
مجاالت اللسانيات اتّطبيقيّة: 

-تعليميّة اللّغات1

 يعئئدّ مجئئال "تعليم اللّغئئة " فرعئئا من أهم فئئروعتوطئئئة:
اللسئئانيات–اللّسئئانيات  التّطبيقيّئئة،   وفئئروع هئئذا العلم 

التّطبيقيّة- عديددة منها : " صئئناعة المعئئاجم، علم اللغئئة
الحاسوبي، مظاهر التّنوع اللّغوي "االزدواجية، والثّنائيّئئة،
والتداخل اللغوي"، وعلم اللغئئة االجتمئئاعي،  وعلم اللغئئة
النّفسئئئي،وعالج أمئئئرض الكالم، والتّخطيئئئط اللّغئئئوي،
والتّواصئئل اآللي، والتّرجمئئة، وعلم المصئئطلح، والئئذكاء
االصئئئئطناعي، وعلم اللغئئئئة التقئئئئابلي..."، ومن هئئئئذه
المجئئاالت نتنئئاول مجئئال  "تعليميّئئة  اللّغئئات" وبوصئئفها
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ممارسئئة بيداغوجيئئة  غايتهئئا تأهيئئل المتعلّم الكتسئئاب
المهارات اللّغويّة،وباألحرى وسيلة إجرائيّة لتنمية قدرات
المتعلّم قصئئد اكتسئئاب المهئئارات اللّغويّئئة، واسئئتعمالها
بكيفيّة وظيفيّة، تقتضي اإلفادة المتواصئئلة من التجئئارب
والخئئبرات العلميّئئةالتي تتصئئل صئئلة مباشئئرة بئئالجوانب
الفكرية والعضوية والنّفسيّة، واالجتماعيّئئئة لألداء الفعلي
للكالم عنئئد اإلنسئئان، أي أنّئئه  ال يسئئتقيم لهئئا أمئئر إاّل إذا
ارتكزت على الحصيلة العلمية للنّظريّة اللّسانيّة، النّفسية
العالميّة، لكون هذه النّظرية نفسها تسئئعى في جوخرهئئا
إلى إيجاد التّفسير العلمي لكثير من العوائق  الّتي تعيئئق

الممارسة الفعليّة للحدث اللّغوي لدى المتكلّم. 



زد على ذلك أّن معلّم اللّغة للنّاطقين أو لغئئير النّئئاطقين
بهئئا، ال يكئئون في غئئنى أبئئدا  عن اإلنجئئازات النّظريّئئة
والتّطبيقيّة، الّئئتي تحققت في رحئئاب المقاربئئة العلميّئئة
للظاهرة اللّسانيّة ، فهو ملزم بامتالك النّظريّئئة اللّسئئانيّة
العالميّئئئئة، بمرجعيتهئئئئا وبمفاهيمهئئئئا ومصئئئئطلحاتها،

وإجراءاتها التّطبيقيّة .

إّن البحث العلمي في:"علم النّفس التّعليمي"  التّعليميّة
ة، حقئئل التّعليميّئئة بعامئئة وتعليميّئئة اللّغئئات صئئفة خاصئئّ
يستدعي وعيئئا عميئئق باألهئئداف العلميّئئة، والبيداغوجيّئئة،
الّئئئتي تئئئرمي التّعليميّئئئة إلى تحقيقهئئئا، في الوسئئئط
البيداغوجي، وقد يصعب على الدّارس امتالك هذا الئئوعي
العلمي بمعزل عن المخاض المعرفيالّي نشأت في رحابه



تعليميّة اللّغات نذ اكتسابها الّشرعيّة المنهجيّة في الفكر
اإلنساني المعاصر.

وتهتم التّعليميّة بالطّرق والوسائل  التّي تمكّن الطالب   
أو المتعلّم والمعلّم أو األسئئئئئتاذمن اكتسئئئئئاب اللّغئئئئئة
وتعليمهاوتعلّمها، فهو يضع البرامج والخطط الّتي تساعد
المعلّئئدّرس على القيئئام بواجبئئه، الكتسئئاب المهئئارات
اللّغويّة "االستماع، والتّحدّث، والقراءة، والكتابئئة" وغالبئئا
مئئئاينطلق من بعض النظريئئئات كالتّوزيعيّئئئة، والتّوليديّئئئة

التّحويليّة، والنظريّة الّسلوكيّة وغيرها.

لمصطلحأصل ا يرجع والمفهوم: التّسمية-1
اإلغريقّي االشتقاق إلى الغرب عند "التّعليميّة"المتداول

(Didactikos) األصل من جاء الذي (Didaskein)، وهو



 فيو. 1وتكوين « Enseignement » « تعلّم » على يدّل
) مصطلح إلى يسند نجده االجتماعيّة العلوم

Didactique) يُعنى والعلمّ الفن بين يجمع مفهوًما
في منهجيًّة الضيّق معناه في و ، "فن التّعليم"عليمّبالت
  والتّعليميّة مصدر صناعي لكلمة "تعليم ،.2عليمّالت

والتّعليم من "علّم" أي  وضع العالمات ، أو الّشارات في
العقل بعد ترويضه ،وتيسير المدروسات بكثرة تذليلها،

ومداومة تعّهدها وقراءتها، ليسهل صعبها، وليخف
حفظها، فيحصل العلم الّذي ضدّه الجهل.

"التّعليميّة خالصة المكونات والعالقاتتعريف سميث : 
بين الوضعيات التّربوية وموضوعاتها ووسائطها..."

.Hachette, Le dictionnaire du Français, Ed. ENAG, Alger, 1992, p.494يُنظَر:   1
.Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, 7e éd. Dalloz, Paris, 1999, p.125يُنظَر:  2



"التّعليميّة هي مجموعة الطّرائقتعريف ميا الري:
واألساليب وتقنيات التّعليم "

التّعليميّة هي تنظيم تعلّم اآلخرين "تعريف بروسو" 

"  "Gagnonوللتفصيل أكثر نذكر تعريف "غانيون"
الدّيداكتيك تأّمل وتفكير في طبيعة المادة التّعليميّة،

وكذا في طبيعة  وغايات تعلّمها، يحاولصياغة فرضياته
الّخاّصةانطالقا من المعطيات الّتي تتجدّد وتتنّوع

باستمرار ، وإن استعان بكل من علمالنّفس
والبيداغوجيا، وعلم االجتماع، الديداكتيك دراسة نظريّة

وتطبيقيّة للفعل البيداغوجي المتعلّق بتدريس هذه
المادةأو تلك"



" فيرى أّن الديداكتيك " ميدانVergniouxأّما فرنيو "
علمي وظيفته  صياغة المفاهيم  والطّرائق الّتي تشكّل

في مجموعها دراسة علميّة"

"  الدّيداكتيك بأنّه " الدّراسةLavalleوعّرف الفال"
العلميّة لتنظيم وضعيات التعلّم الّتي يعيشها  من يتربي

من أجل الوصول إلى هدف معرفي أووجداني أو
حركي،...والتّنظيم خلق وضعيات التعلّم المناسبة

للوصول إلى األهداف  المرغوب تحقيقها والّتي تالءم
مع المتعلّمين "

وقد عّرف محّمد الدّريج التّعليميّة في كتابه" تحليل
العمليّة التّعليمية" بأنّها" الدّراسة العلميّة لطرق التّريس

وتقنياته وألشكال  تنظيم مواقف التّعليم  الّتي يخضع



لها المتعلّم قصد بلوغ األهداف المنشودة، سواء على
المستوى العقلي المعرفي أو النفعالي الوجداني أو

1الحّس حركي المهاري

*المفاهيم الّسالفة الذّكر تركّز على : الطّبيعةالعلمية،
التّنظيم والتّخطيط، رسم األهداف وتحقيقها

)  األهداف المعرفيّة، األهداف  الوجدانّي، واألهداف
 ملحوظة سيتّم التّوّسعالحّس حركيّة " صنافة بلوم"

  (.فيها في موضع آخر

اليزال بعض الباحثين  يرىبين التّعليميّة والبيداغوجيا:
تداخال بين الدّيداكتيك والبيداغوجيا ، مع تباينهما طبيعة

ومنهجا  وهدفا،  



جملة الخطابات النّظريّة التّأمليّة حولالبيداغوجيا:
نفسية المتعلّم، وحول الوضعية التّعليميّة التعلّميّة، كما

هي جارية في الواقع التّعليمي"ئ

ممارسة إجرائيّة لمقاربة الفعل التّعليميالدّيداكتيك:
وتحليل مكّوناته، وتحديدد جملة الّشروط المتحكّمة

الالزمة لكّل ممارسة ناجحة، أي أنّها تنتقل من طور
التّأّمل البيداغوجي ‘لى طور المساءلة، وتتجاوز

التّوصيف البيداغوجي لما هو كائن، إلى رسم الخطط،
ووضع المنهجيّة المالىمة لتحقيق جملة األهداف

المرسومة، بالنّظر إى األبعاد النّفسيّة والسيكومعرفيّة
للعمليّة الدّيداكتيكيّة، زد على ذلك اختالف مستوى



المتعلمين، والّزمن، وطبيعة المحتوى المعرفي،
وموضوع اللّغةكأساس التعلّم.

 المعلّم، المتعلّم، المعرفة: يمثّلالمثلّث التّعليمي:
المثلّث الدّيداكتيكي العالقة القائمة بين هذه األقطاب

الثالثة "الِعقد الدّيداكتيكي؛  في العمليّة التّعليميّة الّتي
 .تعدّ ممارسة  في الميدان

 يتبع... 

ّّة، ل التّعليميئالوسا-1 ّّق التّعليميّّةّّ ّّاءات،الطّرائّ ّّة بالكفّ ،المقاربّ
النّظريّّة السلوكيّّة والنّظرية المعرفيّة...

ّة، التّّّداخل اللّغّّّوي..2 ّّّ ّة اللّغوي ّّّ ّة، الثنائي ّّّ - االزدواجيّّّة اللّغوي
المراجع المعتمدة: د نواري ، اللغة وبناء اإلنسان.أحمد حساني دراسات في اللسانيات التّطبيقيّة.


