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  : مقدمة

ومیــة العربیــة قات الونبــع البیــان فهــي أعظــم مقومــ نآاللغــة العربیــة لغــة القــر 
سـمیة لكثیـر مـن لهـذا فهـي اللغـة الر . فـاظ والعدیـد مـن المعـانيلتزخر بكثیر من األ
ذ بحـــث العلمـــاء فـــي نشـــأتها ودالالت ألفاظهـــا وتطورهـــا قـــدیما األقطـــار العربیـــة، إ

 فــي میـدان التعلــیم أن نعتـرف بمــاوحـدیثا، ولعــل مـن مظــاهر االحتفـاظ بهــا والـوالء 
أجـل تعلیمهـا تعلیمـا مثمـرا  عاب حتـى نتجـه إلـى تـذلیلها مـنیكتنف تعلیمهـا مـن صـ

ـــة طـــرأت علیهـــا بعـــض المشـــكالت ال ســـبیل إلـــى والواقـــع . میســـرا أن لغتنـــا العربی
هلها وغض النظر عنها، لذلك بذلت جهود كبیرة في هذا المیدان لدراسـة اللغـة اتج

ربیـة وتطورهــا العربیـة دراسـة خالیـة مـن االنحرافـات التـي تسـاهم فـي نمـاء اللغـة الع
 اجانبــنالــت مــن تعلیمیــة اللغــة، لــذلك فقــد  الــدى المتعلمــین، وتعتبــر المطالعــة جــزء

النخبـــة المثقفـــة التـــي رأت فیهـــا مجـــاال للبحـــث العلمـــي وســـبیال  اهتمـــام مـــن امعتبـــر 
ــادین، ســواء فیمــا یتعلــق بالتربیــة أو  مشــجعا علــى تنمیــة روح الفكــر فــي شــتى المی

  .الثقافة أو غیر ذلك

المطالعة بطبیعتها ظاهرة نفسیة وتربویة واجتماعیة كـان البـد علـى الكثیـرین و      
ـــم الـــنفس وعلـــم االجتمـــاع واألالعنایـــة بهـــا، ولهـــذا دخلـــت مجـــاالت عدیـــ دب دة كعل

  .والتاریخ والصحافة، وأصبحت عملیة قائمة بحد ذاتها

ذا نظرنا إلى جانب      ٕ حا مـن فـي تـذمرا واضـالتعلیم في المؤسسـات التربویـة نل وا
قبــل األســاتذة والمدرســین علــى أن تالمیــذ كــل األطــوار التعلیمیــة یجــدون صــعوبة 
كبیــرة فــي التكیــف مــع مــا تقتضــیه الغایــة المــراد الوصــول إلیهــا مــن ضــرورة الكــد 
والجـد الالزمــین لتحقیـق المســتوى المرغــوب فیـه، وبــذلك كــان الواجـب علــى التلمیــذ 

وعلــى هــذا . یع مجــال المطالعــة لدیــهمحاولــة إنجــاز جــل النشــاطات التربویــة وتوســ
ـــبط بأســـباب منهـــا ـــإن اختیارنـــا لهـــذا الموضـــوع ارت حبنـــا للغـــة العربیـــة : األســـاس ف

أنها وسـیادتها فـي المجتمــع واهتمامنـا بثقافـة أفرادهـا وأن تبــذل الجهـود للرفـع مـن شــ
ثــم إن طبیعــة تخصصــنا قــد فرضــت علینــا هــذا الموضــوع وحبنــا للتــدریس  .العربــي
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، إضــافة إلــى أن هــذا الموضــوع هــو مــزج بــین النظــري والتطبیقــي مــن جانــب آخــر
وهو بذلك یختلف كلیا عن البحوث المعتادة مع غیـاب الدراسـات المتخصصـة فـي 

  .هذا المجال مقارنة بالمواضیع األخرى

حصـیلة أربـع ألنهـا السنة األولى ثـانوي  ركزنا في دراستنا على مستوى اكم
  .متوسط وحلقة وصل مع المستوى الثانوي ككلسنوات من الدراسة في المستوى ال

ضرورة العنایـة بجانـب المطالعـة باعتبارهـا المفتـاح األول لتنـویر الفكـر مع 
لدى المتعلمین بصـفة عامـة وتالمیـذ المسـتوى الثـانوي بصـفة خاصـة، وأهمیـة هـذا 
النشــاط التعلیمــي وانعكاســاته علــى الفكــر ككــل إلــى جانــب هــذا اعتبرنــا بحثنــا مــن 

إلـى : ا الهامة في مشاكل التعلیم وقد تمحور هـذا البحـث فـي إشـكالیة عامـةالقضای
عند تلمیذ السنة األولـى  تسهم في تنمیة الحوار واإللقاءأي حد یمكن للمطالعة أن 

  ثانوي؟

  :ومن هذه اإلشكالیة العامة نستنتج إشكالیات فرعیة تالیة   

ى المطالعـة؟ ومـا مـدى هل هنـاك إقبـال مـن طـرف تالمیـذ السـنة األولـى ثـانوي علـ
  تجاوبهم مع هذا الجانب المعرفي؟

  كیف یمكن للمطالعة أن تؤثر في ثقافة تلمیذ السنة األولى؟

ـــف تســـاهم المقومـــات المختلفـــة فـــي تحســـین مســـتویات المطالعـــة فـــي المرحلـــة  كی
  الثانویة؟

  كیف یستغل التلمیذ نشاط المطالعة في تنمیة مهاراته خاصة الحوار واإللقاء؟

طرحنا لإلشكالیة العامة وما تفرع عنهـا مـن إشـكالیات ثانویـة كـان البـد علینـا  وبعد
  .من إیجاد فرضیات كمحاولة أولى لإلجابة عما تطرقنا إلیه سابقا

وكفرضیة عامة یمكن القول إن تنمیـة الفكـر إنمـا یشـترط فیهـا وجـود إقبـال مسـتمر 
فتساهم بذلك في  ید هویات الكتابومتواصل على المطالعة بغض النظر عن تحد

  .وفي تنمیة قدراتهم و مهاراتهم  المعرفي للتلمیذ بنسبة عالیة جداثراء الرصید إ
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ومــن خــالل نظرنــا للمســتوى المحــدود لــدى تالمیــذ الســنة األولــى ثــانوي یمكـــن    
القــول إن المطالعــة مقتصــرة علــى مواضــیع تخــص مجــالهم التعلیمــي فقــط، فلــیس 

  .ذلك اإلطارأي اطالع على ما هو خارج هناك 

ـــا    ـــا بحثن ــــوبعـــد أن عنون ـــي نشـــاط : هـــذا بـــــــ ـــاء و الحـــوار ف تطـــویر مهـــارتي اإللق
اعتمــدنا علــى خطــة حــوت المطالعــة الموجهــة الســنة األولــى ثــانوي أنموذجــا ، فقــد 

تطبیقــي، توخینــا فــي الفصــل األول  مقدمــة عامــة وفصــلین نظــریین تالهمــا فصــل
فـــي ،مباحـــث  ةین هـــذا الفصـــل أربعـــإعطـــاء لمحـــة عـــن ماهیـــة المطالعـــة مضـــمن

المبحث األول تحدثنا عن المطالعة لغة واصطالحا، والمبحث الثاني ذكرنـا أهمیـة 
ـــي و المطالعـــة  ـــى المطالعـــة ف ـــث إل ـــي المبحـــث الثال ـــا ف ـــة الأهـــدافها، ثـــم تطرقن مرحل
ذكــر وســائل المطالعــة ومكانتهــا فــي المنظومــة لیهــا فــي المبحــث الرابــع الثانویــة، ی
فقـد تناولنـا فیـه الحـوار و اإللقـاء مضـمنین فیـه  ما بالنسبة للفصل الثانيالتربویة، أ

و عناصــره وقســمناه إلــى  مبحثــین ، فــي المبحــث األول تحــدثنا عــن ماهیــة اإللقــاء
ثالثـة مطالــب، فـي المطلــب األول تحـدثنا عــن ماهیـة اإللقــاء لغـة و اصــطالحا ثــم 

المطلـــب الثالـــث إلـــى  فــي المطلـــب الثـــاني عـــن فـــن اإللقـــاء عنــد العـــرب لنمـــر فـــي
و فــي المبحــث الثــاني تناولنــا ماهیــة الحــوار و أهمیتــه و قســمناه . عناصــر اإللقــاء

المطلـب األول تحـدثنا فیـه عـن ماهیـة الحـوار و فـي المطلـب : إلى أربعـة مطالـب 
الثــاني عــن أنــواع الحــوار لنتنــاول فــي المطلــب الثالــث أهمیــة الحــوار و نخــتم هــذا 

علــى المــتعلم فــي المراحــل الثالثــة و ذلــك فــي المطلــب  المبحــث بــذكر أثــر الحــوار
ــا فیــه إلــى الدراســة التحلیلیــة . الرابــع أمــا الفصــل الثالــث فهــو فصــل تطبیقــي تطرقن

  : لالستبیان، وقد ضم مبحثین

المبحــث األول قمنــا بتحلیــل االســتبیان والمبحــث الثــاني عالجنــا فیــه التقیــیم العــام   
  .واالقتراحات

هذا منهجا وصفیا تحلیلیا من خالل تقییم نشاط  وقد اتبعنا في بحثا
  .     المطالعة الموجهة عند تالمیذ السنة األولى ثانوي وأثره في العملیة التربویة



  
  
  
  
  
  

 

 
  ماهية المطالعة، أهميتها وأهدافها



  أهدافها و أهميتها ،ماهية المطالعة                                   الفصل األول

6 

  
  
  

  تمهید
ة في مساتع ّ النمو  رتبر المطالعة مرحلة هام

غوي لدى اإلنسان عامة وال تلمیذ خاصة، وهي الّل
العمل األكثر شیوعا عند الكبار إذ لها العنایة الكبرى 
في التربیة بمعناها الرسمي المقترن بالتعلیم ذلك أن 
التعلیم یتخذ من المطالعة مفتاحا لكل مجاالت 

. اد الدراسیةالتثقیف، وهذا یكون في مختلف المو 
ساسیا من محاور التعلیم لكونها أوتعتبر كذلك محورا 

  .تحكم في اكتساب اللغة لدى المتعلمینت
والمطالعة الفعالة والناجعة هي عملیة متعددة      

األبعاد تتزامن فیها حركة العین مع عملیة اإلدراك 
ویمكن القول أن كیفیة تعلیم . التي یمارسها العقل

المطالعة واكتساب مهاراتها وتعلیمها للصغار والكبار 
وبذلك بذلت جهود على حد سواء القت عنایة كبرى 

  .كبیرة محلیا وعالمیا
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  المطالعة لغة واصطالحا: المبحث األول
  المطالعة لغة: المطلب األول

لع علیه بإدامة : الشيء مطالعة وطالعا) طالع: (جاء في معجم الوسیط     اّط
فالنا  طالعو  .نظر ما عنده: فالنا طالعو . قرأه: طالع الكتابو  النظر فیه

لع علیها: بكتبه فالناطالع و ه علیه أطلع: باألمر   .أرسلها إلیه لیّط
لع(      لع فرآه في سواء الجحیم: "وفي التنزیل العزیز. طلع ونظر) : اّط  "فاّط

  .55اآلیة : الصافات
لو "  :في التنزیل العزیز. على الشيء أشرف علیه –و  –علمه : وعلى األمر

یت منهم فرارا لعت علیهم لوّل   -18آلیة  ا: الكهف -"  اّط
ا لعلِّي حفاجعل لي صر : "في التنزیل العزیزو . تطلع ونظر لیعرفه: إلیه طالعو 

لِع إلى إله موسى   - 38اآلیة : القصص –" أّط
هُ وأدرك أسراره: األمر -و: قوى علیه وسیطر: ولألمر َ لِم   :وفي التنزیل العزیز. عَ

لع الغیب "   .-78 اآلیة  : مریم -  1"م اتخذ عند الرحمان عهداأأّط

                                                        
حیاء التراث، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  -  1 ٕ ، مكتبة الشروق الدولیة، اإلدارة العامة للمعجمات وا
  .562م، باب الطاء، ص 2005، 4ط
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  المطالعة اصطالحا: المطلب الثاني
المطالعة عملیة عقلیة انفعالیة تشمل تفسیر الرموز والرسوم التي یتلقاها " 

القارئ عن طریق عینیه وفهم المعاني والربط بین الخبرة السابقة وهذه المعاني 
  1."وكذلك االستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت

ملیة مركبة تتكون من عملیات عإن المطالعة ومن ذلك یمكن القول 
لى ما قصده الكاتب من معنى لیستخلصه ویعید إمتداخلة یقوم بها القارئ فیهتدي 

تنظیمه ویستفید منه، إذن فهي عملیة تدریجیة معقدة تتأثر بمجموعة من العوامل 
والظروف الخارجیة المحیطة بالقارئ فتكون وسیلة لكسب خبرات جدیدة تنسجم 

الطبیعة التي تستدعي دائما المزید من المعرفة المتجددة وتتطلب تطویر  مع
لى إالمطالعة منفذ رئیس "وبمعنى آخر القارئ لقدراته العقلیة وألنماط تفكیره، 

بعاد ا، فكأن الكلمة منظار یقرب األالمعرفة، توسع مداركنا وتمد مدى حواسن
  2."ویختصر المسافات أمام ملكاتنا المختلفة

ا فالمطالعة وسیلة من وسائل التمتع والتسلیة بها یتحرر القارئ من وبهذ
ال إویسد حاجاته بالمواد المقروءة،  مشاكل الحیاة وضغوطاتها في أوقات فراغه

أن المطالعة كانت قدیما شكال من أشكال القراءة الببغائیة التي تشمل النطق 
سب وأسالیب الحیاة لیحل بعد ذلك معنى آخر یتنا ،والعبارات فقط باأللفاظ

المتطورة بما تقتضیه من عمق الفهم والبصیرة والقدرة على إدراك المعاني 
  .المتنوعة التي تترجم إلى سلوكات وأعمال تسعد الفرد والمجتمع على حد سواء

العد یرتبط  حیث-وعضویةنفسیة وعقلیة –وتبقى المطالعة الثالثیة األبعاد "    
حین أن البعد العقلي له صلة بعناصر التفكیر، أما  العاطفي في باالتزانالنفسي 

                                                        
جها وطرائق هالعربیة منااللغة ، )سعاد عبد الكریم عباس(، الوائلي )طه علي الحسین(الدیلمي  - 1

  .161م، عمان، ص2003، 1، دار الشروق للنشر والتوزیع، طتدریسها
 المطبعیة، للفنون الوطنیة المؤسسة ثانوي، الثالثة السنة ،الموجهة األدبیة مطالعةلا ،)موهوب( حروش -2

  .5 ص الجزائر، س،/ب – ط/ب الرغایة، وحدة
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البعد العضوي فهو ذو عالقة مع العین كعضو حیوي فهي إذن تتطلب إحساسا 
  1."سلیما ووجدانا مطمئنا وعقال فاعال ونطقا صحیحا

  .كل هذه الشروط وجب توافرها لتكون المطالعة فاعلة كما یلزم  
  

  جهة وأهدافهاأهمیة المطالعة المو : المبحث الثاني
تعتبر المطالعة ذلك الممر الذي وجب على كل واحد عبوره للوصول إلى     

ما یمكن له تخیله أو حتى التمكن من تحقیق طموحاته، مهما تكن تلك 
الطموحات كبیرة أو صغیرة، ذلك باعتبار المطالعة السبیل الوحید واألكثر نجاعة 

ي أمر البد منه لما تكتسیه من أهمیة لالطالع على العالم بأسره وبأسراره، إذا فه
  .قصوى وما تسعى إلى تجسیده من غایات وأهداف

  
  أهمیة المطالعة الموجهة: المطلب األول

لى إا إلى أبعاد واسعة ولكننا سعینا إن الحدیث عن المطالعة قد یقودن   
  :تلخیصها في النقاط التالیة

األفكار تزود الفرد بمختلف تعد المطالعة حصنا منیعا لمواجهة الواقع كونها  -
كل الحیاة، أو ربما تباعها تفادیا للوقوع في مشااوالحیل والقواعد الواجب 

زمات ومجابهة العراقیل التي تفرضها الحیاة، فاإلنسان من الخروج من األ
لوقوف في وجع عادته التزود بما یقرأه واالستفادة من تلك التجارب خاصة ل

ذه االستفادة من خالل مطالعة الكتب التاریخیة ه تحدث مختلف العقبات، فقد
الملیئة بالحروب والتي تثري قارئها بالتجارب الحربیة، وقد تكون من مطالعة 

  .سالیب للعیش المطمئنالدینیة والتي تمنح الفرد كل األ الكتب
توسیع خبرة التالمیذ وتنشیط قواهم العقلیة، وتهذیب وصقل أذواقهم إضافة  -

واآلخرین،  أنفسهماالستطالع لدیهم، وتمكینهم من معرفة إلى إشباع دافع 
وهذا ما یساعدهم على احترام طرق معیشة اآلخرین وطرائق تفكیرهم، 

                                                        
  .170، مرجع سابق، ص )اد عبد الكریم عباسسع( ، الوائلي)طه علي حسین(الدیلمي  - 1
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لذلك فالمطالعة تفتح أبواب  .لك تفاهم متبادل بشكل یسیر وسریعفیحدث بذ
الثقافة العامة فأغلب الكتب بما فیها من قصص تخاطب عقول التالمیذ 

العلیا والقیم العالمیة مثل  كما تساعدهم على اكتساب المثل وتشبع خیالهم،
 .الجمال والخیر والصبر قیم

تساعد على خلق نوع من الصدق مع الذات لدى التالمیذ وذلك من خالل  -
عطائهم الفرصة للعیش في خیال األبطال وحیاتهم التي  ٕ السمو بخیالهم وا

لتي تتجه إلى جعل یتوقون أن یعیشوها في الواقع، ولهذا فإن القصص ا
األبطال یقومون بأعمال كثیرة كالشجاعة والبطولة والبسالة التي یتشوق 
التالمیذ إلى القیام بها بأنفسهم فیرسمون حدودا لمحیط الحیاة التي یرغبون 
فیها أو أن تكون من حظهم ویهیئون بعد ذلك أنفسهم بنشاط زائد لتحقیق 

 .أحالمهم وآمالهم
ث تترك یحبمقاییس التذوق الجمالي للتالمیذ ذیب لهالمطالعة بحد ذاتها ت -

ثرا واضحا یتجلى في صدق االستجابة لقصة تمتاز أالكتب المقروءة 
 التلمیذبجمال السرد أو تمیز شخصیة ما بأمانة التصویر وهذا ما یمنح 

والمقارنة كما یوجهه نحو اإلبداع واإلنتاج الخصب  االختیارعلى  القدرة
فكار تشجعه على أه بما یطالعه، وما یزرع فیه من ر وذلك من خالل تأث

رسم خطوات خاصة به والتي یبرزها في شكل إبداعات ویحصل ذلك كله 
طبعا بمتابعة مستمرة لما تصدره وتخرجه المطابع من مؤلفات مزودة 

 .بأفكار ومعلومات جدیدة
بالتوافق الشخصي واالجتماعي حیث  بما یعرفكن المطالعة التلمیذ تم" -

سلوكات من جیل إلى آخر ویواجه الشباب مشاكل كثیرة قد تكون اللف تخت
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جسمیة أو انفعالیة أو معرفیة تتطلب منهم القدر الكافي من المعرفة 
 1"لمجابهتها والتي من الضروري الحصول علیها من خالل المطالعة

تنمیة مقدرة التلمیذ على تحلیل األفكار التي یطالعها ونقدها من خالل  -
بسط األفكار ألتحلیل یمكن للتلمیذ الوقوف على الحیاتیة، وبذلك اتجاربه 

والتعمق فیها وبالتالي الوصول إلى هدف الكاتب من كتاباته كما أن القدرة 
على التحلیل الجید التي تحققها المطالعة توجه التلمیذ إلى نقطة أخرى 

 .نقد أسلوب الكاتب بصورة مناسبةمن وهي النقد فیتمكن 
یرقى من خاللها  ذ ذخیرة مناسبة من األلفاظ والتراكیب التيمیتلاكتساب ال -

سلوبه وتتسع نظرته، فیأخذ بعین االعتبار ما قرأ لیجعل أتعبیره كما یصح 
ما حسن عنده قدوة یقتدي بها في إعداده لبحوثه وتقاریره التي تصبح 

 .منظمة وفق منهجیة علمیة صائبة
میة كبیرة في إغناء الزاد المعرفي كما أن مقیاس المطالعة الموجهة ذو أه -

والصرفیة للتالمیذ وكذلك تنمیة الرصید اللغوي عامة ومختلف المعارف النحویة 
على نفسه في  االعتمادما یسمح له بتنمیة نصیب المطالعة الذاتیة لدیه أي  وهذا

توسیع إطار مطالعته من مجال معین وضیق إلى عدة مجاالت أخرى، وهذا ما 
 .به للفن األدبي الذي یطالعهیعمق استیعا

 
  أهداف المطالعة الموجهة: المطلب الثاني

ترمي العملیة التربویة من خالل نشاط المطالعة عموما إلى تحقیق   
یضا وتستمد هذه األهداف عادة أة تتعلق بالتلمیذ نفسه وبمجتمعه أهداف عدید

التكوینیة من مختلف المكتبات والتي تساهم في تحقیق األغراض التربویة و 

                                                        
، ، 1، مؤسسة النشر والتوزیع، الدار البیضاء، طفي القراءة، الطفل وحق القراءة، )محمد(بوبكري  - 1

  .123ص م،2003الجزائر،
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والتثقیفیة وحتى الترفیهیة، أما عن األهداف التربویة فهي تتحقق من خالل ما 
  :یلي
. إنماء الفكر وتوسیع مجال التفكیر، وذلك من خالل الممارسة المستمرة -

ملة العصبیة مما یحفز على المزید من التعلم جفالمطالعة أحد أسباب تنشیط ال
 ومما ال شك فیه زیادة ،العلوم عا لإللمام بمختلفویفتح بذلك المجال واس ،والقراءة

الرغبة في االتصال بالماضي والحاضر والمستقبل بواسطة االطالع على الكتب 
 الكتبف"والتي تحمل في طیاتها كل تاریخ هذا الكون  ،القدیمة والحدیثة منها

 فراحهمأحادیثهم وضجیجهم وحبهم وحروبهم و مستودع ذكریات البشر وتجاربهم وأ
  1."وأحزانهم

  .توفر المعلومات الكافیة والضروریة حتى یتمكن التلمیذ من استكمال دروسه -
تكوین التلمیذ ذهنیا األهداف التكوینیة والتي تسعى إلى  إضافة إلى ذلك نجد   

فتسهم المطالعة  ،دبیا، وتزویده بالمعارف والمهارات على اختالفهاأواجتماعیا و 
وتساعده على رسم  ،و التلمیذأاء شخصیة الفرد بیر في تكوین وبنإلى حد ك

أهدافه الحیاتیة وزیادة طموحاته جراء إثراء فكره وروحه ووجدانه، فتكون المطالعة 
  .بمثابة القاعدة التي یرجع إلیها التلمیذ كلما احتاج إلى ذلك

شرنا إلى األهداف التثقیفیة حیث تساهم المطالعة في ترقیة أوكنا قد    
وكل ما یحدث  ،لدى التلمیذ من خالل تحصیله العلمي والمعرفي ةامالثقافة الع

طة به في محیطه وبالتالي تسعفه على التفاعل اإلیجابي مع كل الظواهر المحی
الكتب لى تحقیقه العملیة التربویة من وراء اقتناء إوهذا هو الهدف الذي تسعى 

  .خاصة التثقیفیة
ي كونها المساعد األول واألفضل أما عن األهداف الترفیهیة فتتحقق ف     

لقضاء وقت الفراغ بشكل نافع، حیث تمكن التلمیذ من تحسین معارفه على 
، إذا واالنحرافاختالفها وبناء شخصیته بطریقة متمیزة بعیدة عن آفات الفساد 

فهي طریق سهل واضح الكتساب األخالق الفاضلة، كما تكون أداة ترفیهیة 

                                                        
  .122، مرجع سابق، ص)محمد(بوبكري  - 1
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ذلك البد من أن نعیر  وألجل ،والریاضةفن التشكیلي كغیرها من األدوات مثل ال
ساسا في تحدید معالم أالمتمثلة و للمطالعة الترفیهیة والتثقیفیة أهمیتها الالزمة 

  .الشخصیة للفرد وبنائها
  

  المطالعة في المرحلة الثانویة: المبحث الثالث
عامل اة المتمدرسین كونها تتتكتسي المرحلة الثانویة أهمیة كبیرة في حی 

ة حساسة تعیش مرحلة نفسیة تعرف بمرحلة المراهقة، حیث یتسم أفراد هذه ئمع ف
الفئة بخصائص تمیزهم عن بقیة مراحل النمو خاصة فیما یتعلق بالنمو الجسمي 
العقلي واالنفعالي واالجتماعي، ناهیك عن میولهم ورغباتهم وحتى طموحاتهم فإذا 

ربویة تزداد تعقیدا حسب تغیر الت نظرنا إلى الجانب المعرفي فإن العملیة
همیتها ودورها الخاص في هذه ألتالمیذ، ذلك مما یكسب المطالعة مامات ااهت

  .المرحلة لذا وجب االهتمام بهذا النشاط ومحاولة تحسین طرق تدریسه
  

  خطوات تدریس المطالعة الموجهة : المطلب األول
  :خطوات تدریس المطالعة -أ

 ةى اتباع خطوات عدیدة تصلح للسنیس المطالعة إلیتوجه المعلم في تدر    
  :األولى ثانوي والتي نجملها في ما یلي

  :التمهید أو التهیئة -1
ویكون الغرض منه توجیه أفكار التالمیذ وتهیئة أذهانهم وعقولهم للموضوع    

دماجهم ضمن الجو النفسي للدرس، حتى یتم الوصول إلى  ٕ المراد دراسته، وا
لى خلفیات العنوان ومقاصده، إشوقة، یعني تشویق التلمیذ ریقة مالدرس بط

والتمهید في درس المطالعة یكون بطرح المعلم لجملة من األسئلة لها صلة وطیدة 
  .بموضوع الدرس

  :القراءة الجهریة للمعلم -2
نموذجیة یراعي فیها كل مستلزمات هذا قرأ المدرس الموضوع قراءة جهریة ی   

  .وضوح الصوت وسالمة النطق وضبط الحركات النوع من القراءة من
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  :القراءة الصامتة -3
مع ضرورة تنبیه المعلم  ،ترة زمنیة مناسبةفأ التلمیذ الموضوع قراءة صامتة لیقر 

لطالبه بأن هذه القراءة تكون بالعین دون همس أو تحریك الشفتین، والتي من 
  .ةخاللها یستطیع التلمیذ تحدید المفردات والتراكیب الصعب

  :القراءة الجهریة للتالمیذ - 4
وتكون هذه الخطوة بقراءة التالمیذ الممتازین الذین یماثلون المعلم في قراءته   

والذین یشكلون حافزا لآلخرین للمشاركة في القراءة الجهریة، ثم تلیها قراءة 
 التالمیذ اآلخرین، مع مراعاة إعطاء الوقت الكافي للقراءة الجهریة للتالمیذ ألنه

  .في الواقع الدرس هو درس مطالعة ولیس غیر ذلك
  :المناقشة العامة  - 5

سئلة حول المادة المقروءة، فیتضح أغل المعلم الوقت المتبقي بإثارة یست  
، إذ أن القراءة لها ارتباط وثیق بفهم المعاني قرأوهله مدى استیعاب التالمیذ لما 

  .المتضمنة في النص المطالع ولیس لمجرد القراءة
وتجدر اإلشارة إلى أن التالمیذ یواجهون أخطاء معینة خالل قراءتهم   

ن یصوب التلمیذ أواألصح  ،م إلى تصحیح هذه األخطاءالجهریة ویعمد المعل
زمیله بطلب من المعلم وفي حالة عجز التلمیذ عن ذلك یتدخل المعلم للتصحیح 

 قراءة التلمیذ إال ما بنفسه، والبد على المعلم أن ال یكثر من التصویبات خالل
ألن استرسال التلمیذ في القراءة ضرورة من ضرورات  ،كان الخطأ فیه بارزا

تدریبه على القراءة الصحیحة، ویمكن للمعلم أن یربط المطالعة بفروع اللغة 
األخرى كأن یسأل خالل الدرس الواحد من سؤال إلى ثالثة أسئلة نحویة أو 

  1."إمالئیة
  
  
  

                                                        
   146.1-145ص سابق، مرجع الوائلي، و الدیلمي -
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  واجب المعلم في درس المطالعة :المطلب الثاني
ضعف التالمیذ في المطالعة معناه أن أن یدرك  "یجب على المعلم 

المعلم بالتالمیذ الضعفاء عامة نى جمیع المواد الدراسیة وأن  یع ضعفه في
، وعلیه أن یعطي الحروف حقها خالل  النموذجیة من  قراءتهوبالخجولین خاصّة

وأن یراعي أحكام الوقف، وأن یتحكم في طبقة شباع، إو ترقیق أو مد أو أتفخیم 
صوته ولهجته بما یناسب المعنى، وأن ال یقرأ كلمة كلمة مما یفكك جمال 
القراءة، وأن یستغل قواعد اللغة لمعرفة حركات الكلمة دون إفراط في ذلك حتى ال 
یؤول درس المطالعة لدرس في التطبیق، وأن تكون قراءته وسطا بین اإلسراع 

، وبین علة الصوت وانخفاضه، وأن ینطق الحروف اللثویة بدقة وأن ال والبطء
یطلب من التلمیذ القراءة وهو واقف إذ ال مبرر لذلك، وعلیه أن یدرك أن من 
أشق األمور أن یفسر لفظا ال یحتاج إلى تفسیر أو أن یكون تفسیره لنقطة ما 

  1."أكثر صعوبة وتعقیدا من األصل
یس المطالعة الموجهة  أنها عموما أنفع لنشاط والمالحظ على خطوات تدر 

حیث أن أغلب األساتذة یعتمدون في درس  ،القراءة منها لنشاط المطالعة
المطالعة على نفس خطوات تدریس القراءة، وهذا ما یجعل التداخل كبیرا بالنسبة 
للتالمیذ ویفقد بذلك حالوة درس المطالعة كمقیاس منفرد، ولعل السبب الرئیسي 

ا في وجود هذا الخلط هو عدم تخصیص كتاب بذاته للمطالعة الموجهة من أیض
قبل المنظومة التربویة واعتمادهم على بعض النصوص الواردة في ثنایا كتاب 

 .القراءة
یلعب كتاب المطالعة دورا فعاال في المنظومة التربویة، لذلك كان من 

  .به من جانبین هما الموضوع والشكل االعتناءالضروري 
  :من حیث الموضوع: أوال

یجب أن تكون مادة الكتاب زاخرة بالتشویق واإلثارة حتى تلبي رغبة التلمیذ في 
  .المطالعة وتصل إلى إشباع حاجته في المتعة

                                                        
ت، بیروت، لبنان، /، ب4منشورات دار الیقظة العربیة، ط قي درسا؟،كیف تلرزیق، معروف،  - 1

  .129-128ص
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كما یجب أن یكون الكتاب سهل األسلوب حتى ال یصعب فهمه على       
السهل والمهلهل وتجدر اإلشارة إلى أن هناك فرقا شاسعا بین األسلوب  ،التالمیذ

األسلوب السهل هو األسلوب الخالي من التكلف "الذي یقترب من العامیة 
حكام العبارة والمحافظة على المستوى  ٕ والتعمق وااللتواء مع جودة الصیاغة وا

  1."همقالمیذ ویسمو بتعبیرهم ویصفي أذوااألدبي الذي ینهض بلغة الت
أن أسلوب كتب المطالعة  ویخطئ الكثیر من المدرسین والمؤلفین بظنهم   

یجب أن ینزل إلى مستوى التالمیذ وأن یمضي ضعیفا سهال، وتخلوا عن فكرة 
األسلوب ومكانة الجمال الفني فیه، وغاب عنهم أن لهذا الكتاب غایة لغویة إلى 
جانب غایاته الثقافیة في حین أن هذه الغایة اللغویة ال یمكن تحقیقها إال بتحري 

عربي األصیل، مع مراعاة المستوى الذي یجب أن یرقى إلیه المؤلف األسلوب ال
  .التالمیذ

أن تكون الموضوعات شاملة منوعة تعالج النواحي القومیة والعلمیة       
  .والتاریخیة والقصصیة واألدبیة وغیرها االقتصادیة
هي أن درس المطالعة إنما هو درس لغة وعبقریة "والحقیقة الهامة    

لغالبة على موضوعات في آدابها وهذا یقتضي أن تكون الصفة ا اللغة إنما تتجلى
  2"هي الصفة األدبیة القراءة إنما
م بصورة الحیاة لم هفیه من فنون متنوعة بنظمه ونثر وأدبنا العربي بما    

الطبیعیة والبشریة، على اختالفها فالعدول عن هذه الموضوعات األدبیة إلى 
فیة، تعالج في كتب المطالعة بأسلوب مألوف اإلكثار من موضوعات الثقافة الخ

ال ترجى منه فائدة، ألن هذه الموضوعات بین الثقافة التاریخیة أو العلمیة أو 
القومیة یمكن للتالمیذ الحصول علیها من الكتب العلمیة المنهجیة أو في 

، أو مما یسمعونه في اإلذاعة أو من وسائل الثقافة المشهورة، والمجالتالصحف 
ك یجب أن تكون الغلبة والسیادة للمأثورات األدبیة مع مراعاة مستوى ولذل

  .التالمیذ
                                                        

.139ص مصر، ت،/ب ،7ط المعارف، دار ،العربیة اللغة لمدرسي الفني الموجه ابراهیم، الحلیم، عبد  1  
.140ص المرجع، نفس - 2  
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تحصل التالمیذ على عدد كبیر من كتب المطالعة شرط أن یكون ی أن  
بعضها موحد الموضوع كقصة أو سیرة بطل، وبعضها اآلخر یشمل موضوعات 

اب ذو الموضوعات لكل نوع من الكتابین فوائده الممیزة، فالكت أن وال شكمختلفة 
المتنوعة یزود التلمیذ بمختلف ضروب المعرفة والثقافة الذي هو في حاجة إلیه 
أما الكتاب ذو الموضوع الواحد یكفي أن یعرض قطاعا متكامال من قطاعات 

  .الحیاة ویدفع التلمیذ إلى قراءة مجدیة
ممیزة  زود التلمیذ بمجموعةتالمختلفة ومناهج التعلیم الثانوي في المواد   

قدرة التلمیذ على "والتي ال یمكن أن یهمشها ولعل  ،من الحقائق والمعلومات
االطالع وعلى االنتفاع بالوسائل المختلفة لتحصیل المعرفة وكسب الثقافة وقدرته 

ذلك یقلل من أهمیة كتب  كل-الحیويالمشاركة في وجوه النشاط  على-كذلك–
ة لهذا التلمیذ ویزید من أهمیة الكتب القراءة، ذات الموضوعات المتنوعة بالنسب

  1"ذات الموضوع الواحد بالنسبة له
وعلیه ال یمكن أن تصرف الوزارة في توفیر كتب المطالعة ذات الموضوعات   

  .المتنوعة لتالمیذ المدارس الثانویة
  :من حیث الشكل: ثانیا

 وفیه یظهر الكتاب بمظهر شیق جذاب ومغر، أنیق الغالف، متقن الطبع    
مع وضوح الحروف والكلمات، وضرورة أن یكون الورق جیدا وأن یشتمل على 
صور كثیرة واضحة ملونة مع سطور قصیرة وهوامش عریضة، بحیث تكون 
المسافات بین السطور واسعة ویجب ضبط الكلمات بالشكل وبعبارة أوضح فإن 

  .شكل الكتاب جزء من مادته

                                                        
.143ص سابق، مرجع ابراهیم، الحلیم، عبد - 1  
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  تهاوسائل المطالعة ومكان: المبحث الرابع 

  -في مختلف میادین الحیاة –ترتبط الیوم داللة التحضر والتطور      
ارتباطا وثیقا بمدى انتشار ممارسة القراءة والمطالعة في مجتمع ما، ذلك أن 
بداعات جدیدة،  ٕ القراءة والمطالعة الفعالة والمثمرة تؤدي حتما إلى خلق كتابات وا

القراءة فإن الغرض كله متجسد في على تعدد الوسائط  والوسائل المستعملة في و 
  .المعلومات التي تحویها

وفیما یأتي سنستعرض أهم المواد المستعملة من قبل القارئ في عملیة    
  .المطالعة

  
  وسائل المطالعة: المطلب األول

یعتبر الكتاب مصدرا من مصادر المعرفة التي یستقي منها الفرد : الكتاب -1
هو و تثقیف والبحث والتعلم والترفیه، مصدر ال المعلومات التي یحتاجها، فهو

 ،المعلوماتالمنبع الدائم للمعرفة، ومازال الكتاب یحمل مكانة هامة في سوق 
یزال  أنه ال إال ،واالتصالمن النمو السریع الذي تشهده وسائل اإلعالم  وبالرغم

ٕ ه و ئبیرا من حیث اإلقبال علیه واقتنایشهد ارتفاعا ك ول یضا من الدأنتاجه ا
مرموقة في الوسط المدرسي حیث یعد المصدر ة، وهو بذلك یحتل مكانة مالمتقد

ول الذي یستعمله المربون والتالمیذ للحصول على المعرفة ویساهم في تنمیة األ
رصیدهم اللغوي ومهاراتهم القرائیة، كما أنه یلعب دورا كبیرا في تدعیم العملیة 

لدراسیة أو بمختلف مجاالت بالمناهج ا التعلیمیة والتربویة سواء كان له عالقة
ثرا، فهو في كلتا الحالتین یساعد التلمیذ ویعینه علالحیاة ٕ   1."هائى فهم الدروس وا

نتشارا بین امن أهم وسائل المطالعة، وأكثرها تعتبر الصحف : الصحف -2
مسایرة األحداث بمستویاتها التعلیمیة، فهي تهتم  ائح االجتماعیة بمختلفر الش

جتماعیة، وبالتالي  ار ونشرها في مختلف المجاالت االقتصادیة والثقافیة واالواألخب

                                                        
.37 بق،صسا مرجع ابراهیم، الحلیم، عبد  1  
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ساسیا في تحصیل الرصید المعرفي والثقافي وتنمي بذلك ذكاءه أتعتبر دورا 
مواضیع ترفیهیة یحتاجها التلمیذ  أنها تتوفر علىإلى جانب ذلك  .وقدراته العقلیة

  .بارفي حیاته الیومیة مثل التسلیة ومختلف األخ
ها تلك المطبوعات التي تصدر یمكن تعریف الدوریات على أن: یاتالدور  -3

حلقاتها ویساهم  ولها عنوان واحد یضم جمیع ،ةدعلى فترات محددة أو غیر محد
  :عدد من الكتاب والمؤلفین في إعدادها وهناك نوعان من الدوریات

إلى القراء  تهتم بنشر مواضیع عامة ومتنوعة موجهة: الدوریات العامة -أ
العادیین على اختالف مستویاتهم ومیولهم كالمواضیع ذات الصلة بالمجال 

  .الثقافي واالقتصادي والسیاسي إلخ
فهي توجه إلى مجتمع معین من القراء الذین یكونون : الدوریات المتخصصة -ب

ي مجاالت متخصصة كالهندسة في أغلب األحیان أساتذة، طلبة، باحثین ف
  1."یاء والریاضیات إلخوالفیز  والطب،

والذي قد تصل نسخة واحدة منه إلى مالیین القراء دون : الكتاب االلكتروني -4
ومن ممیزاته النقل الفوري للمعلومات، سهولة التخزین . الحاجة إلى نسخ أخرى

  .واالسترجاع، صغر الحجم وسهولة وسرعة االستخدام
  

 تربویةمكانة المطالعة في المنظومة ال: المطلب الثاني
ترتبط مكانة المطالعة في المنظومة التربویة بشكل وثیق بالمكانة التي 
تخصصها هذه األخیرة للمكتبة المدرسیة باعتبارها من أهم مظاهر التقدم الممیزة 
للمدرسة الحدیثة، ومن أهم الهیاكل التربویة التي تساهم مساهمة فعالة إلى جانب 

االهتمام بإنشاء ودعم المكتبات من خالل  المدرسة في تحقیق أهدافها، ولقد بدأ
المرسل إلى  1989فیفري  28الصادر بتاریخ  89/ر.ت.ن/67: المنشور رقم

لى مفتشي التربیة والتكوین  ٕ رؤساء أقسام استثمار الموارد البشریة بالوالیات وا
حیث تضمن هذا األخیر عرضا حول أهمیة المكتبة المدرسیة ودورها في غرس 

                                                        
.37ص سابق، مرجع إبراهیم، الحلیم عبد -   1  
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یجب العمل في كل مؤسسة تعلیمیة، : "لعة، وقد جاء فیه ما یليعادة حب المطا
كل تلمیذ، وتوفیر كل الشروط التي تمكن لبواب األفتح على خالل السنة الدراسیة 

  1."الجمیع من اإلقبال علیها والتردد علیها باستمرار
أخ / وت 131ثم تال هذا المنشور عدة مناشیر أخرى أهمها منشور رقم       

دور المطالعة وأهمیتها بالنسبة للتالمیذ، كما تناول موضوع  على فیه حیث یؤكد
تعمیم المطالعة وضرورة توفیر الشروط المؤدیة لتطویر المحیط التربوي والثقافات 

سنة للمطالعة، فكان الدخول  1998في المدرسة، لذلك تقرر أن تكون سنة 
  ."المطالعة مفتاح المعرفة "تحت شعار 1998المدرسي 
د الصادر .خ.أ/ ت.و/ 01ألخرى المنشور رقم ان أهم المناشیر وم 
وكان موضوعه حول المكتبات المدرسیة وهذا األمر  1996مارس  08بتاریخ 

بفضله بدأت المكتبة المدرسیة تحظى باهتمام المسؤولین في النظام التربوي 
  .الجزائري، ووعیهم بقیمتها ودورها في الوسط المدرسي وفي خدمة مناهجه

                                                        
  1  1989فیفري  28الصادر بتاریخ  89/ر.ت.ن/المنشور -
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  تمهید
أسمى مراتب العملیة فن اإللقاء یعتبر  

 راقیة،فیه من خصائص  اموذلك ل التواصلیة،
الذي یمكننا من  الصوتيكاستعمال الجهاز 

الصوت الملفوظ بحسب  توظیفخالله 
بمهارات تختلف من  المختلفة،المقامات 

سرحي ملإلى جانب الحضور ا ألخر،شخص 
وتعابیر حركات األطراف  والمقصود بهللملقي 
على الجانب  ضفيیوالذي  وغیرها، الوجه

 .واإلقناعتزید في اإلفهام  حلة،النطقي أبهى 
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  اإللقاء وعناصره: المبحث األول
  تعریف اإللقاء لغة واصطالحا : ب األولالمطل

  :اللغویة معاجماإللقاء في ال
علـى النحـو " لسان العـرب"في  وجاء شرحها ،"لقا" وهوثالثي " إلقاء" أصل كلمة  

  :التالي
نمـا سـمي" الـتالق ملینذر یـو :"وقوله تعالى"... ٕ لتالقـي أهـل األرض  یـوم التالقـي، وا

فمن خالل هذا الشرح یتضـح لنـا معنـى أولـي لهـذه المفـردة  1..."فیه  وأهل السماء
  .طرفین وهو التقاء

و ألقى الكالم إذا طرحه و 2 ..."رحهط: ألقى الشيء :"... و یضیف ابن منظور 
  .أخرجه من جهازه النطقي و من قریرة نفسه

  :و قوله:".... ثم یزید على ذلك 
  .بتلعات كــــــــــجذوع الصـــــیصاء*** یمتسكون من جدار اإللقاء 

إنمـــا أراد أنهـــم یمتســـكون بخیـــزران الســـفینة خشـــیة أن تلقـــیهم فـــي البحـــر ، و لقـــاه 
  ...وبه الشيء  و ألقاه 

اهللا  أي یلقى إلیك وحیا من عند "و أنك لتلقى القرآن" :و فسر الزجاج قوله تعالى 
  و الملقي. 

ـــت علیـــه ... ع ألقـــاء مـــالشـــيء الملقـــى ، و الج ـــه، كقولـــك ألقی ـــت علیـــه ألقی و ألقی
  3 ...و تلقاه أي استقبله ... و التلقي هو االستقبال ... أحجیة

، فقـد الكلمة عن شرح و تعریف المحـدثینلهذه ال یكاد یختلف شرح ابن منظور   
طــرح كــالم مــن طــرف مــا إلــى طــرف آخــر ؛ و ضــرب مثلــین عــن ذلــك : اعتبــره 

ــاه اهللا عــز و جــل علــى النبــي صــلى اهللا علیــه و ســلم       أولهــا عــن الــوحي الــذي ألق
  .و ثانیهما األحجیة الملقاة على الناس من قبل قـــــاص أو شخص ما

  :ر هذه العملیة كالتاليكما أنه حدد عناص 

                                                        
  4065ص ) لقا(ابن منظور، لسان العرب،مادة  1
 4066نفسھ ص  2
 4066ص  ابن منظور، لسان العرب 3
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  الذي یقوم  باإللقاء: الملقي. 
  أي الرسالة الملقاة: الملقى. 
 أي مركز االستقبال: التلقي. 
 و طریقة اإللقاء. 

أي " ه كلمـاتفتلقى آدم مـن ربـ:"..."ثم یأتي صاحب اللسان إلى أمر مهم فیقول  
قـاء حـین یصـبح و هنا یـتكلم عـن مرحلـة أخـرى فـي عملیـة اإلل 1"تعلمها و دعا بها

  .المتلقي ، ملقیا
فبعد أن فهم الرسالة أصبح یرید إفهامها و هنا تحدث العملیة التواصلیة، و هـذا   

  ).الفهم و اإلفهام(تكلم عنه الجاحظ في البیان و التبیین نفسه ما
 األلقیـة" و لم یختلف شرحها في القاموس المحیط فقد اعتبـر الفیـروز آبـادي أن   

فالتحـاجي هـي نــوع مـن أنـواع كثیـرة لمضــمون  2..."ي مــن تحـاجي مـا ألقـ: كأغنیـة
  .الرسالة أو الموضوع الملقى

  :لقاءاإل مصطلح 
مـأخوذة مـن الالتینیـة "وهـي  « Diction »  یقابل كلمة إلقاء فـي اللغـة الفرنسـیة  

« Dictio »  أي الكــالم ، و تســتعمل للداللــة علــى فــن اللفــظ أو طریقــة الكــالم أو
  3".الشعر أو النثرة إلقاء كیفی
ـــــــر حمـــــــادة    هـــــــي الكلمـــــــة العربیـــــــة المرادفـــــــة " المقولـــــــة" بـــــــراهیم كلمـــــــة اواعتب
       الكلمــــات التــــي تختـــــار و ترتــــب بطریقــــة مـــــا " و شــــرحها بأنهـــــا  « Diction »لــــــ

وتسـتعمل منطوقـة أو مكتوبـة ، و تختلـف اللغـة مـن كاتـب إلـى آخـر تبعـا ألهـداف 
؛ و كأنـه فــي هــذا التعریــف یحصــر 4"األســلوب  و اسـتخداماته لهــا طبقــا للموضــوع

اإللقاء في الكلمات و تلفظها و غض الطرف عن العنصـر الثالـث و الهـام و هـو 
  .األداء الحركي

                                                        
 4067نفسھ ص  1
 1405، ص القاموس المحیط الفیروزابادي، 2
، مكتبة بیروت لبنان، )مفاھیم ومصطلحات المسرح والفنون العروض(المعجم المسرحي ، ماري إلیاس، حنان قصاب 3
 .37،ص 1/1997ط
 506رقم  280، ص )ت.د(، دار الشعب، القاھرةمعجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیةإبراھیم حمادة،  4
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فـــن متعلـــق :" فـــي المعجــم األدبـــي بأنــه " إلقـــاء"و فســر جبـــور عبــد النـــور كلمــة   
و حتـى  ؛ 1"نى خاصـة بـاإلخراج الصـوتي للنصـوصبطرائق اإلبانة الكالمیة و یع

  .هذا الشرح لم یعط هذا المصطلح حقه كامال فقد ربطه بالصوت و مخارجه فقط
" اإللقـــاء"كلمـــة " المرجـــع"ثـــم شـــرح العالمـــة الشـــیخ عبـــد اهللا العالیلـــي فـــي كتابـــه   

  :قائال
الحــروف و تكییــف الصــوت حســب  األداء بمخــارج... إبــالغ الصــوت األســماع " 

هو جیـد اإللقـاء حسـن  :قالوا :فیهاي تجسیده أ المعنى،المقامات و إنطاق اإلشارة 
  2".اإلفضاء

یشــمل كــل معــاني اإللقــاء، فقــد اعتبــره طریقــة فــي إبــالغ الصــوت  وهــذا التعریــف  
ولــیس للنــاس عــن طریــق الكلمــات المختــارة بعنایــة مســتعمال مخــارج حــروف جیــدة 

ـــه حســـب مقـــام الكـــالم مـــع  فیهـــا ـــوب، ثـــم اســـتعمال الصـــوت و تكییفـــه و قولبت عی
سیده بواسطة الحركات و الحضور المسرحي للمـتكلم لكـي یزیـد ذلـك مـن رونـق تج

  .الرسالة و بالغتها و بیانها عند المستمعین
لـى صـورة توضـح فـن النطـق بـالكالم ع:" بأنه" عبد الوارث عسر"كما عرفه الفنان 
  .و هو اختصار للتعریف السابق 3"ألفاظه و معانیه

فـن اإللقـاء یجمـع بـین النطـق :"التعریـف قـائال و قد تطرق إلیـه فـاروق سـعد بهـذا  
المتنــوع و التعبیــر بالحركــة ، و النطــق المتنــوع لــیس إال  األداء المتعلــق بمخــارج 
الحروف و تكییف الصوت حسب المقامات و بذلك تتضح ألفاظ الكـالم و معانیـه 

اس و و ،أمـــا التعبیـــر بحركــــات أعضـــاء الجســـم ، و علــــى األخـــص الـــرأس و الحــــ
و بهذا یكون قد جمع كل التعاریف السابقة و دمجهـا و بسـطها و زاد  4".األطراف

  .علیها ، ثم وضعها أمام أیدینا في قالب میسر و مفهوم و شامل
  :و حصر فرحان بلبل غایات فن اإللقاء في ثالث نقاط 

 إیصال المعاني التي یقصدها المتكلم. 

                                                        
 37، ص 1979، دار العلم للمالیین، بیروت المعجم االدبيجبور عبد النور،  1
 257، ص 1، ج 1963/ 1، دار المعجم العربي، بیروت ط لمرجععبد هللا العالیلي، ا 2
 . 05، ص 1972، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة فن االلقاءعبد الوارث عسر،  3
 .17، ص1999/ 2ان ، طشركة المحلبي للطباعة بیروت لبن )الخطابي والقضائي والتمثیلي( فن االلقاء العربي فاروق سعد،  4
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  یتضمنها النص والعواطف التينقل المشاعر. 
  1ات األسلوب األدبي للكالمكشف جمالی  . 

 لقاء عند العرب  فن اإل : المطلب الثاني 
هـــا اعـــرف عـــن العـــرب منـــذ القـــدم تقدیســـهم للكلمـــة، وذلـــك لمعـــرفتهم بخبای

لسلیقة والفطرة، وعرف عنهم أیضـا وقوتها، وكانت لهم قدرة فائقة على المشافهة با
ــــم یإ ــــام، ول ــــى الجمــــاهیر حســــب المق ــــدونونها لقــــاؤهم للخطــــب والشــــعر عل كونــــوا ی

رة أیـام یتمیزون بالخطب الهادفة المؤث اوكانو " مشافهة، وتحفظ عن طریق السماع 
بــــرز موضـــــوعات الخطابـــــة الجاهلیــــة هـــــي الفخـــــر أالحــــروب والمعـــــارك، فكانـــــت 
  2 .الحرب فين المعاني التي تتصل بالبطولة والحماسة والشجاعة وغیرها م

لـت مواضـیع مختلفـة اقتضـاها وتطورت الخطابة بعد مجيء اإلسالم وتناو  
نـت أداة فكا" العهد الجدید، وكانت في ذروة البالغة، وقامت بدور دینـي وسیاسـي 

عیـاد ومواســم هـا جـزءا مـن الصـالة فـي الجمعـة واألذ جعلإ) اإلسـالم(للـدین الجدیـد 
لـدور السیاسـي التي یتعرض لها المجتمـع، ویتجلـى ا األزماتداة لمعالجة أالحج، و 

  3.نتجها الصراع السیاسي والعسكريأالتي  لها في الخطب
ــة تــالوة القــر كمــا عــرف عنــد العــرب الم     الكــریم  نآســلمین أیضــا فــي محاول

نطـق، وذلـك عـن طریـق إعطـاء تیان بما هو جیـد عنـد الوسموه التجوید، ویعني اإل
نفجــــار واالحتكـــاك والترقیــــق كـــل حــــرف حقـــه مــــن صـــفات الجهــــر، والهمـــس، واال

  4.الخ... صر یم والمد والقخوالتف
نمــاسســه ألقــاء، و بقواعــد فــن اإلیحیطــون  اكــانو  أنهــمیعنــي  وهـذا ال   ٕ هــي  وا

" ت ذلــك، لكــن لــم یمــض زمــن طویــل حتــى ضــبیعــتهم وفطــرتهم العربیــة التــي اقتط
لـــى شـــتى وجـــوه إوتیة العظیمـــة التـــي ترفـــع الكلمـــات التفـــوا إلـــى هـــذه الظـــاهرة الصـــ

قرن األول للهجرة، إذ بدأ القراء العرب المعاني والدالالت، وكان ذلك منذ أواسط ال

                                                        
 88، ص 1996، مكتبة مدبولي القاھرةأصول االلقاء وااللقاء المسرحيفرحان بلبل،  1
  .99ص  2005/2006، رسالة ماجستیر، جامعة وھران التشكیل اللغوي ومھارات االلقاء للخبر التلفزیونيزھور حمیدي ،  2
 71، صفن الخطابةأنطوان القوال،  3
 .115، ص3/2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان األردن، طالمھارات اللغویة وفن االلقاءوس، یوسف مسلم أبو العد 4
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الحـــروف األبجدیـــة، وحـــددوا مخارجهـــا وســـردوا  افـــي وضـــع قواعـــد النطـــق، فتنـــاولو 
  .1"صفاتها وطبائعها وما یعتریها من مظاهر النطق في أحوالها المختلفة

مـــة خطـــأ فـــي نطـــق القـــرآن الكـــریم دفـــع األن یقـــتحم اللحـــن والأوخوفـــا مـــن      
ل من فكر في وضع قواعد للنطق ودراسـة مخـارج الحـروف إذ العربیة أن تكون أو 

  .لم یسبقها إلى ذلك أمة من األمم
وهـو نفــس الــدافع الـذي ســاهم فــي ظهــور العلـوم األخــرى كــالنحو والصــرف      

وغیرهمـا، فسـالمة النطـق واإللقـاء تسـاهم بشـكل فعـال فـي المعنـى، وهـذا مـا تفطـن 
  .له العرب القدامى وتطرقوا إلیه

ا أصــــبحت المســــاجد فــــي عهــــد الدولــــة اإلســــالمیة أمــــاكن تلقــــى فیهــــا كمــــ     
نمـا هـي كنشـرة األخبـار، إذ یسـرد  ٕ الخطب، وال تقتصر على أمـور الـدین فحسـب وا
اإلمــام علــى الشــعب ســائر أخبــار األقطــار التــي تــدخلها جیــوش المســلمین وغیرهــا 

الكـریم،  من أمور الدنیا، إلى جانب إبراز العبر التي تستخلص من قصص القـرآن
ســــتمالته ل صــــوته الالتــــي كانــــت لونــــا جدیــــدا فــــي اإللقــــاء، ألن المتحــــدث یســــتعم

  .2السامعین والتأثیر فیهم
ذا تحـدثنا عــن الــنظم فــال جــدل فـي أن شــعراء العــرب قــد أطلقــو  ٕ أشــعارهم  اوا

من رجز وقصائد على مسامع الجماهیر في الواحات، والمضارب، واألسواق، ولـم 
ستحســان مــن المســتمعین فــي ألقیــت، ونالــت اال أن ال بعــدتــدون وتعلــق المعلقــات إ

  .سوق عكاظ وخارجه
وذلــك ألن القصــیدة ال تمكنــك مــن معناهــا الحقیقــي إال إذا قرأهــا صــاحبها 

وقــد حــرص عــدد كبیــر "  معنــىو أأمامــك مســتعمال صــوته وحركاتــه حســب نغمــة 
رهم یـوم أجانــب وعـرب علـى إسـماع الجمــاهیر مقـاطع عدیـدة مـن شــعمـن شـعراء ال

محمــود ســامي البــارودي، إیلیــا أبــو ماضــي ... إلیــوت .س.ت: مثــل...قبــل نشــره 
  .3"أدونیس وغیرهم

                                                        
  .11عبد الوارث عسر، فن االلقاء، ص 1
  .11نفسھ ص  2
 .23، صوالتمثیلي فن االلقاء العربي الخطابي والقضائيفاروق سعد،  3
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نما على كـل مـادة وال ینطبق هذا اال ٕ ستنتاج على الخطب والقصائد فقط، وا
كالمیـــة تســـتوجب مســـتمعین مـــن كـــل المســـتویات خاصـــة الراقیـــة منهـــا فـــي مجـــال 

  .اللغة
العرب هو ولعهم بالكالم وتقدیسـهم لـه،  إذن فأصل فن اإللقاء عند القدماء

ـــدین اإلســـالمي  ـــة، وخدمـــة ال ـــل فـــي الخطـــب الحربیـــة والشـــعر فـــي الجاهلی والمتمث
  .الجدید آنذاك من خالل الخطب الدینیة والقرآن الكریم

ــد الیونــان والرومــان هــو التمثیــل فهــو عنــد العــرب الخطبــة    فــإذا كــان األصــل عن
لقاء الشعر ٕ   .وا

  ناصر اإللقاءع:  الثالث المطلب
  :ال یمكن لعملیة اإللقاء أن تتم إال إذا توافرت عناصر أساسیة وهي أربع

لقي .1 ُ  .الم
لقى .2 ُ  .الم
 .اإللقاء .3
تلقي .4 ُ  .الم

ذا غـاب أحـدها  ٕ فإذا حضرت هذه العناصر كانت العملیـة ناجحـة كاملـة مكتملـة، وا
  .ناجحةاختل توازنها وكانت ناقصة وغیر 

لقي  ُ   ):المتكلم(الم
عملیـة اإللقـاء بعنصـر أساسـي ورئـیس وهـو الملقـي الـذي یعـد أهـم  یرتبط حدوث  

  . ركائزها فهو الطرف األول فیها
وقع الكالم بحسب أحوالـه مـن " على أنه الذي ) هـ  499(ویعرفه الخفاجي

رادتـــه  ٕ  1"و تقـــدیراأك مـــن األمـــور الراجعـــة إلیـــه حقیقـــة وغیـــر ذلـــ واعتقـــادهقصـــده وا
ویشــیر إلیــه عبــد الســالم المســدي فــي كتابــه . ءوغیابــه یعنــي انعــدام عملیــة اإللقــا

و الباعــث الــذي یكــون رســالة منجــزة فهــو المصــدر أ: " األســلوب واألســلوبیة قــائال
  .2االتصالمن قواعد لرمز معین في ض

                                                        
 39، ص1969عیدي، نشر محمد علي وأوالده ، القاھرة عبد المتعال الص: شرح  سر الفصاحة،إبن سنان الخفاجي،  1
 138، ص 2/1982، الدار العربیة للكتاب، لیبیا وتونس ط األسلوب واالسلوبیةعبد السالم المسدي ،  2
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مجموعـــة مـــن الشـــروط  ياء أن تـــنجح إال إذا اســـتوفى الملقـــوال یمكـــن لعملیـــة اإللقـــ
  :أهمها

  .الجهاز النطقي أو جهاز اإللقاء -
  .الثقافیة -العضویة   -النفسیة   -: مهیئات اإللقاء وهي ثالث  -
  .أو حفظ النصوص االرتجالالقدرة على  -
  .التدرب على اإللقاء -
ــإذا تــوافرت    ــالملقي أو المــتكلم ف فكــل هــذه القضــایا واألمــور لهــا عالقــة مباشــرة ب

  .مكتملةكانت عملیة اإللقاء ناجحة 
  :ىالملق

فـي هـذه  وهـي الطـرف الثـاني ىفهـي الملقـ اإللقـاءلعملیـة لثانیة ما الركیزة اأ
ــــالملق وف منظومــــة ر حــــ"هــــو الكــــالم، والكــــالم عبــــارة عــــن  ىالعملیــــة والمقصــــود ب

 اذإلفـاظ أللفاظـا واألفـت صـارت أذا إفالحروف أصـوات مفـردة  1"صوات متقطعةأو 
ذا إذا تتابعــت صــارت كالمــا والكــالم إســماء ضــمنت المعــاني صــارت أســماء واأل

ذ الكــالم یتكــون مــن لفــظ حامــل إلفــاظ قوالــب للمعــاني، واأل" 2قاویــلأصــار  لصــق
  .3"ومعنى به قائم وراط لهما ناظم

ن یسـتوفي مجموعـة مـن أعلیـه  لإللقـاءوحتى یستوي هذا الكالم ویصبح جـاهزا    
  :الشروط وهي

 لقاءمادة اإل -1
 ضبط النص وترقیمه -2
 لألداءعداد النص إ -3

لقــاء ناجحـــة كاملـــة العناصــر كانـــت عملیـــة اإل لقـــاء هـــذهذا تـــوفرت فـــي نــص اإلإفــ
  ...مكتملة

  
                                                        

، 1961محمد الحضري، اشراف طھ حسین، القاھرة : ، تالمغني في أبواب التوحید والعدلالقاضي أبو الحسن عبد الجبار،  1  
 .3، ص 7ج 

 .48-47، ص2/1954أحمدعثمان، دار الفكر العربي ، القاھرة ط: ، تإحصاء العلومالفرابي،  2
 .07، ص1998/ 1،دار المعارف الثقافیة، السعودیة ، ط علم المعانيبسیوني عبد الفتاح ،  3
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  :لقاءاإل 
هم ركیـزة لعملیـة التواصـل ألقاء ویعد أیضا یعد هذا العنصر الثالث لعملیة اإلو 

المسـتمعة  بلقاء النصوص تزید من جمالها وقوتها في قرع العقـول والقلـو إفطریقة 
  :یلي د من توافر مابلقاء ناجحا الالناظرة، ولیكون حدث اإل

الحركة هي قوام استمرار األداء الكالمـي وهـي : لقاءأوضاع الحركة في اإل -
 .حافز دیمومته

. إلقائـهثنـاء أنیة عند الملقي والمقصود بها الحالة النفسیة اآل لقاءواعث اإلب -
یـة التــي تتولــد فــي نفــس الملقــي نالباعــث هنــا هــو الحالــة النفســیة اآلمعنـى و 

یسـتمر علیهـا حتـى االنتهـاء فتنـدمج ذاتـه فیهـا و  لقاءاشرة اإلب، قبل مبإرادته
كـــان الخطـــاب  فســـواء 1ن تتالشـــى وتــزول،أبعــد ذلـــك قبـــل  وقــد تـــدوم وقتـــا

ن أراد المـدیح فبالرغبـة، إا فالبد للملقي من باعث فالشـاعر و تمثیلیأ إلقائیا
ٕ و  ٕ ن أراد الهجـــاء فبالبغضـــاء، و ا ٕ ن أراد التشـــبیه فبالشـــوق، و ا ن أراد المعاتبـــة ا

 2.طاءفباالستب
: ه قـــائالكـــي طلیمـــات ســـؤاال علـــى نفســـیطـــرح ز : لقـــاءو أســـس اإلأأصـــول  -

نــه إ: مــن الخلــق الفنــي؟ یجیــب علــى نفســهلقــاء ومــاذا یكــون مقــام فــن اإل"
ن فـن ذلك أل(ه التجسیم الصوتي والحركي نإالقالب والمظهر، وهو األداة، 

ذا فـي هـ) خـرآوالحركـة فـي وقـت  وباإلیماءااللقاء یتناول التعبیر بالصوت 
قــي وعنــد الخطیــب لقــاء وســیلة وغایــة، فــي وقــت واحــد عنــد الملن اإلأحــین 
 3..."لیهماإومن 

تـــوافرت  فـــإذامـــام الجمهـــور ألقـــاء الجـــدي فهـــذه الموضـــوعات تتعلـــق بحـــدث اإل   
 امباشـر  سـواء كـان تواصـال–والتواصـل مـع الجمهـور  اإللقـاءحققت كانت عملیـة تو 

                                                        
 .279، ص، فن االلقاء العربيفاروق سعد  1
 .122،ص  1، ج العمدةابن رشیق،  2
 .28، ص1971، الھیئة المصریة للكتاب ، القاھرة  ن الممثل العربيفزكي طلیمات ،  3
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ن یغــض الطــرف أال تشـوبه شــائبة ویمكنـه  مكــتمال ناجحـا كــامال -و غیـر مباشــرأ
  .و الملقىأأخطاء الملقي 

  :المتلقي

ه مــن شــروط تجعلــه بــكــل مــا یتعلــق  إلــى ناشــر أعــن الملقــي و نــا ن تكلمأبعــد     
لقـاء وطـرق به من قواعد ضابطة له، ثم عن اإل یرتبط نموذجا، ثم عن الملقي وما

ر في هذه العملیة التـي ال یتحدث عن العنصر الرابع واألخنن أن األوان آنجاحه، 
و أنســـان المفـــرد والمقصـــود بـــه اإلجلـــه وهـــو المتلقـــي أال بـــه والـــذي مـــن إتكتمـــل 

  :الجماعة الذین یتلقون هذا الخطاب بواسطة
  .السمع ویكون ذلك في كل میادین االلقاء: أوال

ادین التــــــي تســــــتوجب التقــــــاء طرفــــــي الســــــمع والبصــــــر ویكــــــون فــــــي المیــــــ: ثانیــــــا
 :التالیـة طـرافعلـى األ عنصـرمجابهة وعلیـه یحتـوي هـذا ال) يوالتلقالملقي (لقاءاإل

 .التلقي والمتلقین، قي المتل

  :التلقي والمتلقین،المتلقي 
هو المستقبل والمسـتمع وهـو مفـرد متلقـین وكلهـا  فالمقصودعندما نقول المتلقي    

ال بــه أي مــن الــذي یــتم االتصــ" مصــطلحات مترادفــة تحمــل نفــس المعنــى، فهــو 
وال یمكـــن  1"و جمهـــور أو مؤسســـة أو جماعـــة ألقـــى الرســـالة، ســـواء كـــان فـــردا یت

  .نهما طرفا عملیة االلقاءألهما عن المتصل ذلك فص
عالــــه علــــى الرســــالة بنجــــاح فأذ تحكمــــه ردود إفعــــاال  اوهــــو یشــــكل عنصــــر 

ك كافیـا للحكـم علـى و فشلها، وقد یفهم المتلقي مقصد المرسل، ویكون ذلـأالعملیة 
لــى النقــد إمتــع بكفایــة لغویــة ومعرفیــة تؤهلــه ن كــان یتإلقــاء، لكــن ة اإلنجــاح عملیــ

و أرفیـــة جدیـــدة قـــد یغفـــل عنهـــا المحـــرر والتحلیـــل، حمـــل الرســـالة ذات دالالت مع
ـــي أبمعنـــى ) الملقـــي(المـــذیع نفســـه  ن المتلقـــي فـــي هـــذه الحالـــة، یحلـــل الرمـــوز الت

                                                        
 . 19، ص 2000، دار آرام ، نصوص تراثیة في ضوء علم االتصال المعاصرخلیل أبو أصبع   1
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نه لیس عنصرا سـلبیا، أي ؤدي الى تولید دالالت جدیدة، أطریقة مختلفة تبیتلقاها 
  1.بل قد یشكل الجانب اإلیجابي

زلیـــة االســـتماع أســـتماع اهتمامـــا كبیـــرا وحـــث علـــى لقـــد أولـــى الجـــاحظ لال    
ن یحــرص علــى أنجــاح االتصـال، لــذلك فعلــى السـامع نصــات مـن تمــام همیـة اإلأو 

  .صغاء واالستماع من القائل نفسهاإل
تماع مـن القائـل علـى القـول لـم یبلـغ حرص على االسـأذا لم یكن المستمع إ: "یقول

  .2"القائل في منطقه، وكان النقصان الداخل على قوله بقدر الخلة باالستماع منه
نـه الهـدف أذ إذن هنـاك أهمیـة كبیـرة للمتلقـي إوكما قال أیضـا بالسـماع الحسـن،   

مـا المتلقـي فهـو أفالملقي هو المنتج لسـلعة الكـالم جله هذا الملقي، أعد من أالذي 
  .المستهلك بقیت تلك السلعة وفسدت ان لم نجد هذإالمستهلك ف

وللعـرب : " ذ یقـول محمـد مبـاركإالعرب عن باقي األمم  في هذا العنصر یتمیز  
، األخـرى اآلدابالعربیة افتراقا عن بعـض  اآلدابمیزة في نظریة التلقي قد تجعل 

 فاإلنصــات.. كــریمن الآاألول هــو القــر : ساســینأوهــذه المیــزة مســتمدة مــن عــاملین 
قــراءة بذ ال یكتفــي إفاهي ســیظل مــا بقیــت للزمــان بقیــة، ن وهــو تلــق شــآلــتالوة القــر 

الشــعر خــر ، والســماع تلــق شــفاهي دون شــك، واآلذاإد مــن الســماع بــن فــال رآالقــ
  3"جة لمتلق شفاهياوالشعر العربي ویغني أي بح

نــه أقارئــا، ذلــك  المتلقــي ســامعا ولــیس ن یكــونألقــاء هــذا یســتلزم وفــي بحــث اإل   
  .سمى من القراءةأسیلتزم السمع وهو 

 نــان تســتوفي كــل العناصــر التــي تكلمأیجــب  و الفــرد الرســالةأیتلقــى الجمهــور لف  
  .لقاءوحدث اإل ىالملق،ابقا وهي الملقي عنها س

ـــي كمـــا یكـــون    ـــه الملق ـــي بمـــا بعث ـــاع المتلق ـــراهین إاقتن ـــالحجج والب ـــا ب ذا كـــان ملیئ
قدرتـه العقلیـة ومسـتواه العلمـي،  بحسـ وتأویلهـاالمتلقـي بتحلیلهـا  المقنعة له، فیقوم

فالمســـتمع مســـتویات فهنـــاك العـــالم وهنـــاك المتوســـط العلـــم وهنـــاك الجاهـــل ویجـــب 
  .مخاطبة كل على حسب عقله
                                                        

 .57، رسالة ماجستیر جامعة وھران، ص التشكیل اللغوي ومھارات االلقاء للخبر التلفزیونيزھور حمیدي،   1
  315، ص  2، ج التبیینو  البیانالجاحظ ،  2
 . 285، ص 1999/ 1، المؤسسة العربیة للدراسات  والنشر، ط استقبال النص عند العربمحمد مبارك ،  3
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ـــة الصـــدر وشـــغل البـــال وحـــ"ن أوعلـــى المتلقـــي بـــدوره    الفضـــول  سیتمیـــز برحاب
  1"البريء

ٕ مع ویفهم وال یـرد و ما یسإن اوالمتلقي له حالت    مـا یكـون سـامعا فاهمـا ویـرد علـى ا
ین فیصـــبح ثنـــهـــو المســـتقبل فیحـــدث تفاعـــل بـــین اإلو ث عـــالملقـــي فیصـــبح هـــو البا

ٕ التواصل في حالة ذهاب و    .یابا
ـــــملقي     ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .متلقي      ـــــ

ــــ  متلقي  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .ملقي       ــــ
  

                                                        
 .111عبد الجلیل مرتاض، الظاھر والمختفي، أطروحات جدلیة في االبداع والتلقي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  1



  اإللقاء و الحوار                :الثانيالفصل 

34 

  الحوار وأهمیته: المبحث الثاني
  ماهیة الحوار: المطلب األول

  :الحوار
محادثــة بـین طــرفین أو أكثـر بهــدف تجلیـة فكــر مــا، أو : " بأنـه عرفـه حســانین    

، كبـر مـن التفــاهمإبـراز تصـور لموضـوع مــا، بعیـدا عـن التعصـب ، وتحقیــق قـدر أ
  .1"أهداف عامة ونافعة  ىوذلك للوصول إل
 ىلـأو مجموعـات ع اعملیـة تتضـمن تبـادل الحـدیث أفـراد: " بأنـه كما عرفه العبید 

توجهــاتهم وأفكــارهم مــن أجــل تبــادل المعرفــة والفهــم  فیمــا بیــنهم ، ویغلــب  اخــتالف
  واجتماعیــةتبــاع أســالیب تربویــة بادوء والبعــد عــن الخصــومة والتعصــب علــیهم الهــ

    . 2"كل طرف قبول رأي الطرف اآلخر والحقیقة  استعداد مع
والمقصـــود بـــالحوار فـــي هـــذه الدراســـة أنـــه نـــوع مـــن الحـــدیث بـــین شخصـــین أو    

أو بین الطالب ومعلمیهم أو بین الطـالب  الثانویة،لة عتین من طالب المرحمجمو 
دارة المدرسة یتم من خ ٕ علیهـا بقصـد لة متنـازع أالله تبادل المعرفة أو مناقشة مسوا

ـــة لالتوصـــل  ـــ جدیـــدة،معرف ـــب علیـــه  مناســـبة،رأي أو نتیجـــة  ىأو التوصـــل إل ویغل
ل طــرف لقبــول الحقیقــة كــ اســتعدادمــع  والتعصــب،والبعــد عــن الخصــومة  الهــدوء،

  .اآلخرید الطرف  ىولو ظهرت عل
  :الحوارثقافة 

مة ســـال ىالمحافظـــة علـــ ىقــدرة المتلقـــي والمرســـل علــ: " نهـــا بأ عرفهــا المنجـــرة   
تـــدفق المعلومـــة والحـــدیث بـــین الطـــرفین ، والـــوعي واإلدراك التـــام لطبیعـــة الحـــوار 

ذلـــك مـــن إدراك  ىطبیقاتـــه المختلفـــة ، ومـــا یترتـــب علـــوأهدافـــه وآدابـــه ومهاراتـــه وت
ن یكــــون أاإلیجابیــــة مــــن أجــــل  االتجاهــــاتالحقــــائق والمفــــاهیم والقــــوانین، وتــــوافر 

  .3"الحوار مؤثرا في الفرد والمجتمع 

                                                        
مجلة الدراسات التربویة و  شاط المدرسي ودوره في تنمیة ثقافة الحوار لدى طالب التعلیم الثانوي، الن السید أحمد حسانین،   1

  324، ص 2011، مصر ، 2االجتماعیة ، ع
رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة ، تعزیز ثقافة الحوار ومھارتھ لدى طالب المرحلة الثانویة،  إبراھیم عبد هللا العبید،   2

  .42ھـ، ص1429الملك سعود، الریاض،  جامعة
  93، ص2005، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، حوار التواصل من أجل مجتمع معرفيالمھدي المنجرة،   3
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الجـــو العـــام الـــذي یكتنـــف حیـــاة الطـــالب داخـــل : " بأنهـــا عرفهـــا عبـــد الكـــریم  كمـــا
المدرســة ، ومــا فیــه مــن مبــادئ وأعــراف وأطــر تفكیــر،  بحیــث یصــبح هــذا الجــو 

   . 1"قائما لتبادل الرأي ألحادیثه، ومحاولة فهم اآلخر ال إللغائه 
 ىالعملیـة التـي تشـتمل علـ: ة بأنهـاویمكن تعریف ثقافة الحوار فـي هـذه الدراسـ    
ــــ ف طــــالبتعــــر  ــــة المرحل ــــه  ىالثانویــــة عل ــــه وآلیاتــــه ومعوقات طبیعــــة الحــــوار وآداب

ـــة ـــه المختلف ـــه وتطبیقات ـــةومهارات ، و الحـــدیث مـــع ، وتمكـــنهم مـــن المحـــاور اإلیجابی
اإلیجابیـة مــن أجـل أن یكـون الحــوار مـؤثرا فــي  االتجاهـاتالطـرف اآلخـر، وتــوافر 
، وتسـهم فـي تكــوین الب وتـؤثر فـیهملثقافـة توجـه ســلوك الطـأفـراد المجتمـع، وهـذه ا

  .رؤیتهم 
  أنواع الحوار  :المطلب الثاني  

ــــد    ــــف تبعــــا لتنــــوع شخصــــیات المتحــــاورین ، وطبیعــــة  ةللحــــوار أنــــواع عدی تختل
حث أبـرز یة المحیطة به، وسوف یستعرض البموضوعات الحوار  والظروف البیئ

   .أنواع الحوار التعلیمي ىم التركیز علل عام وأخیرا سیتأنواع الحوار بشك
أنواعا للحوار وفق قـرب المحـاور كمـا  الحوار بشكل عام فقد ذكر النوح  أما أنواع

  :یلي
وهو الشائع ، وصورته أن یوصل المحاور رسالته للمتحاورین : الحوار الكالمي -

  .بصورة مباشرة بدون حواجز
و ابا أو یكتب مقـاال تتضـمن نصـا أوهو أن یؤلف المحاور كت: الحوار الكتابي  -

طــالع علیهــا، وبهــذا یكونــون علــى تواصــل ولكــن توجیهـا ، ویطالــب المتحــاورین اال
  .  عن بعد 

وهو الكتابة في المنتدیات، أو المشاركة في الحـوارات التـي  :الحوار اإللكتروني -
  .   2یتم طرحها ، وهو أیضا عن بعد

  : دف من الحوار وهينواع الحوار وفق الهأكما ذكر خوجة   
  . 1الحوار األسري  وعقدي الالحوار التعلیمي ، الحوار 

                                                        
  73، ص2007ورقة عمل مقدمة بحلقة النقاش المنعقدة ،جدة،  نشر ثقافة الحوار في المؤسسات التعلیمیة، راشد عبد الكریم،   1
، مصر ، 61مجلة مستقبل التربیة العربیة، ع مدى استخدام ھیئة التدریس بالحوار وأسالیب تنمیتھا، مساعد عبد هللا النوح،   2

  311، ص2010
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  :أیضا األنواع التالیة للحوار  يوذكر الشویخل
فالحوار الهـادئ هـو الـذي یغلـب علیـه طـابع الهـدوء : من حیث الهدوء والتشنج  -

لبــا یصــدر هــذا الحــوار عــن إنســان یتحلــى بدرجــة عالیــة مــن األخــالق اواللــین ، وغ
ـــه الحـــوار اال -وار المتشـــنج الســـامیة ، بینمـــا الحـــ فیـــه  ىتتعـــال -نفعـــالي یقصـــد ب

  .الصیحات وقد تستخدم فیه األلفاظ النابیة 
ویقصد بالحوار المتفتح الذي یجري من قبـل : الحوار المتفتح والحوار المتزمت  -

ب تزمــت فیزاولــه فــرد متعصــمإنســان یملــك صــدرا رحبــا وأفقــا واعیــا ، أمــا الحــوار ال
  .فكریا 

  .حوار االستزادة من المعلومات وحوار المهاترة  -
  . 2حوار الحقیقة وحوار المنافع الشخصیة -
مـــین  أن لـــه أیمـــي تحدیـــدا ذكـــرت نـــدل حبـــار و وفیمـــا یتعلـــق بـــالحوار التعل    

  :أنواعا عدة هي
ــــة  :الجمــــاعيالحــــوار   ــــة بالخلفیــــة النظری ــــدأ بتزویــــد الطلب والمــــواد  المناســــبة،ویب

ال ن الطلبــــة إبالموضــــوع ، وبــــدون هــــذه الخلفیــــة فــــ در التعلیمیــــة المتعلقــــةوالمصــــا
 ىإلـ يمـا تـؤدفي المشاركة الهادئـة فـي الحـوار ، والطریقـة المناسـبة غالبـا  نیرغبو 

السـیر  ىالحـوار ،ممـا یـؤدي إلـ اتجـاهوتغییـر  السـتثارةوضع األسئلة التـي تسـتخدم 
  .األهداف التعلیمیة المنشودة  اتجاهفي 

شــــاد الطلبــــة بمجموعــــة مــــن األســــئلة ویكــــون مناســــبا إذا تــــم إر  :الموجــــهر الحــــوا
 المتوقعــة،كتشــاف بعــض المبــادئ أو القواعــد أو العالقــات التــي تــرتبط بالنتیجــة ال

السـتنتاج الـذي ینتقـل مـن ا و التفكیـر ىطلبة في الحوار الموجه تدریبا علویتلقى ال
  .خطوة ىلإخطوة 

مهــــاراتهم تطـــویر  ىالطلبـــة علـــ خدم لمســـاعدةویســـت:  الحـــوار التـــأملي التفكیـــري
یجاد حلول للمشكالت المختارة ىلإالتحلیلیة ، والتوصل  ٕ   . 3بدائل وا

                                                                                                                                                        
  51ھـ، ص1429، مركز الملك عبد العزیز، الریاض، 2الحوار وآدابھ ومنطلقاتھ، طخوجة س،   1
  .136 ص ،2011 ن،عما الشروق، دار ،الحوار أخالقایات  الشویخلي،  2
، 2011، جامعة الموصل،3مجلة أبحاث كلیة التربیة ، ع أثر استخدام الحوار في تحصیل طالب الثانویات،  ندى الحبار ،   3
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القضـایا التـي  ىعلـ االطـالعتمكـین الطلبـة مـن  إلـىویهـدف  :االستكشافيالحوار 
وجهـات نظـر  ىاالطالع عل ىوهو یساعد الطلبة عل والخالف،یثار حولها الجدل 
  .المختلفةتسامحا وتقبال لألفكار  یصبحوا أكثریساعدهم في أن الطلبة اآلخرین و 

 المعلومــــات،وجمــــع  الناقــــد،یمــــارس فیــــه الطلبــــة التفكیــــر  :االستقصــــائيالحــــوار 
 . 1أساس الحدث ىأساس الوضوح والبرهان ولیس عل ىالنتائج عل واشتقاق

  أهمیة الحوار :المطلب الثالث 
كمــا أنــه  واآلراء،راء وتطــویر األفكـار یعـد الحــوار مـن األســالیب النافعــة إلثـ    

من خالل ممارسته مع الطـرف ونستطیع  نسان،اإلالعقلیة عند  ىمفید لتحریك القو 
ـــة ســـامیة وهـــدفا أاآلخـــر  ـــق غای ـــ نبـــیال،ن نحق ظهـــار  الحـــق، ىوهـــو التوصـــل إل ٕ وا

ــه،الشــبه  ورد الصــواب، بطال ٕ ن نقلــل مــن أهمیــة الحــوار فــي جمیــع أ وال یمكــن وا
ألهمیـة الحـوار  ةجوانـب محـدد ىتصـر فـي السـطور التالیـة علـقنوسـوف  ،مجاالتـه

   :یليكما 
  : االجتماعیةو أهمیة الحوار من الناحیة التربویة  -أوال 
  : أهمیة الحوار من الناحیة التربویة  -أ     

وتفعیله من أجل اإلعداد  ضرورته على اوأكدو  بالحوار،علماء التربیة  اهتم    
 فـــي تحقیـــق  العلیـــان ىالحـــوار یســـهم كمـــا أشـــارت ســـر  ألن ،لألبنـــاءالجیــد والســـلیم 

ات وضـع مقـدم ىلإأكد حسانین  كما  ،2هذا ما دعا المربین ولعل التربویة،الثمار 
ـــ للحـــوار،وآداب وقـــیم ومهـــارات  ـــه  ىبغیـــة الحصـــول عل مـــنهج ســـلیم یســـتطیعون ب

  .ورائهالثمرة المرجوة من  ىالوصول إل
و  الهــــویش ،العبیـــد ،العلیــــان ىســـر (مـــن  كــــلوقـــد تنـــاول أهمیــــة الحـــوار التربـــوي 

   :ما یلي افذكرو   )الحازمي
  .للطالبأنه وسیلة لحل المشكالت السلوكیة  -  
ــة مــن  إبداعاتــه، ویمــنحن الحــوار یصــقل قــدرات العقــل وینمــي أ -   الطالــب جمل

  .اآلخرینالقیم والمهارات المیسرة لحسن التعامل مع 
                                                        

  .108نفس المرجع السابق، ص  1
ة، جامعة طنطا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربی دور ریاض األطفال في تنمیة مھارات الحوار،  سرى العلیان،   2

  .52ھـ، ص 1434مصر، 
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شــــباع الحاجــــة  الفعالــــة،والمشـــاركة  جابیــــاتالتعلیمــــي، كاإلیتنمیـــة الســــلوك  -   ٕ وا
والتوصـــل  العلمیـــة،وزیـــادة المعلومــات والحصـــیلة  واآلراء،وتقریـــب األفكـــار  للعلــم،

  .  سة، والدخول في المناقشة العلمیةلكشف الحقیقة ، وتولید روح المناف
بنـاء ینشـأ فـبعض األ اللسان،وفصاحة  األدبیة،یكسب الحوار الطالب الشجاعة  -

لـذا البـد مـن  لـك،ذ علـىلعـدم تعـوده  بخـاطره،یجـول  ن یعبر كماأ عال یستطیوهو 
 الحــوار، ىوتشــجیعهم علــ وانفعــاالتهم، أنفســهمبنــاء فرصــة التعبیــر عــن إعطــاء األ

الوقائیــة والعالجیــة لعیــوب النطــق التــي قــد  الطــرقفضــل أن الحــوار یعــد مــن أكمــا 
   .اآلخرینتعیق التواصل مع 

ـــة  - التـــدریس  تاســـتراتیجیافاســـتخدام  التغیـــر،عـــالم ســـریع  لمواجهـــة الـــنشءتهیئ
 المسـتجدة،مواجهة المشكالت  علىساعد المتعلم ی المناقشةو الحوار  علىالقائمة 

عداده لعالم  ٕ    .متغیروا
 حاجاتــه،إشــباع  إلــىفالطفــل یحتــاج  األســریة،یســاهم الحــوار فــي تقویــة الــروابط  -

عطائه  ٕ    .سرویستفالكافي عندما یسأل  االهتماموا
ـــدى  االســـتقاللیةتنمیـــة  - ـــتعلم ل لتحصـــیل المعرفـــة حســـب أســـلوبه  المـــتعلم،فـــي ال

  .واستعداده
  .1والثقة بالنفس المواجهة، علىزیادة جرأة المتعلم وقدرته  -
  : االجتماعیةأهمیة الحوار من الناحیة  -بـ 
 یـااجتماعحیـث یعطـي بـین أبنـاء المجتمـع بعـدا  كبیرة، اجتماعیةللحوار أهمیة     

 ممكــن،أقصــى حــد  إلــى االخــتالفویخفــض ســلبیات  الطبیعــي، هیضــعه فــي إطــار 
  .وخیرافي هذا اإلطار رحمة  االختالفویرفع من مستوى إیجابیاته لیكون هذا 

،  )الشـاماني ( ، )الشوبكي وقاسم ( لحوار كل من جتماعیة لوقد تناول األهمیة اال
  :ذكروه ما یلي برز ماأ، وكان من ) العلیان  ىسر ( و ) العبید(
 واحتــرام، جتمــاعي للفــرد، كحســن التعامــل مــع اآلخــریني الحــوار الســلوك االینمــ -

آلراء والمقترحـــات، والبعـــد عـــن ، والبعـــد عـــن التعصـــب لـــآرائهـــم وتقـــدیر مشـــاعرهم
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لقصــور ، ومعالجــة ااألنانیــة وحــب الــذات، وتنمیــة روح العمــل الجمــاعي، والتعــاون
  .أو النقص في عناصر الشخصیة

لمـواطن یجعـل ا الصـالحة، ممـانمي الحوار بین أفراد المجتمع مفهوم المواطنـة ی -
 حیاتهـا، جماعـة یشـاركهاشـخص یعـیش فـي  ىلـإیتحول من شـخص یعـیش لنفسـه 

  .المجتمعلیصبح عضوا مسؤوال في  تبعاتها،ویتحمل 
ــــع ضــــمن  مجتمــــع،أن الحــــوار حاجــــة إنســــانیة ال یســــتغني عنهــــا أي  - ــــث یق حی

ــاة  لإلنســان، جــات األساســیةاالح  الحــوار،لكــل إنســان هــي  االجتماعیــةفبدایــة الحی
  .1الشاذةما العزلة فهي الحالة أ صل،األوالعالقة هي 

حیـث یعكـس  لألمـة،یجـابي بـین أفـراد المجتمـع الوجـه الحضـاري یكشف الحوار اإل
ـــین  ـــة الحســـنة ب یـــوفر كمـــا  الحســـنة،المجتمـــع بـــاألخالق  واتصـــاف األفـــراد،العالق

المهمــــات  والمــــال، ویحقــــقفــــراد المجتمــــع الوقــــت والجهــــد أبــــین ح النــــاج الحــــوار
  .منهواألهداف المرجوة 

فــي  االجتماعیــةإن الحــوار یســاهم فــي تســییر التعامــل مــع الكثیــر مــن القضــایا  -
أو ثقافیــة أو دینیــة أو  اقتصــادیةأو  اجتماعیــةسیاســیة او  كافــة،المیـادین المختلفــة 

  .إیدیولوجیة
 االتفـاقوزیـادة  المجتمـع،طیـاف المختلفـة فـي األتقریب بـین الحوار یساهم في ال -

  .بینها
   :المعاصرةأهمیة الحوار في ظل التغیرات العالمیة :ثانیا    

، وفــي ظــل التطــور التقنــي  واالتجاهــاتیــزدحم العــالم بــالكثیر مــن األفكــار 
 ، ممـا واالتجاهاتزادت سرعة تبادل وتناقل األفكار  االتصاالتفي مجال وسائل 

تقان مزیـد مـن المهـارات ، وتعـد مهـارة  اكتسابالفرد  ىم علیحت ٕ العلم والمعرفة ، وا
الحوار من أهم المهارات التي بدونها قد یفشل اإلنسان في التواصـل اإلیجـابي مـع 

نتـائج مفیـدة بعیـدا عـن  ىكار والخبرات وتكاملهـا للوصـول إلـاآلخرین ، وتبادل األف
همیــة أأن  ىذا الســیاق یشــیر فلمبــان إلــي هــ، وفــ واالنحــرافالخصــومة والتعصــب 

الحوار تزداد في وقتنا الحاضر بسبب طبیعة هذا العصر الـذي نعیشـه حیـث كثـرة 
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، حتـي أصـبحت واالتصـاالتمخاطر الغـزو الفكـري الثقـافي وتنـوع سـلبیات التقنیـة 
ـــة وجذابـــة ومـــؤثرة ،  وذكـــر . ییر الســـلوكقـــیم ومعـــا واختلطـــتوســـائل اإلفســـاد قوی

لمیـــة، أنـــه عصـــر التـــدفق المعرفـــي والثـــورة العبالعصـــر الحـــدیث یتســـم أن  ســـالمان
ولة كأســـلوب للحیـــاة الســـویة ، وهـــذا ؤ الحریـــة المســـ ىوعصـــر المطالبـــة بـــالعودة إلـــ

بلغــة الكــالم وبالشــروط التــي تســاعد علــى  االهتمــامیتطلــب مــن اإلنســان ضــرورة 
جتمع المعرفـة م فیرى بأن عصر ) العبید( أما  1إتقان التحاور في مجاالت الحیاة

ن أالفــرد  ىمهنیــة والتقنیــة المختلفــة یحــتم علــتطبیقاتهــا الثقافیــة والبوالثــورة العلمیــة 
 مناســبةن یقــدمها بصـورة أقـي الكلمــات والعبـارات واألفكـار و یفكـر فیمـا یقــول ، وینت

 عال یسـتطیخـرین، باعتبـاره كائنـا اجتماعیـا تى یتسنى االتصال والتواصـل مـع اآلح
خــرین الــذین یحیطــون بــه وهــذا ال یــأتي إال بــالحوار و إتقــان عــن اآلل العـیش بمعــز 

ن تنمـي ثقافـة الحـوار فـي أوأخیرا یؤكد قندیل بأنه إذا كان من الضـروري . اراتهمه
         .المعاصرةتكون أكثر ضرورة في ظل التغیرات  االعادیة فإنهالظروف 

ووسـیلة فـي  العصـر،ساسـیا تملیـه طبیعـة أن الحـوار یعـد مطلبـا أمما سـبق یتضـح 
  .صواباكثر ووسیلة للوصول لآلراء األ اآلراء،إشاعة ثقافة تقبل االختالف في 

  :المراهقةهمیة الحوار في مرحلة أ :ثالثا 
المـربین  ىوتملي عل خاصة،رعایة  ىلإمرحلة المراهقة متطلبات تحتاج ل     

، وتحـــدد االتجاهــاتلكونهـــا تتبلــور فیــه القــیم و  واالهتمــام،قــدرا كبیــرا مــن العنایــة 
العدیــــد مــــن  وترســــم فیهــــا  والســــلوكیات،وكثیــــرا مــــن المفــــاهیم  والرغبــــات،المیــــول 
اإلســالم كمــا  ولــذا أولــى حیاتــه،ضــوئها یتحــدد مســار الشــاب فــي  ىوعلــ الســمات،

بالشباب ، وقد أكـد عـدد مـن المـربین علـى أهمیـة الحـوار  اكبیر  اهتماما ذكر العبید
فــالمراهق  بــات وقــیم راســخةلــك حتــى یــتم تجاوزهــا بثفــي هــذه المرحلــة تحدیــدا ، وذ

كثیــرا مــن قــیم ومبــادئ المجتمــع إن لــم یقتنــع بهــا  ض كمــا تشــیر بســمة الطیــاریــرف
عطـا ذاتیا ٕ قنـاع وا ٕ ء المراهـق فعملیة اإلجبـار واإللـزام فـي هـذه المرحلـة دون حـوار وا

  .وخیمةمر خطیر قد تكون عواقبه أفرصة للتعبیر عن رأیه 
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متكیفـا مـع مجتمعـه  نمـا كـاكلن المراهـق أیاق یؤكد باوزیر با السذوفي ه  
منتجـا وعـاقال یتعامـل ویتحـاور مـع أفـراده  وسـالم،یكون متعایشا متفاعال فیه بأمن 

   .1واالجتماعیةمستشعرا مسؤولیته الوطنیة 
ــــول    ــــى هــــذا یمكــــن الق ــــىن الحــــوار للمراهــــق أوعل ــــب كبیــــر مــــن  عل جان
ویكـون عالقـات ألفـة  اآلخـرین،ن یتواصـل مـع حیث یستطیع من خاللـه أ األهمیة،
كوســــیلة مهمـــة فــــي نقــــل وتلقــــي  اســــتخدامهمـــن خاللــــه  كــــذلكویســــتطیع  ومحبـــة،

باإلضـافة إلـى أنـه مـن خـالل الحـوار  تنـوعهم، اخـتالف علـىالخبرات مع اآلخرین 
  .كافةد المجتمع اتضیق هوة الخالف والشقاق بین المراهق وأفر 

  :المختلفة التعلیمیة لى المتعلم في المراحلأثر الحوار ع:المطلب الرابع 
  :الحوار في المرحلة االبتدائیة-1

المرحلـة االبتدائیــة هـي المرحلــة األولـى التــي یعیشـها الطفــل فـي المدرســة، ألن 
ــاد مســتمر، وهــو فــي حاجــة إلــى مناقشــة، إلــى معرفــة، إلــى  رغباتــه تكــون فــي ازدی

لهــم لیــتم اســتثارة  وال یكــون ذلــك إال بــالحوار معهــم واإلنصــات. الشــعور بمــا حولــه
ــاتهم وتحقیقهــا بــدال مــن طمســها، ومناقشــة األمــور معهــم یتــرك أثــرا طیبــا فــي  رغب
محبــتهم للمدرســة وتجعلهــم یقبلــون علــى موادهــا وعلــى المقــررات المدرســیة بمحبــة 

  .وهدوء وشغف
  :الحوار في المرحلة المتوسطة-2
لـثالث، ولكـل مرحلة التعلیم المتوسـط مرحلـة وسـطیة بـین المراحـل الدراسـیة ا  

مرحلـــة متغیراتهـــا وأهمیتهـــا فـــي تنشـــئة الجیـــل، فهـــي بـــدایات الرجولـــة والبلـــوغ ومـــا 
لـــذلك البـــد مـــن االهتمـــام بهـــذه . یصــاحب ذلـــك مـــن التمـــرد والتمركـــز حـــول الـــذات

  .المرحلة ومعرفة سبل تعلیمهم وتثقیفهم وتنشئتهم
أداء مهمتــه  فـالمعلم النــاجح هــو الــذي یفـتح حــوارات مــع تالمذتــه وذلـك یســاعد فــي

نجــاح رســالته  ٕ عنــدما تســأل الكثیــر مــن التالمیــذ فــي هــذه المرحلــة تجــد أن لهــم و .وا
  .آراء ومالحظات حول معلمیهم فهم ینقدون كل شيء في المعلم
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  :الحوار في التعلیم الثانوي-3
المرحلة الثانویة مرحلة یكون فیها التالمیذ شبابا ورجاال وهـي مرحلـة تمییـز    

بـــد أن یخصـــص لهـــؤالء معلمـــون جـــدیرون مؤهلـــون ویحققـــون وال. لمراحـــل قادمـــة
  .رغبات وطموحات التالمیذ من النواحي العلمیة والنفسیة والتربویة

فـــالمتعلمون فـــي هـــذه المرحلـــة لهـــم طاقـــات وطموحـــات، ولمحـــاورتهم آثـــار 
ثـارة المنافسـة : فعالة منها ٕ شحذ للذهن وتقریـب للمعـاني وتشـجیعهم علـى المبـادرة وا
  .جیر الطاقات الحیویة لدیهم وتثبیت العلم في قلوبهم ألنهم شاركوا فیهالبناءة وتف

فالمعلم الذي یعامل هؤالء التالمیذ على أنهم رجال یحاورهم ویناقشهم سینجح 
  .معهم
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  :تمهید
تهـــدف الدراســـة المیدانیـــة مـــن هـــذا البحـــث 

المطالعـة الموجهـة لـدى  إلى وصف وتحلیل نشاط
تالمیذ السنة األولى ثانوي محـاولین بـذلك اإلجابـة 

إلى أي حد یمكن :" على السؤال العام المتمثل في
أن یســـــهم نشـــــاط المطالعـــــة الموجهـــــة فـــــي تنمیـــــة 
مهارتي اإللقاء و الحوار عند تالمیذ السنة األولى 

  ".ثانوي؟
مســجلین بــذلك مــدى إقبــال التالمیــذ علــى هــذا    

اط ومدى تجاوبهم معه محـاولین ذكـر أسـباب النش
وقبــــل . عــــزوفهم عــــن نشــــاط المطالعــــة الموجهــــة 

التطرق إلى تحلیـل واسـتخالص النتـائج نسـتعرض 
بعض المالحظات التـي رافقـت توزیـع االسـتمارات 

  .االستبیانیة وتعیین عملیة البحث
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 :اختیار عینة البحث
ویـــع فـــي اختیـــار الثانویـــات لقـــد اتجهنـــا فـــي دراســـتنا المیدانیـــة هـــذه إلـــى التن

موضــع البحــث و الدراســة فاخترنــا ثانویــة مــن مــدینتنا وأخــرى مــن عاصــمة الوالیــة 
ونظرا لكثرة عدد التالمیذ في مستوى السنة األولـى ثـانوي فإنـه تعـذر علینـا . الجلفة

دراســة جمیــع الحــاالت، ولــذلك لجأنــا إلــى اختیــار عــدد معــین مــن العــدد اإلجمــالي 
وهـو مـا یعـرف بالعینـة، واسـتطعنا مـن خـالل ذلـك . والفحص حولهإلجراء الدراسة 

تطبیق هذه الدراسة على قسـمین مـن الشـعبتین األدبیـة و العلمیـة، ومـن ثـم تطبیـق 
وقــد بلــغ عــدد أفــراد . النتــائج علــى المجتمــع األصــلي الــذي تنســب إلیــه هــذه العینــة

ـــا و ســـبعین  ـــة البحـــث ثالث ـــي اختیارهـــا أن تكـــ) 73(عین ـــة روعـــي ف ون ممثلـــة حال
لجمیع متغیرات الدراسة، وكان اختیارنـا للعینـة منظمـا ومقصـودا ونحـاول فیمـا یلـي 

  .استعراض أسلوب اختیار العینة و أهم السمات البارزة فیها
  : أسلوب اختیار العینة

األولــى مـــن مدینــة حاســـي بحـــبح : لقــد تـــم اختیــار العینـــة مــن تالمیـــذ ثـــانویتین    
اصمة الوالیـة ، وقـد ارتأینـا التنـوع بـین الشـعبة العلمیـة مسقط رأسنا و الثانیة من ع

و األدبیـــة فـــي مســـتوى الســـنة األولـــى ثــــانوي والمالحـــظ هـــو اهتمـــام تالمیـــذ هــــذه 
  .المرحلة بهذا النوع من الدراسات قصد المساعدة في ملء االستمارات االستبیانیة

  :تنفیذ البحث
ــم تنفیــذ بعــد التأكــد مــن صــالحیة االســتبیان لدراســة الموضــو     ــد العینــة ت ع وتحدی

  :البحث وفق الخطوات التالیة 
توزیع االسـتمارات االسـتبیانیة علـى مجتمـع  البحـث بالیـد وذلـك فـي الثـانویتین  –أ 

المحددتین سابقا، وتم تجمیعها بعد ترك فترة محددة للتالمیذ لملئها، وتم تنفیـذ هـذه 
  .2017الخطوة في شهر أفریل 
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  .لیلها وتفسیرها في ضوء تساؤالت البحثاستخراج النتائج وتح –ب 
  

  تحلیل االستبیان : المبحث األول
  هل یستهویك نشاط المطالعة؟: 1السؤال 

  : 1جدول البیانات رقم 
  النسبة المئویة    التكرار   اإلجابة 

  93.61  68  نعم 
  6.84  5  ال 

  %100  73  المجموع 
  : أن نالحظ 1من خالل النسب التي یحتویها الجدول رقم    

ــذین تســتهویهم المطالعــة تقــدر ب ــذ ال ، وهــي أكبــر نســبة %93.16: نســبة التالمی
فقـط، ومـن ذلـك  %6.84من الذین ال تستهویهم المطالعـة حیـث تقـدر نسـبتهم ب 

  .نستنتج أن معظم التالمیذ یهوون المطالعة
  هل تعتبر هذا النشاط مهما في حیاتك الدراسیة؟ :2السؤال 

  : 2جدول البیانات رقم 
  النسبة المئویة    التكرار   اإلجابة 

  %95.90  70  نعم 
  %4.10  3  ال 

  %100  73  المجموع 
مــن التالمیـذ یعتبـرون نشــاط  %95.90مـن جـراء النســب المتحصـل علیهـا أي    

وبـذلك یتبـین أن .ال یرونهـا مهمـة  %4.10المطالعة مهما في حیـاتهم الدراسـیة، و
  .اط في الحیاة الدراسیةأغلبیتهم یدركون مدى أهمیة هذا النش
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فهـــل یـــنعكس ذلـــك علـــى حیاتـــك الیومیـــة " نعـــم: "كـــان الجـــواب بــــــــــ إذا :3الســـؤال 
  وكیف ذلك؟

نستنتج من خالل هذا السؤال أن معظم التالمیذ ترتكز إجاباتهم على أن المطالعة 
كساب للرصـید اللغـوي  ٕ تنعكس على حیاتهم الیومیة لما تقدمه من إثراء للمعارف وا

ي یمكن توظیفه في الحوار، كما أنها تنمي لدیهم القدرة العقلیة وتزیل الغموض الذ
إضــافة . عــن بعــض األفكــار وتســاعدهم علــى حــل المشــكالت وفهــم المصــطلحات

إلـى أنهــا تكسـب التلمیــذ حسـن التعامــل مــع األفـراد ومســاعدته علـى مناقشــة بعــض 
اآلخــرین مــن خــالل  األفكــار، كمــا یراهــا بعضــهم حمایــة لــه مــن الوقــوع فــي أخطــاء

غیر أنه یوجد من أجاب بأن المطالعة أحیانا تكون سـبیال لتضـییع . استنباط العبر
  . وقته وهو أمر محیر بالفعل

ما رأیك في دروس المطالعة كتلمیذ سنة أولى ثانوي من الناحیة  :4ؤال الس
  التربویة، التثقیفیة والترفیهیة؟ 

التالمیــــذ كانــــت إجابــــاتهم علــــى أن  بــــالنظر إلــــى االســــتبیان نالحــــظ أن معظــــم   
المطالعة من الناحیة التربویـة تهـذیب للنفـوس وتربیـة ألخالقهـم وتحسـین سـلوكاتهم 
الذاتیة، أما من الناحیة التثقیفیة فإنها ذات أثر إیجـابي فـي تنمیـة القـدرات العقلیـة، 

  . كما أنها تنشر ثقافة الحوار إضافة الى ما تحققه من المتعة والتسلیة
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  هل تقوم بمطالعة مسبقة لهذه النصوص؟ :5السؤال 
  : 3جدول البیانات رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %71.24  52  نعم 

  %26.03  19  ال
  %2.73  2  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
ـــــــم  مـــــــن      ـــــــي یحویهـــــــا الجـــــــدول رق نالحـــــــظ أن نســـــــبة  3خـــــــالل النســـــــب الت

، و هــــــذا یــــــدل داللــــــة واضــــــحة علــــــى أن %71.24تقــــــدر ب" نعــــــم"اإلجابــــــة ب 
التالمیــــذ یقومــــون بمطالعــــة مســــبقة للنصــــوص، وهــــذا راجــــع الهتمــــامهم بهــــا أمــــا 

للـــــــــذین ال یقومـــــــــون بالمطالعـــــــــة  %26.03بقیـــــــــة اإلجابـــــــــات األخـــــــــرى فتمثـــــــــل 
المســـبقة، غیــــر أننــــا وجـــدنا مــــن یعفــــي نفســـه مــــن اإلجابــــة وهـــي نســــبة مقــــدرة ب 

  .وهي نسبة قلیلة جدا 2.73%
فهل تضیف هذه القراءة شیئا إلى فهمك " نعم"إذا كان الجواب بـ : 6 ؤالالس 

  أثناء الدرس؟
ــــــ ـــــات كانـــــت بـ ـــــا ســـــابقا أن معظـــــم اإلجاب ـــــراءة "نعـــــم"كمـــــا قلن ، وهـــــذا یؤكـــــد أن الق

المســــبقة تضــــیف أشــــیاء كثیــــرة، منهــــا زیــــادة اســــتیعاب التلمیــــذ وتشــــویقه لمتابعــــة 
  .نقاشالدرس في القسم فهي تعینه على التحاور وال

  فبماذا تبرر ذلك؟  "ال"كان الجواب بـ  إذا :7السؤال 
ـــــأن المطالعـــــة     ـــــرر ذلـــــك ب ـــــد ب ـــــراءة المســـــبقة تمامـــــا، وق ـــــاك مـــــن یهمـــــل الق هن

الموجهــــة كــــدرس خــــاص مــــع األســــتاذ یكــــون أفضــــل، ألنــــه فــــي نظــــره یزیــــد مــــن 
حمــــاس التالمیــــذ فــــي متابعــــة الــــدرس، فــــي حــــین أن المطالعــــة فــــي البیــــت تكــــون 
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ــــى اكتشــــاف كــــل مــــا یــــدور بــــالنص، فــــي حــــین یــــرى مملــــة، فاألســــ تاذ یســــاعد عل
  .البعض أن األولویة لمواد أخرى

  
  هل تجد متعة معینة من خالل درس المطالعة الموجهة؟ :8لسؤال ا

  :4جدول البیانات رقم 
  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 

  %82.21  60  نعم 
  %16.43  12  ال

  %1.36  1  عدم اإلجابة 
  %100  73  المجموع 

 
ممن  %82.21تخلص من نتائج هذا الجدول أن هناك نسبة عالیة تقدر بــــــــ نس  

، وهذا یدل علـى أنهـم یجـدون متعـة معینـة مـن خـالل درس "نعم"كانت إجاباتهم بـــ 
وهـــي تمثـــل نســـبة التالمیـــذ الـــذین رأوا أن ال  %16.43ثـــم تلیهـــا نســـبة . المطالعـــة

  .العة الموجهةمتعة في المطالعة بعد درس المط
  فما أثر هذه المتعة في نفسك؟ " نعم"إذا كان الجواب بــــــ  :9السؤال 
یتبین من خالل هـذا السـؤال أن النسـبة الكبیـرة التـي تجـد متعـة معینـة خـالل       

ــــدرس، ممــــا یحــــرك  درس المطالعــــة تــــرى أثرهــــا فــــي الشــــعور بالحریــــة ومتابعــــة ال
ــال نفس، كمــا یزیــل الكآبــة والملــل ویحبــب مشــاعرها حــول الموضــوع ویقــوي الثقــة ب

  .  القراءة لدیها ویستهویها لمتابعة الدرس
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  هل تواجه صعوبات في استیعاب دروس المطالعة الموجهة؟ : 10لسؤال ا
  :5جدول البیانات رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %23.28  17  نعم 

  %76.72  56  ال
  %100  73  المجموع 

    
صــــعوبات فــــي ال یجــــدون  %76.72ل أن أغلبیــــة التالمیــــذ وبنســــبة یبــــین الجــــدو 

اســتیعاب دروس المطالعــة الموجهــة، لكــن رغــم ذلــك توجــد نســبة معقولــة ال تــتمكن 
، وهي نسبة البد مـن النظـر فیهـا وفـي %23.28من فهم هذه الدروس والمقدرة بــ 

  .أسبابها
  ؟ فما هي هذه الصعوبات" نعم"إذا أجبت بـــ  :11السؤال 

لقــد كانــت إجابــات معظمهــم علــى الســؤال الســابق فــي عــدم وجــود صـــعوبات     
ــــة فــــي اســــتیعاب دروس المطالعــــة الموجهــــة، ــــدرة بــــــ و معین ــــاك نســــبة مق لكــــن هن

: تـرى بــأن هنـاك بعــض الصـعوبات والتــي ترجعهـا إلــى األسـباب اآلتیــة 23.28%
أن أن بعــض النصـــوص ذات لغـــة راقیــة جـــدا ولیســـت فــي مســـتوى التالمیـــذ، كمـــا 

هناك صعوبات في تقنیات الكاتب المستعملة في الوصـول إلـى المعنـى، وصـعوبة 
كمـا . بعض األلفاظ والمصطلحات، ویرجع بعضهم ذلك إلى الفوضى داخل القسم

  .أن هناك فئة منهم رأت أن هذه النصوص ال تتوافق مع میولهم الشخصیة
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  یدا؟بعد إنهاء نشاط المطالعة هل تجد نفسك مستف :12السؤال 
  :6جدول البیانات رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %89.06  65  نعم 

  %9.85  7  ال
  .%1.36  1  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
   
نالحظ من خالل الجدول أن نسبة التالمیذ الـذین یجـدون أنفسـهم مسـتفیدین بعـد   

رة بالمقارنة مع التالمیـذ ، وهي نسبة معتب%89.06إنهاء نشاط المطالعة تقدر بــــ 
ـــ  ، وهنــاك أیضــا %9.85الــذین ال یتمكنــون مــن االســتفادة والــذین قــدرت نســبتهم بــ

  .%1.36من لم یتمكن من اإلجابة مطلقا وقدرت النسبة بـــــ 
  فكیف تظهر استفادتك؟ " نعم"إذا كان الجواب بـــ : 13السؤال 

ــاة،  حســب رأي التالمیــذ نســتنتج أن اســتفادتهم تظهــر     فــي جمیــع مجــاالت الحی
بدءا بإثراء الرصید اللغوي والمعرفي، والتعرف على ثقافة جیل سابق، كما تمكـنهم 
من تعلم قواعد وفنون الروایة والقصة واكتسـاب مهـارة التحلیـل وسـهولة فهـم مغـزى 
الروایـــة، كمـــا تمكـــنهم مـــن التعـــرف علـــى شخصـــیة الكاتـــب والخـــروج بأفكـــار غیـــر 

  .   استیعاب مختلف النشاطات األخرى مألوفة والقدرة على
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  هل تدفعك المطالعة الموجهة إلى المطالعة الحرة؟: 14السؤال 
  :7جدول البیانات رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %94.54  69  نعم 

  %2.73  2  ال
  %2.73  2  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
   
لـــة مـــن التالمیـــذ مـــن جـــراء المطالعـــة مـــن خـــالل الجـــدول یظهـــر أن نســـبة معقو   

، فـي حـین أن نسـبة %94.54الموجهة یتوجهون إلى المطالعة الحرة وقـدرت بـــــــــــ 
ــــــ  التالمیـــــذ الـــــذین ال تـــــدفعهم المطالعـــــة الموجهـــــة إلـــــى المطالعـــــة الحـــــرة تقـــــدر بـــــ

  .، وهي نسبة متوافقة تماما مع الذین لم یتمكنوا من اإلجابة2.73%
فهل یستهویك الكتاب إلى درجة إتمامه أم تتوقف " نعم"ذا أجبت بــــــ إ :15السؤال 

  عند حد معین؟
  فكیف تقضي أوقات فراغك؟" ال"إذا أجبت بــــــ : 16السؤال 
إلــى بعضــهما نظــرا الرتباطهمــا  16و15لقــد تــم ضــم كــل مــن الســؤالین  :مالحظــة

  .بفكرتین متعاقبتین
ت أن الـــبعض یـــرى ضـــرورة فـــي إتمـــام كانـــت اإلجابـــا 15فیمـــا یتعلـــق بالســـؤال   

الكتاب خاصة إذا كان فیه نوع من التشویق، كمـا یـرى بعضـهم أن طبیعـة الكتـاب 
والموضــوع والكاتــب نفســه وحتــى أســلوبه كــل هــذه العوامــل تــتحكم فــي زیــادة رغبــة 
نقاصـها، وذهـب بعضـهم إلـى القـول بـأن مجـرد البدایـة فـي مطالعـة  ٕ إتمام الكتاب وا
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الشـــعور برغبـــة فـــي إتمامـــه مـــن بدایـــة الصـــفحة األولـــى، وعنـــد الكتـــاب تبعـــث فیـــه 
  . انتهائه تولد رغبة ملحة في البحث عن كتب أخرى لقراءتها

والمتعلق بالتالمیـذ الـذین ال یطـالعون خـارج نشـاط المطالعـة  16أما عن السؤال   
فـإنهم یقضــون أوقـات فــراغهم فــي مشـاهدة التلفــاز، وقــد تسـتدرجهم شــبكة االنترنــت 

  .وربما یذهب بعضهم الى اللعب بالشطرنج وحتى المسامرة. ث فیهاللبح
  هل یحفزك األستاذ على اقتناء كتب خارج مجال تخصصك؟ :17السؤال 

  :8جدول البیانات رقم 
  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 

  %82.21  60  نعم 
  %15.06  11  ال

  %2.73  2  عدم اإلجابة 
  %100  73  المجموع 

  
خــالل الجــدول أن هنــاك إجابــات مختلفــة فهنــاك مــن یقــر بتحفیــز  یتضــح مــن    

ـــــ  : األســــتاذ لــــه علــــى اقتنــــاء كتــــب خــــارج مجــــال تخصصــــك، وقــــدرت نســــبتهم بــــــ
ـــت . 82.21% ـــك یـــرى بعضـــهم أن تحفیـــز األســـتاذ منعـــدم وكان وعلـــى خـــالف ذل

  .، وهي نسبة توضح حقیقة ما في هذا السؤال%15.06: نسبتهم مقدرة بـــــــ
ــــ      ـــین مقـــدرة بـــــ ـــت نســـبة عـــدم المجیب ربمـــا .  %2.73: وفـــي خضـــم ذلـــك كان

  .لخوف منهم لم یجیبوا على هذا السؤال
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  هل تقوم الثانویة بوظیفتها في توجیهك نحو المطالعة؟ :18السؤال 
  :9جدول البیانات رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %72.61  53  نعم 

  %27.93  20  ال
  %100  73   المجموع

   
ــــ    ـــین بــــ ـــام %72.61بحـــوالي " نعـــم"قـــدرت نســـبة المجیب ـــروا بقی ـــد أق ، أي أنهـــم ق

الثانویة بوظیفتها في التوجیه نحو المطالعة، وعلى خالف ذلك أنكـر عـدد ال بـأس 
  .ذلك %27.39به قدر بنسبة 

  هل ترغب في إجراء امتحان تقویمي في المطالعة الموجهة؟: 19السؤال 
  :10انات رقم جدول البی

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %56.17  41  نعم 

  %35.62  26  ال
  %8.21  6  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
  
انخفضــت نســبة المجیبــین علــى هــذا الســؤال الخــاص بــإجراء امتحــان، فوصــلت   

فمنهم من رفض هذا األمر وكانت النسبة مقـدرة : أما بقیة التالمیذ %56.17إلى 
ــــ  ــــ %35.62بــ ومنـــه . %8.21، واكتفـــى البقیـــة بعـــدم اإلجابـــة وقـــدرت نســـبتهم بــــ

  .نستنتج أن التالمیذ یتهربون نوعا ما من إجراء امتحان تقویمي بنشاط المطالعة
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  هل ألسرتك دور في تحفیزك على المطالعة؟  :20السؤال 
  :11جدول البیانات رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %73.98  54  نعم 

  %24.65  18  ال
  %1.36  1  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
   
من الجدول یتبین أن نسبة التالمیذ الـذین تحفـزهم أسـرهم علـى المطالعـة تقـدر بـــــ  

فتمثــــل نســــبة التالمیـــذ الــــذین ال تهــــتم أســــرهم  %24.65، أمـــا النســــبة 73.98%
ــة عــدم إجابــة  . %1.36تمثلــت نســبتها فــي بتــوجیههم نحــو المطالعــة، وهنــاك حال

ویمكـن القــول هنــا أن هنــاك نوعــا مــن الالمبــاالة مــن قبــل أســر التالمیــذ فــي تحفیــز 
  . %24.65أبنائهم على المطالعة خاصة مع وصول النسبة إلى 

  ماهي النتیجة التي خرجت بها من ممارستك للمطالعة الموجهة؟ :21السؤال 
ممارســـتهم للمطالعـــة تمثلـــت فـــي خـــرج معظـــم التالمیـــذ بنتیجـــة مهمـــة جـــدا مـــن    

استیعاب دروسهم اللغویة بصفة خاصة، وبقیة األنشطة بصفة عامة، كما مكنـتهم 
مـن اكتســاب الخبــرة فــي تحلیــل النصــوص وحــب االســتطالع، كمــا اعتبروهــا دافعــا 
علـــى كتابـــة الشـــعر والخـــواطر إضـــافة إلـــى تعـــرفهم علـــى تقنیـــات مختلـــف األدبـــاء 

  .ودراسة أفكارهم
  ما هو البدیل الذي تراه مناسبا لتدریس المطالعة؟ :22السؤال 

نالحـــظ فـــي هـــذا الســـؤال  أن جـــل التالمیـــذ یقـــرون بعـــدم وجـــود بـــدیل لتـــدریس    
  .المطالعة الموجهة، واكتفى البقیة بعدم اإلجابة ربما لعدم فهمهم أو استیعابهم
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أثنـــاء هـــل تمتلـــك المهـــارات الالزمـــة لبـــدء الحـــوار و االســـتمرار فیـــه : 23الســـؤال 
 نشاط المطالعة الموجهة ؟

  :12جدول البیانات رقم 
  

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %78.08  57  نعم 

  %17.81  13  ال
  %4.11  3  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
أن نســــبة التالمیــــذ الــــذین لهــــم المهــــارة لبــــدء الحــــوار و مــــن الجــــدول نالحــــظ     

أن نســـبة  فـــي حـــین، %78.08لعـــة قـــدرت باالســـتمرار فیـــه أثنـــاء نشـــاط المطا
 وهـــذا یعكـــس. %17.81التالمیـــذ الـــذین ال یملكـــون هـــذه المهـــارات وصـــلت إلـــى 

مدى شغف الكثیر من التالمیذ و حبهم للنقاش، فـي حـین تعكـس النسـبة الضـعیفة 
  .خوف التالمیذ من المواجهة و السقطات التعبیریة أو اللغویة أثناء الحوار
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ل تتحــدث بطالقــة و بلغــة راقیــة أثنــاء الحــوار فــي ممارســة نشــاط هــ :24لســؤال ا
  المطالعة الموجهة؟

  :13جدول البیانات رقم 
  

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %69.86  51  نعم 

  %24.65  18  ال
  %5.47  4  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
  

ن یتكلمون نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله أن نسبة التالمیذ الذی
وهذا ، %69.86بلغة راقیة أثناء الحوار في ممارسة نشاط المطالعة قدرت ب

یعكس القدرة اللغویة التي یتحكم فیها التلمیذ في حواراته و نقاشاته، في حین أن 
نسبة الذین ال یتحدثون بطالقة تعكس عدم االهتمام و الالمباالة ، و غیاب دور 

  .حوار داخل البیتاألسرة في تشجیع األبناء على ال
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هل تعطي رأیك و تناقش في المواضیع المتعلقة بنشاط المطالعة  :25السؤال 
  الموجهة ؟

  :14جدول البیانات رقم 
  

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %82.19  60  نعم 

  %13.69  10  ال
  %4.10  3  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
أن نسـبة التالمیـذ الـذین یعطـون رأیهـم و یناقشـون من مالحظتنا لهذا الجـدول نجـد 

و هــذا راجــع للشـــجاعة األدبیــة التــي یمتلكهـــا ، %82.19فــي المواضــیع تقـــدر ب
في حین أن نسبة الذین ال یناقشون ضـئیلة، و تعكـس عـدم قـدرتهم علـى . التالمیذ

  .التعبیر ألسباب قد تكون نفسیة أو اجتماعیة
درة علـى اإللقـاء بالطریقـة المناسـبة فـي نشـاط هل لدیك المهـارة و القـ: 26 السؤال

 المطالعة الموجهة ؟
  :15جدول البیانات رقم 

  
  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 

  %73.97  54  نعم 
  %19.17  14  ال

  %6.84  5  عدم اإلجابة 
  %100  73  المجموع 
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ناسبة بلغـت نالحظ أن نسبة التالمیذ الذین لدیهم القدرة على اإللقاء بالطریقة الم  
ــــي اللغــــة، و  ، 73.97% ــــتحكم الســــلیم ف وهــــي نســــبة تعكــــس حســــن األداء و ال

بینما نسـبة التالمیـذ الـذین لیسـت لهـم القـدرة . الشجاعة األدبیة التي یمتلكها هؤالء 
علـــى اإللقـــاء بالطریقـــة المناســـبة راجعـــة إلـــى ضـــعف الملكـــة اللغویـــة و الخـــوف و 

  .القلق
 

مطالعة الموجهة قد أسـهم فـي تنمیـة قـدراتك علـى هل ترى أن نشاط ال: 27السؤال
 اإللقاء و الحوار؟ 

  :16جدول البیانات رقم 
  

  النسبة المئویة  التكرار   اإلجابة 
  %89.04  65  نعم 

  %6.84  5  ال
  %4.10  3  عدم اإلجابة 

  %100  73  المجموع 
 

مـــن خـــالل الســـؤال األخیـــر نجـــد أن معظـــم التالمیـــذ یقـــرون بإســـهام نشـــاط 
ة الموجهـــة فــي تنمیـــة قـــدراتهم علــى اإللقـــاء و الحـــوار، و هــذا مـــن خـــالل المطالعــ

لمــا لنشــاط المطالعــة مــن أهمیــة كبــرى فــي  وهــذا یبــرز، %89.04نســبة تقــدر ب
إكسـابهم  و ،تنمیة قـدرات التالمیـذ باعتبارهـا نشـاطا ممرنـا لنمـو الملكـات اإلبداعیـة

علـى التعبیـر بطالقـة الثقة بالنفس و حب الظهور و االكتشاف و ترویض اللسان 
  .و إتقان
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  التقییم العام و االقتراحات: المبحث الثاني 

  التقییم العام: المطلب األول 
دارت إشكالیتنا العامة حول نشـاط المطالعـة و الحـد أو المـدى الـذي یمكـن 
أن تكـــون بـــه أساســـا  فـــي تطـــویر مهـــارتي اإللقـــاء و الحـــوار لـــدى تلمیـــذ المرحلـــة 

عــن هــذا التســاؤل مــن أســئلة فرعیــة تصــب فــي قالــب نســبة  الثانویــة، و مــا یتفــرع
ــذ المرحلــة الثانویــة علــى هــذا النشــاط، و مــدى تجــاوبهم معــه و كیفیــة  إقبــال تالمی
تأثیره في ثقافتهم، و حتى مساهمة مختلف المقومـات لتحسـین مسـتویات المطالعـة 

  .في المرحلة الثانویة عموما
ــا مــن ذلــك فقــد أجــري االســتبیان لل ــائج معینــة     و انطالق ــذ للوصــول لنت تالمی

  .والتأكد من صحة بعض المعلومات أو نفیها
  :ومن خالل تحلیل نتائج االستبیان كانت النتائج التالیة

ــذین تســتهویهم المطالعــة، و قــدرت  %93.15وجــود نســبة  - ــذ ال مــن التالمی
نســــــبة إدراكهــــــم ألهمیــــــة هــــــذا النشــــــاط فــــــي حیــــــاتهم الدراســــــیة و الیومیــــــة 

م مــــدركون تمامــــا ألثــــر دروس المطالعــــة مــــن الناحیــــة ، و هــــ%95.89ب
ــــة، و تؤكــــد صــــحة هــــذه الفكــــرة اهتمــــامهم  ــــة و التثقیفیــــة و الترفیهی التربوی

، و ذلـــك %71.23بـــالقراءة المســـبقة لنصـــوص المطالعـــة بنســـبة قـــدرت ب
 .لیتمكنوا من المناقشة و الحوار أثناء الدرس و هذا من الغایات التربویة

مـــن التالمیـــذ الـــذین یجـــدون  %82.19إلـــى نســـبة  و تجــدر اإلشـــارة كـــذلك -
متعــة معینــة خــالل درس المطالعــة ألنهــا تتــرك أثــرا طیبــا بحــب االطــالع و 

 . المزید من االكتشاف
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مـــن التالمیــــذ  %23.28و یتبـــین مـــن خـــالل الدراســــة المیدانیـــة أن نســـبة  -
 76.71یجــدون صــعوبة مــا فــي اســتیعاب دروس المطالعــة بالمقابــل نســبة 

ـــى صـــعوبة ، و ربمـــا تعـــود األســـباب إلـــى عوامـــل  مـــنهم ال % یجـــدون أدن
 .البرنامج ، طریقة التدریس و التوقیت: ثالث 

و هنــاك مــن التالمیــذ مــن أرجعهــا إلــى طبیعــة النصــوص التــي تســمو فــوق 
مستواهم الدراسي، و استعمال بعض األلفاظ و المصطلحات الصـعبة كمـا 

و لعـل األمـر . لـى المعنـىقد یستعمل الكاتـب تقنیـات معینـة فـي الوصـول إ
األجـــدر باالهتمـــام هـــو عـــدم توافـــق موضـــوعات النصـــوص مـــع رغبـــات و 

مـن التالمیـذ الـذین  %9.58میـوالت التالمیـذ، ولـذلك كنـا قـد خرجنـا بنسـبة 
  .یعتبرون أنفسهم غیر مستفیدین نهائیا بعد إنهاء نشاط المطالعة الموجهة

ــــــى  تــــــدفعهم المطالعــــــة %94.52و یتبــــــین كــــــذلك أن نســــــبة  - الموجهــــــة إل
و هي نسبة تؤكد أن التالمیـذ شـغوفون بالمطالعـة، و ذلـك . المطالعة الحرة

أمر مشرف للغایة إن كانت العنایة الالئقة بهـم ، وعلـى خـالف ذلـك تشـیر 
ــــذین ال یطــــالعون خــــارج هــــذا النشــــاط، و  %2.73نســــبة  ــــى التالمیــــذ ال إل

األولــى، و إلــى یتوجهــون فــي أوقــات فــراغهم إلــى مشــاهدة التلفــاز بالدرجــة 
و . االستماع إلـى الموسـیقى، و البحـث فـي شـبكة االنترنـت بالدرجـة الثانیـة

لكن رغم هذا ال بد من ذكر جهـود األسـاتذة المسـتمرة فـي تحفیـز تالمیـذهم 
. على اقتناء الكتب و مطالعتها، حتى و إن كانت خارج مجـال التخصـص

ــــك نســــبة  ــــر  % 82.19و قــــد أكــــدت ذل ــــذین أق ــــذ ال ــــز مــــن التالمی وا بتحفی
األساتذة لهم، في حین تـنخفض النسـبة قلـیال فیمـا یتعلـق بـدور الثانویـة فـي 

 .%72.6توجیه التالمیذ إلى المطالعة و تقدر ب
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و إذا تحدثنا عن دور األسـرة فـي تشـجیع أبنائهـا علـى المطالعـة نجـد نسـبة  -
، و باقي النسبة تؤكد عدم اكتراث هذه األسر في تحفیز أبنائهـا 73.97%

 . اعلیه

األهمیة الكبیرة و الـدور الشـامل الـذي یلعبـه نشـاط المطالعـة الموجهـة فـي   -
إثـراء الرصــید اللغــوي و المعرفــي ، و كــان هنــاك تبریــر فــي عــزوف بعــض 

ـــــة . التالمیـــــذ عـــــن هـــــذا النشـــــاط : و یمكـــــن إرجاعهـــــا إلـــــى األســـــباب اآلتی
 " .التوقیت-طریقة التدریس-البرنامج"

ذ فــي دراســة هــذا النشــاط ألنهــم یجــدون فیــه الراحــة التــي یشــعر بهــا التالمیــ -
 .تعبیرا عن أفكارهم و تجسیدا آلرائهم 

مسـاهمة نشــاط المطالعـة فــي تنمیـة روح البحــث و االطـالع لــدى التالمیــذ،  -
فهــي تســاعدهم علــى اكتســاب مهــارات و قــدرات مختلفــة كــالحوار و القــدرة 

ـــاش ـــر األنشـــطة المســـاهمة فـــي إ. علـــى النق نجـــاح و بالتـــالي فهـــي مـــن أكث
و ذلـك رغـم الـنقص الـذي تعانیــه . العملیـة التربویـة، و فـي ترسـیخ أهــدافها 

 .الطریقة المقترحة من قبل المنظومة التربویة

إن فكــرة االمتحـــان التقـــویمي لنشـــاط المطالعـــة ال ضـــرورة لـــه فهـــي مدرجـــة  -
 .ضمن األنشطة اللغویة المتعلقة بامتحان النصوص مثال

  :بیان مایلي و نحن بدورنا نستنتج من االست
 .شغف التالمیذ بالمطالعة الموجهة منها و الحرة -

رغبة التالمیذ في تحسین مستواهم العلمي و االسـتفادة مـن أهـداف العملیـة  -
 .التربویة انطالقا من اهتماماتهم بالمطالعة الموجهة



  حتليل االستبيان والنتائج           :                           الثالثالفصل 

  

63 

تحســین و تنمیــة مهــارات مختلفــة لــدى التلمیــذ خاصــة الحــوار و اإللقــاء و  -
 .شة و امتالك الشجاعة األدبیةالقدرة على المناق
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     االقتراحات و الحلول: المطلب الثاني 
إن إدراجنـــا لهـــذا الجانـــب التطبیقـــي المتمثـــل فـــي االســـتبیان ، كـــان الهـــدف 
األول منـــه هـــو وصـــف و تحلیـــل اتجاهـــات المطالعـــة لـــدى تالمیـــذ الثانویــــات، و 

رفــة المشــاكل محاولــة معرفــة العوامــل المــؤثرة فــي ذلــك مــن أجــل التوصــل إلــى مع
التــــي تــــواجههم، و مــــن ذلــــك تحقیــــق الهــــدف الثــــاني مــــن البحــــث أال وهــــو إیجــــاد 

  :یلي االقتراحات المناسبة كحلول لهذه المشاكل، و التي یمكن أن نلخصها فیما
محاولة تحسین البرنامج المقتـرح كانتقـاء النصـوص بمـا یخـدم الجانـب التربـوي / 1

و .األمر بالنسبة لطریقة تدریس هذا النشـاط وكذلك . و التعلیمي و الخلقي للتلمیذ
كـذا تخصــیص حصــص إضــافیة بـدال مــن حصــة واحــدة أسـبوعیا مــن أجــل تحقیــق 

  .أهداف العملیة التربویة
ترك المجال مفتوحا أمام األساتذة النتقاء ما یرونه مناسبا من نصوص حسـب / 2

ـــذهم لقصـــص فقـــد تأكـــد مـــن خـــالل االســـتبیان شـــغفهم با. میـــوالت و رغبـــات تالمی
  .الممتعة

التشــــجیع علــــى المطالعــــة مــــن قبــــل األســــاتذة، و یكــــون بتوجیــــه التالمیــــذ إلــــى / 3
المطالعــــة الحــــرة و مســــاعدتهم علــــى انتقــــاء مــــا یناســــبهم و یــــتالءم مــــع مســــتواهم 

  .التعلیمي
قیـام المؤسسـة التربویـة بوظیفتهـا فــي االعتنـاء بالمكتبـة عامـة و الكتـب خاصــة / 4

التحفیـز كتقـدیم المكافـآت للتالمیـذ األكثـر مطالعـة للكتـب كما لها الـدور األول فـي 
ـــدى . علـــى اختالفهـــا ممـــا یشـــجعهم علـــى اســـتعارة الكتـــب ـــي ل ـــث الحـــس القرائ و ب

  .المتعلم من خالل عقد ندوات و برامج تستهدف المقروئیة بالدرجة األولى
ـــت، و تـــوفیر / 5 ـــه األســـرة ألبنائهـــا توجیهـــا ســـلیما إلـــى المطالعـــة داخـــل البی توجی

فاألسـرة هـي المفتـاح األول الـذي تنطلـق منـه . المستلزمات من الكتـب و المجـالت
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فكـرة التعـود علـى المطالعــة، فنشـوء الطفـل محبـا للمطالعــة شـغوفا بهـا یفـتح شــهیته 
 .لها و ینمي هوایته مهما كان التخصص الذي یوجه إلیه

  .أي و المناقشةتعوید التلمیذ على كیفیة اكتساب المهارات اللغویة و إبداء الر / 6
  .تحفیز المتعلمین على اكتساب ملكات اإللقاء من خالل نشاط المطالعة/ 7
ترك المجال مفتوحا أمام التالمیذ في الحوارات و النقاشات التي تسمح بتفجیر / 8

  .طاقاتهم اإلبداعیة
  .تقدیم أنشطة ال صفیة للتالمیذ ینمون من خاللها مهارتي اإللقاء و الحوار/ 9

ثمار مهـارتي الحــوار و اإللقـاء فــي إكسـاب التلمیـذ الثقــة بـالنفس و القــدرة اسـت/ 10
  .  على المواجهة 

ــــب  ــــة مــــن التوصــــیات لیســــت صــــعبة مــــن أجــــل تحقیقهــــا و إنمــــا تتطل هــــذه الجمل
اإلخالص في النیة و بـذل الجهـود الالزمـة مـن أجـل تحسـین وضـعیة المقروئیـة و 

ر األكبــر إنمــا تســتقطبه العملیــة تنشــئة جیــل مطــالع بــل شــغوف بالمطالعــة، و الــدو 
  .التربویة
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  :خاتمة

یقال لكل بدایة نهایة، و ها نحن قد أوشكنا على ختـام بحثنـا هـذا، و الـذي 
ـــة  كنـــا قـــد تمكنـــا مـــن خاللـــه رصـــد خلفیـــات نشـــاط المطالعـــة الموجهـــة فـــي المرحل

حیث أنها تعـاني الكثیـر . ؤسسات التربویة الثانویة ، و المكانة التي تحتلها في الم
من النقص و من أغلب المحیطین بها ، ابتداء مـن الـوزارة إلـى الثانویـة بمؤطریهـا 

ولعل ذلك یعود لعدة أسباب أهمها . و مدرسیها و حتى التالمیذ و أولیائهم أحیانا 
 نقـــص الـــوعي بأهمیــــة المطالعـــة و دورهــــا فـــي تفعیـــل العملیــــة التربویـــة و تحقیــــق

  .غایاتها في دعم المقررات الدراسیة 

إال أن اقتصــارنا فــي هــذا البحــث علــى عینتــین مــن ثــانویتین مختلفتــین لــم  
یمكننا من الوصول إلى نتائج مضبوطة تماما ، و مع ذلك فإن هذه النتـائج یمكـن 

  .تعمیمها نسبیا على باقي الثانویات أو حتى باقي المستویات الدراسیة

خـالل هـذا البحـث إلــى إیجـاد حلـول و توصـیات علهـا تســاهم توصـلنا مـن         
ولــو بجــزء قلیــل فــي تعــدیل و إدراك الوضــع المــزري للمطالعــة فــي الوســط التربــوي 

  .عموما، هذا إن صح االهتمام فعال بالمطالعة و القراءة

و قد تمكنا من خالل هذه الدراسة المتواضعة من إعادة االعتبار للمطالعـة        
ـــي تصـــحیح  ـــول التالمیـــذف ـــي عق ـــاهیم الســـابقة و المـــؤثرة ســـلبا ف ـــر مـــن المف        ،الكثی

  .و بذلك یمكن القول أننا توصلنا إلى الهدف الحقیقي المرجو من ذلك

تعرفنــا علــى المطالعــة و دورهــا فــي تكامــل الشــخص بمــا تفتحــه مــن منــابع        
ة أو االجتماعیة أو للعلم و المعرفة و الثقافة، سواء من الناحیة التعلیمیة أو الثقافی

غیرها من المجـاالت، ممـا یسـمح للتلمیـذ مـن معایشـة الحیـاة الیومیـة، و تحـدي مـا 
  .فیها من صعوبات و محاولة مواجهتها

و ممـــا الشـــك فـــي ذلـــك التـــأثیر الواضـــح الـــذي تتركـــه المطالعـــة الموجهـــة         
ـــراء الرصـــید  ـــداء مـــن إث ـــة، ابت ـــة التربوی ـــي تجســـید العملی اللغـــوي كنشـــاط أساســـي ف

. فالمعرفي، بل التأثیر الواضح في جمیع النواحي التربویـة و التثقیفیـة و األخالقیـة
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وهـــي جمیعهـــا األهـــداف . وصـــوال إلـــى مـــا تنمیـــه مـــن مهـــارات كاإللقـــاء و الحـــوار 
ـــة أساســـا مـــن أجـــل إعـــداد فـــرد صـــالح  الســـامیة التـــي تطمـــح إلیهـــا العملیـــة التربوی

عـن طریـق لغتـه العربیـة، متفهمـا لمظــاهر  یسـتطیع نقـل أفكـاره إلـى اآلخـرین بیســر
  .بیئته و حاجاتها و متحمال لجمیع مسؤولیاته

و نحن في هذا البحث  قـد بـذلنا قصـارى جهـدنا عمـا أعانـه اهللا لنـا و هـو         
  .جهد قلیل فإن أصبنا فمن اهللا و إن أخطأنا فمن أنفسنا و من الشیطان

كرة و لـو بالشـيء القلیـل، و مـا سـعینا إلـى و یبقى أملنا االنتفاع بهذه المـذ        
معالجة هذه الظاهرة إال حبا منا للغة العربیة و آدابها، و حرصا منا علـى الحفـاظ 

  .علیها على الدوام تحت رایة القرآن الكریم 

  . حمدا هللا على توفیقه لنا فهو الموفق سبحانه العزیز الحكیم        
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