرر أو یدافع فیھا عن سلوكھ ، ھذه العبارات و یدخل ضمن ھذه الفئة أیضا عبارات المد

من الصعب تحدیدھا في حالة قیام المدرس بعملیة الشرح لدرس ما أو في حالة محاولتھ توضیح 

األسباب التي تدعوه لتقدیم درس إلى طالبھ ، و یقع في ھذه الفئة توضیحات المدرس لسلطتھ و كذلك 

خاصة بسلوك المدرس غیر ) 1،2،3،4(إن الفئات . مواقفھدفاع المدرس عن نفسھ و تبریراتھ ل

فعندما یتحدث المدرس في حجرة . فھي خاصة بسلوك المدرس المباشر ) 5،6،7(المباشر ، أما الفئات

.الدراسة فإن حدیثھ یقع في أحد الفئات السبع السالفة الذكر

سلوك الطالب -ثانیا

:و ینقسم إلى الفئتین التالیتین

o للمدرساالستجابة

تستخدم ھذه الفئة عندما یبادر المدرس طالبھ بأسئلة ، أي عندما یجیب الطالب عن سؤال وجھھ 

المدرس أو عندما یستجیب لفظیا لتوجیھ وجھة المدرس إلیھ ، و یدخل تحت ھذه الفئة كل إجابة من 

.الطالب أجابھا بناء على تكلیف من المدرس

o تحدث الطالب بمبادرة منھ

ه الفئة ھو بدء الطالب بالحدیث دون أن یطلب منھ المدرس ذلك ، فقد یقول الطالب المقصود بھذ

عبارة أو كلمة أو یوجھ سؤاال معینا أو یستفسر عن قضیة معینة دون أن یكون ذلك نتیجة لتوجیھ من 

.المدرس أو طلب منھ

لتي یقدمھا الطالب على إنما التنبؤ العام لنوع االستجابة ا) 8،9(لیس من السھل التفریق بین الفئتین

ضوء سؤال مطروح من المدرس مھم جدا في عملیة التمییز بین الفئتین المذكورتین، فإذا كان 

، و أما إذا جاءت ) 8(المالحظ متوقعا نوع االستجابة المقدمة من الطالب ، فیصنفھا تحت الفئة

ین ، فإن ھذه الخاص أو عن فكرة خاصة حول موضوع معاستجابة الطالب تعبیرا عن رأیھ

).9(االستجابة یمكن تصنیفھا تحت الفئة
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سلوك مشترك-ثالثا

:و یضم فئة واحدة فقط ھي

oالصمت أو الفوضى

یسجل في ھذه الفئة التداخل و االضطراب في االتصال اللفظي ، خاصة حینما یصعب على

و یسجل فیھ أیضا لحظات السكون التام التي ال یتحدث المالحظ تحدید الفواصل بین أنواع الحدیث ،

.فیھا المدرس أو الطالب

:من خالل إجراء العملیات الحسابیة التالیة) 39(و قد تحصلنا على النتائج المبّینة في الجدول 

oنسب فئات التفاعل اللفظي

:في تحلیل البیاناتاستخدام المعالج االحصائي التاليعند تطبیق أداة فالندرز یتم 

 بسلوكھ اللفظي اإلجماليقیاسا نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بتقبل المشاعر =

1x100مجموع العمود

7-1مجموع األعمدة

نسبة سلوك المدرس اللفظي الخاص بالمدیح و التشجیع قیاسا بسلوكھ اللفظي اإلجمالي=

2x100مجموع العمود

7-1عمدةمجموع األ

 نسبة سلوك المدرس اللفظي الخاص بتقبل أفكار الطالب و استعمالھا قیاسا بسلوكھ اللفظي
=اإلجمالي

3x100مجموع العمود

7-1مجموع األعمدة

اللفظي الخاص بطرح األسئلة قیاسا بسلوكھ اللفظي اإلجماليدرسنسبة سلوك الم =

4x100مجموع العمود

7-1األعمدةمجموع 
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نسبة سلوك المدرس اللفظي الخاص بالشرح و إعطاء المعلومات قیاسا بسلوكھ اللفظي اإلجمالي =

5x100مجموع العمود

7-1مجموع األعمدة

نسبة سلوك المدرس اللفظي الخاص بالشرح و إعطاء المعلومات قیاسا بسلوكھ اللفظي اإلجمالي=

6x100مجموع العمود

7-1مجموع األعمدة

نسبة سلوك المدرس اللفظي الخاص باالنتقادات و تبریر السلطة قیاسا بسلوكھ اللفظي اإلجمالي=

7x100مجموع العمود

7-1مجموع األعمدة

نسبة كالم الطالب استجابة لسلوك المدرس=

8x100مجموع العمود

10-1مجموع األعمدة

 نسبة كالم الطالب مبادرة منھ=

9x100مجموع العمود

10-1مجموع األعمدة

 نسبة السكوت أو انقطاع التواصل=

10x100مجموع العمود

10-1مجموع األعمدة
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السجالت و الوثائق5-3

الوثائق و السجّالت اإلداریة إحدى أدوات جمع المعلومات و البیانات التي ال نستطیع جمعھا برتتع

الرجوع إلى السجالت و الوثائق ھذاعلینا في عملنا البد عن طریق األدوات األخرى ، و علیھ فكان 

تمع الدراسة المتعلقة بالدراسة من إدارة الجامعة و العمادة للحصول على قوائم طلبة القسم لضبط مج

و منھ عّینتھ إحصائیا ، و كذا النتائج المحّصل علیھا من قبل طلبة اللغة العربیة و آدابھا ، نھایة 

، وكل ما یتعلق بموضوع الدراسة لتكوین فكرة 2014- 2013السداسي األول للموسم الجامعي 

. دقیقة

األسالیب اإلحصائیة للدراسة-6

إن أھداف الدراسة و طبیعتھا و الفرضیات التي تم وضعھا من قبل الباحث تحدد األسالیب 

.اإلحصائیة الواجب استخدامھا ، و ھي إما أسالیب وصفیة أو أسابب ارتباطیة

إلى األسالیب االحصائیة التي تصف الظاھرة و توضح مدى أثرھا أو تأثیرھا على غیرھا یلجأ

.و العالقة بین متغیرات الدراسة من الظواھر األخرى ،

عّینة ألفراد لتفاعل اللفظي النسب المئویة عند استخراج نسب االتكرارات واستخدم الباحث-

.في الصفوف الدراسیةالدراسة

إلجراء SPSS VERSION 20)(استخدم الباحث الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة -

) ألفا كرونباخ(، وكذا ) مربع كاي(ھ معامل االرتباط لـمناإلحصائیة المناسبة للبحث وعملیاتال

.لقیاس صدق و ثبات االستبیان ، و التي سھلت كثیرا مھمة الباحث
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خالصة

ریمون كیفيالبحث ، إحدى الركائز التي یشتملھا علیھا ما یسمیھ یاتضتصمیم فرإن بناء و 
إلى جانب مفاھیم الدراسة ھي أي الفروض الموّجھ الفعلي لكل بحث علمي، كما "نموذج التحلیل"بـ

أن ھذا األخیر ھو باألھمیة بمكان لتناول الظاھرة موضوع الدراسة بطریقة علمیة و موضوعیة ، ھذه 

الظاھرة التي سادت مجموعة اجتماعیة معّینة ، یتم االستعالم علیھا بوسائل و أدوات تجمع من خاللھا 
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تمھید
المالحظة و االستبیان (بعد االنتھاء من عملیة جمع المعلومات و البیانات بوسائل الدراسة المتاحة 

غیر قابلة ، نجد أنفسنا أمام معطیات و بیانات خام ،)و الوثائق و السجالت اإلداریة و المقابالت

و لذا كان لزاما أن نقوم بتنظیمھا و ترتیبھا باللجوء إلى إجراءات الترمیز . للتحلیل في شكلھا األولي 

، و بمجرد ترتیبھا ، ُتھّیأ ) spss version20برنامج (و التحقق و المراجعة بمساعدة الحاسوب 

.اسات للعالقات بین المتغیراتإجراءات العرض في جداول ، أشكال بیانیة ، و قی: بكیفیات متنّوعة

مرحلة باألھمیة بمكان حیث تبرز كل الثراء الممكن إن تحضیر المعطیات و البیانات ھي

للمعطیات الخام و التي البد أن نستعملھا بدقة و حذر ، و أن نتحقق إن كانت العملیات تجري بكیفیة 

.صحیحة مع احتفاظنا  الدائم في الذھن بمشكلة الدراسة 

یتم تحلیل المعطیات على أساس حركة الفكر التي تفحص كل ظاھرة أو كل مالحظة بھدف كما 

إننا نتقصى بدقة و بطرق مختلفة المعطیات التي . استخراج النتائج الدالة بالنسبة إلى مشكلة البحث 

نھدف من خالل الحصول علیھا إلى بلوغ أكبر قدر ممكن من المعاني على أساس ما كنا نبحث عنھ 

.ذ البدایة من
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و جدولتھا و تحلیلھاتفریغ معطیات و بیانات االستبیان
:عرض البیانات األولیة للدراسة-1
oعّینة الدراسة حسب الجنس

من خالل معطیات الجدول أعاله ، یتبّین أن جنسي الذكور و اإلناث غیر متكافئین من حیث العدد 

ذكور اإلجمالي لمجتمع الدراسة في قسم اللغة العربیة و آدابھا ، و في ال، و ال غرو في ذلك ألن عدد 

؛ أما عّینتنا 1534طلبة ، بینما یبلغ عدد اإلناث اإلجمالي  طالبة 707مستویاتھا الثالثة یبلغ مختلف 

من %34.7طالبا بنسبة مئویة تقّدر بـ 59طالبا ، فیتوزعون حسب الجنس إلى 170البالغ عددھا 

نة من مجموع عیّ %65.3طالبة  بنسبة 111مجموع عّینة الدراسة ، أما اإلناث فبلغ عددھن 

و قد یرجع ھذا اإلختالل في عدم التوازن في العدد ، إلى أن اإلناث یملن إلى الدراسات .الدراسة

.اللغویة أكثر من میلھن إلى الدراسات العلمیة
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عّینة الدراسة حسب الجنس و مجموعھما

الرسم البیاني لمفردات الدراسة حسب الجنس)5(الشكل

عّینة الدراسة حسب الجنس )8(الجدول
Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

Valide
ذكر 59 34,7 34,7 34,7
أنثى 111 65,3 65,3 100,0
Total 170 100,0 100,0
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oعّینة الدراسة حسب السن

سنة تشكل أكبر ) 22-20(أّن نسبة الفئة العمریة) 6(شكلو ال)9(المالحظ في البیانات في الجدول

طالبا ، و قد یرجع ذلك 27طالبة و 52طالب موزعین على 79، أي بمجموع %46.5نسبة مقدرة بـ

سنة التي تمثل )24-23(؛ تلیھا الفئة العمریة الثانیة لحداثة إنھائھم المرحلة الثانویة والتحاقھم بالجامعة

طالبا ؛ أما الفئة العمریة 20طالبة و 30و طالبة موزعین علىاطالب50أي بعدد %29.4ما نسبتھ 

12و طالبة موزعین على اطالب41أي أن عددھم %24.1فتمثل ما نسبتھ ) سنة24أكثر من (الثالثة 

.طالبة29طالبا و 
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عمر الطالب حسب الجنس) 9(الجدول

Effectif
الطالب حسب الجنسعمر Total

سنة 22إلى 20من  سنة24 إلى 23 من من 24سنة أكبر

جنس الطالب ذكر 27 20 12 59
أنثى 52 30 29 111

Total 79 50 41 170
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ذكور

إناث

المجموع
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Effectif
الطالب حسب الجنسعمر Total
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o عّینة الدراسة حسب الشعبة األصلیة

حسب الجنسشعبة البكالوریا)7(الشكل
مفردة ، یتبین أن 23في غیاب القیم المفقودة في خلیة شعبة الطالب األصلیة و البالغ عددھا 

، %86.47طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ147ـمجموع الطلبة الذین اتبعوا اختصاصھم ھم األغلبیة ب

میل إلى الدراسات األدبیة و ھم من شعبة العلوم أنثى ؛ أما من لھم 96ذكرا و 51یتوزعون على 

.أنثى11ذكور و 5موزعین على ،%9.41طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ16التجریبیة فبلغ مجموعھم 
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شعبة البكالوریا حسب الجنس )10(الجدول
Effectif

شعبة البكالوریا Total
أدب عربي علوم تجریبیة

جنس الطالب ذكر 51 5 56
أنثى 96 11 107

Total 147 16 163
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o البكالوریاشھادة عّینة الدراسة حسب معدل اللغة العربیة في امتحان

في مادة اللغة العربیة -عّینة الدراسة–یتبّین لنا أن معدالت الطلبة )11(من خالل بیانات الجدول 

من عینة الدراسة، %68.2في شھادة البكالوریا تتراوح بین جّیدة و ممتازة ، فالجّیدة تمثل ما نسبتھ 

طالبا ، أي بنسبة 54طالبا ، أما من لھم عالمة ممتازة في شھادة البكالوریا فیبلغ 116أي أن عددھم  

كفاءة الطلبة اللغویة من جھة ، و أن اختیارھم لشعبة اللغة العربیة و ھذه العالمات تثبت لنا. 31,8%

.و آدابھا كان عن قناعة و لیس العتبارات أخرى
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فیئات المعدالت          لعّینة الدراسة و تكراراتھا)8(لشكلا

البكالوریامادة اللغة العربیة في شھادة الطالب في معدل )11(الجدول 
Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

Valide
14إلى أقل من 12من  116 68,2 68,2 68,2
فأكبر14من  54 31,8 31,8 100,0

Total 170 100,0 100,0
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o البكالوریاشھادة عّینة الدراسة حسب معدل اللغة العربیة في امتحان
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o المعدل المحصل علیھ في السداسي األولعّینة الدراسة حسب.

معدل المحصل علیھ في السداسي األولال)12(الجدول
Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

Valide

13إلى أقل من 12من 17 10,0 10,0 10,0
14إلى أقل من 13من  47 27,6 27,6 37,6
فما فوق14من  106 62,4 62,4 100,0

Total 170 100,0 100,0

یتضح أن كل أفراد عّینة البحث درجاتھم مرتفعة ) 9(و الشكل ) 12(من خالل معطیات الجدول

تتراوح بین الحسن و القریب  من الجّید و الجّید ، مما یدل داللة بّینة أن كفاءتھم اللغویة مشھود لھم 

، ) 11(الجدول-عالماتھم في مادة اللغة العربیة في شھادة البكالوریاالنتیجة تؤّیدھا نتائجبھا ، و ھذه 

من إجمالي عّینة البحث، في %62.4طلبة ، بنسبة مئویة تقدر بـ106الجیدین منھم بلغ عددھم لكن

، أما من ھم في درجة الحسن %27.6طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ47حین بلغ عدد القریبین من الجّید 

قییمیة ، و و رغم االختالف في الدرجات الت. %10طالبا ، بنسبة مئویة تقدر بـ17فقد بلغ عددھم 

یعتبرون أكفاء لغویا ، بالنظر إلى 170الذي دعت إلیھ ضرورة البحث ، فإن أفراد عّینة الدراسة الـ

، السیما و أن الحصول 2014-2013معدالتھم المحّصل علیھا في السداسي األول من السنة الجامعیة 

.علیھا عصّي المنال في المرحلة الجامعیة إال لمن ھم جدیرون بھا فعال

و لقد ساعدتنا المعطیات المتعلقة بالعالمات المحصل علیھا في مادة اللغة العربیة في البكالوریا ، 

أو العالمات المحصل علیھا في السداسي األول ، قد ساعدنا كثیرا في تحدید مفردات عّینة الدراسة ، 

. اعي الصفيبحیث تم االعتماد علیھا في دراسة عالقات الكفاءة اللغویة بالتفاعل االجتم

106

معدل السداسي األول)9(الشكل 
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oماھي الوسیلة المفضلة لدیك للتواصل ؟

وسیلة التواصل المفضلة لدى الطالب)13(الجدول
Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

Valide

التعبیر الكتابي 12 7,1 7,1 7,1
التعبیر الشفوي 49 28,8 28,8 35,9

اإلثنین معا 109 64,1 64,1 100,0
Total 170 100,0 100,0

، یظھر أن أغلبیة ) 10(و الموضحة في الشكل) 13(في الجدولمن خالل البیانات الموجودة

الطلبة یمیلون الستعمال التعبیر الشفوي و التعبیر الكتابي في تواصلھم و تفاعلھم في الصف ، و قد 

و ھذا یدل داللة واضحة على كفاءتھم اللغویة ،%64.1طالبا و بنسبة مئویة تقدر بـ109بلغ عددھم 

، في %28.8طالبا التعبیر الشفوي و بنسبة مئویة تقدر بـ49و تحكمھم في مھاراتھا ، بینما یفضل 

، %7.1طالبا و بنسبة مئویة تقدر بـ12حین یبلغ عدد الطلبة الذین یفضلون التواصل بالتعبیر الكتابي 

ي تفضیلھم لوسیلة دون أخرى ، أو أنھم لیسوا أكفاء فیھا ، إنما و في الفئتین األخیرتین ، ال یعن

.یمیلون للتواصل بھا دون أخرى

109

وسیلة التواصل المفضلة)10(الشكل
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تحلیل و مناقشة نتائج الفرضیة األولى-2

.توجد عالقة بین القراءة و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي

المؤشر األول لعالقة القراءة بتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي
يالصفمؤشرات التفاعل االجتماعيبالمؤشر األول منالقراءةعالقة )14(الجدول

Tableau croisé *أبحث في النّص عن األدلة الموضوعیة التي تنقض رأیا أو تؤّیده )القراءة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)القراءة(الكفاءة اللغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14منأكبر

بالنتائج في أربط األسباب 
النص المقروء

دائما 0 0 74 74
غالبا 0 42 32 74
أحیانا 13 6 0 19
أبدا 3 0 0 3

Total 16 48 106 170

الطالب االجتماعي الصفي مع النصوص التي یھدف ھذا المؤشر إلى قیاس شدة و قوة تفاعل 

یقرأھا ، و البحث عن األدلة الموضوعیة التي تدحض اآلراء أو تؤیدھا في حركة تأّثر بما جاء في 

النصوص ، و قد أثبتت الدراسة الحالیة أّنھ كلما كانت كفاءة الطالب القرائیة كبیرة كلما كان التفاعل 

أو بـ " أحیانا"ع النصوص ، و إذا استثنینا الطلبة الذین عبروا بـاالجتماعي الصفي نامیا و إیجابیا م

، فإن نسبة من كان تفاعلھم االجتماعي الصفي كبیر %12.35، و الذین یمثلون نسبة قلیلة جدا "أبدا"

.%87.65في ھذه الجزئیة یمثلون 

اك عالقة تفاعلیة ، یتضح أن ھن) 14(من خالل المعالجة اإلحصائیة للمؤشر ، و المبّین في الجدول

قویة بین الكفاءة القرائیة و تنمیة التفاعل االجتماعي في الصف الدراسي  ، و الذي ھو جزء من 

مقیاس التفاعل الصفي االجتماعي المعد من قبل الباحث و بقیمة معنویة دالة إحصائیا على وجود 

أربط بین األسباب و "مؤشرعالقة بین كفاءة الطالب اللغویة و تفاعلھ االجتماعي الصفي من خالل 

أما قیمة مربع كاي . 0.05و ھي أقل من 0.000، و  المقدرة بـ" النتائج في النص المقروء

.188,390aفبلغت

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification

asymptotique
(bilatérale)

Khi-deux de Pearson 188,390a 6 ,000
Rapport de vraisemblance 172,235 6 ,000
Association linéaire par linéaire 112,473 1 ,000
Nombre d'observations valides 170
a. 4 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,28.
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التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة المؤشر الثاني لعالقة القراءة ب
يالصفاالجتماعي التفاعلمؤشراتمن ثانيبالمؤشر الالقراءةعالقة )15(الجدول

فإن الطالب یستطیع التنبأ،قرائیةو نتیجة لكفاءتھ المع النصوص المقروءةو من شدة التفاعل 

و قد ،و بالتالي اإلفادة من النص و االستفادة منھ بھ و نتیجة لفھمھ لھهتأثربسبببأحداث النص

الحظت الدراسة الحالیة مدى توافق ھذه الجزئیة بالتفاعل الحاصل ، و منھ أن القیمة المعنویة ھي 

و ھي ذات داللة إحصائیة تدعونا إلى قبول فرضیة وجود عالقة بینھما و رفض فرضیة 0.000

131,792aبـأما قیمة مربع كاي فقدرت .0.05العدم ، ألّنھا أقل من 

أما %80طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ136عدد الطلبة الذین یسلكون ھذا السلوك یقدر عددھم بإن

طالبا بنسبة مئویة 34فیقدر عددھم بـ " أحیانا"غیر المستقرین منھم على ھذا السلوك و الذین اختاروا 

یكون علیھا التيةو ھذا ال یعني عجزھم في ھذه الجزئیة إنما قد یعود إلى الحالة النفسی.%20تقدر بـ 

.الطالب حینذاك

Tableau croisé بأحداث النص المقروءأتنّبأ * )القراءة( الكفاءة اللغویة

)القراءة(الكفاءة اللّغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أتنّبأ بأحداث النص 
المقروء

دائما 0 0 66 66
غالبا 0 30 40 70
أحیانا 16 18 0 34

Total 16 48 106 170

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique

(bilatérale)
Khi-deux de Pearson 131,792a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 154,541 4 ,000
Association linéaire par linéaire 102,372 1 ,000
Nombre d'observations valides 170
a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 3,20.
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التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة المؤشر الثالث لعالقة القراءة ب

مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفيبالمؤشر الثالث منةعالقة القراء)16(الجدول

التعرف على األفكار و المعاني العمیقة التي یحملھا النّص لدلیل على إیجابیة إّن رغبة الطالب في

عملیة التفاعل بینھما ، و على حالة التأثر ، الذي ال یتأتى إال من كفاءة قرائیة مشھودة ، و قد جاءت 

، 0.05و ھي أقل من  0.000، دالة بقیمة معنویة مقدرة بـ152,464aالنتیجة اإلحصائیة لمربع كاي 

و الكفاءة اللغویة للطالب " الغوص في األفكار الضمنیة"و بذلك نقبل فرضیة وجود عالقة بین مؤشر 

. الجامعي

طالبا بنسیة مئویة 69یبلغ " دائما"لقد جاءت النتیجة بأن عدد الطلبة الذین أّیدوا ھذه الجزئیة بـ 

، أما " غالبا" ممن أّیدوا بـ%43.52ـطالبا بنسبة مئویة تقدر ب74، و نضیف إلیھم %40.58تقدر بـ 

. %15.88طالبا و بنسبة مئویة تقدر بـ 27ھذا السلوك التفاعلي الصفي ، فیقدر بـ " أحیانا"من یسلك 

.أما الذین ال یمارسون فال یوجد منھم أحد

Tableau croisé أغوص في األفكار الضمنیة التي لم یصرح بھا النص المقروء * )القراءة(اللّغویةالكفاءة 
Effectif

)القراءة(الكفاءة اللغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

التي لم یصرح بھا الضمنیةأغوص في األفكار
النص المقروء

دائما 0 0 6969
غالبا 0 37 37 74
أحیانا 16 11 0 27

Total 16 48 106 170

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 152,464a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 158,080 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 104,575 1 ,000
Nombre d'observations
valides 170

a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,54.
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 التفاعل االجتماعي الصفيتنمیةبالقراءةالمؤشر الرابع لعالقة
مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفيمن رابعبالمؤشر الالقراءةعالقة )17(الجدول

إّن أھم حركة تدّل على مدى التأثر و  التفاعل الحاصل بین الطالب و النص المقروء ، ھو بحث 

ألن ما ال یقع في مجال التأثر ،الطالب على صدق الكاتب ، ألن التأثر وقع و ینتظر اإلثبات لیتحقق

ال یھم إن كان الكاتب صادقا أو غیر ذلك ، و قد جاء ھذه الجزئیة دالة إحصائیا من خالل اختبار 

و بذلك نقبل 0.05و ھي أقل من0.000، و بقیمة معنویة 264,548aمربع كاي الذي قدرت قیمتھ بـ 

.فرضیة وجود عالقة بین االھتمام بصدق الكاتب و الكفاءة القرائیة للطالب الجامعي

7و المقدرة بـ  " أبدا"، و عدد الطلبة الذین عبروا بـ%4.70قیم مفقودة و التي تمثل 8فضال عن 

خرى في االھتمام طالبا تذبذبوا بین الفینة و األ58، في حین أّن %4.11و التي تمثل نسبة مئویة 

و . بصدق الكاتب ، و ھذا ال یعني عدم االھتمام ، و إنما قد یرجع ذلك إلى اعتبار الكاتب صادقا دوما

في حین أن عدد الطلبة الذین یھتمون بصدق الكاتب یقدر عددھم . /%34.11ھؤالء نسبتھم تمثل 

. و ھي األعلى%57.05طالبا ، و بنسبة مئویة تقدر بـ97بـ

Tableau croisé بصدق الكاتب في التعبیر عن أفكاره أھتم * )القراءة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)القراءة(اللغویةالكفاءة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أھتم بصدق الكاتب في التعبیر عن أفكاره

دائما 0 0 53 53
غالبا 0 0 44 44
أحیانا 1 48 9 58
أبدا 7 0 0 7

Total 8 48 106 162

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 264,548a 6 ,000
Rapport de vraisemblance 195,000 6 ,000
Association linéaire par linéaire 106,910 1 ,000
Nombre d'observations valides 162
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,35.
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التفاعل االجتماعي الصفيبتنمیةلمؤشر الخامس لعالقة القراءةا
مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفيمن خامسبالمؤشر الةالقراءعالقة )18(الجدول

خالصة التفاعل بین الطالب و المقروء ھي تكوین رأي أو موقف مما ُیقرأ ، لكن ال یتأتى ذلك إنّ 

إن . إال لم كانت لھ كفاءة لغویة حتى یتسنى التحاور مع النص و الخروج منھ بنتیجة یتبناھا الطالب

، في حین %79.41طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ135عدد الطلبة الذین یكونون رأیا فیما یقرؤون یبلغ 

.فال یعني عدم اھتمامھم بذلك إّنما للسطحیة التي یتناولون بھا النصوص" أحیانا"أن الذین عبروا بـ 

و عند تطبیق اختبار مربع كاي للوقوف على عالقة ھذه الجزئیة بالكفاءة القرائیة للطالب الجامعي 

ي و الت0.000ھا القیمة المعنویة ،و تعبر عن131,372a، فقد جاءت دالة إحصائیا إذ تساوي قیمتھا 

.رضیة وجود عالقة ، و نرفض فرضیة العدمو بذلك نقبل ف. 0.05ھي أقل من 

Tableau croisé ن رأیا فیما أقرأهأكوّ  * )القراءة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)القراءة(الكفاءة اللّغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أكّون رأیا  فیما أقرأه
دائما 0 0 67 67
غالبا 0 29 39 68
أحیانا 16 19 0 35

Total 16 48 106 170

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 131,372a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 156,109 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 103,344 1 ,000
Nombre d'observations
valides 170

a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 3,29.
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 التفاعل االجتماعي الصفي بتنمیة عالقة القراءة لالمؤشر السادس
مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفيعالقة القراءة بالمؤشر السادس من ) 19(الجدول

إن تقییم مدى دقة و قوة تأثیر المادة المقروءة ، سلوك ینم على قیاس مدى التفاعل الحاصل بین 

یستطیع بھا االرتقاء إلى مستوى النص من یملك كفاءة لغویةلالطالب و النص ، و ال یتأتى ذلك إال 

دالة إحصائیا حیث عّبرت عنھا قرائیةالمقروء ، و لقد جاءت العالقة بین ھذه الجزئیة و الكفاءة ال

، و بذلك نقبل 0.05و ھي أقل من 0.000، و بقیمة معنویة تساوي 145,885aبـ قیمة مربع كاي

.فرضیة وجود عالقة بینھما و نرفض فرضیة العدم

، %66.64طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ 113إن عدد الطلبة الذین أّیدوا ھذه الجزئیة یقدر عددھم بـ 

قوة متقاربة ، في حین أن الذین تذبذبوا بین ذلك ، فیقدر لھما درجة " أحیانا"دائما و "ن على اعتبار أ

.%33.52طالب أي بنسبة تقدر بـ57عددھم بـ

Tableau croiséأقّیم المادة المقروءة من حیث الدقّة و قّوة التأثیر * )القراءة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)القراءة(الكفاءة اللغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أقّیم المادة المقروءة من حیث 
الدقّة و قّوة التأثیر

دائما 0 0 62 62
غالبا 0 7 44 51
أحیانا 16 41 0 57

Total 16 48 106 170

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 145,885a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 188,697 4 ,000
Association linéaire par linéaire 108,587 1 ,000
Nombre d'observations valides 170
a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 4,80.
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.بتنمیة التفاعل االجتماعي الصفيعالقة القراءة :األولى تحلیل الفرضیة خالصة 
یتضح من خالل الجداول اإلحصائیة لمؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي و عالقتھا بالكفاءة 

عند مستوى 0.000، أما القیم المعنویة تساوي 169,075القرائیة ، أن متوسط قیم مربع كاي تساوي

. و ھي دالة على وجود عالقة بین المتغیرین ، و رفض فرضیة العدم0.05

خالل ھذا التفاعل یساھم طالبلفا،والنصطالبإنَّ عملیة القراءة عملیة تفاعل تواصلیة بین ال

العالمات تمثل أدلة وإشارات ومفاتیح والنص یقدم مجموعة من ، بمجموعة من العملیات الذھنیة 

تمثل عملیة الوصول إلى المعنى الجلي والواضح للنص . من فھم النص وتأویلھطالبتمكن ال

.الصیغة األولیة واألساسیة خالل عملیة القراءة والفھم

، إلى النصطالب ، ومن الطالب ، من النص إلى الإن عملیة القراءة تسیر في اتجاھین متبادلین

قد ال یكون لھا وجود في ،على النص أبعاداً جدیدةطالب، یضفي الطالب ما یقدم النص للفبقدر

باإلشباع النفسي والنصي وبتالقي وجھات النظر بین طالب ، وعندما تنتھي العملیة بإحساس الالنص

. 1"، عندئٍذ تكون عملیة القراءة قد أدت دورھاالنصالقارئ و

عرفون كیف یقرؤون بفاعلیة أي ماذا یقرؤون؟و لماذا یقرؤون؟و متى إن الطلبة األكفاء ی

یقرؤون؟و ھل یستمرون في القراءة أم یتوقفون؟و ھل یغیرون طرق قراءاتھم أم ال؟و ھذا یعني أن 

ھذا ما القراء الجیدین یوجھون إلى أنفسھم أسئلة تساعدھم على فھم النص أفضل من غیرھم ، و

.یة من سلوكات تفاعلیة صفیة ناتجة عن كفاءة الطلبة القرائیة وقفت علیھ الدراسة الحال

المھارات اللغویة ، ومستویاتھا "بعنوان ) رشدي أحمد طعیمة (دراسة قام بھا علیھ أكدت و ھذا ما

عوباتھا ھا ، ص غ " ، تدریس راءة تبل ي الق رة ف ة المھ بة الطلب ى أن نس ر2%52إل م أكث اعال ، و أنھ تف

.نتیجة لذلك

ح  د أوض د (و لق د ) Wadeوی م الجی فء( أن الفھ ة ) الك األغراض المختلف وعي ب ى ال د عل یعتم

د اإلللقراءة و المعرفة بالمھمة و المراقبة الذاتیة للفھم ، و توظی حساس ف االستراتیجیات المناسبة عن

الدار البیضاء، الطبعة األولى، ، محمد الولي، المركز الثقافي العربي :، ترجمةالشكالنیة الروسیة، فیكتور إرلیخ )1

2000.
، 1،دار الفكر العربي ، القاھرة طالغویة ، مستویاتھا ، تدریسھا ، صعوباتھاالمھارات رشدي أحمد طعیمة ، )2

. 2004، 69ص
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م ) غیر األكفاء(بالفشل ؛ أما غیر الجیدین  ون و . فال یدركون متى یكون النص قابال للفھ م ال یعرف ھ

ا م ، كم ذا الفھ ن ھ ب ع م و التنقی ص فھمھ ة فح ة أھمی ت الدراس ون أن الحظ اء یتبع ة األكف الطلب

و ھو ما أوضحتھ . الخروج من النص بنتائج مھمة إلى ؤدي إلى الفھم ، و كذلك لدیھم تاستراتیجیات

مون المناقشة العمیقة في أن القراء الممتازین ھم الذین یستخدHarry Daniel)ھاري دانیال (دراسة 

ذاتیا في تعمیق فھمھم لما موجھون ذاتیا و مدفوعون-في الحقیقة-بناء المعنى في القراءة ، إنما ھم 

راءةیقرؤون بالسؤال و المراجعة و التنقیح و إعادة القراءة ، و ھذا من شأنھ ي الق م ف . 1أن یزید الفھ

ة األ زت الطلب ي می باب الت ن األس ذه م ة و لعل ھ ي عّین راءة ، ف ي الق اء ف ر األكف ة غی ن الطلب اء م كف

تطیعون استخالص . الدراسة الحالیة  ذكاء ، و یس نص ب ن ال و المالحظ أن الطلبة األكفاء یتعاملون م

ر  النتائج بسھولة ، و السبب أنھم یفھمون كیف یوظفون االستراتجیات بصورة فعالة ؛ بینما الطلبة غی

يء رؤون أي ش اء ال یق ون األكف ؤالء ال یتعلم ة ، و ھ واد بحثی ا أو م ت نصوص واء كان عب ، س ص

نص ، و أن . استخدام االستراتجیات القرائیة المتنوعة و القارئ یحتاج ألن یتعلم أن یذھب في عمق ال

ات  دة بالمعلوم ات الجدی ربط المعلوم اح ، و أن یلخص و ی ة بنج ي المھم رأ ، و أن ینھ ا یق تفظ بم یح

.في الجامعة في عّینة البحثلمسناهو لعل ھذا ما 2.دیھالسابقة الموجودة ل

ب  تھدف الكات ة یس ة معّین وز لغوی ى رم تمل عل القراءة نشاط ، تتصل العین بصفحة مطبوعة ، تش

وع  ن شكل مطب منھا توصیل رسالة القارئ ، و على القارئ أن یفك ھذه الرموز ، و یحیل الرسالة م

عند فك الرموز و فھم دالالتھا ، و إنما یتعدى ھذا إلى محاولة و ال یقف األمر. إلى خطاب خاص لھ 

ابقة  إدراك ما وراء ھذه الرموز ، و القراءة بذلك عملیة عقلیة یستخدم فیھا الطالب عقلھ و خبراتھ الس

.في فھم و إدراك مغزى الرسالة التي تنتقل إلیھ 

إنھا عملیة ذھنیة تأملیة ، ینبغي أن . إن القراءة لیست مھارة آلیة بسیطة ، كما أنھا لیست ضعیفة"

اط  ل أنم ى ك تبنى كتنظیم مركب یتكون من أنماط ذات عملیات علیا ، إنھا نشاط ینبغي أن یحتوي عل

.3"التفكیر و التقویم و الحكم و التحلیل و التعلیل و حل المشكالت

، مجلة القراءة و المعرفة ، كلیة التربیة ، جامعة عین " عن القراءة الحرة و القراءة للجمیع"فتحي علي یونس ،)1

.2001، 16-14شمس ، القاھرة ، العدد التاسع ، ص ص 
، العلم و اإلیمان للنشر و التوزیع ، ،  مھارات ما وراء المعرفة و عالقتھا بالكفاءة اللغویةعبد المنعم أحمد بدران )2

.2008، 87، ص1كفر الشیخ ، مصر ، ط
518ص.10.رشدي أحمد طعیمة)3
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دف ، رأ إال لھ ارئ ال یق ر و الطالب الق رد یعب و ف ة الشخصیة ، فھ ان الھدف للمتع و ك ى و ل حت

وز ذات  ترجاع رم رد اس ر مج یس األم باعھا و ل د إش ات یری د و حاج ات و مقاص ن رغب لوكھ ع س

.دالالت مشتركة عند جمیع القراء

تحلیل و مناقشة الفرضیة الثانیة-3

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة توجد عالقة بین الكتابة و

التفاعل االجتماعي الصفيكتابة بتنمیة عالقة المؤشر األول لال
عالقة الكتابة بالمؤشر األول من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)20(الجدول

یتبین من خالل النتائج المحصل علیھا أن نسبة من یولون األھمیة القصوى للمقدمة و الخاتمة، 

، اعتبارا %59.87إدراكا منھم لفاعلیتھا في عملیة التواصل و التفاعل االجتماعي الصفي ، قد بلغت

من یترددون في كتابتھما أما. القوة، یتقاربان في درجة 43عددھم " أحیانا"و 54عددھم " دائما"بأن 

و 7، أما من ال یستعملونھا أبدا فیقدر عددھم بـ %35.80، و بنسبة مئویة تقدر بـ58فیبلغ عددھم 

و ھذا ال یعني عدم مقدرتھم على ذلك و إنما یعود في تقدیرنا إلى عدم إدراك . %4.32نسبتھم 

.أھمیتھما في التـأثیر و التأثر بین المرسل و المتلقي

ارئ وحملھ على االعتناء بكتابة مقدمة في كل إنتاج كتابي للطالب من شأنھ أن یجذب انتباه القإن 

األفرادحداث التواصل بین اع المرجو من الرسالة و بالتالي إحداث التأثیر و االنطبقراءة العمل بنیة إ

من خالل ما و . من خالل نص مطبوع ، فالطالب الكفء ھو الذي یملك تلك القدرة على فعل ذلك 

Tableau croisé أھتم بكتابة مقدمة و خاتمة في كل عملیة كتابة * )الكتابة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)الكتابة(الكفاءة اللغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أھتم بكتابة مقدمة و خاتمة في كل 
عملیة كتابة

دائما 0 0 54 54
غالبا 0 0 43 43
أحیانا 1 48 9 58
أبدا 7 0 0 7

Total 8 48 106 162

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 264,548a 6 ,000
Rapport de vraisemblance 195,000 6 ,000
Association linéaire par linéaire 107,149 1 ,000
Nombre d'observations valides 162
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,35.
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توصلت إلیھ الدراسة الحالیة في ھذه الجزئیة ، و بتطبیق مربع كاي النتیجة دلت على أن ھناك عالقة 

و بقیمة 264.548بین الكفاءة الكتابیة و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ، فجاءت قیمة مربع كاي 

بوجود العالقة و نرفض فرضیة ، و بذلك نقبل 0.05و التي ھي أقل من 0.000معنویة دالة إحصائیا 

.العدم

التفاعل االجتماعي الصفي بتنمیة كتابةعالقة اللثانيالمؤشر ال
عالقة الكتابة بالمؤشر الثاني من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)21(الجدول

سلوك یرام من خاللھ إحداث التأثیر إن تأیید الطالب الجامعي ألفكاره المكتوبة باألدلة و الشواھد ،

المرجو من المتلقي لزیادة التواصل و التفاعل في الصف الدراسي ، و عدد الممارسین لھذا السلوك 

33ضاف إلیھم ، ی" دائما"من الذین أشروا على %33.74طالبا مشكلین ما نسبتھ 55التفاعلي قد بلغ 

طالبا ، 75فقد بلغ عددھم " أحیانا"الذین مارسوه أما". غالبا"ممن مارسوه %20.24طالبا بنسبة 

، ألن استعمالھ یتم وفق الظروف التي تستدعي ذلك حسب ما قالھ %46.29بنسبة مئویة تقدر بـ 

بناء على ھذه . /%4.29، بنسبة تمثل 7و نشیر إلى أن القیم المفقودة قد بلغ  عددھا . الطلبة للباحث

0.000، و أن القیمة المعنویة ھي 102.844ھذه الجزئیة قد بلغت المعطیات فإن قیمة مربع كاي في 

بالتالي فإننا نقبل فرضیة وجود عالقة بین المؤشر الثاني من مؤشرات الكفاءة ،0.05و ھي أقل من 

اللغویة في مجال الكتابة وتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي المتمثل في ممارسة تأیید األفكار باألدلة و 

.الشواھد

Tableau croisé أأّید أفكاري باألدلة و الشواھد في كل ما أكتبھ * )الكتابة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)الكتابة(الكفاءة اللّغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14من أكبر

أأّید أفكاري باألدلة و الشواھد في كل 
ما أكتبھ

دائما 0 0 55 55
غالبا 0 0 33 33
أحیانا 9 48 18 75

Total 9 48 106 163

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 102,844a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 128,344 4 ,000
Association linéaire par linéaire 74,346 1 ,000
Nombre d'observations valides 163
a. 3 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,82.
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التفاعل االجتماعي الصفيبتنمیةكتابةعالقة الالمؤشر الثالث ل
عالقة الكتابة بالمؤشر الثالث من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)22(الجدول

یثیر الطالب القارئ و یتأثر بھ و ینجذب إلى قراءتھ ، ھو ما كتب و صیغ في قالب لعل من أھم ما 

لقارئ وقعا حسنا یتفاعل من الطیب یقع في نفس ا، ألنّ وظف فیھ عبارات المجامالت االجتماعیة 

مع الرسالة التي ھو ھدفھا، و علیھ فإن توظیف عبارات المجامالت االجتماعیة یزید من وتیرة خاللھ

، و لذلك فإن الطلبة الذین یدركون التفاعل و سرعة التأثیر،و النفس البشریة جبلت على ذلك

في ھذه لزیادة قوة التأثیر و التفاعل، و قد جاء عددھم یوظفونھ ،معنى ھذا السلوك التفاعلي"دائما"

فكان " غالبا"أما الطلبة الذین یمارسون ھذا السلوك . %38.12طالبا، بنسبة مئویة تقدر بـ61الدراسة 

طالبا ، 33أما من یسخدمونھ من حین آلخر فعددھم . %41.25بنسبة مئویة تقدر بـطالبا ،66عددھم

. %5.88، ونسبتھا10مع العلم أن القیم المفقودة فعددھا . %20.62و بنسبة مئویة تقدر بـ 

0.05و ھي أقل من 0.000تساوي و بقیمة معنویة103,388aأما قیمة اختبار مربع  كاي فھي

مما یعني أن ھناك عالقة بین المؤشر الثالث من مؤشرات الكفاءة اللغویة في مجال الكتابة للطالب 

أوظف عبارات المجاملة االجتماعیة "المتمثل في السلوك الجامعي وتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ،

. و نرفض بذلك فرضیة العدم". في الكتابة

Tableau croisé *أوّظف عبارات المجاملة االجتماعیة عند الكتابة )الكتابة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)الكتابة(الكفاءة اللّغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أوّظف عبارات المجاملة االجتماعیة 
عند الكتابة

دائما 0 0 61 61
غالبا 0 21 45 66
أحیانا 6 27 0 33

Total 6 48 106 160

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 103,388a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 128,412 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 88,333 1 ,000
Nombre d'observations
valides 160
a. 3 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,24.
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التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بكتابةعالقة الالمؤشر الرابع ل
عالقة الكتابة بالمؤشر الرابع من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)23(الجدول

إن االھتمام بالجانب الشكلي و التنظیمي لما یكتب یعني أن المتلقي في البال ، و لتسھیل تمریر 

حده الرسالة البد من إخراج المكتوب في قالب مقبول و شكل منظم ، و وضع كل فكرة في فقرة على 

تسھیال على القارئ و تجنیبھ عناء فرز األفكار في حال عدم ترتیبھا بھذا الشكل ، و كل ھذا  لیكون 

و إدراكا منھم بأھمیة ھذه الجزئیة في عملیة . التواصل سلسا ، و إلحداث التأثیر المرجو من العملیة 

طالبا بذلك ، في حین أن 60من الطلبة أي %35.29"دائما"التفاعل االجتماعي الصفي ،  فقد اھتم 

األھمیة الالزمة فھم بنسبة " أحیانا"ما یھتمون بھا ، أما من یولونھا " غالبا"طالبا 83، أي 48.82%

وقد أكدت اختبارات مربع كاي بوجود عالقة بین المؤشر . طالبا 27، أي %15.88مئویة تقدر بـ

نمیة التفاعل االجتماعي الصفي المتمثل في الرابع من مؤشرات الكفاءة الكتابیة للطالب الجامعي و ت

و بقیمة معنویة دالة 142,142aفكانت قیمة مربع كاي. االھتمام بوضع كل فكرة في فقرة على حده

.، و بذلك نقبل وجود العالقة و نرفض فرضیة العدم0.05و ھي أقل من 0.000إحصائیا و ھي 

Tableau croisé كل فقرة على حدهأھتم بكتابة  * الكفاءة اللغویة
الكفاءة اللغویة Total

]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

فكرة أھتم بكتابة كلتسھیال للفھم ، 
فقرة على حدهرئیسیة في

دائما 0 0 60 60
غالبا 0 37 46 83
أحیانا 16 11 0 27

Total 16 48 106 170

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 142,142a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 146,581 4 ,000
Association linéaire par linéaire 96,613 1 ,000
Nombre d'observations valides 170
a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,54.
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ل االجتماعي الصفيالتفاعتنمیة بكتابةعالقة الالمؤشر الخامس ل
عالقة الكتابة بالمؤشر الخامس من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)24(الجدول

ترصیعھا بجمالیات ، من شأنھا أن تجذب القارئ إلى تتبع الكتابات بالعبارات الجذابة وإن تنمیق 

الرسالة بشغف و الشد إلیھا ، فتمر الرسالة من ھذا الطریق و یحدث التواصل و التفاعل االجتماعي 

الصفي ، و ال یتأتى ذلك إال لمن كانت لھ كفاءة لغویة ، و وعیا منھم بأھمیة ھذا السلوك التفاعلي ، 

طالبا 73من الطلبة أي %42.94بذلك ، في حین أن " دائما"البا یھتمون ط77أي %45.29فكان 

، و ذلك لیس طالبا20أي %11.76فكانت نسبتھم المئویة " أحیانا"ما كانوا یھتمون ، أما " غالبا"

. لقصور أو تقصیر منھم و إنما لطبیعة الزمن الذي یقتضي السرعة ، و بالتالي التخلي عن ذلك لحظیا

و ھي 0.000و بداللة معنویة تقدر بـ 204,727aتیجة المعالجة االحصائیة لقیمة مربع كاي و كانت ن

و بذلك نقبل فرضیة وجود عالقة بین المؤشر الخامس من مؤشرات الكفاءة الكتابة . 0.05أقل من 

. جذابةللطالب الجامعي و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي المتمثل في جزئیة تنمیق الكتابات بعبارات 

.و نرفض  فرضیة عدو وجود عالقة

Tableau croisé أھتم بتنمیق كتاباتي بالعبارات الجذابة * )الكتابة(الكفاءة اللغویة
Effectif

)الكتابة(الكفاءة اللّغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

بتنمیق كتاباتي بالعبارات الجذابةأھتم 
دائما 0 0 77 77
غالبا 0 44 29 73
أحیانا 16 4 0 20

Total 16 48 106 170

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 204,727a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 179,053 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 115,176 1 ,000
Nombre d'observations
valides 170

a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,88.
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التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بكتابةعالقة الالمؤشر السادس ل
عالقة الكتابة بالمؤشر السادس من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)25(الجدول

Tableau croisé أراعي حساسیة المواقف التي تستدعي الكتابة* )الكتابة(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)الكتابة(الكفاءة اللّغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14من أكبر

أراعي حساسیة المواقف التي تستدعي الكتابة
دائما 0 0 36 36
غالبا 0 0 54 54
أحیانا 11 48 16 75

Total 11 48 106 165

بمناسبة أو بغیر مناسبة ، و إنما حساسیة المواقف ال یلقى الكالم المكتوب على عواھنھ ،

االجتماعیة الصفیة التي یراعیھا الطالب ھي التي تستعدیھ للكتابة أو االمتناع عنھا ، فالطالب في ذلك 

%2.94، و بنسبة مئویة تقدر بـ 5و فضال عن القیم المفقودة و المقدرة بـ . ھو في بؤرة تفاعل حقیقي

؛أما الطلبة الذین %21.81طالبا ، بنسبة 36حساسیة المواقف ھم "دائما"یراعون لذینالطلبة ا، فإن

فكان عددھم "أحیانا"؛ أما %32.72طالبا، بنسبة مئویة تقدر بـ 54ما یراعون ذلك ، فعددھم " غالبا"

–و ھي نسبة عالیة مقارنة بالنسب األخرى ، و یرجع ذلك . %45.45طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ75

إلى أنھم یكتبون حسب ما یطلب منھم و لیس حسب ما تستدعیھ المواقف –حسب تعبیر الطلبة 

.االجتماعیة الصفیة

، و إلى قیمتھ المعنویة ذات الداللة 110,208aو بالنظر إلى قیمة اختبار مربع  كاي و المقدرة بـ 

شر السادس من ؤعالقة بین المفإننا نقبل بوجود. 0.05و ھي أقل من 0.000اإلحصائیة و المقدرة بـ 

مؤشرات الكفاءة الكتابیة للطالب الجامعي و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ، و نرفض فرضیة عدم 

.وجود العالقة 

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 110,208a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 137,413 4 ,000
Association linéaire par linéaire 73,898 1 ,000
Nombre d'observations valides 165
a. 2 cellules (22,2%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,40.
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عالقة الكتابة بتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي :تحلیل الفرضیة الثانیة خالصة 
االجتماعي الصفي و عالقتھا بالكفاءة یتضح من خالل الجداول اإلحصائیة لمؤشرات التفاعل

، و أن القیم المعنویة لجمیع المؤشرات تساوي 154,642الكتابیة ، أن متوسط قیم مربع كاي تساوي 

و ھي دالة على وجود عالقة بین الكفاءة اللغویة في مجال الكتابة و تنمیة 0.05عند مستوى 0.000

. 0.05أقل من مستوى 0.000دم ألن التفاعل االجتماعي الصفي ، و رفض فرضیة الع

تقب م إإن اس ن ث ارف و م ات و المع لال المعلوم ى العق ا إل یعاد دخالھ ا ، س ا و تحلیلھ و ومعالجتھ

إخراجھا ممزوجة بما لدى الطالب من خبرات و مھارات من خالل الكتابة  كوسیلة  إلنتاج المعرفة و 

ابي عن مضمونھا ، . تقدیمھا لآلخرین  فسالمة الرسالة اللغویة أیا كانت ، تقتضي سالمة التعبیر الكت

تواصل ضمان إلى حتما سیؤدي إجادتھاشكلھا ، ألن و التمكن من أسلوبھا ، و االھتمام بوضوحھا و

.اللغة و ظیفتھا التي وجدت من أجلھاأداءو إلى مؤثر لغوي 

ل  وز و تحوی الكتابة كالقراءة نشاط تفاعلي ، و إذا كانت القراءة عملیة یقوم فیھا الطالب بفك الرم

ن الرسالة من نص مطبوع إلى خطاب شفوي ، فإن الكتابة عملیة یقوم ف یھا الطالب بتحویل الرموز م

.إنھا تركیب للرموز بھدف توصیل رسالة . خطاب شفوي إلى نص مطبوع 

قد أظھروا الطلبة األكفاء في الكتابة عّینة الدراسة المكونة منلقد توصلت الدراسة الحالیة إلى أن 

نسبة ارتفاععكس على، و ھذا ما انتفاعال اجتماعیا صفیا كبیرا ، نتیجة تمكنھم من مھارة الكتابة

و ھذه النتائج الصفياالجتماعي التفاعل الصفي ، و یكشف العالقة بین الكفاءة في الكتابة و التفاعل 

تتقارب مع ما وصلت إلیھ دراسة أوریدة قرج من جامعة تیزي وزو حول مستوى الكتابة عند طلبة 

. الجامعة 

ىقدمیاإلمالء ، جعلھ منالطالب الجامعي تمكنو لعل  يعل ة ف تعمال الكتاب ، ألن تواصلھاس

ة اإلمالء  ى الكتاب دام عل بط اإلق ا أن من أھم المھارات التي تشجع أو تث ن، كم ب تمك نالطال النحو م

ھ ب دونجعل يیكت وع ف ن الوق وف م إ خ ة ،الخط اء الكتاب دم و دون أثن ي ع زمالء ف ن ال یة م خش

اإلفصاح عن المقصود بلغة سلیمة ، ألن النحو ھو مجموعة القواعد التي تنظم ھندسة الجملة و مواقع 

أي -غناھمفضال عن . الكلمات فیھا و وظائفھا من ناحیة المعنى و ما یرتبط بذلك من أوضاع إعرابیة 

ب. مختلفة و غنیة اغة بطرقي تتیح لھ صیاغة الجمل صیلثروة اللغویة التبا-الطلبة فإذا صاغ الطال

صیاغة لغویة سلیمة ، و راعى فیھا جانبي التركیب و األسلوب ، ثم كتبھا كتابة بالطریقة التي رسالتھ

ن او بھذاتفق علیھا أبناء اللغة ، لكان نقل ھذه الفكرة  نقال سلیما ، أمینا و شامال   المستوى المرتفع م
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دا، ع تطاالكفاءة الكتابیة ، اس ا و مفی اعال صفیا نامی ة تف ة إیجابی اعلوا بكیفی ة أن یتواصلوا و یتف الطلب

. نظرا لما نتج عن ذلك من تأثیر و تأثر بین أطراف التفاعل الصفي

ةل ، المتعلق بكفاءة الاؤستو بھذا نكون قد أجبنا  على ال ا بتنمی ة و عالقتھ التفاعلطلبة في الكتاب

.الصفي االجتماعي

الفرضیة الثالثةو مناقشة حلیلت-4
.توجد عالقة بین الكفاءة اللغویة في االستماع و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بستماععالقة االالمؤشر األول  ل
عالقة االستماع بالمؤشر األول من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)26(الجدول

*االنتباه لما یقال و عدم إثارة موضوعات جانبیة تشتت أفكار المتحّدث )االستماع(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)االستماع(الكفاءة اللّغویة Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

االنتباه لما یقال و عدم إثارة 
موضوعات جانبیة تشتت أفكار 

المتحّدث

دائما 0 0 61 61
غالبا 0 22 45 67
أحیانا 6 26 0 32

Total 6 48 106 160

على تفاعلھ إن انتباه الطالب في موقف اجتماعي صفي ، و عدم إثارة ما یشتت أفكار محدثھ لدلیل

. االستعداد لھ ، معنى ذلك أن الطالب یتلقى كالما لإلفادة منھ یُحِدث فیھ أثرایجابي مع ذلك الموقف واإل

، اإیجابیو تفاعالو االھتمام الذي یولیھ الطالب لمحدثھ و لكالم محدثھ ، لدلیل على أن ھناك تواصال

. فضال على تعودھم على اتباع األعراف االجتماعیة الصفیة

، فإن عدد الذین یولون %5.88و بنسبة مئویة تقدر بـ 10ة بـفضال عن القیم المفقودة  المقدر

، و عدد %38.12طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ 61في الموقف االجتماعي الصفي ھو " دائما"مام االھت

طالبا 32فعددھم " أحیانا"، أما %41.87طالبا ، أي بنسبة مئویة تقدر بـ 67ھو " غالبا"الذین ینتبھون 

نسبیا وفقا للحالة النفسیة التي یكون علیھا الطلبة أثناء موقف وقد یعود ارتفاع عددھم .%20، بنسبة 

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 102,193a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 126,562 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 87,448 1 ,000
Nombre d'observations
valides 160

a. 3 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,20.





153

بعینھ أو لدرجة أھمیة الموضوع المطروق ؛ و ال یعنى أن النسبة ثابتة ، فقد ینخفض العدد أو ینعدم في 

.حاالت یكون فیھ موضوع النقاش ھاما للجمیع 

فإن ھناك عالقة بین االنتباه و عدم إثارة مواضیع تشتت أفكار حصائیة ،خالل النتائج اإلو من 

، و 102,193aكايأثبتتھا قیمة مربع . المتحدث و الكفاءة اللغویة في مجال االستماع للطالب الجامعي

و بذلك نقبل فرضیة وجود العالقة و نرفض . 0.05و ھي أقل من 0.000قیمتھ المعنویة المقدرة بـ 

.فرضیة العدم

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بستماععالقة االمؤشر الثاني لال
عالقة االستماع بالمؤشر الثاني من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)27(الجدول

متابعة كالم المتحدث و التكیّف مع إیقاعاتھ سواء كانت الوتیرة بطیئة أو سریعة ، لدلیل على إن 

) 28(و النتیجة التي یشیر إلیھا الجدول . وجود اھتمام ، یعني وجود تواصل و تفاعل اجتماعي صفي

سبة مئویة تقدر بـ طالبا أي بن77یبلغ عددھم " دائما"تبین أن الطلبة المتكیفین مع وتیرة كالم المتحدث 

أما المتكیفون . %51.17طالبا ، بنسبة مئویة تقدر بـ 87فعددھم " غالبا"، أما المتكیفین 45.29%

وتثبت ھذه النتیجة أن الطلبة لھم قدرة كبیرة .%3,52طلبة ، تقدر نسبتھم المئویة بـ 6فعددھم " أحیانا"

لكفاءتھم اللغویة تجعل كل ما یقال في على التكیف مع سرعة المتحدث أو بطئھ ، و ذلك نتیجة 

.المتناول

، و ھي 0.000، أما قیمتھ المعنویة فبلغت 138,749aو المالحظ أن قیمة اختبار مربع كاي بلغت 

وبذلك نقبل فرضیة وجود عالقة بین المؤشر الثاني من . 0.05دالة عند ھذا المستوى ألنھا أقل من 

Tableau croisé أتكّیف مع إیقاع المتحّدث سرعة و بطءا * )االستماع(اللّغویة الكفاءة
Effectif

)االستماع(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أتكّیف مع إیقاع المتحّدث سرعة 
او بطء

دائما 0 0 77 77
غالبا 10 48 29 87
أحیانا 6 0 0 6

Total 16 48 106 170

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 138,749a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 133,086 4 ,000
Association linéaire par linéaire 87,865 1 ,000
Nombre d'observations valides 170
a. 3 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,56.
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ع للطالب الجامعي و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ، االستممؤشرات الكفاءة اللغویة في مجال ا

.و نرفض فرضیة العدم". اأتكّیف مع إیقاع المتحّدث سرعة و بطء"المتمثل في جزئیة 

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بستماععالقة االالمؤشر الثالث ل
االجتماعي الصفيعالقة االستماع بالمؤشر الثالث من مؤشرات التفاعل )28(الجدول

تتبع الطالب لما یجري في الصف الدراسي ، و تركیزه على أوجھ التوافق و االختالف في إن 

، لدلیل على بحث الطالب على أراء ) طلبة–أستاذ (األفكار المعروضة من قبل أقطاب العملیة التربویة

لتي لم تحظ و أفكار مؤثرة ، تحظى بموافقة ، واعتناق الجمیع لھا ، لیعتنقھا ھو بدوره ، و یرفض تلك ا

، و ذلك لیتكیف مع مجموعتھ و مجتمعھ المصغر و یندمج معھم ، في عملیة تواصل و تفاعل بإجماع

.اجتماعي صفي بیّن 

برصد األراء المعروضة ، المتشابھة منھا و المختلفة ، و ھؤالء یمثلون ما " دائما"طالبا 74ویقوم 

طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ 84ن ذلك فیبلغ عددھم ما یفعلو" غالبا"أما الطلبة الذین . %44.57نسبتھ 

لھما نفس درجة قوة التعبیر تقریبا عن ھذه السلوك " غالبا"و " دائما"و الواقع أن . 50.60%

، و قد %4.81فقط ،یمثلون ما نسبتھ 8فكان عدد الطلبة " أحیانا"أما فیما یخص . االجتماعي الصفي

.لك یرجع ذلك لعدم اكتراثھم أحیانا بذ

، في حین أن قیمتھ المعنویة بلغت 177,136aو أثبتت النتائج اإلحصائیة أن قیمة مربع كاي بلغت 

و ھي دالة على وجود عالقة بین المؤشر الثالث من مؤشرات كفاءة الطالب اللغویة في 0.000

أرصد أوجھ التشابھ و االختالف في اآلراء المعروضة في الصف * )االستماع(الكفاءةاللّغویة
Effectif

)االستماع(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14من أكبر

أرصد أوجھ التشابھ و االختالف في 
اآلراء المعروضة في الصف

دائما 0 0 74 74
غالبا 4 48 32 84
أحیانا 8 0 0 8

Total 12 48 106 166

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 177,136a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 137,413 4 ,000
Association linéaire par linéaire 90,986 1 ,000
Nombre d'observations valides 166
a. 2 cellules (22,2%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,58.
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أرصد أوجھ التشابھ و "االستماع و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ، و المتمثل في السلوك 

و بذلك نقبل فرضیة وجود . 0.05ألنھا أقل من مستوى . "االختالف في اآلراء المعروضة في الصف

.عالقة ، و نرفض فرضیة العدم

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بستماععالقة االالمؤشر الرابع ل
جتماعي الصفيعالقة االستماع بالمؤشر الرابع من مؤشرات التفاعل اال)29(الجدول

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 152,656a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 143,703 4 ,000
Association linéaire par linéaire 96,900 1 ,000
Nombre d'observations valides 167
a. 3 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,39.

، یعني البحث عن األفكار بانتقاء األفكار المسموعة لالحتفاظ بھا في الذاكرةالطالب مامھتاإن 

المؤثرة لتبّنیھا ، و ھي دلیل على قدرة الطالب على تمییز الصائبة منھا من غیرھا ، و لیس ذلك 

فقط و إنما انتقاء ما ھو ھام بالنسبة إلیھ و االحتفاظ بھ في الذاكرة لیصبح بعد ذلك وسیلة تكیف 

. فياجتماعي، و ھذا یدل على وجود تواصل و تفاعل اجتماعي ص

، فإن من یسلكون ھذا %1.79و بنسبة مئویة تقدر بـ 3و فضال عن القیم المفقودة و المقدرة بـ 

" غالبا"أما من یتبنونھ .%50.90طالبا ، أي بنسبة مئویة تقدر بـ 84یبلغ عددھم " دائما"السلوك 

".أبدا"في حین ال یوجد من یتردد أو ال یسلكھ . %47.27طالبا ، أي 78فعددھم 

مما یدل . 0.05و ھي أقل من 0.000و بقیمة معنویة بلغت 152,656aما قیمة مربع كاي فھي أ

على وجود عالقة بین المؤشر الرابع من مؤشرات الكفاءة اللغویة في االستماع للطالب الجامعي و 

الحتفاظ أھتم بانتقاء األفكار المسموعة ل"تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ، و الذي یمثلھ السلوك 

."بھا في الذاكرة

Tableau croisé *أھتم بانتقاء األفكار المسموعة لالحتفاظ بھا في الذاكرة )االستماع(اللغویة الكفاءة
Effectif

)االستماع(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

بھا في الذاكرةأھتم بانتقاء األفكار المسموعة لالحتفاظ
دائما 0 0 84 84
غالبا 8 48 22 78
أحیانا 5 0 0 5

Total 13 48 106 167
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التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بستماععالقة االالمؤشر الخامس ل
عالقة االستماع بالمؤشر الخامس من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)30(الجدول

إذا كان حدیث األستاذ أو الطالب المرسل مقنعا و حسنا فسیقع ذلك موقعا حسنا في نفس األستاذ أو 

و فضال عن تذّوقھم . الطالب المتلقي ، فیحدث التعاطف و التأثیر و التأثر ، و منھ التواصل و التفاعل

اللغة سیطرة كبیرة ، بحیث یدرك ھؤالء مدلوالت الكلمات و سماعا ، ال یتأتّى ذلك إال لمن یسطر على 

مع " دائما"و قد كان عدد الذین یتعاطفون . التعابیر و معانیھا إدراكا جیّدا في مواقفھا المختلفة 

یبلغ " غالبا"، في حین كان عدد الذین یتعاطفون %32.91طالبا ، بنسبة مئویة تقدر بـ53المتحدث 

حساسھم المرھف د سبب ذلك لنموھم االجتماعي ، و إیعو،%27.32ویة تقدر بـ طالبا ، بنسبة مئ44

طالبا ، 58فكان عددھم " أحیانا"، في حین أن الذین یتعاطفون -حسب رأي الطلبة -لما ھو اجتماعي 

إلى أن الحدیث الحسن ال یكفي وحده إذا لم یتماش مع -حسبھم –و یرجع ذلك . %36.02أي بنسبة 

، بنسبة مئویة 9و تجدر اإلشارة إلى أن القیم المفقودة بلغت . طالب أو األستاذ على اإلقناعقدرة ال

، و قد یعود ذلك لعدم رغبة المبحوث التعبیر عن ذلك ، كما أشار إلیھ المبحوثون في %5.29قّدرت بـ 

. مواقف مختلفة ، أو لسھو وقعوا فیھ

دالة على وجود عالقة بین 0.000و بقیمة معنویة 260,089aوكانت نتیجة اختبار مربع كاي 

المؤشر الخامس من مؤشرات الكفاءة اللغویة في االستماع للطالب الجامعي و تنمیة التفاعل االجتماعي 

Tableau croisé مع المتحّدث إن كان كالمھ حسنا أتعاطف * ) االستماع(لكفاءة اللّغویةا
Effectif

)االستماع(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أتعاطف مع المتحّدث 
إن كان كالمھ حسنا

دائما 0 0 53 53
غالبا 0 0 44 44
أحیانا 1 48 9 58
أبدا 6 0 0 6

Total 7 48 106 161

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 260,089a 6 ,000
Rapport de vraisemblance 188,859 6 ,000
Association linéaire par
linéaire 104,850 1 ,000
Nombre d'observations
valides 161
a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,26.
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. 0.05ألن ھذه النتیجة جاءت أقل من . الصفي المتمثل في سلوك التعاطف مع المتحدث إذا كان حسنا

.قة ، و نرفض فرضیة عدم وجود العالقةو بذلك نقبل فرضیة وجود العال

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بستماععالقة االالمؤشر السادس ل
مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفيستماع بالمؤشر السادس من عالقة اال)31(الجدول

Tableau croisé *أرّكز على مواقف القّوة و الضعف فیما أسمعھ )االستماع(غویةلالّ  الكفاءة
Effectif

)االستماع(لغویةلكفاءة الا Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أرّكز على مواقف القّوة و الضعف فیما أسمعھ

دائما 0 0 63 63
غالبا 0 4 43 47
أحیانا 15 44 0 59
أبدا 1 0 0 1

Total 16 48 106 170

على مواطن القوة والضعف في أحادیث الطرف اآلخر ، لدلیل على إن تركیز الطالب المستمع

ألخذ بما ھو االجتماعیة أیضا ، ألن لھ الرغبة في اغریزتھاستعداده للتواصل و التفاعل و على نمو 

و ال یتأتى ذلك إال . ما ھو ضعیف ال یستند على دلیل مقنع عو تبنیھ ، و االبتعادقوي بالحجة و مقنع 

.لمن لھ وعي وقدرة على التمییز سماعا لما یلقى علیھ من خطاب

على مواطن القوة و الضعف في األحادیث التي تجري في " دائما"و علیھ ، فالطلبة الذین یركزون 

فیبلغ " غالبا"ما من كانوا یركزون أ.%37.05طالبا ، بنسبة مئویة تقدر بـ 63الصف ، كان عددھم 

، و یعود ذلك لألسباب اآلنفة الذكر ، أما من كان %27.64طالبا ، بنسبة مئویة تقدر بـ47عددھم

طالبا أي بنسبة مئویة تقدر 59طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ58فیبلغ عددھم " أحیانا"تركیزھم 

ون على ما یجري الصف ، و بالتالي ال یركزو یعود ذلك إلى شرود أذھانھم أحیانا في . %34.70بـ

فبلغ " أبدا"في ذلك ، أما أولئك الذین ال یركزون فیھم أو تقصیرمنھمقصورداخلھ ، و لیس عن

.و یرجع ذلك حسب رأیي إلى سھو وقع فیھ المبحوث فقط. %0.58و بنسبة مئویة تقدر بـ 1عددھم 

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 162,695a 6 ,000
Rapport de vraisemblance 202,905 6 ,000
Association linéaire par linéaire 112,436 1 ,000
Nombre d'observations valides 170
a. 4 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,09.
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دالة على وجود عالقة بین المؤشر 0.000یة و قیمتھ المعنو162,695aو جاءت قیمة مربع كاي 

السادس من مؤشرات الكفاءة اللغویة في االستماع وتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ، و الذي تعبر 

و بذلك نقبل . 0.05ألنھا أقل من ."أرّكز على مواقف القّوة و الضعف فیما أسمعھ"عنھ عبارة 

.فرضیة وجود عالقة و نرفض فرضیة العدم

الكفاءة اللغویة في االستماع و عالقتھا بتنمیة التفاعل االجتماعي :تحلیل الفرضیة الثالثةخالصة 
الصفي

من خالل النتائج المحصل علیھا في المعالجة االحصائیة للمؤشرات اإلجرائیة الستة لالستماع ، و 

قیمتھا المعنویة ، في حین أن 165.586التي كانت دالة إحصائیا بحیث كان متوسط قیم مربع كاي 

، و التي تعني أن ھناك عالقة بین الكفاءة اللغویة في 0.05، و ھي أقل من مستوى 0.000تساوي 

االستماع و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي 

": قال هللا تعالى     "1المتكلم على المستمع أن یتابع االستماع مھارة معقدة ، ذا لھ

متابعة سریعة تحقیقا للفھم و التحلیل و التفسیر و النقد ، و ھذه العملیات معقدة ال تتیسر إال لمن أوتي 

نسانیة واعیة مدبرة لغرض و ھي عملیة إ. 2حظا وافرا من التعلیم و التدریب على مھارة االستماع

ركائھ في الصّف  في مختلف معین ، ھو اكتساب المعرفة ، حیث تستقبل فیھا أذن الطالب أصوات ش

و تحلل فیھا األصوات إلى ظاھرھا المنطوق و باطنھا . حاالت التواصل و بخاصة المقصود 

ث و الموقف  المعنوي ، و تشتق معانیھا من خالل ما لدى الطالب من معارف سابقة و سیاقات التحدُّ

. 3الذي یجري فیھ التحّدث

فراد حیث أن نسبة الوقت الذي یمضیھ األاالستماع ، بو على الرغم من األھمیة التي یكتسیھا 

، و یمضیھا الطلبة في الصف التي%5،ضف إلى ذلك %45في االستماع یصل إلى العادیون 

الذین یعّدون ، و أن االستماع ھو أساسھا فإن الطلبة4رسالا أن اللغة استقبال أكثر مما ھو  إاعتبار

.12قرآن كریم ، سورة الحاقة ، اآلیة ) 1
.63،ص 2002، 3ر الفكر العربي ، القاھرة ، ط، داتدریس فنون اللغة العربیةعلي مدكور ،) 2
، المكتب العربي الحدیث ، اإلسكندریة ،،صقضایا في تعلیم اللغة العربیة و تدریسھاحسني عبد الباري عصر ، )3

123،1999.
.125-124حسني عبد الباري عصر ، نفس المرجع ،ص)4
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أكفاء في االستماع ، یتواصلون أفضل من غیرھم ، یؤثرون في بعضھم البعض و یتأثرون ببعضھم 

. البعض في عملیة تفاعل اجتماعي صفي مفید  

االستماع لجلب المعلومات و االستماع الناقد ؛ و من مھارات االستماع : و االستماع نوعان ھما 

ستویات الحدیث ، و ھنا البد من التركیز العقلي على لجلب المعلومات العنایة بالمتحّدث ، في كل م

أما النوع الثاني فھو االستماع الناقد حیث أن النقد عمل ذھني ، یتضمن التفكیر و .مضمون التحّدث 

و لعل من بین األسباب التي أّدت إلى ارتفاع نسبة الطلبة األكفاء في االستماع .  التحلیل ، و التركیب 

م بمھارة االستماع بنوعیھا ، و التدریب علیھا ، مما نتج عن ذلك تركیزھم على ، ھو إیالء االھتما

، و توصلنا إلى ھذه النتیجة من مضامین الرسائل في جمیع المستویات الدراسیة التي مر بھا الطلبة

.الطلبة بذلك أثناء مقبلتنا لھمإدالء

في القدرة اللفظیة مثل فھم المواد ،إلى تفوق اإلناث على الذكور 1و لقد أشارت دراسة فوزي جبل

.  اللفظیة كأن یتمكن الطالب من إدراك معنى األلفاظ و ما بینھا من عالقات 

أساسي من أنشطة التفاعل الصفي بین أقطاب العملیة التربویة ، فھو األداة التي االستماع نشاط

یركبھا في ذھنھ لیجعل منھا بعد إذ یستقبل الطالب الرموز الصوتیة.یستقبل بواسطتھا الرسالة الشفویة

. ذلك شیئا ذا معنى ، و ھو عند فھمھ لمعناھا یتعرف على دالالت الكلمات و الجمل و طریقة تركیبھا 

و ھناك نشاط آخر یتعدى بھ الفرد ھذا العمل و ھو تعرف الوظائف المختلفة التي تؤدیھا الكلمات و 

ھذه العملیة الثانیة یربط المستمع بین ما یقال اآلن و الجمل ، ماذا یرید المتحدث توصیلھ لھ ، و في 

.ي إطار أو سیاق معین یجعل لھا معنى قیل سابقا ، إنھ یضع ھذه الجمل فما 

.2001، 168، المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ،  صعلم النفس العامفوزي محمد جبل ، )1
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الفرضیة الرابعةو مناقشة تحلیل -5

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بالتحدثعالقة المؤشر األول ل
من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفيعالقة التحدث بالمؤشر األول )32(الجدول

Tableau croisé أھتم بنبرات صوتي من حیث االرتفاع و االنخفاض أثناء الجدیث * )التحدث(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)التحدث(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبرمن 

أھتم بنبرات صوتي من حیث 
الحدیثاالرتفاع و االنخفاض أثناء

دائما 0 0 58 58
غالبا 0 0 34 34
أحیانا 15 48 14 77
أبدا 1 0 0 1

Total 16 48 106 170

كما تسمى في لغة الطالب برفع و خفض نبرات صوتھ أثناء عملیة التواصل ،أو ھتمام اإن 

السیاسة المد و الجزر في الخطابات ، لدلیل على تفاعلھ مع أفكاره أوال ، و شد االنتباه ثانیا، رغبتھ 

في إیصال مضمون رسالتھ بسالسة ، و إحداث الـتأثیر و االنطباع المرجو في نفس المتلقي ، و لعل 

. ھودة ، و كفاءة في فن الخطاب أیضاتقاء ال یتأتي إال لمن كفاءة لغویة مشرھذا المستوى من اال

و وعیا منھم بھذا السلوك االجتماعي الصفي ، و قدرة منھم على ممارستھ ،فقد كان یمارسھ 

. %20طالبا ، بنسبة مئویة تقدر بـ 34"غالبا"، و%34.11طالبا ، بنسبة مئویة تقدر بـ 58" دائما"

، و یرجع ذلك حسب الطلبة ، إلى %45.29طالبا ، بنسبة 77، فعددھم " أحیانا"أما من كان یمارسھ 

نسبة اإلجابات التي ال یظھر بھارتھم في ھذا الجانب ، مقارنة نسبة التدخالت التي یبدي فیھا الطلبة م

.فیھا الطلبة ھذه المھارة

0.000، و بقیمة معنویة دالة إحصائیا تساوي 129,276aو قد جاءت قیمة مربع كاي التي تساوي 

، و ھي بذلك جاءت معبرة على وجود عالقة بین المؤشر األول من مؤشرات 0.05و ھي أقل من . 

الكفاءة اللغویة في التحدث للطالب الجامعي و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي ، من خالل تبني 

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 129,276a 6 ,000
Rapport de vraisemblance 154,989 6 ,000
Association linéaire par
linéaire 86,664 1 ,000
Nombre d'observations
valides 170

a. 4 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,09.
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، و " من حیث االرتفاع و االنخفاض أثناء الحدیثأھتم بنبرات صوتي"الطالب للسلوك االجتماعي

.بینھما، فرضیة عدم وجود عالقة نرفض في ذات الوقت

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بالتحدثعالقة المؤشر الثاني ل
عالقة التحدث بالمؤشر الثاني من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)33(الجدول

Tableau croisé أختار التعبیرات المناسبة للمواقف المختلفة في الصف* )التحدث(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)التحدث(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أختار التعبیرات المناسبة 
للمواقف المختلفة في 

الصف

دائما 0 0 40 40
غالبا 0 0 57 57
أحیانا 0 48 9 57
أبدا 1 0 0 1

Total 1 48 106 155

ختیار في االإن اختیار العبارات المناسبة في المواقف الصفیة المختلفة ینّم على كفاءة الطالب اللغویة 

ما یناسب في الموقف االجتماعي الصفي المناسب ، و كذا على بین بدائل العبارات المتاحة لھ النتقاء 

نموه االجتماعي و قدرتھ على التمییز بین المواقف االجتماعیة الصفیة المختلفة ، و التدخل في الوقت 

.مما یوفر لھ قدرة كبیرة على التواصل و التفاعل االجتماعي الصفي . و الموقف المناسبین 

من عینة الدراسة، من دون %25.80طالبا ، أي 40" دائما"الصفي االجتماعي و یتبنى ھذا السلوك 

طالبا ، 57إضافة إلى . %8.82طالبا ، و بنسبة مئویة تقدر بـ 15القیم المفقودة ، والبالغ عددھا 

أما أولئك الذین. ، و یعود ذلك لألسباب المذكورة آنفا%36.77، بنسبة مئویة قدرھا " غالبا"یسلكونھ 

سب ما أدلى بھ الطلبة ، و یعود ھذا التردد ، ح%36.77طالبا، أي 57فیبلغ عددھم " أحیانا"یتبنونھ 

قدام على أخذ الكلمة في الصف حینا لسبب ما ، أو إلى تدخل الطالب بمناسبة أو غیر إلى عدم اإل

. مناسبة في المواقف الصفیة المختلفة

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 274,444a 6 ,000
Rapport de vraisemblance 153,455 6 ,000
Association linéaire par
linéaire 91,551 1 ,000

Nombre d'observations
valides 155

a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,01.





162

في حین كانت قیمتھ المعنویة 274,444aكاي تساويو أظھرت النتائج اإلحصائیة أن قیمة مربع 

، مما یعني أنھا دالة إحصائیا على وجود عالقة بین المؤشر 0.05، و ھي أقل من 0.000تساوي 

الثاني من مؤشرات كفاءة الطالب اللغویة في التحدث و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي من خالل 

و نرفض فرضیة عدم وجود عالقة ". واقف المختلفة في الصفأختار التعبیرات المناسبة للم"السلوك

.امبینھ

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بالتحدثعالقة المؤشر الثالث ل
عالقة التحدث بالمؤشر الثالث من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)34(الجدول

و توظیفھا في الصف الدراسي ، ینم على النمو االجتماعي للطالب عبارات المجامالت االجتماعیة 

الجامعي ، و على وعیھ بأھمیتھا في التفاعل االجتماعي الصفي ، و على وقعھا الحسن في نفوس 

المجاملة المناسبة ، و الطلبة ؛ و ال یكون ذلك إال لمن أوتي كفاءة لغویة و قدرة على اختیار عبارات 

.على توظیفھا الحسن في المواقف المناسبة أیضا

، فإن الطلبة الذین یتبنون ھذا السلوك %5.88قیم مفقودة ، و بنسبة مئویة تقدر بـ 10و فضال عن 

ما یسلكونھ فعددھم " غالبا"أما الذین ،من عینة الدراسة %38.12طالبا أي 61یبلغ  عددھم " دائما"

و یرجع ذلك إلدراكھم بأھمیة المجامالت في التواصل و التفاعل االجتماعي . %41.87أي طالبا 67

، فیعود %20طالبا أي بنسبة مئویة تقدر بـ 32، فعددھم " أحیانا"أما أولئك الذین یمارسونھ . الصفي

Tableau croisé أستخدم عبارات المجاملة * )التحدث(اللّغویة الكفاءة
Effectif

)التحدث(لغویةالكفاءة ال Total
]12-13[ [13-14[ 14ر من أكب

أستخدم عبارات المجاملة
دائما 0 0 61 61
غالبا 0 22 45 67
أحیانا 6 26 0 32

Total 6 48 106 160

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 102,193a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 126,562 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 87,448 1 ,000
Nombre d'observations
valides 160

a. 3 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,20.
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وظیف ذلك ،حسب رأي الطلبة ، إلى المواقف الصفیة المختلفة التي یواجھونھا و التي قد تستدعي ت

.ھذا األسلوب من عدمھ

، و أن القیمة 102,193aو أثبتت المعالجة اإلحصائیة لھذه الجزئیة بأن قیمة مربع كاي بلغت 

، مما یدل على أن ھناك عالقة بین المؤشر الثالث من 0.05، و ھي أقل من 0.000المعنویة بلغت 

الجتماعي الصفي من خالل تبني الطالب مؤشرات كفاءة الطالب اللّغویة في التحدث و تنمیة التفاعل ا

.و نرفض فرضیة عدم وجود عالقة بین المتغیرین . "أستخدم عبارات المجاملة"لسلوك

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بالتحدثعالقة المؤشر الرابع ل
عالقة التحدث بالمؤشر الرابع من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)35(الجدول

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 92,960a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 117,844 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 63,788 1 ,000
Nombre d'observations
valides 165

a. 2 cellules (22,2%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,40.

و إشراك أعضاء جماعة الصف في المحادثة لدلیل على نضج الطالب إن عدم احتكار الكلمة 

و على رغبتھ في التواصل و التفاعل بإیجابیة ، ألن قدرتھ في التحكم في إدارة الصف اجتماعیا ،

من عینة الدراسة ، فإن عدد الطلبة الذین %2.94قیم مفقودة و التي تمثل 5و فضال عن . كبیرة 

، %21.81طالبا بنسبة مئویة تقدر بـ 36، و البالغ عددھم " دائما"یتبنونھ یتوزعون بین من یمارسھ 

، و من یمارسونھ %28.48طالبا و تمثل نسبتھم 47، و البالغ عددھم "غالبا"و بین من یمارسونھ 

و ھذه الفئة األخیرة تعتبر األعلى ، و یرجع ذلك . %49.69طالبا یمثلون 82، و یبلغون " أحیانا"

اآلخرین لھم وإلى رغبتھم أحیانا في استكمال أفكارھم ، دون مقاطعتھم من أحد ، أو لفت انتباه 

.لطریقة عرضھم لألفكار

Tableau croisé *ال أحتكر الحدیث و أشرك جماعة الصف في المحادثة  )التحدث(اللّغویة ةالكفاء
Effectif

)التحدث(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

ال أحتكر الحدیث و أشرك جماعة 
الصف في المحادثة

دائما 0 0 36 36
غالبا 0 0 47 47
أحیانا 11 48 23 82

Total 11 48 106 165
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، في حین أن قیمتھ 92,960aو قد أظھرت المعالجة اإلحصائیة أن قیمة مربع كاي تساوي 

و ھذه النتیجة دالة إحصائیا على وجود عالقة بین . 0.05من ، و ھي أقل0.000المعنویة تساوي 

المؤشر الرابع من مؤشرات الكفاءة اللغویة للطالب الجامعي في مجال التحدث و تنمیة التفاعل 

ال أحتكر الحدیث و أشرك جماعة الصف في "االجتماعي الصفي ، من خالل تبنیھ لـلسلوك 

.قة بین المتغیرینعدم وجود عالو نرفض فرضیة". المحادثة

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بالتحدثعالقة المؤشر الخامس ل
عالقة التحدث بالمؤشر الخامس من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)36(الجدول

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 154,266a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 163,398 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 108,380 1 ,000
Nombre d'observations
valides 170

a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,64.

، و اللغویة ھذا األخیر كفاءة وضع الطالب المستمع في الحسبان من قبل الطالب المتحدث ، و إن 

طریقتھ الجذابة في عرض أفكاره ، فضال عن الحجج المقنعة التي یدعمھا بھا ، لكفیلة باستمالة

و وعیا منھم . السامع إلى حدیثھ ، بقصد التأثیر فیھ ، و إحداث التواصل و التفاعل المرغوبین بینھما 

طالبا تمثل نسبتھم 69، و التحق بھم %42.94طالبا تمثل نسبتھم 73" دائما"بھذا السلوك ، فقد تبناه 

طالبا یستخدمون ھا 28أن لألسباب اآلنفة الذكر، في حین " غالبا"ممن یمارسونھ %40.58المئویة 

و ھي قلیلة مقارنة بالنسب األخرى ، إال أن ذلك یرجع . %16,47و تمثل نسبتھم " أحیانا"األسلوب 

.إلى الحالة النفسیة التي یوجد علیھا الطالب حینذاك

، و القیمة 154,266aو من خالل نتائج المعالجة اإلحصائیة ، أظھرت أن قیمة مربع كاي تساوي

و بذلك فھي دالة إحصائیا على وجود عالقة المؤشر . 0.05و ھي أقل من 0.000تساوي المعنویة

الخامس من مؤشرات كفاءة الطالب الجامعي اللغویة و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي من خالل 

Tableau croisé *أثناء تناولي الحدیث أستمیل السامع ألرائي )التحدث(اللّغویة الكفاءة
Effectif

)التحدث(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أثناء تناولي الحدیث أستمیل السامع 
ألرائي

دائما 0 0 73 73
غالبا 0 36 33 69
أحیانا 16 12 0 28

Total 16 48 106 170
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القائلة بعدم وجود و بالمقابل نرفض الفرضیة."الحدیث أستمیل السامع ألرائيأثناء تناولي"السلوك 

.عالقة بین المتغیرین

التفاعل االجتماعي الصفيتنمیة بالتحدثعالقة المؤشر السادس ل
عالقة التحدث بالمؤشر السادس من مؤشرات التفاعل االجتماعي الصفي)37(الجدول

*أعارض القضیة المعروضة في الصف باألدلة و الشواھد دون إحراج أحد  )التحدث(الكفاءة اللّغویة
Effectif

)التحدث(اللغویةالكفاءة  Total
]12-13[ [13-14[ 14أكبر من 

أعارض القضیة المعروضة في الصف 
باألدلة و الشواھد دون إحراج أحد

دائما 0 0 61 61
غالبا 0 22 45 67
أحیانا 6 26 0 32

Total 6 48 106 160

Tests du Khi-deux
Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 102,193a 4 ,000
Rapport de vraisemblance 126,562 4 ,000
Association linéaire par
linéaire 87,448 1 ,000
Nombre d'observations
valides 160

a. 3 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,20.

، ھو التجاذب الذي یحدث في الصف بین لعل من أھم مظاھر التفاعل االجتماعي الصفي 

األطراف المتحاورة ، بین األخذ بآراء البعض و تبنیھا ، و معارضتھا و الرد علیھا بأدلة و شواھد 

فیھ شيء من الشك و الب ، ألن بدون ذلك قد یكون حدیثھ،تضفي  صفة المقنع على حدیث الط

و لھذه . الریبة، و ال یتأتى ھذا األمر إال للطالب الذي لھ كفاءة لغویة تؤھلھ لممارسة ھذا السلوك 

ما یسلكونھ "غالبا"طالبا 67، و " دائما"یتبنونھ %38.12طالبا یمثلون ما نسبتھ 61األسباب ، كان 

طالبا 32فعددھم " أحیانا"، و ھؤالء ھم على وعي بذلك،أما من یمارسنھ %41.87، و تمثل نسبتھم 

حراج زمالئھم أثناء المناقشة ، و لیس ك بعدم إبرروا ذل، و بقدر قلتھا ، %20نسبتھم المئویة ، بلغت

.لقصور فیھم أو تقصیر منھم

ي حین أن القیمة المعنویة ، ف102,193aو قد أثبتت المعالجة اإلحصائیة أن قیمة مربع كاي تساوي 

، و ھي دالة إحصائیا على وجود عالقة المؤشر السادس من 0.05، و ھي أقل من 0,000تساوي 

مؤشرات الكفاءة اللغویة للطالب الجامعي في مجال التحدث و تنمیة التفاعل االجتماعي الصفي، من 

و الشواھد دون إحراج أعارض القضیة المعروضة في الصف باألدلة"خالل السلوك االجتماعي

.و نرفض بالتالي فرضیة عدم و جود العالقة بین المتغیرین". أحد
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كفاءة التحدث و عالقتھا بتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي:تحلیل الفرضیة الرابعةخالصة 

التي %5بضاف إلیھا %45تمثل حیثإن النسبة األكبر من االتصاالت مع اآلخرین تتم شفھیاَ 

بمھارة التحدث، الطالب الجامعيتمتع بمكان ، ولذا فإنھ من األھمیة صف الدراسي الجامعي تتم في ال

فالكثیر من . والعلمیة بعد ذلكللنشاطات االجتماعیة الصفیةفإنھا تعتبر من أھم المھارات الالزمة

وإتقانھم لھ كافیا لیتحدثوا إلى اآلخرین، الحدیثالمتحدثین یعتقدون ْان إلمامھم وإدراكھم بموضوع 

ألنھم ، نھم ال ینجحون أوأن تحتوى رسائلھم الكثیر من الحقائق والمواقف التي تساعدھم فى ذلك إال 

المتحدث بمھارة الطالب لذا فمن األھمیة أن یلم ، قوة التأثیرالحدیثتجاھلوا عناصر أخرى ھامھ تفقد 

).محتوى الرسالة ( التحدث بجانب إلمامھ بعناصر الموضوع الذى ھو بصدده 

-عّینة البحث-التي أ ظھرھا الطلبة و لعل ھذا ما الحظناه و خرجنا بھ كنتیجة من خالل الكفاءات

و التي انعكست إیجابا على التفاعالت االجتماعیة الصفیة المتنامیة خالل نشاطاتھم الصفیة ، و ھذا ما

ي ائج المحصل علیھا في المعالجة اإلالنتأظھرتھ  تة للتحدث ، و الت ة الس حصائیة للمؤشرات اإلجرائی

ل 142,555یم مربع كاي یساوي كانت دالة إحصائیا بحیث كان متوسط ق ة لك ، وكانت القیمة المعنوی

،و التي تعني أن ھناك عالقة بین الكفاءة اللغویة في االستماع 0.05و ھي أقل من 0.000مؤشر ھي 

.لطلبة الجامعة وتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي

:و من أھم مؤشرات الكفاءة في التحدث التي أبداھا الطلبة ھي أنھم كانوا

بنغمة معتدلة كانت فالبدایة دائما، الحدیثمستوى الصوت الذى یتناسب مع موضوع یختارون 

لخلق األثر الحدیثو طبیعیة مع االحتفاظ بإمكانیة تغییر مستوى الصوت مع تطور موضوع 

تسبب و على وتیرة واحدة أن نبرة الصوت المنخفضة و أنھم كانوا على وعي ب، في السامع المناسب

، وھذا ذان و مشاعر المستمع،أو نبرة الصوت المرتفعة جدا تؤذى الرتابة و الملل و شرود الذھن ، 

.لیة من خالل األداة التي وضعت لھذا الغرضما خرجت بھ الدراسة الحا

لحدیث تأثیراالتى یمكن أن تضیف قوة ،عند نھایات الجمل أو بین الفقراتالوقفاتونمستخدی

استخدام الوقفات للمتحدث مھارةكما تسمح و ، توصیلھونیریدية التأكید على المعنى الذدلزیا، و

حیث ال ھامة جداَ بالحدیثأن تعطیھ الفرصة لتنظیم عملیة التنفس، فمھارة تنظیم عملیة التنفس أثناء 

.یظھر المتحدث الھثاَ خلف ما یخرج من فمھ من كلمات 

فكثیر من المتحدثین ال تظھر لدیھم بعض الحروف أثناء ، مخارج األلفاظ یركزون على وضوح 

.األلفاظفى وضوح مخارجالمھارة، لذا فمن األھمیة للمتحدث أن تكون لدیھ الحدیث
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ألنھم كانوا على وعي بأثیر ذلك على الرسائل التي الحدیثزالت أثناء ولعثمة واترددال یبدون 

.یودون توصیلھا ، و بالتالي ال یحدث األثر المرجو من عملیة التواصل 

كثیر من المتحدثین یقومون بملء الفرغات بین الفقرات واألخرى باستخدام أدوات و أصوات مثل 

الطلبة التي أظھرھاثحدتالكفاءة ، ووتكرار الكلمات وغیرھا من اللوازم الصوتیة) اآله والھتھتھ ( 

أدوات الربط بین الفقرات ونمستخدجعلھم ی، بالحدیث عنھونبالمحتوى الذى یقومیھم وعو كذا 

). بفتح الطاء(بطریقة جذابة بحیث تحدث األثر في الُمخاطبكیفیة ملء الفرغات، إجادتھم و

أنھ یجد الكلمات المناسبة والتى تعمل على إیصال ما والحدیثموضوع تمكن المتحدث من 

یقصده أو یعنیھ لمن یتحدث إلیھم، فإن التعبیر بالكلمات المالئمة والمناسبة تعد من المھارات الھامھ 

وجود األرضیة الواضحة و المشتركة بین كل من المتحدث والمستمع، ألنھا تعمل على الحدیثفى 

وكذلك على وضوح الرسالة وبالتالى تفھم المستقبل لمحتوى الرسالة واقتناعھ بھا، و أیضاَ قدرتھ على 

الواضحھ التى یتفھمھا بدوره المستقبل الذى كان من قبل ھو المرسلراجعةالتعبیر وإعطاء التغذیة ال

.الحظھ الباحث من خالل الوقوف على توظیف الطلبة للكلمات توظیفا مناسبا وھادفا، و ھذا ما

ن استخدام كلمات محدودة مثل اللغویة المتنامیة من مفردات و تراكیب مختلفة ألحصیلة الفضال عن

. محدودةو یؤدى مھام قلیلةموسیقیةآلةوتر وحید في

ھارة التحدث؟ أجاب الطلبة الذین قابلناھم أنھ و عن سؤال كیف وصلتم إلى ھذا المستوى من م

في التواصل في الصف الدراسي أو من خالل التحدث من خالل التدریب الذاتى مھارةاكتساب یمكن

عنصراَ أكثر و یمثل ھذا التدریب خجل؛دون عملیة التواصل االجتماعي في مواقف اجتماعیة مختلفة 

.قوة وتأثیراً فى اكتساب ھذه المھارة

نشاط من أنشطة التفاعل بین األفراد ، و إذا كان االستماع وسیلة لتحقیق الفھم ، فإن التحدث

التحدث وسیلة لإلفھام ، و الفھم و اإلفھام طرفا عملیة التفاعل االجتماعي الصفي ، و یشمل التحدث 

فضال عن استعانة الطالب المتحدث . ألصوات و المفردات و الحوار و التعبیر الشفوي نطق ا

. باإلیماءات و اإلشارات و غیرھا من الحركات لتوصیل رسالتھ
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تحلیل نتائج الفرضیة الرئیسیة-6

ن أن متوسط قیم مربع كاي لكل حصائیة لھا تبیّ ل معطیات الدراسة و المعالجة اإلمن خال

و ھي دالة إحصائیا عند مستوى 0.000، و بقیمة معنویة تساوي 157.964الدراسة بلغ یاتضفر

وجود عالقة بین الكفاءة اللغویة لدى طلبة الجامعة و تنمیة التفاعل االجتماعي ، على 0.05

. و بذلك نكون قد أجبنا على التساؤل الرئیس للدراسة الحالیة.الصفي

تحلیل نتیجة التفاعل الصفي-7

وقوفا على  مستوى التفاعل االجتماعي الصفي فقد قمنا برصد التفاعالت الصفیة لكل أقطاب و

، لكن اھتمامنا انصب فقط على التفاعل االجتماعي الصفي للطلبة الصفلالعملیة التربویة داخ

نتائج و قد توصلت الدراسة إلى  ال. لنید فالندرز المعیاریةاألكفاء لغویا، و تمت مقارنتھا بالنسب 

:التالیة

ل علیھا و نسب فالندرزداللة الفرق بین متوسط نسب التفاعل الصفي المحصّ )38(الجدول

الفئاترقم الفئة
متوسط 
التفاعل 
الصفي

النسب المعیاریة %نسبتھ 
%نسبتھ لفالدرز

0.002620.2620.011تقبل المشاعر1

0.02862.8600.055تشجیع/ مدح2

0.047234.7230.088األفكارتقبل 3

0.2204322.0430.1414األسئلة4

0.5432154.3210.3434الشرح5

0.090369.0360.044التوجیھات6

0.97526.7520.011النقد7

0.2207622.0760.2121إجابات طلبة8

0.2130521.3050.2121مبادرات طلبة9

0.072297.2290.1212فوضى/صمت10
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و الفئة العاشرة المشتركة على التفاعالت اللفظیة المتعلقة بالطلبة فقط ،ركزت الدراسة الحالیة

بین الطلبة و األساتذة ، على اعتبار أن الدراسة تتناول كفاءتھم اللغویة و تفاعالتھم اللفظیة المرتبطة 

:بھا ، و ضربت صفحا عن التفاعالت المتعلقة باألساتذة ، فكانت النتائج كالتالي

oأسئلة الطلبة و مبادراتھم

ھافي نسبة إجابات الطلبة و مبادراتھم عن نسبة فالندرز القیاسیة ، إال أنارتفاعاأظھرت الدراسة 

نسبة و إلى، من جھة لألستاذ ةمردھا إلى ارتفاع نسبة استجابة الطلب، و نسبة فالندرز تتجاوز بقلیل

إلى ھم، و إلى میلنظرا لحجم وعائھم اللغوي الذي یضمن لھم فكرا غنیا الكبیرةمبادرات الطلبة 

و دراسة خدیجة )1974(تفق مع ما توصلت إلیھ دراسة باقر، و ھذه النتیجة تظھار تمكنھم اللغويإ

).1976(، و دراسة اللقاني ) 1403(یسلم 

oالصمت أو الفوضى

فجاءت و ھو السلوك المشترك بین الطلبة و االساتذة أما الفئة العاشرة و ھي الصمت أو الفوضى 

الندرز القیاسیة ، و قد یعزى ذلك إلى اعتماد األساتذة األسئلة المباشرة نسبة األساتذة أقل من نسبة ف

و إلى رغبة الطلبة في  التي یعقبھا إجابة مباشرة من قبل الطلبة و التي تقلل من فترات الصمت 

، كما یغلب على األساتذة تكلیف الطلبة االستحواذ على قدر كبیر من وقت المناقشة و الحوار 

ث و اتخاذھا الطابع اإللقائي ، و ھذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیھ بتحضیر عروض بح

) . 1976(اللقاني

االستنتاج العام للدراسة-8

االستنتاجات المتعلقة بنتائج البیانات العامة للدراسة8-1

طالبا ، 170، یتضح جلیا أن عّینة الدراسة البالغ عددھا من خالل البیانات التي جمعت میدانیا 

طالبا ، ممن یعدون طلبة أكفاء لغویا ، موزعین 335كانت ممثلة فعال لمجتمع البحث المتكون من

أولئك الذین تحصلوا ة أن الطلبة األكفاء لغویا ھمسة الحالیاصفا دراسیا ،و اعتبرت الدر18على 

.م2014-2013في السداسي األول من الموسم الجامعي 20من 12على معدل یساوي أو یفوق 

ةطالبة بنسب111والحظت الدراسة أن عدد اإلناث یفوق بكثیر عدد الذكور ، بحیث بلغ عددھن 

أما سن  الطلبة. %34.7طالبا ، بنسبة مئویة تقدر ب59، في حین أن عدد ذكور العّینة بلغ 65.3%

قدر طالبا أي بنسبة مئویة ت79سنة فكان عددھم )22إلى 20من (فتوزعت على ثالث فیئات ،األولى 
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، أما الفیئة %29.41فنسبتھا بلغت ) 24-23(، و ھي نسبة كبیرة ، أما من الفیئة %46.47بـ

طالبا ، و بنسبة مئویة قدرت 41سنة فبلغ عددھم 24األخیرة و ھم من كانت أعمارھم تتجاوز 

ة في ، و من ھذه الفیئة نستنتج أن ھؤالء یمیلون إلى مزاولة دراساتھم إما نتیجة إراد%24.11بـ

.تحسین مستواھم الدراسي أو رغبة في اإلرتقاء في مناصب وظیفیة یحتلونھا أصال

طالبا من الفروع العلمیة و أن معدالتھم في مادة اللغة العربیة 16و الحظت الدراسة الحالیة أن 

ون فھم أما اآلخر. جیدة مما حدا بھؤالء إلى اختیار اللغة و األدب العربي لمتابعة دراساتھم الجامعیة

.أصال منحدرون من الشعبة ذاتھا و معدالتھم في اللغة العربیة في شھادة البكالوریا كانت جیدة أیضا

-2013و بعد عامین و نصف من الدراسة الجامعیة ، ونتیجة حصاد السداسي األول من السنة 

ئویة تقدر ثل ھؤالء نسبة مم،و ی20من 14، فإن أغلبیة الطلبة قد تحصلوا على أكثر من 2014

طالبا بنسبة مئویة تقدر 47فبلغوا 20من 14و 13، أما الذین تحصلوا على معدل بین %62.4بـ

ة مئویة طالبا بنسب17فبلغ عددھم 13و12ى معدل بین ، في حین أن الذین تحصلوا عل%27.6بـ

من نتائج بدءالقھم كادیمي جید ، و أنھم واصلوا تأاألمستواھم و ھؤالء جمیعا أثبتوا أن. %10تقدر بـ

.البكالوریا إلى نتائج السداسي األول من السنة الثالثة

و رغم كفاءة عینة الدراسة اللغویة ، فبعض الطلبة یفضلون التواصل شفاھة و ھؤالء یمثلون 

غلبیتھم یفضلون في حین أن أ.%7.1، أما الذین یمیلون إلى التواصل كتابة فتبلغ نسبتھم 28.8%

، و ھي نسبة كبیرة مقارنة بالنسب %64.1و كتابة  و ھؤالء یمثلون ما نسبتھ التواصل شفاھة 

.األخرى

الدراسةیاتضاالستنتاجات العامة المتعلقة بفر8-2

، نستنتج أن اللغة ھي الظاھرة الوحیدة التي لفرضیات الدراسة المفصل ضنا ااستعرخاللمن

، فضال عن الوظائف االجتماعیة  تثناءاستتمحور فیھا كل الظواھر االجتماعیة األخرى دون 

و علیھ فمحكوم على . األخرى التي تؤدیھا ، و منھا دورھا في التفاعل االجتماعي الصفي خاصة

الجمیع و على الطلبة خصوصا أن یكونوا أكفاء في اللغة ، ألن لھا انعكاسا إیجابیا على تنمیة التفاعل 

و لقد أثبتت الدراسة أن الطلبة من ذوي الكفاءة اللغویة . االجتماعي الصفي ، و على الظواھر جمیعھا

كان تفاعلھم االجتماعي الصفي إیجابیا و نامیا ، ودلت علیھ المؤشرات جمیعھا لكل من القراءة و 

تضح أن متوسط قیمة مربع كاي ، و من خالل المعالجة اإلحصائیة اثالكتابة و االستماع و التحد

، و ھي دالة عند 0.000و أن القیمة المعنویة دالة إحصائیا ، حیث أنھا تساوي ،157.964یساوي 
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تثبت وجود عالقة بین الكفاءة اللغویة لدى طلبة الجامعة و تنمیة  التفاعل االجتماعي . 0.05مستوى 

.الصفي

التوصیات و المقترحات-9

اعتبارا ألھمیة اللغة العربیة و دورھا في إیجابیة تأثیراتھا على الظواھر االجتماعیة األخرى، فإن 

:الدراسة الحالیة توصي بـ 

 التوسع في استعمال اللغة العربیة الفصحى وسیلة تعلم وتواصل یومیة لینعكس انعكاًسا ظاھًرا

التھم االجتماعیة الصفیة و غیر الصفیة ، و ، ولینعكس على تفاععلى مستوى الكفاءة اللغویة للطلبة

؛ إذ ستخلق فیھم شعوًرا حقیقًیا بأن العربیة ھي لغة المجتمع ولغة العلم ولغٌة المعاصرة على نفسیاتھم

.والتطور

فضال على تھیئة السبیل للمتعلمین إلى ما یشبھ أن یكون ظروًفا ُتقارُب ظروف االكتساب و 

.ة ، بحیث تصبح سجیةاالستعمال الطبیعیین للعربی

 تفعیل قانون اللغة العربیة لیحفظ للعربیة الفصحى مكانتھا الالئقة ویحصنھا في وجھ العامیات

.واللغات األجنبیة

 والتشریعات التي ترّسمھا الدولة لخدمة اللغة العربیة ومتابعتھا متابعة حثیثةالقوانینتنفیذ.

 لدراسة المشكلة نفسھا و لكن باستخدام أدوات و توصي الدراسة الحالیة بإجراء أبحاث أخرى

.أسالیب علمیة أخرى تتعدى حدود االستبیان الذي اعتمدتھ الدراسة الحالیة

 ھذه الدراسة بدایة عمل علمي ، و أن نتائجھا مؤشرات یستعان بھا في اتخاذ القرار ، و أنھا حافز

.یستثیر الباحثین لمزید من الدراسات 

لدراسة في ظروف مختلفة ، و نعني بذلك زیادة أفراد العینة التي تجرى علیھا إعادة إجراء ھذه ا

الدراسة ، و تنوع خصائص العینة كأن تضم طلبة من تخصصات أخرى مختلفة و بمستویات 

.و أن تطبق في معاھد و مدارس مختلفة. متباینة

ات األخرى مختلفة المنھج إجراء دراسة میدانیة تطابق بین نتائج ھذه الدراسة و غیرھا من الدراس

.و األدوات
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خاتمة

كما یتضح من خالل مفھومھ و تصنیفاتھ ال یكون إال نتیجة تواصل إن التفاعل االجتماعي الصفي

یتواصلون فیما بینھم بوجودھم النفسي و االجتماعي ، كما ال طلبة یكونون في وضعیة نسق صفي ،

.یمكن دراستھ إال في ضوء جماعة نسقیة تتواصل لفظیا و إیمائیا

كما أن الحیاة االجتماعیة الصفیة ، ال یمكن تصورھا خارج المعرفة المشتركة ، و ھي المعرفة 

و منھ تأكد . وز المنطوقة بشكل رئیسي التي تقتضي حتما التواصل و التفاعل بوسیلة الكالم و الرم

للباحثین و األنتروبولوجیین ، و صار من أعرافھم الثقافیة و مسلماتھم العلمیة أن اللّغة مادة التفاعل 

االجتماعي، و أھم أشكال التواصل و تقنیاتھ في كل أشكال التنظیمات االجتماعیة كالقرابة و 

، و وجود أي نسق اجتماعي یتوقف إلى حد بعید على إلخ ...الجماعات المدرسیة و جماعة الصف 

نسق من القواعد السلوكیة التي تتعارف علیھا الجماعة و تجتمع علیھا و یتناقلھا أعضاء النسق لفظا و 

.إیماء

و استیفاء للكفاءة التواصلیة التفاعلیة الصفیة للطالب الجامعي ، فالبد من كفاءة لغویة تتضمن 

اءة و كتابة و استماعا و تحدثا إلحداث التأثیر و التأثر بین أقطاب العملیة التمّكن من اللغة قر

متغیران لھما تأثیر متبادل ویة و التفاعل االجتماعي الصفي ھماو في الواقع أن الكفاءة اللغ. التربویة

یة األكثر إال أن اللغة ھي الظاھرة االجتماع. فیما بینھما بحیث یمكن ألّیھما أن یكون مستقال أو تابعا

.  أھمیة نظرا لتمحور كل الظواھر االجتماعیة األخرى حولھا ،و لذلك فالبد من إفراد عنایة خاصة بھا
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المالحق



)1(الملحق

الكفاءة اللغویة لدى طلبة "بھدف إجراء دراسة أكادیمیة لنیل درجة الماجستیر الموسومة بـ
طلبة السنة الثالثة –، یشرفني أن أتقدم إلیكم "الجامعة و عالقتھا بتنمیة التفاعل االجتماعي الصفي

بھذا االستبیان على أمل أن أجد منكم المساعدة في ملئھ بعنایة و -، تخصص دراسات لغویة و أدبیة 

دقة ، و ألفت عنایتكم أن كل المعلومات التي تدلون بھا ستبقى طي الكتمان ، و أنھا ال تستعمل إال 

.لألغراض العلمیة البحتة ، و أشكركم سلفا على تفھمكم و تعاونكم 

.لتي ترونھا مناسبة على الخانة اxتفضلوا بوضع إشارة : مالحظة

استبیان

أنثىذكر                 :                            الجنس

24أكثر من24إلى 22من22إلى 20من :الســن

:             شعبة البكالوریا التي تحصلت علیھا
تقنيالعلوم التجریبیة  األدب                 

: البكالوریااللّغة العربیة في شھادةمعدل
12و أقل من 11أكبر من 11و أقل من 10أكبر من 

14و أقل من 13أكبر من 13و أقل من 12أكبر من 

14أكبر من 

:معدل السداسي األول
13و أقل من 12أكبر من 12و أقل من 11أكبر من 

14أكبر من 14و أقل من13أكبر من 

للتواصل في الصف؟ ما ھي الوسیلة المفضلة لدیك
اإلثنین معاالشفويالكتابي                    التعبیربیرالتع



االستبیان) 1(تابع الملحق

أبداأحیاناغالبادائمامؤشرات التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعل الصفيالرقم
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البحث في النص المقروء عن األدلة الموضوعیة التي تنقض رأیا أو 
.تؤیده

.ص المقروءأتنبأ بأحداث النّ 2

.صح بھا النّ التي لم یصرّ الضمنیة أغوص في األفكار 3

.ھ باألدلة و الشواھددّعم نصّ أمیل إلى رأي الكاتب إذا4

.أكون رأیا فیما أقرأه5

.و الضعفأقّیم المادة المقروءة من حیث قوة التأثیر6

1
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ابة
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ة ا
اء

بكف
قة 
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الم

.أھتم بكتابة مقدمة و خاتمة في كل عملیة كتابة

.الشواھد في كل ما أكتبھأأّید أفكاري باألدلة و 2

.أوّظف عبارات المجامالت االجتماعیة عند الكتابة3

تسھیال لفھم النّص من القارئ،أھتم بكتابة كل فكرة رئیسیة في فقرة 4
.على حده

.أھتم بتنمیق كتاباتي بالعبارات الجذابة5

.أراعي حساسیة المواقف التي تقتضي الكتابة6

1
یة 

صف
 ال

لیة
اع

لتف
ت ا

وكا
سل

ال
اع

ستم
اال

ءة 
كفا

ة ب
علق

لمت
االنتباه لما یقال و عدم إثارة موضوعات جانبیة تشتت أفكار ا
.المتحّدث

.ث ، سرعة و بطءادأتكیف مع إیقاع المتح2

.أوجھ التشابھ و االختالف في اآلراء المعروضة في الصفأرصد 3

.أھتم بانتقاء األفكار المسموعة لالحتفاظ بھا في الذاكرة4

.أتعاطف مع المتحدث إن كان كالمھ حسنا5

.عف فیما أسمعھ في الصفّ ة و الضّ أركز على مواقف القوّ 6

1

یة 
صف

 ال
لیة

اع
لتف

ت ا
وكا

سل
ال

دث
تح

 ال
ءة

كفا
ة ب

علق
لمت

.ثأھتم بنبرات صوتي من حیث االرتفاع و االنخفاض أثناء التحدّ ا

.أختار التعبیرات المناسبة للمواقف المختلفة في الصف2

.استخدم عبارات المجاملة3

.في المحادثةر الحدیث و أشرك جماعة الصفّ ال أحتك4

.ستمیل السامع ألرائيأأثناء تناولي الحدیث 5

ة و الشواھد دون معارضة القضیة المعروضة في الصف باألدلّ 6
.إحراج ألحد



بطاقة المالحظة الصفیة في تحلیل التفاعل الصفي)2(ملحق رقم
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أنموذج من مصفوفة فالندرز لرصد التفاعل الصفي)3(الملحق رقم
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النتائج الكلیة  لصدق االستبیان)4(الجدول
Moyenne de
l'échelle en

cas de
suppression
d'un élément

Variance de
l'échelle en

cas de
suppression
d'un élément

Corrélation
complète

des
éléments
corrigés

Alpha de
Cronbach
en cas de
suppressi

on de
l'élément

البحث في النص المقروء عن األدلة الموضوعیة التي تنقض رأیا .
.أو تؤیده 41,97 239,168 ,905 ,992

.أتنبأ بأحداث الّنص المقروء 41,85 236,106 ,923 ,992

.أغوص في األفكار الضمنیة التي لم یصّرح بھا الّنص 41,91 237,797 ,914 ,992

.باألدلة و الشواھدأمیل إلى رأي الكاتب إذا دّعم نّصھ  41,51 230,576 ,950 ,992

.أكون رأیا فیما أقرأه 41,85 235,820 ,923 ,992

.أقّیم المادة المقروءة من حیث قوة التأثیر و الضعف 41,67 231,768 ,945 ,992

.أھتم بكتابة مقدمة و خاتمة في كل عملیة كتابة 41,52 230,394 ,953 ,992

.و الشواھد في كل ما أكتبھأأّید أفكاري باألدلة 41,46 229,367 ,954 ,992

.أوّظف عبارات المجامالت االجتماعیة عند الكتابة 41,75 234,368 ,935 ,992

تسھیال لفھم النّص من القارئ،أھتم بكتابة كل فكرة رئیسیة في فقرة 
.على حده 41,85 238,361 ,907 ,992

.أھتم بتنمیق كتاباتي بالعبارات الجذابة. 42,01 239,825 ,899 ,992

.أراعي حساسیة المواقف التي تقتضي الكتابة 41,35 233,438 ,902 ,992

االنتباه لما یقال و عدم إثارة موضوعات جانبیة تشتت أفكار 
.المتحّدث 41,76 234,754 ,925 ,992

.بطءاأتكیف مع إیقاع المتحدث ، سرعة و  42,04 241,427 ,905 ,992

.أرصد أوجھ التشابھ و االختالف في اآلراء المعروضة في الصف 42,02 241,370 ,910 ,992

.أھتم بانتقاء األفكار المسموعة لالحتفاظ بھا في الذاكرة 42,08 241,753 ,887 ,992

.أتعاطف مع المتحدث إن كان كالمھ حسنا 41,51 230,576 ,950 ,992

.أركز على مواقف القّوة و الّضعف فیما أسمعھ في الصفّ  41,66 231,201 ,947 ,992

.أھتم بنبرات صوتي من حیث االرتفاع و االنخفاض أثناء التحّدث 41,51 229,239 ,960 ,992

.أختار التعبیرات المناسبة للمواقف المختلفة في الصف. 41,42 232,946 ,908 ,992

.المجاملةاستخدم عبارات  41,76 234,573 ,934 ,992

.ال أحتكر الحدیث و أشرك جماعة الصّف في المحادثة 41,31 232,955 ,903 ,992

.أثناء تناولي الحدیث أستمیل السامع ألرائي 41,93 237,456 ,911 ,992

معارضة القضیة المعروضة في الصف باألدلّة و الشواھد دون إحراج 
.ألحد 41,76 234,573 ,934 ,992
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