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حلـّـت المقاربات التربویة الحدیثة محّل الطرائق البیداغوجیة التقلیدیّة، ونذكر من تلك المقاربات المقاربة 

التي أثـّـر استثماُر مبادئھا في الممارسة التعلیمیّة تأثیرا   التواصلیّة، والمقاربة التفاعلیّة وغیرھما من المقاربات
 .ئة على دور الُمـدّرس والمتعلـّـمعمیقا تجّسم في التغییرات الجذریّة الطار

 Kerbratَكـربرا أوریكیوني( وكان للنظریّاُت الّتي قدّمھا المفّكرون في التواصل وعلوم اللغة
Orecchioni :1986، 1990(وفي علم النفس ، ) فیقوستكيVygotsky :1993(وعلم االجتماع ، 

 .األثر في إحداث ھذا التطّور )Goffman :1973، 1974، 1987غوفمان(
لذلك اھتّمت الدراسات في مجال تعلیمیّة اللغات، ، أكثر فأكثر، بجمع التصّورات وإجراء المقابالت 
وتدوین حصص تعلیم اللّغة، قصد فھم سیاقات التواصل والطرائق التي بھا تتحقـّـق عملیّة التعلـّـم في نطاق 

  .التفاعالت الخطابیّة
، ومفادھا أّن )Cicurel )2011:19والمالحظ أّن ھذا المنحى في مقاربة المسألة موافق لنظریّة ِسـكـُـرال

یتحقـّـق فیھ التعلـّـم عبر التفاعل وذلك " اجتماعّي خاصّ  "حیّز" الفصل الّذي یقع فیھ تدریس اللغة ھو في رأیھا
 Bruner، ثّم برونر)1933(ه من أعمال فیقوتكسيوھذا تعریف یستمدّ جذور ".على نحو جزئّي على أقّل تقدیر

  .، بحیث اشترك الباحثان في اإلشارة إلى األھمیّة القصوى الممیّزة لدور التفاعل في بناء المعرفة)1983(
وتـبـیّـن جھود الوصف والمالحظة الدارسة لصنوف التفاعالت أثناء تدریس اللغة، أّن محتوى التبادالت 

ارات اشتغالھا ال تقف عند حدود اللّغة المراد تعلـّـمھا، بل یـولـّـد تفاعالت خاّصة بین اللغویّة ومقاصدھا ومس
متخاطبَـْیـِن ال یشتركان في الوضعیّة وال في الدور، وھما الخبیر والمبتدئ، أو المدّرس والمتعلـّـم، أو صاحب 

فاعالت الرابطة بین المتعلـّـمین أنفسھم، وذلك . ھذا فضال عن تولید التاللغة األّم والمقبل على تعلـّـم لغة أجنبیّة
  فصل اللّغة یمثّل سیاقا اجتماعیّا ثقافـیّا. العتبار أّن 

ونالحظ، إذا ما وّجھنا المعالجة الوصفیّة نحو آفاق أبعد، أّن مثل ھذه التفاعالت القائمة على تملـّـك 
بھا المدّرس والمتعلـّـم، وذلك ألّن من أعمال المعرفة، تكشف عن األدواَر الخاّصة غیر المتكافئة التي ینھض 

بینما تكون من أعمال الطرف الثاني اإلنصات  ،...الطرف األول اإلخبار والتنشیط والتقویم والتحفیز الخ
والتصّرف والمشاركة في التعلـّـم. ھذا من جھة. ومن جھة أخرى تكشف مثل تلك التفاعالت عن سمة االزدواج 

م، إذ كان مقصدُھا ومساُر اشتغالھا شأنا لغویّا وثقافیّا / مقامات التعلیمالمتكافئ الممیّزة ل   .التعلــُّ
إسھام التفاعل التعلیمّي، سواء كان ذلك في دعـم مسار  مدى لذا یكون من المفید، أن ندرس في مبحث أّول

وأّن تعلـّـم اللغة یتحقـّق على نحو واسع عبر التفاعالت الرابطة، في  تعلیم اللّغة وتعلـّـمھا، أو في تعطیلھ، ال سیما
 .الھدف، بین المدّرس والمتعلـّـم-نطاق اللغة

أن  " تتیح لھأداة" على أّن ِمن المدّرسین َمن یلجأ إلى استعمال اللّغة األّم الّتي یتكلـّـمھا المتعلـّـم باعتبارھا
ومن ھذه الزاویة، نتطّرق إلى ظاھرة التداخل اللّغوّي والثّقافي، باعتبارھا  .یشرح مفھوما أو متصّورا أو معلومة

 .جھةً من جھات التفاعل الخاّصة المبنیّة على مسار تفاعلّي قوامھ استحضار لغة ثانیة غیر اللغة المراد تعلیـُمـھا
التفاعل التعلیمّي، أو ظاھرةٌ قد  ومن ثّم یمكن أن یُنظر إلى التداخل اللغوّي على أنـّـھ وسیلةٌ مسِھـمة في تیسیر

 .تـُـضـِعـف من وتیرة مساره



 

 

 
 

ولقد أسھمت بحوث في التداولیّة  .أّما المبحث الثاني فنرّكز فیھ على التفاعل التعلیمّي في بعده الثقافيّ 
، أوستن Hymes 1971ھیم( وعلم االجتماع اللغوّي، بشكل بارز، في معالجة طبیعة العملیّات التواصلیّة

Austin1962سورل ،Searle 1969( وبیّنت تلك األعمال العلمیّة العالقة الرابطة بین تملـّـك المعرفة ومسالك ،
، أن نرصد التأثیر )Beacco )2000ومن الضرورّي، عند بـِـیَكو .استعمال اللغة في سیاق اجتماعّي ثقافّي محدد

یّة والتعلیمیّة واالجتماعیّة، حین ترنو الغایة إلى إدراك شروط الذي تحدثھ العوامل الوطنیّة واألخالقیّة واللغو
  .المعرفة ونشرھا

وتتّسم ھذه النظرة، في الحالة الراھنة، إلى المقاربة التعلیمیّة، بسمة الخصوبة المتجلـّـیـة في أكثر من 
فنحن نشھد الیوم  .ة والثقافةمظھر، العتبار أّن بناء المعرفة ھو قائم على فكرة الترابط المتین والجامع بین اللغ

منھا بروز سمة التباین بین فئات المجتمع، وانفتاح المجتمعات على  : نذكرتنّوعا ثقافیّا تدعمھ عوامل عدّة
ومن شأن ھذا التنّوع أن  ..).الخ( التكنولوجیّات الجدیدة، وظاھرة تنقـّـل األسر ألغراض اقتصادیّة وسیاسیّة

ت الثقافیّة في حصص تدریس اللغة، وھي تفاعالت تقیم عالقات تقابل بین المدّرس یطرح، حتما، مشكلة التفاعال
 والمتعلـّـم، وبین اللغة األّم واللغة األجنبیّة وبین المتعلـّـمین فیما بینھم، وإن كانوا مشتركین في استعمال لغة واحدة

  ).2005 بالنشي(
ومن ھنا تنشأ الحاجة إلى العنایة بمسألة التداخالت وبمسالك حـّل المشاكل الممكنة الناشئة عن تعطـّـل 

مجموع السلوكات والصور " باعتبارھا "الثقافة التربویّة" تعّرف )188: 2011(   التفاعالت، السیما أّن سیكورال 
التعلـّـم، ومن شأنھ أن یخـلـِّـف /وع مرتبط بأعمال التعلیموالمحاكاة والتكوین. وھو مجم  والقیم المنقولة عبر التعلیم 

  ".أثرا مـا في عمل األستاذ
ویلّح ھذا التصّور، إذن، على أھمیّة الصلة القائمة بین العالقة التربویّة والتمثیل الذي ینشئھ المتخاطبون 

  .في عالقاتھم بثقافتھم بوجھ عامّ 
ى التفكیر في مسألة التفاعالت المتعلـّـقة بتعلیمیّة اللغات وقد انبنت ھذه الندوة على أساس الدعوة إل

  :والثقافات، وفي مسألة قنوات نقل المعرفة وتملـّـكھا، وذلك من خالل المحاور التالیة
  :المقاربة النظریّة /1

  ..)تحاور الخاألدوار التفاعلیّة، قواعد المحادثة، نسق التناوب الباني لتوزیع أدوار ال( التفاعالت التعلیمیّة .أ
  ..)اللغویة والنفسیّة واالجتماعیّة الثقافیّة الخ( التفاعالت والعوائق .ب
  ..) صورة األستاذ، عقد الكالم، التقویم، مناویل التعلیم، أجناس النشاطات الخ( الثقافة التربویّة .ج

  :التفاعالت التعلیمیّة /2
  ).كالمیّة،الكالمیّة، الكالمیّة الموازیة، غیر ال( التبادالت .أ

  )االجتماعیّة، البیداغوجیّة، النفسیّة االجتماعیّة( األوضاع واألدوار .ب
  ..). دوافع العمل، التخطیط، التخلـّي عن التخطیط الخ( عمل األستاذ .ج

  :التداخالت الثقافیّة /3
  ..).التفاعلـیّـة، جھات النقل، تمثیل المشھد التربوّي، النشاطات، الخ القواعد( ثقافة التعلـّـم /ثقافة التدریس .أ

  ..).النظام اللغوّي الصوتّي، التركیبّي، المعجمّي الخ( ثقافة اللغة األجنبیّة /ثقافة اللغة األمّ  .ب
  ..).اللغات، الصیغ الجاھزة، المعاییر، القیم، العادات، التقالید، الخ( ثقافات المتعلـّـمین .ج
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، مع تحدید )كلمة 300( یُرجى من المترّشحین أن یحّرروا جذاذة المشاركة وأن یرسلوا ملخـّـَص مقتَرحاتھم
  ة:المفاتیح، إلى عنوان البرید اإللكترونّي الخاّص بالندوالكلمات 

languesetformesculturellesislt@gmail.com  
 
  .2016ماي 15، وذلك قبل یوم 
  .2016جویلیة  15: ردّ لجنة القراءة -

 2016 سبتمبر 30: إرسال نصوص المقاالت. 
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