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 : ملخص

ورة العلمية 
ّ

كًما هائال من  -التي يشهدها العالم في جميع مناحي الحياة-الحديثة لقد أفرزت الث

املعارف، واملعلومات ما جعل كل مجتمع من املجتمعات يسعى للحصول عليها ، وكغيرها من املعارف األخرى 

فة في تصبح املعر  لكي، و  في أي مجال، وفي أي مستوى تعليم -تلعب املعرفة الّتعليمية دورا هاما في حياة الفرد

، الذي  Didactics Transposition النقل الديداكتيكي : متناول الفرد املتعلم، ينبغي إخضاعها ملا يسمى بـ

واملعرفة الّصوتية  ،لتعليميسيحيلها دون شك إلى مادة قابلة للتعليم، والتعلم، ويمنحها معنى في الوسط ا

لسانية، ونالت نصيبا من الدراسة، 
ّ

واحدة من بين املعارف الحديثة التي تربعت على عرش الّدراسات ال

فيه أنها تمر هي األخرى عبر النقل الديداكتيكي ما يجعل املعلمين دائمي البحث عن  ومما ال شك ،واالهتمام

هذا العلم غربي املنشأ حديث الظهور قديم األسس، طرق جديدة تسهل عملية النقل، والعبور ذلك أنَّ 

والتصورات هذه االضطرابات، وأخرى ساهمت في خلق كم هائل من املشكالت، والعقبات التي، وقفت في طريق 

 عملية النقل ملباحث هذا العلم إلى الوسط التعليمي .

 إشكاليات -علم األصوات -املخارج–الديداكتيك  -النقل   :كلمات مفتاحية

Abstract: 

The modern scientific revolution - which the world is witnessing in all 

aspects of life - has produced a tremendous amount of knowledge, and information, 

which made each society seek to obtain it, and like other knowledge, educational 

knowledge plays an important role in the life of the individual - in any field, and at 

any level educational , and , until knowledge becomes accessible to the educated 

individual, it must be subject to what is called :Didactics Transposition  , which 

will undoubtedly transform it into a subject that can be taught and taught, and 

gives it meaning in the educational field, and Phonetic knowledge Among the 

recent knowledge and which received a share of the study and attention, and there 

                                           

kermichehanane24@gmail.comاإليميل:،  حنان كرميش: املؤلف املرسل 

mailto:kermichehanane24@gmail.com


 حنان كرميش المؤلف:
 

 

70 

recent knowledge and which received a share of the study and attention, and there 

is no doubt also that it also passes through Didactics Transposition  , which makes 

teachers always searching for new ways to facilitate the process of transfer. 

Keywords: the transfer - didactic - exits - phonology – problematic 

Résumé :   

Les obstacles à la Transposition didactique de Phonologie didactique à 

l'université 

La révolution scientifique moderne - dont le monde est témoin dans tous les 

aspects de la vie - a produit une quantité énorme de connaissances et 

d'informations, ce qui a poussé chaque société à chercher à les obtenir et, comme 

d'autres connaissances, les connaissances pédagogiques jouent un rôle important 

dans la vie. de l'individu - dans n'importe quel domaine et à n'importe quel niveau 

éducatif, et, jusqu'à ce que la connaissance devienne accessible à l'individu 

instruit, elle doit être soumise à ce qu'on appelle: la transposition didactique, qui 

la transformera sans aucun doute en un sujet qui peut être enseigné et enseigné, et 

lui donne un sens dans le domaine éducatif, et les connaissances phonétiques 

Parmi les connaissances récentes et qui ont reçu une part de l'étude et de 

l'attention, et il ne fait aucun doute également qu'il passe également par la 

transposition didactique, ce qui rend les enseignants toujours à la recherche de 

nouveaux les moyens de faciliter le processus de transfert. 

Mots-Clés: la transposition - didactique - sorties - phonologie– problématique. 

 

 مقدمة: 
بت  ف بالغٍش ٌػذ مىلىع الىلل الذًذاهخُيي مً بحن املىلىغاث التي ال ًمىً أن جـى

ٌعلي غلى  ،جأزحرغً أخذ بؽهادة الىثحر مً الباخثحن، فالجمُؼ ًماسظه باظخمشاس ملا له مً 

مويهذف ئلى  ،ه ًشميـاخبه لخظت اظخػماله رلً أهَّ  املػاسف، مً خالٌ حػل  إلامخاع، والدؽٍى

 ي أي مجاٌ مً مجاالث الخُاة ؼِئا ظهال، وفي مخىاٌو الجمُؼ.واملػلىماث ف

وأٌو ما ًيبغي إلاؼاسة ئلُه هى أنَّ هزا املىلىع خظي بأهمُت هبري، وأوحذ لىفعه مياها 

عاهُت التي حػنى بهزا الىىع مً الذساظاث، واملىالُؼ، بل حػذاه ألامش مجاٌ  ِّ
ّ
بحن الّذساظاث الل

 اسط الىلل هي ألاخشي، وحعخفُذ مىه.الاخخفاؿ ئلى خلٌى مػشفُت جم
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 في خضم البحث العلمي: Didactics Transpositionأوال: الىلل الدًداكخُكي 

 Didactics Transposition ماهُت الىلل الدًدداكخُكي: -1

ألٌو  "didactique transpositionٌػىد اظخػماٌ هزا املفىلح أي الىلل الذًذاهخُيي "

، زم خٌى بػذ رلً ئلى املجاٌ فحري  غلى ًذ الػالم الاحخماعمشة ئلى بدىر كامذ في غلم 

الُاث -بالخدذًذ–الخػلُمي، ووان رلً  م حػلُمُت الٍش وكذ خظي هزا ألاخحر بأهمُت  ،1غً وٍش

الُاث ًلٌى في هزا الفذد أخذ الباخثحن ممً أسخىا  هبري بػذ اظخػماله في حػلُمُت الٍش

ل الذي جخضع له " اشخخدم مططلح الىلل للمفىلح "الدًداكخُكي للداللت على الخحٍى

ىى  أنَّ 2املعارف لخخحىل إلى مً معارف علمُت إلى معارف مدرشُت "، وكذ اغخبر فُلُب بحًر

ت بػذ أن بذأ  Didactics Transposition مفىلح الىلل أـبذ مخذاوال حذا في الػلىم التربٍى

مً املعارف املعزفُت إلى املعارف ن بــ "في هخابه املػىى  1991اظخخذامه مؼ ؼىفاالس غام 

ل املػاسف الّشٍالُت ئلى املػاسف الّخػلُمُت   الخعلُمُت"، والزي خفق للخذًث غً هُفُت جدٍى

" املادة املعزفُت التي في هزا املجاٌ أنَّ  أهل إلاخخفاؿلخفبذ مالةمت للخذَسغ، خُث ًشي 

ججعلها جدًزة بأخذ  ث الخكُفُتعُيذ كمعزفت للخعلُم، جخضع إلى مجمىعت مً الخغيرا

مكان بين أدواث الخعلُم، لذا ًطلم على العمل الذي ًجعل مً أداة املعزفت أداة الخعلُم 

ًخضح مً خالٌ  Didactics Transposition وغلُه فمهمىم الىلل" 3اشم الىلل الخعلُمي

ل ل لمػشفت في ـىستها املفىلح الزي أولم غلُه رلً أنَّ الىلل ًلىم غلى غملُت هلل، أو جدٍى

  أو الخام ئلى مادة كابلت للخػلُم. ،الفشفت

أو الىلل الخػلُمي  - Didactics Transposition ومىه ًمىً اللٌى ئنَّ الىلل الذًذاهخُيي

هما ٌؽُؼ بحن مجمىغت مً الباخثحن؛ ألنَّ مفىلخاث الخػلُمُت حػاوي ما حػاهُه بلُت 

ب، وغحرها ئرن  -املفىلخاث الػلمُت ألاخشي مً مؽاول مخػللت بالترحمت، والخىخُذ، والخػٍش

–فشف غباسة غً مجمىغت الخدىالث، والخغحراث التي جىشأ غلى مػشفت مػُىت في مجالها ال

لها ئلى مػشفت حػلُمُت كابلت للخذَسغ -الػاملت والخػلم خُث جىُف لخىاظب ، مً أحل جدٍى

 الفئاث املخػلمت.
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ًؤكد على أن املعزفت  وهزا ما هلمده في املفىلح الزي ًترهب مً مفىلح الىلل الزي"

لل، ال ًمكً جبلُغها كما هي، أما مططلح الخعلُمي ًبين ضزورة البحث عً كىاعد هذا الى

د إكصابها بكُفُت جأخذ بعين الاعخبار ) modalité) بحُث جكىن مالئمت لبيُت املعزفت التي هٍز

عملُاث الخعلم كما ًجب البحث عً كُفُت وضع إمكاهاث حصمح بالخفاعل على املدي 

ل، بين كل مً املعزفت العلمُت الجامعُت والخطبُلاث الاجخماعُت املزجعُت  الطٍى

 ".4التي جكىن في مخىاول املخعلموالطُاغاث الخطىرٍت 

هى الػمل الزي ًجػل  Didactics Transposition وخالـت اللٌى ئن َّالىلل الذًذاهخُيي

هزه الػمُلت  ، وال جم ي حجشاث الففحػلُمُا كابال للخلذًم ف 5مً مىلىع مػشفت ما مىلىغا

خ ول مػشفت حػلُمُت-املهمت  ما  -في جاٍس  ملشاخل ختى ًيىن هلال هاجخا.خمؼ جبؽيل غؽىاتي، وئهَّ

 مزاحل الىلل الدًداكخُكي:  -1

أنَّ الاهخلاٌ، والخدٌى مً مػشفت الػالم ئلى  -الذًذاهخُيي–ًبحن املخخفىن في املجاٌ 

ل  -بأي ؼيل مً ألاؼياٌ -مػشفت الخػلُم، ال ًمىىه أن ًيىن مباؼشا بل ًمش الىلل/الخدٍى

ىا هدّرس هىعا ما معزفتبمشخلخحن رلً 
َّ
اة( بالىظز إلى الزمً الذي بىِذ  "أه

ّ
مطّهزة )مطف

، وغلُه ًخىلب رلً املشوس بهزه املشاخل لخجىب الػىاكب التي مً ؼأنها ئفؽاٌ غملُت 6"فُه

 :7جللي الػلىم واملػاسف والاظخفادة منها خُث ًمىً ئحمالها في مشخلخحن أظاظِخحن هما

ل الخاسجي، وجلىم هزه ألاخحرة غلى  : املزحلت ألاولى -أ التي جخمثل في الىلل/الخدٍى

ل مػشفت الػالم  ". savoir à enseigner" ئلى املػشفت اللابلت للخػلُم"savoir savant" هلل/جدٍى

ل املادة  : املزحلت الثاهُتأما  -ب ل الذاخلي، وهي غباسة غً جدٍى جخمثل في الخدٍى

 ."Savoir Enseigné" ُماللابلت للخػلُم ئلى مادة الخػل

 8وجخم غملُت هلل مػشفت الػالم ئلى املػشفت اللابلت للخػلُم غلى ًذ أصخاب اللشاس،

ووػني بزلً الجامػُحن، واملفدؽحن، واملخخفحن في التربُت، وهزا املخخفحن في حػلُمُت املادة 

الػلمُت، خُث هجذ املػشفت اللابلت للخػلم في الىخب املذسظُت، وفي املىاهج الخػلُمُت، أما فُما 

ظُىُفها  ًخق هلل املػشفت اللابلت للخػلُم ئلى مػشفت الخػلُم، فُخم هزا غلى ًذ املػلم الزي

سط املشاد جدلُلها مً حػلُم املادة امللفىدة، لهزا هجذ املػشفت التي ًجب  خعب أهذاف الذَّ
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رلً أنَّ حمُؼ الػلىم املذسظت -ئهعابها للمخػلم ٌؽيل مفذسها غلىم الػلماء في حمُؼ املجالث

لت للخػلُم، زم والتي جخمؼ ئلى حغُحر ًبعىها لخفبذ مادة كاب -جمش غبر غملُت الّىلل بال اظخثىاء

جخمؼ بذوسها ئلى حغُحر زاوي ٌؽيل ما ٌػشف بمادة الخػلُم، وهزه ألاخحرة، هي التي ًخفشف فيها 

مً  املػلم لُدذد املفاهُم املشاد اهعابها للمخػلم، وألاهذاف املشاد جدلُلها غلى هزا ألاخحر

 .9خالٌ حػلُمه لهزه املادة، أو جلً

ل املػلم ئلى جدذًذها اهىالكا وبىاء غلى ما ظبم رهشه، هجذ أن م ػشفت الخػلُم التي جـى

 .10مً املػشفت اللابلت للخػلُم جأخز بػحن الاغخباس في مممىنها غملُاث الخػلم الخاـت باملخػلم

 : Didactics Transpositionالدًداكخُكي الىلل أشكال   -2

 اظخخلفذ أؼياٌ أسبػت في Didactics Transposition الذًذاهخُيي الىلل ئحماٌ ًمىً

ت مً ، "11إخضاع املعزفت العلمُت إلى الصُاق الخعلُمي والتي مً خاللها ًخم:" ؼىفاالس، هظٍش

 وهي:

 رلً ًخم خُث لها وبىاء جىظُم، وئغادة للمػشفت، جفىًُ غً غباسة هى  هلل ول أنَّ  -

، خعب شبىها دساظُت، ومجاالث وميىهاث، خلٌى  .ظلفا مدذدة بأهذاف ٍو

 أهخجها، الزي الىشف أو  الشخق، غً املػشفت ًففل دًذاهخُيي هلل ول أنَّ  -

 .والزاحي الاًذًىلىجي ظُاكها غً ومجزوغت ومداًذة، وىهُت، فخفبذ

 ًخم فال  مخذسحت، مىهجُت خىت وفم بشهامج ئواس  في للمػشفت بشمجت هى  هلل ول أنَّ  -

 مً ٌعحر  ودًذاهخُيي بُذاغىجي منهجي ملىىم ئخماغها ًخم بل واخذة دفػت املػشفت جلذًم

 كذساجه،ـ و  املخػلم، خبراث مؼ جدىاظب ختى الػام ئلى الخاؿ ومً املجشد، ئلى املشخق

 .جلبُتها املشاد وخاحُاجه

ٌ  في املػشفت ًجػل Didactics Transposition دًذاهخُيي هلل ول أنَّ  - دت مخىاو  ؼٍش

 كُام أظاط وهزا وأوادًمُت، مفىشة، هخبت لىغ خىشا البذاًت في واهذ أن بػذ ألافشاد مً هبحرة

 .احخماغُا ودملشوتها املػشفت، ليؽش  وظُلت هي فاملذسظت ، الػملُت
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يخهي  مػشفت أو  مذسظُت، مػشفت باهخاج Didactics Transposition  الذًذاهخُيي الىلل ٍو

 ئبشاص  مً البذ وهىا ،-الفشفت– الػلمُت أو  الػاملت، املػشفت مؼ بامللاسهت الثاهُت الذسحت مً

 :والخالي وهي الذًذاهخُيي، للىلل املػشفُت الخذود

عها. املشاد والىفاًاث للمػشفت، ألاغلى الخذ -  جذَس

 املخػلم. وشف مً فػلُا املىدعبت والىفاًاث للمػشفت، ألادوى الخذ -

 في جيىن  التي املذسظُت املػشفت بحن الذًذاهخُيي الىلل ًيخلل الخذود هزه وبحن

  .12املذسط غمل مىلؼ واهذ التي املذسظت واملػشفت امللشساث،

في حعلُمُت علم ألاضىاث في   Didactics Transposition معُلاث الىلل الدًداكخُكي -ثاهُا

 :الجامعت

في مماسظاجىا  Didactics Transpositionسغم ألاهمُت التي ًدظى بها الىلل الذًذاهخُيي 

الففُت، ئال أنَّ هزه الػملُت ال جخلى مً وحىد ـػىباث ، مً ؼأنها ئخذار مػُلاث في غملُت 

ىاث غلم الّىلل، وغلُه ظىداٌو جلص ي آزاس بػن الفػىباث التي حػتري  ٌ  املعخىي  أو - ألـا  ألاو

غت أي للذساظت
ُّ
 اللغىٍت، ـىاثألا  بذساظت يهخم غلم وهى - واملدذزحن اللذماء، بحن باحماع الل

ه وسغم اللعاهُت، الذساظت فشوع مً وفشع ىاث دساظت غلى ًشهض  أهَّ ت ألـا  واظؼ، أهه ئال  اللغٍى

ىاث فػلم بُنها، فُما جخماسب كذ التي هثحرة فشوع جدخه وجىذسج ومدؽػب،  غىاًت ًىلي ألـا

م وجلذم للغت، الػملي الجاهب حػذ التي الىالم لألـىاث هبحرة  بحن ؽترنامل الاجفاٌ وٍش

 املشجبىت املػاسف هلل وغملُت ،13والثلافت الػلم مً خظه كل مهما إلاوعان وأخُه إلاوعان،

ٌ  هثحرة غشاكُل حػترلها كذ الػلم بهزا  املػاسف أنَّ  رلً الجضء هزا في جىلُدها ظىداو

م في جفادف ألاخشي  هي الفىجُت  املؽاول، هزه مً بػًما الخػلُمي الىظي ئلى هللها وٍش

مىً ئحمالها ُلاث،واملػ  فُما ًلي: 14ٍو

على مصخىي الاشدىاد إلى املعزفت  Didactics Transposition  معُلاث الىلل الدًداكخُكي -1

 :العاملت

ش جذَسغ  Didactics Transposition ئنَّ الشغبت في اللُام بالىلل الذًذاهخُيي بهذف جىٍى

ش البدث ملالمعت اللماًا الفىجُت  ىاث في الخػلُم الجامعي مشجبي أٌو ألامش بخىٍى غلم ألـا
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ىاث غلم خذًث حعىؼ ول ًىم في ظماةه مػاسف حذًذة ما  املخخلفت، والجذًذة، فػلم ألـا

 .15ًجػل املػلم في خحرة ئصاء هزا الىم الهاةل مً املػلىماث الىثحرة

م هلل هزه الخىبُلي ػُلاث التي جخػلم بالبدث الفىحيهما أنَّ امل ، والتي حػترك وٍش

مً أهم الػشاكُل، فغُاب الذغم املالي اليافي املخفق للبدث الػلمي الخاؿ  ،املػاسف

أغلب الجامػاث التي حػنى بذساظت اللغاث جفخلش ئلى مخابش باإللافت ئلى أن بالبدث الفىحي 

ىاث، وأح هضة للُاط ؼذة الفىث، وظشغخه خشهت ألاوجاس الفىجُت، بدث حػنى بذساظت ألـا

ت جدخاج للمخبر للففل فيها لىً  ٌى الفىث، وغحرها،  فيلها معاةل غملُت مخبًر وظشغت ـو

ىاث ملشسا في هزه ألاخحرة، فػلى الشغم مً وىن هزه املػُلاث  في امللابل هجذ ملُاط غلم ألـا

لها أهمُت هبري وحعاهم بؽيل هبحر في هجاح حػلُمه،  مخػللت بخجهحزاث املادة، ووظاةلها ئال أنَّ 

عه، وبالخالي    .16"الاهخلال مً املعزفت العاملت، أو املزجعُت إلى املعزفت الخعلُمُت"وجذَس

ألف ئلى رلً اوػذام ئخذار ؼشاهت بحن الجامػاث مثال، واملخابش الفىجُت، ومخابش 

ذ املخىاحذة في املعدؽفُاث للشبي بحن الج اهب الىظشي، والجاهب الخىبُلي مً خالٌ الدؽٍش

فاجه مً حهش،  دُت بغُت مػشفت خفاةق الفىث، ـو اللُام بخجاسب أداء ـىجُت، وحؽٍش

وهمغ، وؼذة وغحرها، والتي ًفػب غلى هثحر مً املػلمحن هللها بالؽيل الجُذ للمخػلمحن، 

هطالكا مً املعارف الىلل الدًداكخُكي باليصبت للمدرس في بىاء الدروس اًىمً هذف " وهىا

العاملت، لكً مع ألاخذ بعين الاعخبار الخىجيهاث التي جلدمها املعارف املىجهت ألجل الخدَرض 

ل   الخحٍى
ّ
ألجل مالءمتها مع ظزوف الفطل مصخىي الخالمُذ، ألاهداف املحددة، وإن

ز الدًداكخُكي ٌصخىجب اهتزاع أحد عىاضز املعزفت مً شُاكه ألجل إدراجه داخل شُاق آخ

ل الدًداكخُكي وحُدا، بل داخل  خاص بالفطل الدراس ي، غير أن املدرس ال ًمارس الخحٍى

التي جحدد املعزفت في  -وامللطىد باملؤشصت هىا الجامعت -إطار املؤشصت الخعلُمُت

  ".17خطىضُاتها، وجزشم أهدافها، ومىاهجها وهظامها العلالوي

مػُم آخش ًمىً ئلافخه في هزا الباب، وهى وحىد كىُػت ال حعمذ بالخفاغل، وجيامل 

ىاث، فيل أظخار ٌػمل غلى خذة، وال ًىحذ جيامل  الػمل بحن ألاظاجزة الباخثحن في غلم ألـا

بحن غملهم خُث ًىػذم الخػاون، والاؼتران في أبعي ـىسه مثال بحن ألاظخار الزي ٌػنى 
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خش الزي ًىبم لهزا الػلم؛ ألنَّ الذساظت في الجامػت ال جشجبي بملشساث، بالجاهب الىظشي، ولا 

ما مداوس هبري غامت فلي جلذم لألظخار.  وئهَّ

وغلُه ئرا لم ًخم جذاسن املػُلاث، واملؽىالث، ومذ حعىس الخػاون بحن ألاظاجزة، 

م، ولً ًخم الاسجلاء والباخثحن في املجاٌ، وول الهُئاث املخخفت ، فلً جضوٌ الػشاكُل بل ظدخفاك

لهزا الغشك، فهي جشهض غلى هزه ووحذث  ،ئلى هلل دًذاهخُيي فػاٌ؛ ألنَّ الخػلُمُت كامذ

" جمز عبر هذه الخحىالث دون أن جفلد الػملُت مً حهت، و"جدشؿ غلى أنَّ املػاسف ًجب أن

ً جلبل وع ،طابعها العلمي ألاكادًمي، ودون أن جبخعد عً اشدُعاب املخعلمين في املدرشت

 "مً حهت أخشي.18أهل املخعلمين في املجخمع

 على مصخىي املعزفت املدرشت: Didactics Transpositionمعُلاث الىلل الدًداكخُكي  -2

ٌػخمذ غلى  -غلى معخىي املػشفت املذسظت–ئنَّ البدث الفىحي ال ًضاٌ الاؼخغاٌ غلُه 

فها بالخللُذًت، فالبدث الفىحي مخىىس حذا لىً واكػت في حجشة الذساظت  أدواث ًمىً ـو

مخخلف جماما، فالىظاةل املعخػملت ال جخشج غً العبىسة ئرا اغخمذث أـال، واملىبىغاث هي 

الخل الىخُذ في هزه الخالت الوػذام الىظاةل املخففت مً كبُل أحهضة إلاغالم ألالي، وأحهضة 

ذ، ومجعماث، وغحرها مما ٌعهل غملُت هلل املػا   سف .إلاظلاه، وخشاةي للدؽٍش

 -في خحن هلخظ مُل املخػلمحن، وئكبالهم الىبحر غلى الىظاةل الخىىىلىحُت الخذًثت،

ش جذَسغ غلم  -املغُبت ولُا -ولألهتراهذ  ئلى دسحت جفىكهم غلى أظاجزتهم في بػن ألاخُان، فخىٍى

دُت، أحهضة  ىاث سهحن بمىاهبت الػفش واظخخذام العبىسة الخفاغلُت، فُذًىهاث حؽٍش ألـا

ىاثوغحرها هما هى الخاٌ في البلذان املخىىسة ـىجُتكُاط  والجىف،  مثال  ، فمخاسج الـا

فها، والخذًث غنها  هاة، وألاوجاس الفىجُت، والخِؽىم ال ًمىً ئدساهها بالػحن املجشدة، أو ـو
َّ
والل

ا فلي.  19هظٍش

على مصخىي شمىلُت املادة  Didactics Transpositionمعُلاث الىلل الدًداكخُكي  -3

 علمُت املىلىلت:ال

ىاث-ئنَّ املجاٌ الػلمي املشاد هلله ئلى الففٌى الذساظُت  ًلىم أظاظا غلى  -أي غلم ألـا

اث أهثر ؼعاغت مما هى ظاهش غلى أسك الىاكؼ ، والىظام الذًذاهخُيي ال ًمىىه بأي خاٌ  هظٍش
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، مً ألاخىاٌ أن ًنهن غلى أظاط جلً الؽمىلُت التي جمحز املجاٌ الفىشي، أو الػل مي املىلٌى

فىجذ في ففٌى هزا الػلم مػاسف مخىىغت، ومخخلفت بػمها خذًث ولاخش بىاهحر، وبىادس 

دُت لغت الفُذا  ، -الىخاب امللذط-هبىادس الػلم غىذ الهىىد مً خالٌ دساظتهم للغت العيعىٍش

ُل وغىذ الػشب في دساظتهم لللشآن، واللشاءاث اللشآهُت، ودساظت الؽػش الػشبي غلى ًذ الخل

صهاباإللافت ئلى "  مخػللت بالخلذًم، والخأخحر،  "20حغيراث أخزي جزافم املعزفت حُىما ًزاد جدَر

مجاٌ لىلل ول جلً املػاسف في ملُاط واخذ، ووخُذ ٌػىىن في أغلب ألاخُان بـ "غلم  فال

ىاث"، فىُف ظِخمىً املػلم مً خفش ول جلً املػاسف في ملُاط واخذ، وهللها دون  ألـا

ه،  ممً اظخلشاسها في رهً املخػلمحن بفىسة حُذة.حؽٍى  ٍو

ُت الىظام الخػلُمي  ًفشك غلى  -الزي جلذم غلى أظاظه املادة-باإللافت ئلى أن خفـى

املػلم جلذًم املػاسف في ؼيل أحضاء، ومباخث، ودسوط مخػاكبت مثلما جفشك غلُه جلىُؼ جلً 

، والدعاٌؤ املىشوح هىا: 21للمادة املػاسف، وئخماغها لخفمُم منهجي ًىىلم مً مذخل جلذًمي

ىاث هػلم خذًث هزهش مباخثه، وسحاله أم هزهش بذاًاجه ألاولى غلى ًذ  هل هىىلم مً غلم ألـا

ىاث الهىىد، والػشب، أم هخدذر غىه هػلم غشبي خذًث، وغلُه فغضاسة املادة  املخػللت بػلم ألـا

ً املعارف ممكىا ًجب أن فلكي ًكىن حعلُم عىطز م"الىلل، غملُت جلف غاةلا في وحه 

"حعلم  فاملػشفت التي "،ًخضع لبعض الخغيراث التي ججعله كابال لالشدُعاب مً كبل املخعلم

لِصذ بالضزورة املعزفت املحددة في ألاضل للخعلُم هذا هى الصز الكبير الذي ًخفُه 

ل الدًداكخُكي خلفه ًم املادة ال ، ولىً الخغُحر، والخلذًم، والخأخحر في جلذ22"مططلح الخحٍى

 ًخم بؽيل غؽىاتي. 

لل الدًداكخُكي  -4
ّ
على مصخىي طبُعت املادة مىهجها  Didactics Transpositionمعُلاث الى

 ومططلحاتها:

ىاث، وما  ًمىً غذ هزا ألاخحر مً أهثر املؽىالث ـػىبت، فهى مشجبي بىبُػت غلم ألـا

ىاث الىىلي، فهزا  دمىا ظيخدذر غً هزا الػلم في ظل الخػلُمُت،  فعجرهض أهثر غلى غلم ألـا

ىاث، وجدذًذ مخاسحها، وبُان ـفاتها، وخفاةفها  الفشع مً الذساظت مشجبي بىُفُت هىم ألـا

ذ ول هزه املػىُاث لِغ باملهمت العهلت بميان، فاملخاسج الفىجُت مثال هثحرة، رلً أنَّ جدذً
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ومخىىغت، ومخخلفت بحن اللذماء، واملدذزحن، وختى بحن اللذماء أهفعهم، وبحن املدذزحن فُما 

بُنهم، وغلُه ـػىبت ئدساهه جخجاوص الىلبت ئلى ألاظاجزة اللزًً في بػن ألاخُان ًفػب غليهم 

ُت ولؼ بشهامج للػلم مً أحل جذاسن ما ًمىً أن ًلؼ جدذًذها، وئد ساهها فػلى الىصاسة الـى

الفىحي –ألن كمُت املفىلح فُه ألاظخار، والىالب غلى خذ ظىاء مً مػُلاث، وئؼيالُاث 

ا  بزاجه؛ ئر ال غنى ألي غلم مً الػلىم غً املفىلخاث ؛ فهى -خفـى
ً
 كاةما

ً
-حؽيل كىبا

ىم، والمامً لىللها رلً أن الػلىم جىدؽش في الػالم بفمل بمثابت الخافظ للػل -املفىلح

املفىلخاث، لىً هزا ال ٌػني فخذ املجاٌ أمام اظخلباٌ املفىلخاث دون ولؼ خىت جلجن 

ا ما وان أحىبُا منها.  غملُت الاظخفادة خفـى

وبفشف الىظش غً مؽاول املفىلخاث ًمىً غذ جأخش الػشب غً سهب الخماسة، 

ما حػل اللغت الػشبُت واخذة مً بحن  -مً أهم املػُلاث-خىىس الػلمي وغذم مىاهبتهم لل

اللغاث؛ التي حعخلبل الػذًذ مً املفىلخاث املعخجذة الىاججت غً الخىىس الهاةل الزي 

ٌؽهذه الػالم، وما جزسه ألابدار الػلمُت مً مخترغاث حذًذة، ووساء هزا ألامش ظبب حىهشي 

ذ هبحر ما بحن املفىلح، وجىظُفه أال، وهى مؽيل اخخالف هى الزي جشن الفجىة واظػت ئلى خ

 بحن الباخثحن. 23الترحماث

م الىلؼ ما ًدعم به ولؼ املفىلح غىذ  ومً الجىاهب ألاخشي التي ظاهمذ في جأٍص

ت ئلى هثحر مً الىخاةج العلبُت، وفي  ،الػشب وهى وابػه الػفىي، خُث كادث هزه الػفٍى

لح، والفىض ى في جىبُله، وغذم جىاظم امللابالث امللترخت ملذمتها الالىشاب في ولؼ املفى

للمفشداث ألاحىبُت، ومً رلً جىشاس املفىلخاث اللذًمت في املفىلخاث الخذًثت؛ والخلي بحن 

؛ باإللافت ئلى الاخخالفاث ال الخفش لُمثغلى ظبُل الخ (Larynx) الخلم، والخىجشة للخػبحر غً

ب، والترحمت  ولها والتي  ،مثل: الفىث اللغىي، الفىهُم، الفىجُممً الىاججت غً الخػٍش

ل املفىلح مً مفهىم خذًث ئلى مفهىم  ؛(phonème) ملابالث للمفىلح ألاحىبي  وجدٍى

الزي ًىػذ بـ غلم   .(linguistique)، وغلم ألالعيُت لـ(dialectologie)خذًث آخش مثل ألالعيُت لــ

اث الخذًث، غلم الل وكذ باث مػلىما لذًىا أنَّ مؽاول  -عان، ئلى آخشه،اللغت الػام، غلم اللغٍى

وغلُه ًجب أن ًخمؼ املفىلح ئلى مبذأ الاخخُاس، -الُىم مخػللت باملفىلخاث بالذسحت ألاولى 
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ىالح ختى ًخم اللماء غلى جلً الفىاسق التي جظهش حشاء ظهىس مفىلح حذًذ ختى  والـا

 لكل خلف، وكدوة"بزلً  -حنالباخث أخق-ًيىهىا
ً
 " .24لكل جابع شلفا

ىاث   -بيل فشوغه–هما أن هىان مؽاول أخشي بالىظش ئلى خلُلت اغخباس أنَّ غلم ألـا

"ٌعاوي ما حعاهُه العلىم امللترضت مً مشكالث جخطل بىضع ثمزاث الدرس ألاجىبي في 

"، ومً هزه املؽاول: 25مخىاول الباحثين العزب مً حُث اللغت وألاشلىب، والطزق املىهجُت

عاهُت غذم 
ّ
–الاجفاق غلى مىهجُت مدذدة غىذ ولؼ املفىلح؛ وخذازت املفىلخاث الل

ا ؛   -والّفىجُت خفـى ـذم وعبي، وؼُىع ملبٌى  غلى املفىلح الػلمي الزي ـاس له كِّ
ً
كُاظا

وهثرة املفىلخاث املخذاولت في الىخب، والذوسٍاث، واملإجمشاث اللعاهُت وجذاخلها، والتي جلف 

م هلل  . 26هزه املػاسف، وغحرها دون ؼً في وٍش

 :الطعىباث التي حعترض املخعلمين أثىاء جلليهم للمعزفت الطىجُت - 5

ًشهض هزا الػىفش غلى الفػىباث املخػللت بالخػلمحن اللزًً ًخللىن املػاسف الفىجُت 

املىلىلت، فلذ جيىن لهم ًذ في املىلىع ئن لم ٌعخىغبىا ما كذم لهم، وبالخالي لً جخدلم غملُت 

الىلل، ولً جأحي الثماس أولها، ومً أمثلتها ـػىبت املػاسف الترازُت املىلىلت مً مثل أكىاٌ 

ً غلى ظِب ه، وابً حني، والخلُل، وابً ظِىا، وغحرهم التي جدخاج ئلى جبعُي، وؼشح هبحًر ٍى

الشغم مً ألابدار الىثحرة التي غىِذ بخبعُي هزه الذساظاث لىً غذم اوالع املخػلمحن غلى 

ها أبدار  هزه ألاخحرة، وغذم اظدُػابهم في هثحر مً ألاخُان خُث جدخاج ئلى مً ًبعىها  ألنَّ

 ت في مجملها مىحهت ألهل الاخخفاؿ. أوادًمُ

وأـػب مً هزا غذم ئملام املخػلمحن باللغاث ألاحىبُت ٌػذ مً ألامىس الزي جدٌى دون 

ىاث غلم غشبي ًلىم في حضء هبحر مىه غلى  ئدسان بػن املفىلخاث ألاحىبُت، فػلم ألـا

حىبُت التي مً ؼأنها املػاسف ألاحىبُت هما أن هثرة امللابالث الػشبُت املىلىغت للمفىلخاث ألا 

حؽخِذ فهم  املخػلمحن هزا مً حهت هما أن هزا الىلىت مً ؼأنها جىفحر املخػلمحن مً هزه 

 الذساظت.
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 :خاجمت

مً الػملُاث املهمت في غمل  Didactics Transposition :حػذ غملُت الىلل الذًذاهخُيي

ت ال ًمىً ججاوصها، وال ًلىم الخػل ُم دون املشوس غليها، وهي غملُت املػلم، فهي غملُت لشوٍس

 .ئبذاغُت ًبذع املػلم في ابخياسها

ه كذ   ىاث مً بحن الػلىم الخذًثت التي جمش غبر هزه ألاخحرة غحر أهَّ هما أن غلم ألـا

م  هزا الػلم التي ال جلط ي غلى الػملُت بل جدذر ـػىباث،  حػترك بػن املؽاول وٍش

 للماء غليها.ومؽىالث التي كذ جخخفي ئرا غملىا غلى ا

وغلُه ًيبغي الػمل غلى جفػُل غملُت الىلل الذًذاهخُيي في الجامػت بغُت الاظخفادة 

 مً آزاسه إلاًجابُت خُث الًضاٌ بداحت ئلى الػمل غلُه رلً أهه لم ًفػل بفىسة هبحرة.

ومىه جلفِىا في هزه الىسكت البدثُت أهم املؽىالث التي كذ حػترك غملُت الىلل 

 في الجامػتالذًذاهخُيي 

  ش: مِهتوال لتإلاحا

                                           
ًىظش: أغالٌ فاومت الضهشاء بىهشمت، الىلل الذًذاهخُيي لػلىم الػلماء مجلت الػلىم   1.

 إلاوعاهُت، حامػت مدمذ خُمش بعىشة الجضاةش، الػذد الخاظؼ .

 67بُاس مالً، الفلعفت وحػلُمها، داس النهمت الػشبُت للىباغت واليؽش د/ه،  ؿ .2

 أغالٌ فاومت الضهشاء بىهشمت، الىلل الذًذاهخُيي" لػلىم الػلماء ،م ن. .3

 ط.م   . 4

ت والخىبُم،    . 5 مدمذ البرهمي، دًذاهخًُ الىفىؿ اللشاةُت بالعلً الثاوي أظاس ي الىظٍش

 .20،ؿ  1مىبػت الىجاح الجذًذة الذاس البُماء، ه 

غ، حعىس لليؽش في الخػلُمُت، الضا  غبذ اللادس لىسس ي، املشحؼ.  6 د الىفِغ في غلم الخذَس

 .162م، ؿ2014هـ/ 1436، 1والخىصَؼ، )الجضاةش(، ه

 ًىظش: أغالٌ فاومت الضهشاء بىهشمت، الىلل الذًذاهخُيي لػلىم الػلماء ، م ط. . 7

8. Philippe Perrenoud ; La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs 

aux compétences Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation Université de 
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خ بحن املػشفت الػاملت واملػشفت املخػلمت ،الىاهش كذوسي - ت  ،دسط الخاٍس املشخلت الثاهٍى
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لُا  2007 1الؽشق لليؽش والخىصَؼ، ه ئفٍش
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