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ملخص :
ٌػخبر الكػل الخػلُمي أو الذًذايخٍُي هىاة الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت و الحهُهت أن
هجاح اإلاذسط في مهمخه ًخىنل غلى دساًخه بادواس اإلاٍىهاث ألاظاظُت للمثلث الذًذايخٍُي(
اإلاخػلم -اإلاػلم -اإلاػشقت(اإلاادة الػلمُت) ) و مذي قػالُخه و صحت جطىسه.
و مً هزا اإلاىظىس ٌػخبر الذًذايخَُ أو الخػلُمُت الذساظت الػلمُت لخىظُم وغػُاث الخػلم
التي ٌػِشها اإلاخػلم لخدهُو أهذاف حػلُمُت مػُىت .
لهزا حععى في هزا اإلاهاُ الى ابشاص مٍىهاث اإلاثلث الذًذايخٍُي و ؾبُػت الػالنت التي حعىد
بين هزه الػىاضش و مذي اظهامه أو دوسه في اهجاح الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت.
الكلماث املفخاحيت :الذًذايخَُ (الخػلُمُت)  ،الػملُت الخػلُمُت.
Résumé :
L'acte éducatif ou didactique est considéré comme le noyau du processus
d'enseignement-apprentissage, et la vérité est que la réussite de l'enseignant dans
sa mission dépend de sa conscience des rôles des composantes de base du
Triangle didactique (l'apprenant - l'enseignant - la connaissance (le matériel
scientifique)) et de l'étendue de son efficacité et de la justesse de sa perception.
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Dans cette perspective, didactique ou pédagogique est l'étude scientifique de
l'organisation des situations d'apprentissage que vit l'apprenant pour atteindre
certains objectifs pédagogiques.
Par conséquent, dans cet article, nous cherchons à mettre en évidence les
composantes du Triangle didactique, la nature de la relation qui prévaut entre ces
éléments et l'étendue de sa contribution ou de son rôle dans la réussite du
processus d'apprentissage éducatif.

مقدمت:
ان مً ؾبُػت ؤلاوعان البدث دوما غً ألاقػل  ،و مً حملت ألاشُاء التي ًشٍذ
الحطىُ غليها و الخمعَ بكػاتلها التربُت و الخػلُم ،قُػخبر الخػلُم مً أهم ألاظغ التي
جهىم غيها الحُاة "" ،فالحياة حعلم والخعلم حياة"" رلَ الن ؤلاوعان خالُ خُاجه ًداوُ
باظخمشاس الخؤنلم مؼ مدُؿه وخل اإلاشاًل التي جىاحهه ،و بهزا ًخػلم في ًل لحظت مً
لحظاث خُاجه  ،ار أن ؤلاوعان ال ًمٌىه الػِش و مىاحهت ضػىباث الحُاة ومهخػُاتها
اال بالخػلم الذاتم و اال ًىهض ي.
و ًخكو سحاُ التربُت و الخػلُم في مخخلل ألاهظمت التربىٍت غلى ان غملُت الخػلُم هي
أوُ مماسظت في اإلاُذان وان الكػل التربىي شذًذ الخػهُذ لٍىهه ًخؿلب دساًت ًاقُت
ودنُهت بمجمىغت مً الػىاضش التي جذخل في حشٌُل سوابـ اإلاثلث الذًذايخٍُي ( مخعلم ،
معلم  ،املادة العلميت)  .خُث ال ًمًٌ للػملُت الخػلُمُت الخػلمُت أن جخم بىجاح ار لم
ًشاعي قيها اخترام اإلاػاًير التربىٍت و البُذاؾىحُت الػشوسٍت التي حعمذ بخىقير الػىامل
اإلاىاظبت لخؤظِغ الػالناث بين مخخلل مٍىهاث الكػل الذًذايخٍُي أو اإلاثلث
الذًذايخٍُي(.مكس ي محمد ،9998 ،ص ،.)22و لهزا قالخػلم غملُت معخمشة باظخمشاس
الحُاة ،قهي غملُت بىاء و ججذًذ للمػشقت

و الخبرة .

لًٌ الخػلم ال ًؤحي مً غذم قال بذ للمخػلم مً مطذس ٌعخمذ مىه اإلاػشقت و أظاط
ًشجٌض غلُه بىاإه الكٌشي أال و هى "" الخعليم"" .قالخػلُم هى جلَ الػملُت التي ًهىم بها
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اإلاػلم و التي يهذف مً خاللها الى اخذار حؿيراث غهلُت  ،هكعُت و حعمُت لذي الخالمُز
نطذ جىمُت شخطُاتهم بجمُؼ أبػادها  ،و رلَ غً ؾشٍو جلهُنهم مجمىغت مً اإلاػاسف
والحهاتو و اإلاكاهُم و الخػمُماث و اإلاهاساث اإلاخخلكت إليعابهم الػذًذ مً العلىًاث
والاججاهاث و الهُم الاحخماغُت و ألاخالنُت و هزا ما هؿلو غلُه ( املادة العلميت) (.هىر
الدين أحمد قايد،2292 ،ص .)33
قبرا ًان الخػلُم هى اليشاؽ الزي ًهىم به اإلاػلم أزىاء الػملُت الخػلُمُت  ،قال ًخدهو
هزا اليشاؽ اال بىحىد غىطش مهابل أال و هى "" املخعلم"" الزي ًىحه له هزا الخػلُم ،
ودوس و وشاؽ اإلاخػلم في اإلاىنل الخػلُمي هى الخػلم ،و بالخالي قالخػلم هى اليشاؽ الزي
ًماسظه اإلاخػلم غمً اإلاىنل الخػلُمي والزي ًئدي الى ايعابه إلاػاسف و مهاساث
وظلىًاث لم جًٌ بدىصجه مً نبل .
و لهزا قان الٌكاءة الػلمُت التي حشترؽ غلى اإلاػلم الخمخؼ بها ال جٌكي وخذها لخطىؼ مىه
مػلما خارنا  ،نادسا غلى أداء سظالخه ارا ؾاب غً رهىه دوس اإلاٍىهاث ألاخشي للثالىر
الخػلُمي  ،و لم ًخمًٌ مً جىظُل آلالُاث الػشوسٍت و ًدعً اظخخذامها و ٌػمل غلى
جٌُُكها باظخمشاس مؼ مخخلل الىغػُاث الخػلمُت التي جىاحهه أزىاء مماسظخه للػملُت
التربىٍت ألنها ألاظاط الزي جشجٌض غلُه الػملُت الخػلُمُت و هجاخها مشهىن بدعً
جيشُؿها.
و لهذ جىضلذ الذساظاث الخدلُلُت إلاكهىم الخػلُمُت الى اسجباؽ غملُت الخػلُم و الخػلم
ببػػها البػؼ اسجباؾا غكىٍا غمً غالنت جكاغلُت قهما غىطشان مخٍامالن ال ًهبالن
الخجضتت .و مً هىا أضبذ ًىظش الى الخػلُمُت غلى أنها هظام مً ألاخٍام جشجبـ بالظىاهش
اإلاخػلهت بػملُت الخػلُم و الخػلم  ،وجخمشيض خىُ الكػل الخػلُمي و اسجباؾه باإلادخىٍاث
ومكاهُمها اإلاخػلهت بها  ،أي اليشاؾين الخػلُمي و الخػلمي بمػنى جؤزير ًل مٍىن مً
مٍىهاث الػملُت الخػلُمُت في ألاخش لىحىد غالنت مىؿهُت بُنهما و لى ال وحىد هزه الػالنت
بُنهما إلاا خذر الخكاغل(.حسىاء راصد2224 ،ص)2
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 -9حعزيف الديداكخيكDidactique:
جىدذس ًلمت دًذايخَُ ( الخػلُمُت) مً خُث الاشخهام اللؿىي مً أضل ًىهاوي.Didactikos
و حػني خعب نامىط سوبير الطؿير:le petit robertدسط أوغلم.
و ههطذ بها اصطالحا:
 ًل ما يهذف الى الخثهُل و الى ما له غالنت بالخػلُم. لهذ غشف مدمذ الذسٍج الذًذايخَُ في يخابه " جدلُل الػملُت الخػلُمُت يما ًلي: "" هي الذساظت الػلمُت لؿشم الخذسَغ و جهىُاجه  ،ولألشٍاُ جىظُم مىانل الخػلُم التيًخػؼ لها اإلاخػلم  ،نطذ بلىؽ ألاهذاف اإلايشىدة  ،ظىاء غلى اإلاعخىي الػهلي اإلاػشفي أو
الاهكػالي الىحذاوي أو الحغ خشًي اإلاهاسي".
كما عزف بزوسىث""Broussautالديداكخيك بأنها:
"ما دة جشبىٍت مىغىغها التريُب بين غىاضش الىغػُت البُذاؾىحُت  ،و مىغىغها ألاظاس ي هى
دساظت ششوؽ اغذادالىغػُاث أو اإلاشٌالث اإلاهترخت غلى الخالمُز نطذ جِعير حػلمهم (.عبد
اللطيف الفارابي 9994ص)69
 يعزف مياالري :9979"ان الذًذايخَُ أو الخػلُمُت هي مجمىغت مً الؿشم وألاظالُب و جهىُاث الخػلُم".
و لهذ لجؤ مػظم الباخثين الى الخمُيز بين هىغين أظاظين ًخٍامالن قُما بُنهما بشٍل يبير و هما:
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.9الديداكخيك العام:يهخم بٍل ماهى مشترى و غام في جذسَغ حمُؼ اإلاىاد ،أي الهىاغذ و ألاظغ الػامت التي ًخػين
مشاغاتها مً ؾير أخز خطىضُاث هزه اإلاادة أو جلَ بػين الاغخباس .
.2الديداكخيك الخاص أوديداكخيك املىاد  :يهخم بما ًخظ جذسَغ مادة مً مىاد الخٍىًٍ أوالذساظت مً خُث الؿشاتو و الىظاتل و ألاظالُب الخاضت بها.
 حعزيف العمليت الخعليميت:
هي غملُت دًىامٌُُت ناتمت أظاظا غلى ما ًهذم للمخػلم مً مػاسف و مػلىماث و مهاساث،
وغلى ما ًهىم به اإلاخػلم هكعه مً أحل ايدعاب هزه اإلاػاسف و حػضٍضها و جدعُنها باظخمشاس.
وٍخؤظغ هزا اإلاطؿلح مً مكهىمين حىهشٍين هما :
* الكفاءة الخىاصليت:و هي جضوٍذ اإلاخػلم باإلاهاساث التي حعاغذه غلى الخىاضل مؼ ؾيره بلؿت
الهذف.
* الكفاءة اللؼىيت :و هي جضوٍذ اإلاخػلم بما ٌػُىه غلى قهم ؾبُػت اللؿت و الهىاغذ التي
جدٌمها.
( فخحي علي يىوس،2229،ص)98
 الخعزيف إلاجزائي:الذًذايخَُ أوالخػلُمُت:هى دساظت الظىاهش الخكاغلُت بين مػاسف زالر و هي اإلاػشقت
الػلمُت واإلاػشقت اإلاىغىغت لخذسَغ التي ًىهلها اإلاػلم  ،و اإلاػشقت التي ًدطل غليها الخالمُز
أي التي جخٍىن لذيهم  ،يما جشجبـ الخػلُمُت أظاظا باإلاىاد الذساظُت مً خُث اإلاػمىن
والخخؿُـ لها وقو الحاحاث و ألاهذاف

و الهىاهين الػامت لخػلُم .

 - 9عىاصز العمليت الخعليميت ( مكىهاث املثلث الديداكخيكي):
جخؤظغ الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت غلى زالزت غىاضش أظاظُت ًخمدىس خىلها الكػل التربىي
الزي ًيشؤ مً مجمىع الػالناث الخكاغلُت اإلاخذاخلت بين ألاؾشاف خُث ٌعخمذ الكػل التربىي
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أهمُخه مً مذي جكػُل دوسها.والجٌخمل الػملُت الخػلُمُت اال بايخماُ غىاضشها اإلاعؿشة
جدذ ما ٌعمى باملثلث الديداكخيكي و اإلاخٍىن مً ألانؿاب الثالزت الخالُت:
املعلم -املخعلم -املعزفت ( املادة العلميت).
املعزفت (املادة الخعليميت) القطب املعزفي

املخعلم( القطب السيكىلىجي)

املعلم (القطب البيداػىجي)

* 9.9املعلم:
هى ؾانت ؤلابذاع في الػملُت الخػلُمُت  ،و أهم الػىاضش اإلاذخلُت في اإلاىظىمت التربىٍت  ،جطلح
لطالخه و جػػل بػػكه (مىاع أمىت،ص ، )949يما ًيبغي للمػلم أن ًخطل بمىاضكاث
جدىاظب و اإلاهمت اإلاعىذة الُه و أن جٍىن له الهذسة غلى الخخؿُـ و نابلُت لخجذًذ معخىاه
اإلاػشفي باظخمشاس ،و الاظخكادة مً غلىم اللؿت اإلاخخلكت ًاللعاهُاث و هظشٍاث الخػلم و ؾيرها،
باإلغاقت الى :
 الاسخعداد املنهي:و هى اظخػذاد اإلاػلم لهزه اإلاهىت مً ًل الىىاحي ظىاء في رلَ الىىاحيالىكعُت أو ألاداتُت أو اإلاهاساث و الٌكاءاث اللؿىٍت ...الخ.
 الخفزغ :و هى رلَ الايخكاء و الخكشؽ الخام إلاهىت الخػلُم ختى ال ًدشدذ رهً اإلاػلم و الجػػل الػضٍمت مؼ اوشؿاالث أخشي  (.عبد هللا الدائم،9982 ،ص)33
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 الصبر  :و رلَ ختى ًدعنى للمػلم مماسظت مهىخه غلى أيمل وحه ،وهىاى مً الػلماء مًسبـ معؤلت الطبر بالطبر غلى اإلاخػلم  ،و رلَ ببزُ الجهذ في جكهم ًل ؾالب و ما ًخدمله
رهىه ،و منهم مً سبؿها أًػا بالٌكاءة اإلاهىُت و جؿىٍش الزاث  ،وهىاى مً حػله ًشجبـ بمهىت
الخػلُم في خذ راتها .
 الخطىيز الذاحي:و رلَ بالخؿلؼ إلاشاجب أظمى  ،ظىاء بالخؿىٍش في الٌكاءة اللؿىٍت  ،أوؾيرها مً الٌكاءاث التي ًيبغي جؿىسها في اإلاػلم الجُذ ،بدٌم أن مً "" ضكاث اإلاشبي الجذًش
اهه ال ًٌخكي بما وضل الُه مً غلم  ،بل ًؿلب اإلاضٍذ مىه  ،و ًخدمل اإلاشام في ظبُله( "".
حسن بن علي بن حسن الحجاجي،9988،ص.)445
 جىدة إلالقاء ً:ئيذ اإلاذسظىن غلى أهمُت هزه الجضتُت في الػملُت الخػلُمُت ـباغخباسها غىطشا مهما في قىُاث الخذسَغ ،و جذخل غمً الخطاتظ و العماث اإلاميزة
لصخطُت ألاظخار ،باغخباس أن حىدة ؤلالهاء قً ًخمشط غلُه ختى ًٌدعب زهت ؾالبه.
 مزاعاة أحىال املخعلمين:ان غالنت اإلاػلم باإلاخػلم حعهم بشٍل أوبآخش في هجاح أو قشلالػملُت الخػلُمُت  ،ومً رلَ مشاغاتهم للكشوم الكشدًت بين اإلاخػلمين و الهذوة الحعىت و
حصجُؼ اإلاخميزًً .
* 2 .9املخعلم:ٌػخبر اإلاخػلم الشيً ألاظاس ي في الػملُت الخػلُمُت  ،بل هى ظبب وحىدها  ،لزا
ًيبغي مػشقت نذساث اإلاخػلم ووظؿه  ،و مششوغه الصخص ي  ،و في هزا الطذد ًمًٌ الاظخكادة
مً ظٍُىلىحُت الىمى و غلم الىكغ الاحخماعي و ؾيرها مً الػلىم التي حػُيىا غلى مػشقت
مخخلل الجىاهب لذي اإلاخػلم .
 3.*9املعزفت ،املادة العلميت،املحخىي الخعليمي:
أي اإلاادة الػلمُت اللؿىٍت اإلاؿلىب جذسَعها للمخػلم وحملت اإلاػاسف اإلاعتهذقت و اإلاهشسة في ظل
اإلانهاج التربىي اإلاخخاس لخؿبُو  ،يما أنها جظهش في ظُام اإلادخىي اللؿىي و اإلادذد معبها في
اإلاهشساث و البرامج الخػلُمُت غبر ألاؾىاس اإلاخخلكت  ،يما ًيبغي لهزه اإلاػشقت أو اإلادخىي الخػلُمي
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أن ًخميز بالخذسج في مكاهُمه  .أما مػاًير اخخُاس اإلاادة الػلمُت إلاعخىي اإلاخػلمين قهي جخػمً
غذة مبادة أظاظُت في اخخُاس اإلادخىي و بىاته هىحض أهمها قُما ًلي:
 مزاعاة طبيعت املخعلم :و رلَ مً خالُ مشاغاة اإلادخىي الخػلُمي إلاعخىي اإلاخػلمين واظخػذاداتهم و نذساتهم و جىحهاتهم باخخُاس اإلاكشداث التي جدىاظب مؼ العً الخػلُمي.
 مزاعاة لاادهداف البيداػىجيت املسطزة مسبقاً:خىحب مشاغاة غشوسة جىاقو اإلادخىيالخػلُمي مؼ ألاهذاف البُذاؾىحُت اإلاعؿشة للمشخت الخػلُمُت .
 ضزورة ارجباط املحخىي الخعليمي بىاقع املجخمع و ثقافخه :و رلَ مً خالُ اخخُاس اإلادخىياإلاخىاظب مؼ اخخُاحاث اإلاخػلم و بُئخه و زهاقخه و غاداث مجخمػه (.مىاع أمىت ،2294ص
)959.952.953
 *-2طبيعت العالقاث الديداكخيكيت الخفاعليت بين عىاصز املثلذ الخعليمي:
ٌػذ الثالىر الذًذايخٍُي هٌُال غاما لىغػُت حذ مػهذة جخػذد قيها الخذاخالث في ًل نؿب
مً ألانؿاب الثالزت لٍىنها حشخؿل ًلُا  ،و بشٍل مترابـ و ميسجم مهما ًاهذ الىغػُت
الذًذايخٌُُت مىغىع الخدلُل  ،قبراأخزها اإلاخػلم يمثاُ قال ًمًٌ غضله دون أهىؤخز بػين
الاغخباس الهؿبين آلاخشًٍ  ،ألامش الزي ًجػلىا أمام مجمىغت مً الخكاغالث حػٌغ زالر غالناث
ً ،ل واخذة منها جدُل الى وغػُت دًذايخٌُُت مػُىت.
 9.2عالقت املعلم و املخعلم:
ًؿلو غلى هزه الػالنت ب "" العقد الديداكخيكي"" و رلَ بالىظش الى أهمُتها ألنها بمثابت التزام
ًشبـ بين الؿشقين للهُام بما ًخذم الػملُت الخػلُمُت و ٌػمل غلى جيشُؿها .
و ٌػخبر الػهذ الذًذايخٍُي :مجمىع الهىاغذ اإلاىظمت للػالناث بين مخخلل أؾشاف الىغػُت
الخػلُمُت الذًذايخٌُُت  ،قُدذد مٍاهت اإلاخػلم و اإلاػلم غلى خذ ظىاء  ،و ًىظم مخخلل أشٍاُ
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الخكاغالث بُنهما و بين الهؿب الثالث اال وهى اإلاػشقت  ،و ًخميز الػهذ الذًذايخٍُي بالحشيُت و
اإلاشوهت  ،ار خالُ وغػُت دًذايخٌُُت مػُىت  ،نذ جخؿير غذة نىاغذ  ،أو جخؿىس أو سبما جخخكي
ًلُا  ،قُكسخ الػهذ الذًذايخٍُي و مً اإلامًٌ أهخظهش نىاغذ أخشي ،و خعب بشوظى
" ، "Brousseauقان مكاهُم الخلمُز جيخج غً الخكاغل اإلاخبادُ و اإلاعخمش بين الىغػُاث التي
ًخػشع لها هزا ألاخير ،خُث ًخم خاللها اظخؿالُ مٌدعباجه العابهت التي نذ حػذُ أو جخمم أو
جشقؼ  ،و هىا ؾبػا ًخذخل اإلاػلم اهؿالنا مً اخخُاساث مذسوظت للمعاتل اإلاهترخت  ،بدُث
حعمذ هزه اإلاعاتل لخلمُز بهبىلها و الاظخجابت لها بيشاؽ خشًي أو شكهي أو رهني أو اخذار
الىمى مً خالُ ازشاء مٌدعباجه باليشاؽ الزاحي  ،و ٌعخػين اإلاػلم في هزا اليشاؽ بالىغػُاث
راث اإلاشحػُت الخػلُمُت.
و ال ًظهش الػهذ الذًذايخٍُي( الخػلُمي) اال غىذما ًخترم اإلاػلم أو الخلمُز الػالنت الخػلُمُت و
ًخخلى غً جدهُو ما هى مؿلىب مىه .
 2.2عالقت املخعلم و املعزفت(املادة العلميت )(،املحخىي الخعليمي):
تهذف هزه الػالنت الى ججعُذ الخمثالث  ،و ًهطذ بالخمثالث غمىما جلَ اإلاىظىمت اإلاػشقُت التي
حعمذ للكشد بخكعير الظىاهش و مىاحهت اإلاشاًل التي ًطؿذم بها في مدُؿه  ،و وػني بالخمثالتهىا
الٌُكُت التي ًىظل به الكشد مػشقخه العابهت إلاىاحهت مشٍل مػين في وغػُت مػُىت  ،وجدشٍل
الخمثالث اإلاػشقُت خعب ""بشوهش""غبر زالر مشاخل و هي(Bruner:
املزحلت العلميت :و هي مشخلت حشٌُل اإلاكهىم و جخؤظغ غلى الكػل الحس ي – الحشًي و الخكاغلاإلاباشش مؼ ألاشُاء .
 املزحلت الايقىهيت  :جبنى هزه اإلاشخلت غلى الطىسة الذاخلُت أو الزهىُت لألشُاء خُثٌعخدػش الكشد اإلاخػلم ضىسة ألاشُاء غىع اإلاكاهُم.
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 املزحلت الزمشيت  :و هي مشخلت الخجشٍذ و اظخخذام الشمىص و جشييز الخبراث اإلاٌدعبت و جٌثُكهافي حمل و غباساث راث دالالث سمضٍت أو في مػادالث سٍاغُت سمضٍت  ،و ًخم حشٌُل الخمثالث
اإلاػشقُت للمكاهُم بين مشخلخين  :مشخلت حشٌُل اإلاكهىم و مشخلت حػلم اظم اإلاكهىم .
مماظبو وعخيخج أن الخمثالث هي هخاج مً حهت و ظيروسة وشاؽ و بىاء للىانؼ مً حهت أخشي  ،و
ًخم رلَ غبر ما ًٌدعبه اإلاخػلم غً ؾشٍو الحىاط  ،و غً ؾشٍو الػالناث الهاتمت بِىه و بين
ألاقشاد و الجماغاث خالُ خُاجه و التي جطبذ ساسخت في رهىه.
 2.3عالقت املعلم و املعزفت (املادة العلميت ،املحخىي الخعليمي):
أؾلو غلى هزه الػالنت مطؿلح ( الىهل الذًذايخٍُي) ،خُث ٌػشقه ""شىقلش""y.chevallard
''بؤهه مجمىغت مً الخؿيراث التي جىاقو اإلاػشقت خُىما هشٍذ جذسَعها ،رلَ أن مدخىي اإلاػشقت
التي ًخػاؾاها الػلماء اإلاخخطىن حػخبر مشحؼ أضلُا إلاا ًجب أن هىهله الى اإلاخػلم و ال ًمًٌ
للمػلم أن ًىهله الى الخلمُز بالذسحت الػلمُت هكعها  ،قاإلاػلم مؿالب بالخدػير جلَ اإلاػشقت أو
اإلاادة الػلمُت و جٌُُكها مؼ معخىي اإلاخػلم  ،ومً هزا اإلاىؿلو قهي جخػؼ الى جطىس ألاظخار و
ؾابػه الخاص .
مىغىع اإلاػشقت

مىغىع لخذسَغ

مىغىع الخػلُم

ًذُ الىهل الذًذايخٍُي غلى الػملُت التي ًخم بها ههل اإلاػاسف مً معخىي اإلاػاسف الػلمُت
الذنُهت الى مػشقت نابلت لخػلُم و الخػلم  ،و بالخالي قان الىهل الذًذايخٍُي باليعبت للمػلم هى
اظخخشاج مػؿى مػشفي مً ظُانه ألحل بىاته خعب ظيروسة الهعم .
و ًميز شىقلش بين أسبػت مشاخل لخػاؾي اإلاػشقت و هي:
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 -1مزحلت املعزفت العلميت :جخميز اإلاػشقت الػلمُت بٍىنها مكخىخت و مبيُت غلى مكاهُم مجشدة ،
قهي مػشقت اإلاخخططين و رلَ ًطػب غلى اإلاخػلمين جمثلها.
 -2مزحلت املعزفت الىاجب جدريسها :أما اإلاػشقت التي ًجب جذسَعها للمخػلمين  ،قهي اإلاػشقت
اإلاذوهت في البرامج الشظمُت و مىاهج التربىٍت و اإلاخذاولت في الٌخب اإلاذسظُت  ،قهي جخخلل غً
اإلاػشقت الػلمُت و ان ًاهذ مشخهت منها  ،لٌنها مػشقت مؿلهت جخم غملُت اشخهانها مً اإلاػشقت
الػلمُت بىاظؿت الىهل الذًذايخٍُي.
 -3مزحلت املعزفت املخداولت في الصفً :خمثل هزا الىىع مً اإلاػشقت قُما ًلهىه اإلاػلم في
الطل للمخػلمين  ،و جؤخز هزه اإلاػشقت مدخىاها مً مىاغُؼ الامخداهاث و هطاتذ اإلاكدشين و
اإلاششذًً التربىٍين و يزلَ مً اللهاءاث البُذاؾىحُت  ،و خلهاث جٍىًٍ اإلاذسظين ،و ًدبين رلَ
مً خالُ اإلاالتمت مؼ معخىي الخالمُز و ألاهمُت التي ٌػؿيها اإلاػلم إلاظهشأو مكهىم مػين .
 -4مزحلت املعزفت التي يكدسبها املخعلم :أما اإلاػشقت التي ًٌدعبها الخلمُز  ،قخلَ مػشقت ال
حػٌغ بالػشوسة ما دسظه ألاظخار ،رلَ أن الخلمُز ًماسط بذوسه غملُت رهىُت غلى ًل ما
ًهذمه له ألاظخار  ،قهى ًئوُ و ٌػُذ جىظُم مٌدعباجه العابهت وقو جطىس حذًذ نطذ دمج ما
جم جدطُله باإلغاقتالى رلَ ًؤخز الخلمُز بػين الاغخباس ما ًيخظشألاظخار مىه بعبب وحىد غهذ
دًذايخٍُي غمني أو ضشٍذ ًنهما.
و ًهطش ""شىقلش"" الىهل الذًذايخٍُي في الاهخهاُ مً اإلاػشقت الػلمُت الى اإلاػشقت اإلاشاد جذسظيها
 ،و الىانؼ أن الىهل الذًذايخٍُي ًجب أن ًبلـ مذاه ختى ًطل الى اإلاػشقت اإلاٌدعبت مً نبل
اإلاخػلم.
النقل
الديداكتيكي

املعرفة
العلمية

املعرفة
املكتسبة
من قبل
املتعلم

( عابد بىادهادي،2292،ص)374.372
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 -3أهىاع الىضعياث الخعليميت:
هىاى زالر أهىاع مً الىغػُاث الخػلُمُت هلخطها قُما ًلي :
 وضعيت الفعل:
جخميز هزه الىغػُت باللجىء الى دقؼ الخلمُز الى اهجاص غمل  ،بىاء غلى مماسظخه وباظدثماس
ؾانخه الكٌشٍت و حػبئت نذساجه الصخطُت  ،و الجاهب اإلاعتهذف هىا هى ألاداء الىاجح ،خُث
ًجذ الخلمُز هكعه خالُ اليشاؽ في مىاحهت مشٍل ًخؿلب خال  ،و مً خالُ بدثه غً الحل
ًلجؤ الىبهخاج أقػاُ ببمٍانهاأن جيخهي اًبيعابه مهاسة ما.
 وضعيت الصياػت:
و جخميز هزه الىغػُت بالطُاؾت الىاضحت لشظالت أو اإلاػلىماث التي جشاهً غلى الٌكاءة اللؿىٍت
 ،و ما ًدبػها مً دنت و غبـ في اإلاػاوي و جخلٌم في جىحُه الخؿاب الخػلُمي ،أما الجذلُت
اإلاؿابهت لهزه الىغػُت قخخمثل في ًىن الخػلم جكشغه ظشوف مخخلكت جدخم ظهىس جبادُ
اإلاػلىماث و اللجىء الى لؿت مػُىت لػمان هجاح هزا الخبادُ و جبرًش اإلاىانل.
 وضعيت الخصديق:
و ًميزها اظخخذام البراهين و الحجج لإلزباث خٌم و اظخذالُ ،و جشاهً هزه الىغػُت غلى
اإلاػاسف اإلاٌدعبت و دوس غملُت الكهم ،و الخلمُز مؿالب بؤن ًبرهً غلى ما ًهىُ بشىاهذ مً
احتهاده الخاص(.حسىاء راصد،2224،ص)8.9
الخالصت:
مما ظبو وعخيخج أن الكػل الذًذايخٍُي ٌػخبر هىاة الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت و حىهشها مهما
اخخلكذ اإلاهاسباث البذاؾىحُت اإلاخخاسة و اإلاىاهج التربىٍت اإلاؿبهت و الاحشءاث البُذاؾىحُت
اإلاخخزة و ؾشاتو الخذسَغ اإلاخبػت في حػلُمُت مادة مػشقُت مػُىت خُث ال ًمًٌ للمذسط أن
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ًىجح في مهمخه ما لم ًًٌ غلى دساًت جامت بادواس اإلاٍىهاث ألاظاظُت للمثلث الذًذايخٍُي .و ان
غملُت ؤلاضالح ًيبغي أن حشمل ًل مٍىهاث اإلاثلث الذًذايخٍُي و هى أمشظِخذعي دساظت حذًت
دنُهت لٍل مٍىهاث الكػل التربىي و جدلُل وغػُاتها  ،و ال ًخؤحى رلَ ما لم ًدبين بشٍل واضح
و دنُو ما ًجشي بين غىاضش الػملُت التربىٍت مً غالناث و جكاغالث  ،الن هزه ألاؾشاف حشٍل
يال مخٍامل  ،قال ًمًٌ الكطل بُنهما و ال الاهخمام بؤخذهما دون ألاؾشاف ألاخشي ،بل ًيبغي أن
أخز بػين الاغخباس ًل أؾشاف الػالنت الذًذايخٌُُت  ،و هي غالنت هىغُت جخؤظغ بين اإلاػلم
واإلاخػلم و اإلاػشقت في صمً مدذد و مدُـ جشبىي مػين.
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