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فنّ تدريس مواد اللّغة العربيّة ،طرائقه
وودائله
أ .د  ،حذالفي لخضر جامعة الجلفة
الطالبة :راضية بورقال
ص
املخلّ :

جامعة أم البواقي.

لِذ ٔاهذ مؽٕالث ّ
الخذسَغ دابما وال جضا٘ مىطم اهخمام
ّ
ربىٍين ،ألامش الزي ّ
الت ّ
ًؤدي باظخمشاس إلى
بالى مً ُبل
الٕؽٍ كً ػشَ حذًذة في هزا اإلاُذان ،وللل هزا
الاهخمام البالى ًشحم في اإلاِام ّ
ألاو٘ إلى ّأن اإلاىٍُ
ّ
الخ ّ
للُمي وما ًذوس ًُه مً جٌاكالث وما ظِخٌشن كىه مً
ّ
ّ ّ
ّ
الت ّ
ربىٍت بأهذاًها وظبلها
هخابج إهما هى مدؼت لللملُت
اإلاخخلٌت ً،هى الىظُلت التي ٌلخمذ كليها في جضوٍذ ّ
الخالمُز
اإلاِشسة والاظخلذاد ّ
الٌني ّ
باإلاللىماث خعب ألاصى٘ ّ
لٖل
أظخار ًُ.ا جشي ماهى هزا ّ
الًٌ؟ وماهي ػبُلخه؟ وٍُٓ
ًخم اخخُاس الىظابل ّ
الخ ّ
ّ
للُمُت؟وما اإلاِصىد بؼشابّ
ّ
ّ
الخذسَغ؟ وما مذي بلىن الخذسَغ أهذاًه اإلايؽىدة؟

تمهيد:
لوخىا اللشبُت هي اللوت الِىمُت التي ولتز بها وهي
الىكاء الزي ًدظً جشار أمخىا وٍشبؽ بين ماطيها
وخاطشها ومعخِبلها وإرا ٔاهذ اللىاًت باللوت
واحبا مِذظا ُىمُا ًئن هزه اللىاًت ًيبغي أن
جخجلى أٓثر ما جخجلى في مُذان الخللُم ًهي كىىان
الشخصُت اللشبُت ودلُل وحىدها كلى الشهم مً
ظُاظاث الهُمىت الاظخلماسٍت ،وًشض اللواث
ألاحىبُت بذًال كنها وٌٍٕيها ًخشا أنها لوت الِشآن
الٕشٍم وجشازىا الخالذ ،إنها لوت آلاباء وألاحذاد
وإنها الذكامت الٕبري لبِاء هزه ألامت ووخذتها،
ًِى٘ (هشدس ألاإلااوي)":مخضن لٖل ما للؽلب مً
رخابش الٌٕش والخِالُذ والخاسٍخ والٌلعٌت والذًً
،وُلب الؽلب ًيبع في لوخه وسوخه جٕمً في
لوت آلاباء وألاحذاد"((1
والخذسَغ ًبذأ مىز ولىمت ألاؿاًشً،مً الىاضر
أن الؼٌل مىز بذاًت خُاجه ًخللم ممً خىله

لِاغ أو أهماغ العلىْ اإلاخخلٌت وَلبر كً ٔل
منها بلوتها التي آدعبها بالخِلُذ واإلادأاة وبالخللم
ػىسا ولًٕ ما إن ًأحي إلى اإلاذسظت إال وهى مدمل
باأللٌاؾ واللباساث التي جصلر لخٖىن اللبىت ألاولى
في جيؽئخه اللوىٍت ورلٗ بلذ صِل هزه ألالٌاؾ
التي حولب كليها الؼابم اللامي ووطلها في أمآنها
الصخُدت وفي مىاطلها اإلاالبمت.
ًللى اإلاللم أن ًخلشي كلى أهذاي حللُم اللوت
اللشبُت ألهه في طىئها ًذسْ ػبُلت اإلاشخلت التي
ًذسط لهآ.ما ًذسْ خصابص همى جالمُزه في
هزه اإلاشخلت وأٓثر مً رلٗ الخلشي كلى أهذاي
اللوت ٌعاكذه كلى مشاحلت اإلاِشس اإلاذسس ي أو
اإلاىهج وٍِاسهه مم هزه ألاهذاي وٍخلشي كلى مذي
اإلاؼابِت بُنها وبين ما جدِّ منهآ.ما أن ملشًت
اإلاللم لألهذاي حعاكذه كلى صُاهت أهذاًه
العلىُٓت للذسط أو الىخذة التي ًِىم بخذسَعها
ٓما حلمل هزه ألاهذاي كلى إزاسة الذاًم لذي ٔل
مً اإلاللم واإلاخللم كلى جدُِِها وجٖىن مجهىداتها
مىصبت لهزا الهذي اللام)2(.
وإلاا ٔاهذ اللوت همضة وصل بين اإلاللم وجلمُزه
كمل هزا ألاخير كلى اظخلمالها في كملُت اإلاىاُؽت
والخىاسً .اللوت في الخذسَغ لِعذ مجشد
ألاصىاث الصادسة مً اإلاللم بل إنها ًىَ ٔل هزه
اإلاٌاهُم اإلادذدة إلاصؼلخاث اإلادخىي الللمي
للمادة الذساظُت.
جلٗ اإلاصؼلخاث التي ًيبغي أن جٖىن واضخت
مخٌّ كلى خذودها وملاهيها ومِادًشها بين اإلاللم
وجالمُزه،لزا ًِذ خاولىا طبؽ مٌهىم دُُّ
للخذسَغ مم جدذًذ معخىٍاجه وأهذاًه ؤلاحشابُت.
مٌهىم الخذسَغ:
لوت :مً مصذس الٌلل "دسط" وملىاه" الخللُم"
،دسط جذسَعا الٕخاب أو الذسط" حلله ًذسظه"
،وفي ظان اللشب البً مىـىس حاء في مادة(دسط)
دسط الش ئ والشظم ًذسط دسوظا" :كٌا ودسظخه

88

2017

الشٍذ"ً .خلذي وال ًخلذي ودسظه الِىم :كٌى أزشه
ودسط الٕخاب دسظا ودساظت" :كابذه ختى اهِاد
لخٌـه"()3وفي الخذًث(جذاسظىا الِشآن)":أي
اُشأوه وحلهذوه لئال جيعىه")4(.
وُذ حاء في الِشآن الٕشٍم الٌلل" دسط"في كذة
آًاث منها...":بما ٓىخم حللمىن الٕخاب وبما ٓىخم
جذسظىن"(،)5أًظا في ُىله حلالى...":أم لٕم ٓخاب
ًُه جذسظىن"(،)6وأًظا ُىله...":وما آجِىاهم مً
ٓخب ًذسظىنها)7("...
وإرا أسدها إكؼاء مٌهىم اصؼالحي للخذسَغ
وحذها صلىبت في رلٗ الًخِاسه للخذود الذُُِت
الىاضخت خاصت أهه ٌعخخذم بمشادًاث ٓثيرة ُذ
ٌعخخذمها البلع للذاللت كلى هٌغ اإلالنى
ٔالخذسٍب والخىحُه والخللُم هزا ألاخير الزي
اهخمذ به هـشٍاث الخللم والخللُم الخذًثت.
خُث ٌلشي(مدمذ مضٍان خمذان)الخذسَغ
بِىله ":كملُت جشبىٍت هادًت ،جأخز في اكخباسها
ٔاًت اللىامل اإلاٖىهت للخللُم وٍخلامل خاللها ٔل
مً اإلاللم والخالمُز لخدُِّ ما ٌعمى باألهذاي
التربىٍت"(8(.
وٍظٍُ حلشٌٍا زاهُا أٓثر كمىمُتًُ ،لشي
الخذسَغ بأهه ":كملُت احخماكُت اهخِابُت جخٌاكل
ًيها ٔاًت ألاػشاي التي تهم اللملُت التربىٍت مً
إداسٍين وكاملين ومللمين وجالمُز حلشض همى
اإلاخللمين والاظخجابت لشهباتهم وخصابصهم
واخخُاس اإلالاسي واإلاباديء وألاوؽؼت وؤلاحشاءاث
التي جدىاظب ملهم وجيسجم في الىُذ هٌعه مم
سوح اللصش ومخؼلباث الخُاة الاحخماكُت"(9(.
ووعخخلص مما ظبّ أن كملُت الخذسَغ جشجبؽ
اسجباػا وزُِا بلملُت الخللم ،ولًٕ ٓما ظبّ رٓشه
أن الخذسَغ ال ًمًٕ أن ًدذر وأهىا ال ًمًٕ أن
هذعي خذوزه إرا لم ًيخج كىه حللم بِىما هزا
ألاخير ال ًخىٍُ خذوزه كلى الخذسَغً ،الٖابً
الحي ًخللم في بِئاث مخخلٌت وفي ٔل لخـت مً

لخـاث خُاجه ولٕىه ًخللم كً ػشٍّ الخذسَغ
ًِؽ كىذما ًبز٘ مجهىدا خاصا لتهُئت البِئت
بؼشٍِت ملُىت.
2/معخىٍاث الخذسَغ:
هىاْ معخىٍاث ظخت في مجا٘ اإلالشًت وهي:
اإلاللىماث ،الٌهم ،الخؼبُّ ،الخدلُل ،الترُٓب
والخِىٍم)11(.
2-1/اإلاللىماث:
"وهي أدوى دسحت مً دسحاث مجا٘ اإلالشًت في
جِعُم(بلىم)وُذ حعمى بالخٌف أو الخزٓش أو
الاظخـهاس أو الخخضًٍ وزمت أًلا٘ ظلىُٓت جذ٘
كليها إرا ما ُشأث في أي امخدان أو ظملذ كلى
لعان أي مللم ،ومً هزه ألاًلا٘ ً:صٍ،
ٌعترحم ٌ،لشي ً،خلشيً ،صىنً ،زٓشٌ ،سجل،
ًِِغًٕ،خب .ؤل هزه ألاًلا٘ جخٌّ ًُما بُنها
حمُلا في أنها أًلا٘ آلُت مُٖاهُُٕت وال جخؼلب
حهذا كِلُا كمُِا مً الخلمُز الزي ًماسظها ألن
ٔل منها ًىًش للخلمُز الش يء اإلاشاد اظخلادجه وما
كلى الخلمُز إال أن ًشدد ما ًشاه أمامه،أو ما ظبّ
أن كشض كلُه جشدًذا خشًُا هى اإلالُاس كلى دُت
جدُِّ الهذي وهي ٓزلٗ أًلا٘ جخٌّ وًلعٌت
خؽش اإلاللىماث في كِى٘ الخالمُز"((11
2-2/الٌهم:
"وهي أسقى ُلُال مً دسحت الخٌف وأٓثر منها
ًابذة ،ألن خٌف اإلاللىماث وجخضٍنها ال ملنى له
وال ُُمت جشجى مً وسابه مً هير أن ًٌهمها
ؤلاوعان ،وٍذسْ ملىاها وُُمتها باليعبت إلى
مخخلٍ حىاهب الخُاة التي هدُاها وهٖابذها .وال
ًخصىس كِال أن ًدٌف ؤلاوعان اإلاللىماث أوال زم
ًداو٘ ًهمها بلذ رلٗ بل ألآثر كِال أن ًداو٘
ؤلاوعان ًهم اإلاللىماث أوال زم أهه ُذ ًدٌـها أو
ال ًدٌـها وًِا إلالُاس الٌهم وكمِه ومذاه
ومعخىاه"((12
2-3/الخؼبُّ:
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"وهى الذسحت الثالثت مً دسحاث مجا٘ اإلالشًت في
جِعُم(بلىم) وٍىصب كلى الخؼبُّ ال كلى
اإلاللىماث هٌعها ،بل كلى اإلالاوي اإلاخظمىت ًيها
وكلى ًهم هزه اإلالاوي ًهما صىابا .زم بالِذسة
كلى حلمُم جلٗ اإلالاوي أو اظخخذامها في مىاٍُ
حذًذة لم ٌعبّ لها اإلاخللمىن"((13
2-4/الخدلُل:
"وهى الذسحت الشابلت مً دسحاث مجا٘ اإلالشًت
طمً جِعُم(بلىم) وَلني الِذسة كلى ججضا
اإلاللىماث مً صىستها الٖلُت الؽاملت إلى أٌعش
كىاصشها وإلى أصوش أحضائها واظخِصاء اللالُاث
بين جلٗ ألاحضاء والٕؽٍ كً ػشٍّ جىـُمها
،والخدلُل بهزا ٌعهم بذوس ٓبير في إجمام كملُاث
الٌهم وفي اإلاعاكذة كلى أن ًٖىن خٌـها كً وعي
وبصيرة بُِمتها وجشُٓبها ًال جىذزش بعهىلت وال
ٌؽىه ظُاُها ٓما ٌعها اظخخذامها بئدساْ ٓبير
في مخخلٍ اإلاىاٍُ الجذًذة التي ًخلين جؼبُِها
ًيها")14(.
2-5/الترُٓب:
وهى الذسحت الخامعت مً دسحاث مجا٘ اإلالشًت
طمً جِعُم (بلىم)وٍِصذ به الِذسة كلى حمم
ألاحضاء اإلاٖىهت للملشًت وطم بلظها إلى بلع
لخٖىًٍ صىسة ٔلُت حذًذ هير مألىًت جخخلٍ كً
الصىسة ألاولى التي ٔاهذ كليها جلٗ ألاحضاء هير
اإلاألىًت وجخخلٍ كً الصىسة ألاولى التي ٔاهذ
كليها جلٗ ألاحضاء وألاصل في الترُٓب" أهه إبذاق
صىسة حذًذة مً اإلاللىماث لم جًٕ مىحىدة بل
الزي ٔان مىحىدا هى اللىاصش أو الخبراث
اإلاخىازشة التي جظم بلظها إلى بلع كلى هدى لم
ًًٕ مً ري ُبل وَلاد جٖىٍنها في ٔل مخٖامل ري
ملنى أًظل وأوضر"()15
2-6/الخِىٍم:
وهى الذسحت الِصىي(العادظت) مً دسحاث
مجا٘ اإلالشًت طمً جِعُم(بلىم)":وٍِصذ به

الِذسة كلى اجخار ألاخٖام الالصمت لـاهشة ما أو
لخدذًذ الصخت أو الخؼأ في اإلاللىماث اإلالشوطت
كلى اإلاخللم وًِا إلالاًيره مدذدة ُذ جٖىن ملاًير
داخلُت أو خاسحت كً اإلاللىماث راتها"()16
3/أهذاي الخذسَغ:
إن أو٘ مهمت للمللم هي أن ًدذد الهذي الزي
مً أحله ظىي ًِىم بخذسَغ ما ظىي ٌللمه
ٓما أن جدذًذ الهذي ظىي ٌوىُه كً مخاكب
ٓثيرة أو جذسَغ أؼُاء كذًذة ُذ ال جلضم ً،هى
ٌلُىه كً جِذًم الذسط ،بملنى ُُاط ما آدعبه
الخالمُز(17(.
كىذ ُشاءجىا لٖلمت "هذي "هجذ أهه ًٕخىٌها
همىض وجأوٍالث خى٘ اإلاعخىي الزي ٌعخخذم
للذاللت كليها ،ومً هىا ًمًٕ إكؼاء حلشٍٍ
للهذي.
3-1/حلشٍٍ الهذي:
ٌلخبر(حىن دًىي)أن ":الهذي ًذ٘ كلى هدُجت أي
كمل ػبُعي كلى معخىي الىعي،وبلباسة أخشي أهه
ٌلني جذبش اللىاُب مً خُث هخابجها اإلادخملت
واإلاترجبت كً جصشي ما في مىٍُ ملين بؼشَ
مخخلٌت ،وؤلاًادة مً ما هى مخىُم لخىحُه
اإلاالخـت والخجشبت")18(.
وال ؼٗ أن هىاْ أهذاي كامت وأظاظُت
للخذسَغ ًيبغي كلى اإلاللم أن ًظلها هصب كُيُه
وهزه ألاهذاي هي حىاهب الخبرة التي ًشٍذ أن
ًٕدعبها الخالمُز وهي :آدعاب اإلالشًت ،آدعاب
اإلاهاساث الخٌٕير الللمي ،جٖىًٍ الاججاهاث والُِم
جىمُت اإلاُى٘ آدعاب الِذسة كلى الخزوَ جِذًش
الجهذ ؤلاوعاوي.
وبالخالي هدبين الجىاهب اإلاخخلٌت للخبرة التي ًيبغي
أن ًٕدعبها الخلمُز مً حهخه والتي ًجب أن
ًظلها اإلاللم في رهىه ُبل بذء الذسط مً حهت
أخشي)19(.
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ًلىذ الخدظير كلُه أن ٌلمل كلى جدُِّ حمُم
هزه الىىاحي أو بلظها في حمُم الذسوط.
4/ػشابّ الخذسَغ:
إن الخؼىس التربىي والللمي الزي جخميز به
اإلاجخملاث اإلاخِذمت والتي لم جأث مصادًت ،وإهما
كً ػشٍّ البدث والخِص ي في ألاظالُب والؼشَ
التربىٍت والبُذاهىحُت ،والىظابل اإلالُىت لها ختى
ٌعخؼُم أن ًخلشي كلى ملٖاث الخٌٕير كىذ
ؤلاوعان ،وٌُُٓت الخخؼُؽ لها خُث أخزث
البدىر الىٌعُت والتربىٍت كلى كاجِها هزه
الِظاًا الؽابٕت ًاظخيبؼذ ػشَ مٌُذة كلمُت
جدِّ بها بشامجها التربىٍت خاصت وأن كملُت
التربُت والخللُم مشث بلذة ػشَ التي جٖىهذ
خعب ًلعٌت اإلاجخمم الزي ًيخمي إلُه اإلاخللم.
ًماهي ألاظالُب والؼشَ التي جىمي آلالُاث
الٌٕشٍت كىذ ؤلاوعان؟ وما اإلاِصىد منها؟
4-1/الؼشٍِت:
لوت :هي مٌشد حمله ػشابّ ،العيرة ،الخالت* ،
اإلازهب الخؽ في الش يء ،وٍِا٘ :هى ػشٍِت
)ُىمهم) 21 (.
*اصؼالخا :الؼشٍِت هي حملت الىظابل
اإلاعخخذمت مً أحل هاًاث جشبىٍت .أو هي حهذ
ًبز٘ مً أحل بلىن هاًت)21(.
وهي أًظا الؼشٍِت التي ًدبلها اإلاللم لخٌهُم
الخالمُز أي دسط مً الذسوط في واظؼت هظلها
ألهٌعىا ُبل أن هصل حجشة الذساظت وولمل
بالدجشة التي جىٌز ًيها أهذاي الخللُم
وهاًاجه)22(.
5/أهىاق الؼشابّ:
وهي ػشَ ٌعخخذمها أٓثر مً مللم لخذسَغ أٓثر
مً مادة دساظُت ُصذ جضوٍذ الخلمُز باإلاللىماث
التي ًمًٕ أن جٌُذه في اإلاُذان الخللُمي واإلاُذان
الللمي()23وظىلشطها ٔاآلحي:

الؼشٍِت ؤلالِابُت ،الؼشٍِت الخلُِيُت الخىاسٍت،
الؼشٍِت الُِاظُت والعِشاػُت الخداوسٍت.
5-1/الؼشٍِت ؤلالِابُت أو ؤلاخباسٍت:
"وٍؼلّ ؤلالِاء كادة كلى هىق الذسوط التي حولب
كليها الؼشٍِت اإلازٔىسة وبمٌهىم مواًش هي
الؼشٍِت التي ًٖىن ًيها صىث اإلاذسط هى
اإلاعمىق أٓثر مً هيره كىذما ًلِي الخِابّ أو
ٌعشدهاً ..اإلاذسط في هزه الؼشٍِت ال ًمٕىه أن
ٌعخوني كً لعاههً ،هى أو٘ الىظابل التي ًمًٕ
لها جىطُذ ما همع وهى الؼشٍّ العهل
لالجصا٘ الشخص ي للخالمُز وفي هزه الؼشٍِت
ًِىم اإلاذسط بذوس اإلامثل والخلمُز بذوس اإلاؽاهذ
ًاإلاللم وخذه ٌلشض ً،خٖلم وَؽشح ،بِىما الخلمُز
ٌؽاهذ وَعخمم ًِؽ دون مِاػلت مللمه)24(.
وهٕزا ًدبين لىا أن اإلاذسط ٌلخمذ كلى هٌعه
اكخمادا ٔلُا في إلِاء الذسوط ،دون أن ٌعمذ
ألخذ مؽاسٓخه ًيهاً ،الخالمُز ًىصخىن إلُه بٖل
حىاسخهم ،دون أن ًبذوا أًت خشٓت أو جذخل ،وُذ
ًؼلب منهم أخُاها ٓخابت ما ٌعملىن.
لًٕ الش يء اإلاالخف كلى هزه الؼشٍِت أنها حؽخول
في جذسَغ ٓباس الخالمُز وحعخلمل في الٖلُاث
واإلالاهذ الللُا...
5-2/الؼشٍِت الخداوسٍت أو العِشاػُت:
ًِىم ًيها اإلاذسط بلملُت اظدىؼاَ الخالمُز،إر ال
ًخدذر وخذه في خالت كشطه للذسط،بل ًدُذ
ًشصت اإلاؽاسٓت مً ػشي الخالمُز ًهى ًِذم
دسظه في ؼٖل مدادزت مبيُت كلى اإلاالخـت،
اإلاِاسهت والاظخيباغ ُصذ اللمل كلى جىلُذ
ألاًٖاس وهزا ما دًم بعِشاغ إلى الِى٘" بأهه ٔان
ًىلذ ألاًٖاس مً مداوسٍه ٓما ٔاهذ أمه جىلذ
الجىين مً الخىامل")25(.
5-3/الؼشٍِت الخلُِيُت الخىاسٍت أو الخُت:
وهي ػشٍِت حاملت" ،جخألٍ مً خعىاث ٔل مً
الؼشٍِخين الخلُِيُت والخىاسٍت ًاإلاللم ًِىم ًيها
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باظخجىاب الخالمُز ،دون أن ٌعمذ لهم بالصمذ
أو الُِام بذوس اإلاؽاهذ ،لٕىه كىذما ًجذ أن ال
مجا٘ لالظخجىاب ًيخِل إلى اللشض ،الخدلُل
والخِشٍش زم ٌلىد إلى مخابلت الاظخجىاب")26(.
5-4/الؼشٍِت الاظخِشابُت(الاظخيباػُت):
حعاكذ هزه الؼشٍِت الخالمُز ٓثيرا كلى ملشًت
الخِابّ وألاخٖام اللامت رلٗ كً ػشٍّ البدث
الاظخيباغ والاظخِشاء وحلخمذ جدبم الجضبُاث،
والاظخِصاء للىصى٘ إلى خٕم ؼامل ٓلي ًدُؽ
بٖل حىاهبهأ ،اظخيخاج الِىاكذ واظخيباػها مً
ألامثلت والِىاهين"(27(.
5-5/الؼشٍِت الُِاظُت:
وهي اهخِا٘ "الٌٕش مً الخُِِت اللامت إلى
الخُِِت الجضبُت ،أو مً الٖل إلى الجضء ،وهي
إخذي الؼشَ التي ًدبلها اللِل في الىصى٘ مً
اإلاللىم إلى اإلاجهىً٘ ،اإلاللم ًبذأ بزٓش ُاكذة أو
حلشٍٍ أو مبذأ كام زم ًثبخه باألمثلت التي جىؼبّ
كلُه")28(.
وهي كٕغ الؼشٍِت الاظخِشابُت" أي اهخِا٘
الزهً ًيها ًٖىن مً الٖل ملىاه مً الِاكذة
اللامت إلى ألاًٖاس الجضبُت"((29
6/حلشٍٍ الىظابل الخللُمُت:
حلشي الىظابل الخللُمُت كلى "أنها وظُلت حعاكذ
اإلاذسط كلى جىصُل الخبراث الجذًذة إلى جالمُزه
بؼشٍِت أٓثر ًاكلُت وأبِى أزشاً ،هي حلُىه كلى
أداء مهمخه وال حوني كً اإلاللم راجه"()31
6-1/الىظابل الخعُت:
6-1-1/العبىسة:
"إنها أو٘ وظُلت اكخمذ كليها في الخللُم بمخخلٍ
مشاخله مىز أن جأظعذ اإلاذاسط وؿهش هـام
الٌصى٘ وحجشاث الذساظت في اللالم وهي أًظا
معاكذ اإلاللم ألاو٘ في إكؼاء الذسوط وؼشخها
،وختى الٕخاب اإلاذسس ي اإلاىحىد مم ٔل جلمُز ال
ٌوني كً العبىسة ،وال ٌعخلمل إال بلذ أن ًِىم

اإلاللم بئكؼاء دسظه وؼشخه كلُه ٓما أهه ال
ٌعخؼُم الاظخوىاء كنها في حمُم اإلاشاخل واإلاىاٍُ
الخللُمُت بدُث ال جٖاد جخلى مذسظت مً اإلاذاسط
مً هزه الىظُلت الِذًمت والتي ال صالذ حعخلمل
وظخـل في اإلاجا٘ الخللُمي هـشا لذوسها الٕبير
ولِلت جٖالٌُها وظهىلت الخصى٘ كليها"319(.
6-1-2/الٕخاب اإلاذسس ي:
ٌلذ الٕخاب اإلاذسس ي سٓىا مخِىا مً أسٔان جشبُت
الخالمُز ،وأهم وظُلت حللُمُت ملُىت كلى جذسَغ
اللوت اللشبُتً" ،هى باليعبت للمىهج ٌسجل
وٍذون ًُه ما ًخخاس للخالمُز مً الخِابّ
واإلاللىماث واإلاىطىكاث اإلاؽشوخت واإلاٌصلت في
طىء خصابصهم الىٌعُت"(32(.
6-1-3/الصىس الٌىجىهشاًُت:
حلذ الصىس الٌىجىهشاًُت وظُلت مً الىظابل التي
ٌعخلين بها اإلاذسط في اللملُت الخللُمُت إال أن
اظخخذامها لِغ باألهمُت البالوت ،ألنها لِعذ
وظُلت حعير مم اإلاذسط في حمُم اإلاىاد ،وهي":
صىسة زابخت جلخِؽ بىاظؼت آلت أو ػبلها مً
الصىس الؽمعُت وهي إما ملىهت أو بُظاء وظىداء
وجؤخز هزه الصىس للٖابىاث الخُت :إوعان،
خُىان وهباث أو ألؼُاء مخخلٌت أو ألامآً أو
بداس ،أنهاس ،أودًت وحبا٘")33(.
6-2/الىظابل العملُت:
6-2-1/الشادًى:
"ٌلخبر الشادًى وظُلت جٕمل أهىاق اليؽاغ
اإلاذسس ي اإلاألىًت ومً اإلاعلم به أن البرهامج
اإلاألىي ًخٖىن مً أهىاق ألاوؽؼت الُِمت والهامت
وجدخاج هزه ألاهىاق مً ألاوؽؼت في ملـمها إلى
أن جخم وجىٌز وًّ الخؼت التي ظبّ وطلها
وجىـُمها مً ُبل لٖي جصبذ أٓثر ًاكلُت كلى
أظاط أهه ًُِم اللمل بذجشة الذساظت"(34(.
6-2-2/ألاظؼىاهاث:
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حلذ ألاظؼىاهاث مً الىظابل العملُت التي لها
أهمُتها في مجاالث مخخلٌت وال ظُما في مجا٘
الخللُم إلاا جخىاًش كلُه مً ؤلاكذاد الٌني اللالي،
وهي مً الىظابل الٌلالت في جذسَغ بلع اإلاىاد
خاصت التربُت اإلاىظُُِت ،وتهذي هزه الىظابل
الخبراث الخللُمُت كً ػشٍّ العمم وجمثل ملُىا
ُىٍا للٌهم ،وججىبه اإلاىاٍُ الخشحت خاصت في
ألاهاؼُذ وكشًذ هزه الىظُلت ػشٍِها في إػاس
اإلاذسظت ألاظاظُت بلذ أن أكذث بلع البرامج في
حسجُالث صىجُت .جخميز ألاؼشػت بالبعاػت في
الاظخلما٘ والعهىلت في هِلها مً مٖان إلى آخش،
دون جٖلٍُ وال حلب ،وهي أًظا مً الىظابل
الخللُمُت التي جمٕىىا مً إحشاء دساظاث ًشدًت أو
حماكُت مم مخخلٍ ألاكماس واإلاعخىٍاث"(35(.
6-3/الىظابل اللوىٍت:
6-3-1/اإلاعابِاث:
"وهي هىق مً الخماسًٍ التي حلؼى مً وُذ آلخش،
وججشي جدذ إؼشاي اإلاللم بلذ أن ٌللً كنها
وٍدذد مىكذ إحشائها ،وهزه اإلاىاًعت جٖىن بين
جالمُز الِعم الىاخذ ،وٍِىم بها الخالمُز ٔل
أظبىق أو ٔل ؼهش ،وهي مجا٘ الظخلشاض
ُذساتهم ومذي ًهمهم"(36(.
6-3-2/ألاهترهِذ:
ُظذ ؼبٕت ألاهترهِذ كلى خىاحض الضمان
واإلاٖان ،حللذ اللالم بأحمله ُشٍت صويرة
ٌعخؼُم ٔل مؽترْ ًيها الخٌاكل مم أًشاد آخشًٍ
ٔل في مٖاهه في أي مجا٘ ،خُث ًخدذ اإلاجا٘ أما
جؼبُِاث كذًذة ،مً بُنها الخللم
الخلاووي،والٌصى٘ الذساظُت الخللُمُت كبر
اإلاٖاجب الشُمُت ،الخذسٍب اإلاعخمش في اإلاُادًً
.اإلاخخلٌت ،لظمان الخللُم اإلاعخمش
6-3-3/الشخالث:
وظُلت جشبىٍت مهمت للمخللمً ،دبها وهىاْ جزوب
الخىاحض اإلاخٖلٌت وحلمّ اإلادبت والترابؽ وهي

ش يء مدبب للىٌىط ،وهي وؽاغ كلمي حللمي
هادي ًخم خاسج حذسان الصٍ .حلمل كلى إزشاء
اللالُاث الاحخماكُت بين البِئت واإلاذسظت
،واظدؽاسة اهخمام الخلمُز وإؼباق خاحخه للخللم
وجىمي مهاساجه الاظخٕؽاًُت ،وجىمي الىعي العُاحي
،جبث سوح الخلاون وجدمل اإلاعؤولُت.
6-3-4/الخٌالث:
الشًم مً همم اإلاخللمين وخماظهم ،حلمّ اإلادبت،
جزوب الخىاحض ،جٕعش الخجل والاهؼىاء ،حشجم
اإلاُىالث واإلاىاهب.
6-3-5/الخاظىب:
الاظخٌادة مً الخاظىب في الخللُم ،ورلٗ مً
خال٘ ًٕشة الخللُم اإلابرمج ،وجم اظخوال٘
الخاظىب للخؼىس العشَم الزي ؼهذجه هزه آلالت
مً خُث العهىلت في الخلامل والِذسة الٌابِت في
الخخضًٍ ،إطاًت إلمٖاهاتها كلى الخٌاكل مم
اإلاخللم الزي لم ًًٕ مىحىدا مم أي وظُلت
حللُمُت معخخذمت
خاتم ــة:
مً أهم ما خلص إلُه اإلاِا٘ مً مالخـاث
وعخؼُم أن هىحض أهمها ًُما ًلي:
-1إن مؤظعاجىا الخللُمُت حلاوي ٓثيرا مً ُلت
الىظابل اإلاعخلملت كلى الشهم مً أهمُتها كلى
هٌغ دسحت ألاهمُت التي جدخلها ٔاًت كىاصش مىهج
الخذسَغ.
2آخـاؾ ألاُعام الذساظُت ًىِص مً وعبتاإلالاسي وٓزا ٓثرة الذسوط ججلل اإلاللم مهمال وال
يهمه إنهاء اإلاِشس الذساس ي ًلزلٗ هجذ الخالمُز
ًخلِىن دسوظا ال ٌعخؼُلىن اظدُلابها دًلت
واخذة وفي صمً ُصير.
3كذم اهخمام اإلاللم بالٌشوَ الٌشدًت للخالمُزوالخباًً في اإلاعخىٍاث بين ًشد وآخش،وهزا ما
ًؤدي إلى هخابج ظلبُت ومخباًىت بين الخالمُز.
ووعخؼُم أن هىسد بلع الاُتراخاث ًُما ًلي:
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1جشْ الخشٍت للخلمُز ٔي ٌعأ٘ كما ًشٍذوَعخٌعش كً ٔل ما ٌومع كلُه.
2حشجُم الخالمُز كلى الِشاءة والٕخابت والخلبيركً أهٌعهم وهِلهم مً مشخلت الاكخماد كلى
الذسط إلى مشخلت الاكخماد كلى الىٌغ.
ً3جب أن ًِىم الخذسَغ كلى مبذأ الخىاسوالىِاػ ،ولِغ الخلِين والاكخماد كلى
مىطىكاث الٕخاب اإلاذسس ي ٓش يء خخمي ًجب
جىٌُزه بوع الىـش كً اللابذ الخللُمي أو
الىخابج اإلالمىظت ألكما٘ الخالمُز.
4اخخُاس الىظابل الخللُمُت التي مً ؼأنهامعاكذة الخالمُز كلى جٌهم اإلاىاٍُ الخللُمُت.
5اهخِاء أهجر الؼشابّ التي جشاعي مجمىق الٌشوَالٌشدًت للخالمُز،خُث جخم الؼشٍِت اإلاىخِاة
بالخىىق في أظالُبها والجذة في بُذاهىحُتها وجشاعي
اإلاىاٍُ التي حلترض أزىاء اإلاشخلت الخللُمُت.
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الخذسَغ،غ1999،1م،ص. 41:
(30):مدمذ وػاط،أهمُت الىظابل الخللُمُت في الخللم
كامت،اإلاؤظعت الىػىُت
للٕخاب،الجضابش،دغ1988،م،ص.55:
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(31):صٓشٍاء مدمذ،وآخشون،الخللمُت اللامت وكلم الىٌغ
التربىي،ؤلاسظا٘ الثالث،دغ،2111،ص.82:
(32):كلي الجمبالػي،وآخشون،ألاصى٘ الخذًثت لخذسَغ
اللوت اللشبُت والتربُت الذًيُت،داس
النهظت،الِاهشة،غ،2ص. 413:
(33):مدمذ وػاط،أهمُت الىظابل الخللُمُت في كملُت
الخللُم كامت،مشحم ظابّ،ص. 124:
(34):سؼذي لبِب وآخشون،ألاظغ اللامت للخذسَغ،داس
النهظت اللشبُت،غ1983،1م،ص ص.148،147:
(35):صٓشٍاء مدمذ وآخشون،الخللُمُت اللامت وكلم الىٌغ
التربىي،مشحم ظابّ،ص ص. 85،84:
( :)36مذًشٍت الخىـُم والخيؽُؽ التربىي ،بشامج وجىحيهاث
جشبىٍت للخللُم الابخذاةي1975 ،م ،ص ص.41 ،41:
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