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تصديـــر
عام يُع ّد مناسب ًة جميل ًة ت َت َج ّد ُد من ُذ
اليوم من ّ
كل ٍ
إ ّن احتفا َءنا باللغة العربية يف مثلِ هذا ِ
كل سنة يوما عامليا للغة
 2012عندما أق ّرت اليونسكو بأن يكو َن الثامن عرش من ديسمرب من ّ
العربية وذلك إقرارا مبكانتها كواحد ٍة من أبر ِز ِ
رش يف
لغات العامل انتشارا وتداوال بني ماليني الب ِ
تعص ٌب للذات،
أنحاء العامل وأرجائه ،وهي مناسب ٌة عزيز ٌة كذلك نؤكّ ُد فيها ،باعتزا ٍز ال يُخالط ُه ُّ
ٌ
َضل اللغ ِة العربية ومزاياها عىل اإلنساني ِة كلِّها يف بنا ِء املعرف ِة
انغالق عىل النفس ،ف َ
وال يَشوبُ ُه
ِ
ِ
واالستكشاف واإلبداعِ ،ويف
واإلحساس
رشها واستخدامها ،ويف تنمي ِة الخيا ِل والفك ِر
و ُمراكم ِتها ون ِ
ِ
التعايش
والسالم والخريِ والتن ّو ِع والتثاق ُِف ،ويف م ّد جسو ِر
والحق والح ّري ِة
قيم الجام ِل
ترسيخ ِ
ِ
ِّ
الشعوب ،ع َرب األزمن ِة واألمكن ِة.
والتواصلِ والتحاو ِر بني
ِ
نحن أبنا َء اللغة العربية أطفاال وشبابا وكهوال ،نساء ورجاال ،ما نح ُن إالّ ل َغتَنا ،وما تاري ُخنا
بعض من ِ
سوى ٍ
تاريخها .إنّها بيتُنا يجم ُعنا مهام تباعدت مواق ُعنا وتباينت س ُبلنا ومتايزت يف األرض
تجاربُنا ،نشأنا َمعها وك َُبنا ،وتعلّمنا بها الوجو َد حتّى نفذنا منها إليه  .فهي ُهويتُنا وصيغ ُة تفكرينا
ِ
وعقائدنا وآدابِنا وعلو ِمنا وفُنوننا وتص ُّوراتنا ،وبوابتُنا إىل التواصلِ مع اآلخرين.
وعبارتُنا عن حياتِنا
إنّ ُه من نوافلِ القو ِل أن نذكّر بأ ّن اللغ ُة العربي َة كانت ،عىل مدى قرون من الزمان ،لغ َة
وكتب
التواصل الحضاري ولغ َة الثقاف ِة فبها كانت الفلسف ُة والعلو ُم والفنو ُن
ُ
واآلداب ،وبها أبد َع َ
الهيثم واب ُن َخلدون و ُمحي الدين ب ُن عريب واب ُن
ابن سينا والرازي واملتنبي واب ُن ِج ِّني واب ُن
ِ
ِ
املعارف العقلي ِة
بطوطة وغريهم من األدباء والعلامء والر ّحال ِة واملكتشفني الذين أسهموا يف متري ِر
واملضام ِني الثقافية إىل اإلنساني ِة جمعاء ،كام كانت لغ ُة االقتصا ِد والتجار ِة واملعامالت املالية
واإلداري ِة  .وأحبّها كثريون من غريِ أبنائها واطّلعوا عىل آدابها وعلو ِمها واكتشفوا أرسا َرها و َع ِشقوا
بيانَها،
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ِ
لتكثيف
وعليه نرى أ ّن من الواجب خدمتَها والتزا َم حامي ِتها وتنمي ِتها ،واالجتها َد والتخطي َط
الوعي بتطويرها واإلكثا ِر من استعاملها يف األفضية العامة :يف التعليم واإلدارة واإلعالم ،ويف اإلنتاج
ِ
ِ
ِ
املعلومات الحديث ِة ملعالجتها،
تكنولوجيات
حوسب ِتها باإلفاد ِة من
واالقتصا ِد واألعام ِل،
والتوس َع يف َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
املعطيات عن خصائصها اللسانية وعن
البيانات لتوفري
وقواعد
تطبيقات الذكا ِء االصطناعي
ومن
ٍ
موضوعي عن حالتها
وموقف
تاريخها وجغرافي ِة تدا ُولها وذلك لتحليلها وبنا ِء معرف ٍة علمي ٍة
ِ
الراهن ِة ،واسترش ِ
اف مستق َبلِها.
أقول إ ّن للغة العربية ُممك ٍ
فرص مثين ٌة حتّى تستعي َد مكانتها كاملة وتبني
ّنات عديدةً ،وأما َمها ٌ
قدرت َها تا ّم ًة ملساعد ِة مستخدميها عىل املساهم ِة يف اإلنتاج املعريف والعلمي والتكنولوجي ،ومتك ِني
مجتمعاتهم من التق ّد ِم يف تحقيقِ التنمية املستدامة.
املدير العام

	�أ .د .حممد ولد �أعمر

من كلمة يف اليوم العاملي للغة العربية  18دي�سمرب 2021
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تقديــــم
تنرش املجلة العربية للرتبية يف هذا العدد مجموعة من الدراسات والبحوث التي ق ّدمها
أصحابها مبناسبة انعقاد الدورة األوىل من مؤمتر "األلكسو الدويل للغة العربية " الذي عقدته
املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم – ألكسو بالتعاون مع عدد من رشكائها بصيغة جامعة
بني الحضور املبارش والتواصل عن " بعد" ،يومي  22و 23ديسمرب  ،2021وذلك يف إطار االحتفاء
متخصصني من
باليوم العاملي للغة العربية  18ديسمرب من كل سنة مبشاركة أساتذة وباحثني
ّ
الدول العربية ومن خارجها يف املحاور اآلتية:
§إشكاالت التواصل الحضاري والتحديات املفروضة عىل اللغة العربية
§دور التواصل الحضاري يف تطوير العربية وتنميتها
§التحديات التكنولوجية التي يفرضها التواصل الحضاري
§تطبيقات الذكاء االصطناعي واملعالجة اآللية ورقمنة اللغة العربية لتعزيز التواصل
الحضاري الثقايف
§التعليم االفرتايض ودعم قدرات العربية عىل التواصل
وذلك بهدف:
§تعزيز التجديد يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها قصد وضع مرجعية خاصة
بتدريس العربية للناطقني بغريها مبا يحسن قدرة املتعلم عىل التلقي والفهم واملامرسة
ويأخذ بعني االعتبار الحاجات الخاصة للمتعلم.
§تبني دور املعالجة اآللية يف تحديد الرصيد املعجمي األسايس والهياكل األساسية ومنزلة
اللغة العربية املعنية بالتدريس من قبيل تطعيم العربية الفصحى ببعض االستخدامات
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القريبة يف مختلف العاميات العربية والعناية بتدريس اللغة العربية ألبناء العرب واملسلمني
باملهجر وإعداد مضامني تعليمية خاصة بهذه الفئة من الدارسني.
§العمل عىل وضع تطبيقة للتعليم اإللكرتوين للغة العربية للناطقني بغريها لتأمني التعليم
"عن بعد" ،وتدريب املعلمني والطالب عىل كيفية استخدام منصات التعليم اإللكرتونية
وأدوات التعلم االفرتايض ،فضال عن تصميم مختلف الربامج التعليمية والدورات التعليمية
املنصات ،وتوفري وسائل التعليم الرقمي من مكتبات ومكانز رقمية
لتتناسب مع مختلف ّ
ووسائط متعددة وغريها من أدوات التعليم اإللكرتوين.
§تعميق التفكري يف مسائل املرجع العريب املشرتك لتدريس اللغة العربية وتصميم مصفوفة
مفصلة مبحتويات جميع الكتب سواء كانت ورقية أو إلكرتونية إذ ال بد من توصيف
أولية ّ
مستوى اللغة العربية الذي يقبل عليه أبناء املهاجرين وغريهم من متعلمي العربية.
لتعب عن جزيل شكرها وامتنانها
وتغتنم أرسة تحرير املجلة العربية للرتبية هذه الفرصة ّ
لجميع األساتذة وكل املشاركني الذين أثروا أعامل املؤمتر مبداخالتهم وأرائهم.
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	�أ�رسة التحرير

البحوث والدراسـات

من أبعاد ّ
التواصل الحضاري في اللغة العربية
إعداد
د .عبد اللطيف عبيد/تونس

للتبية والعلم
إنّه لفخر لنا – نحن العرب واملسلمني – أن تحتفي منظمة األمم املتح ّدة ّ
والثّقافة /اليونسكو ومعها العامل كلّه باللّغة العرب ّية ،تقديرا للغتنا واعرتافا مبنزلتها وفضلها عىل
الحضارة اإلنسانية ماضيا وحارضا.
وإ ّن ذلك ليدعونا إىل االجتهاد يف تح ّمل مسؤوليتنا كاملة نحو لغتنا ،مبواصلة دراستها والعمل
عىل تطويرها وتبسيطها وإثرائها وبتعميم استخدامها واالحتفاء بإبداعها لتبقى عامد هويّتنا
وأساس وحدتنا وأداة تنميتنا.
إ ّن للّغة ،أيّة لغة ،أهميّة عظيمة يف حياة األفراد واملجتمعات والدول واألمم.

و"اللغة فارق أسايس بني اإلنسان والحيوان ،ووسيلة االتصال الوحيدة املناسبة للتفكري اإلنساين،
الرقي الحضاري والتّنم ّية االقتصاديّة
وهي رضورة أساس ّية لوجود اإلنسان ،ومن أنجح وسائل ّ
واالجتامع ّية والثّقاف ّية".
واللغة العرب ّية لغة عظيمة ممت ّدة يف ال ّزمان ،إذ قد يزيد عمرها كثريا عىل خمسة عرش قرنا .وهي
أيضا لغة ممت ّدة يف املكان ،إذ هي لغة الوطن العريب الذي يشغل حوايل  % 10من مساحة العامل.

والعرب ّية ،كذلك ،لغة أكرث من  450مليون عريب ،إضافة إىل أنّها اللغة الشّ عائريّة وال ّروحية أو
وخاصة يف
كل قارات العامل
الثّقافيّة ملا قد يزيد اآلن عىل املليار ونصف املليار من املسلمني يف ّ
ّ
الست كام تعلمون.
آسيا وإفريقيا ،وهي إحدى لغات األمم املتّحدة ّ
كل ذلك فإ ّن العرب ّية لغة أ ّمة ذات ماض عظيم وحضارة مزدهرة كان لها إشعاع
وباإلضافة إىل ّ
وتأثري كبريان وقد امت ّدت عىل مساحة فسيحة كانت ،وال تزال ،متثّل مركز العامل كام متثّل بؤرة ال
تزال القوى العامل ّية املهيمنة تتهافت عليها ألسباب اقتصاديّة وتاريخ ّية ثقاف ّية.
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وقد كانت اللغة العرب ّية ،خالل تاريخ العرب واملسلمني ،لغة تواصل حضاري مثمر ف ّعال،
سواء بال ّنسبة إىل العرب واملسلمني أنفسهم أو بال ّنسبة إىل الشّ عوب األخرى رشقا وغربا ،وذلك
خاصة يف فرتات وعهود معلومة أكتفي اليوم باإلشارة إىل البعض منها.
ّ
والصيف وما ترت ّب عليها من
وإنّه عالوة عىل ما كان للعرب قبل اإلسالم من رحالت الشّ تاء ّ
تواصل نجد أثره يف العربية وغريها ،فإ ّن ال ّدين اإلسالمي الحنيف الذي نزل كتابه الكريم بلغة
الضاد قد انترش بهذه اللغة التي تعلّمها أقوام كثريون وعلّموها ودرسوها وأجلّوها ونبغوا فيها
وأصبحوا جزءا من حضارة جامعة هي الحضارة العربيّة اإلسالميّة العظيمة.

وقد انترش الحرف العر ّيب بانتشار اللغة العربيّة وال ّدين اإلسالمي ،وكتبت به ،أل ّول م ّرة يف
اإلسالمي ،لغات شفويّة غري
تاريخها ،لغات آسيويّة وإفريق ّية كثرية كانت ،إىل ما قبل االنتشار
ّ
مكتوبة ،وهو ما ساعد تلك اللغات عىل االنتقال إىل مرحلة التّدوين فظهرت فيها ،شيئا فشيئا،
مؤلفات مكتوبة بهذه اللغات وبالحرف العر ّيب.
وال تزال لغات عديدة يف آسيا وإفريقيا تكتب بالحرف العر ّيب مثل الفارس ّية واألورديّة ،وإن كانت
دول إفريقيّة عديدة قد خضعت لإلمالءات األجنبيّة فتح ّولت عن الحرف العريب إىل الحرف الالتيني.

وقد لعبت العربيّة دورا أساسيّا يف نشأة ماملك ودول آسيويّة وإفريقيّة عديدة ،فكانت لغة
اإلدارة والدبلوماسيّة والعلم والثّقافة والتّعليم يف العديد من هذه ال ّدول.
الحضاري أخذا وعطاء مع الشّ عوب
إ ّن اللغة العربيّة ،إذن ،مل يقترص دورها عىل تأمني التّواصل
ّ
األخرى ،وأعني أساسا الشّ عوب اإلسالم ّية غري العرب ّية ،وإنّ ا مكّنت الكثري من لغات هذه الشّ عوب
من أن تستوي وترتقي وتتن ّمط ومن أن تتواصل مع غريها.

وعندما بدأ عود دولة الخالفة اإلسالم ّية يقوى ويشتد ،بدأ العرب يتطلّعون إىل التّواصل
العميق مع الحضارات العرب ّية القامئة أو املندثرة ،ودشّ ن املأمون منذ نهايات القرن الثّاين للهجرة/
الثّامن للميالد حركة ترجمة كبرية من اليونانيّة وغريها إىل العربيّة ،وكان ينقد الكتاب املرتجم
ذهبا عىل ح ّد قول املؤرخني.
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وإ ّن نقل مختلف العلوم العقلية واملاديّة إىل العرب ّية قد ع ّد من أه ّم عوامل ازدهار الحضارة
العربيّة اإلسالميّة.
وال يزال هذا التّواصل الحضاري بني العرب والحضارات األخرى ،وأَ َخ ّصها اليونانيّة ،صفحة

خالدة يف تاريخ اإلنسان ّية كلّها.

ويف أواخر القرون الوسطى تواصلت أوروبّا مع الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية ونقلت ما ترجمه
العرب وألّفوه يف مختلف العلوم .ولوال العرب ّية ملا وصل إىل أوروبّا كثري من فلسفة اإلغريق وعلومهم.

التجمة من العرب ّية إىل اللغات األوروب ّية هي أيضا إحدى مآثر التّواصل الحضاري
وحركة ّ
للغة العرب ّية.

وعندما بدأ العرب ،منذ مطلع القرن التّاسع عرش بل منذ أواخر القرن الثّامن عرش ،يسعون
إىل ال ّنهوض واللحاق بركب التّق ّدم الحضاري كام هو ماثل يف أوروبا ،لعبت اللغة العربيّة دورا
تواصليّا عظيام أفاد ال ّنهضة العربيّة كام أفاد العربيّة نفسها.
ولست يف حاجة إىل أن أتوقّف كثريا عند جهود مح ّمد عيل باين مرص الحديثة والذي حكم
هذا القطر العريب العزيز عىل امتداد نصف قرن تقريبا (.)1849 – 1805

ويكفي أن أذكّر بأ ّن محمد عيل أو الباشا ،وهو األلباين األصل والّذي مل يكن يعرف من
خصصات ،وهدا ُه فكره الثّاقب ورأيه
العرب ّية إال القليل ،قد ّأسس كلّ ّيات ومدارس يف مختلف التّ ّ
االسرتاتيجي الحصيف إىل أن يكون التّدريس فيها بالعرب ّية دون سواها .وقد أرسل البعثات
الطالبيّة إىل أوروبّا وأنشأ مدرسة األلسن التي كان رائد التنوير العريب يف أواسط القرن التاسع
عرش العظيم رفاعة رافع الطهطاوي أ ّو َل ُمدير لها.
تأسست يف حارضته بريوت ،سنة  ،1866الكلية اإلنجيلية
وحدث مثل هذا يف لبنان الذي ّ
التخصصات العلمية والطبية والهندسية تد ّرس
السو ّرية (أي الجامعة األمريكية اآلن) التي بقيت
ّ
فيها باللغة العربية إىل سنة .1883
وقد تواصلت نهض ُة العربية كام تواصل دو ُرها التواصيل الحضاري يف نقل العلوم الحديثة
الطب والهندسة من العربية إىل
إىل الوطن العريب إىل أن جاء االستعامر فح ّول لغة تدريس
ّ
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جل الدول العربية إىل يوم الناس هذا!!!
اإلنجليزية ،وال يزال األمر كذلك يف أرض الكنانة ويف ّ
وهكذا بدأ هذا الدور التواصيل الحضاري والتنموي العظيم للغة العرب ّية يتعطّل ،وأحسب أنّه
ال يزال كذلك ،وإن بدرجة أو بأخرى يف هذا القطر أو ذاك ،إىل اليوم.
الوظيفة التواصلية هي إحدى الوظائف الرئيسيّة للّغة ،بل لعلّها أه ّم هذه الوظائف.

وليس للغة العربية يف ح ّد ذاتها ،أي ألصواتها ورصفها ونحوها ومعجمها ،أيّ ُة مشكلة يف التّواصل.
بل إ ّن تاري َخها الطويل وتجربتها اإلبداع ّية العريقة ومامرساتها العلمية والتّقن ّية الرائدة ومنزلتها
الرفيعة لدى ُمعظم أهلها لهي كلّها عوامل مساعدة لها عىل أداء دورها كامال يف العامل املعارص ويف
كل العرب ،الصدارة
كل مجاالت الحياة دون استثناء .وإنّه ملن املفرتض أن تكون للغة العرب ّية ،لدى ّ
ّ
يف عقولهم وقلوبهم وعىل ألسنتهم وأقالمهم؛ وأن يكون تواصلهم مع حضارة العرص ونرشهم
للمعرفة وللعلوم والتقنيات الحديثة ،يف الرتبية والتعليم والتعليم العايل والتأليف واإلعالم ،بلغتهم
فحسب ،ولكن ألنّها ،أيضا ،أداة تنميتهم
العرب ّية .ليس ذلك ألنّها لغتهم القوم ّية وأساس هويتهم
ُ
وال ميكنهم أن يحققوا تنمية شاملة مستدامة إال بواسطتها .وهذا ما فعله املأمون ومن جاء بعده،
وهذا ما فعله أيضا محمد عيل باشا يف النصف األول من القرن التاسع عرش.
وإ ّن التواصل الحضاري الحقيقي هو تواصل النخب العلمية والفكرية والرتبوية والتعليمية
واإلعالمية مع شعوبها باألساس ،وهو ما يَعني ،بالتايل ،تواصل هذه الشّ عوب مع الحضارة الحديثة
ومنجزاتها بلغاتها ،أي بلغات هذه الشعوب.
هذه قناعتي ،وهذا ما تقوله توصيات مؤمترات التّعريب ملنظمتنا املوقرة ،املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،وهذا ما تدعو إليه منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  /اليونسكو.
مخالف لهذا الذي ك ّنا نَقوله.
جل أرجاء وطننا العريب،
لك ّن واقع الحال ،يف ّ
ٌ
لذلك يبدو يل أنّ الفرص التّواصلية للّغة العربية يف املجاالت العلم ّية ُمعطّلة أو شبه
معطّلة ،وهذا عىل ال ّرغم من الطاقات التواصل ّية العظيمة للغتنا ،لك ّنها طاقات ال تزال كامنة
أو الكامنة.
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إنّه ال ميكن للغة ،أيّة لغة ،أن تضمن لنفسها البقاء والدوام إال إذا استخدمها أهلُها يف التعبري
العلمي والتقني ،وإالّ بقيت لغة منقوصة .وإ ّن اللغة تحيا باالستعامل ومتوت أو تضعف وتضمر
باإلهامل:

فيا ويحكُم أبىل وتبىل محاسنـــــي
ومنكم ،وإنْ َع ّز الدواء ،أساتــــي
فال تكلوين لل ّزمان فإنّنــــــي
أخاف عليكم أن تحني وفاتـــــــي (حافظ إبراهيم)

ويبدو أنّنا حكمنا عىل لغتنا العربية ،بسبب اختياراتنا الثقاف ّية واللغويّة ،بأن تبقى لغة أدب
ودين وثقافة وإعالم وسياسة ...وأقصيناها ،عن وعي أو دون وعي ،عن التعبري العلمي والتقني،
حتّى قال من قال إنّها ليست لغة العلم!!

حفظت كتاب اللّه لفظا وغايــــــــة
ضقت عن آي به وعظــــــات
وما ُ
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة
وتنسيق أسامء ملخرتعـــــــــات؟

وعندما أقصينا العربية عن املجاالت العلميّة والتقنية وسائر املجاالت العرصيّة نقص االعتزاز
بها ،وشعر الكثري منا بال ّدون ّية إزاءها ،وكان لذلك أسوأ األثر عىل تنميتنا وه ّويتنا وأمننا القومي.
التخل عن تعليم اللغات األجنب ّية وتعلّمها يف مختلف
ّ
إنني ال أدعو ،بطبيعة الحال ،إىل
وخاصة بدابة من التعليم املتوسط  /اإلعدادي .أمل يقل شاعرنا:
املراحل التعليم ّية
ّ

بقدر لغات املرء يكرث نف ُعــــــهُ
وتلك له عند الشدائد أعـــــــوانُ
فبادر إىل حفظ اللغات مسار ًعا
فكل لسان بالحقيقة إنســـانُ (صفي الدين ّ
الحل)
ّ
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ليبي
ولكنني ،يف ما أدعو إليه ،أستشهد بقوله تعاىل ":وما أرسلنا من رسول إالّ بلسان قومه ّ
لهم" صدق اللّه العظيم.
إ ّن البيان والتبيني ،أي التواصل ،يف الرتبية والتعليم والتثقيف العلمي والتقني والصحي
وقطاعات اإلنتاج وبالتايل التنمية ،ال يتحققان إال بلغتنا.
لذا فلند ُع جمي ًعا إىل أن تكون لغتنا أدا ًة لتواصلنا العلمي والتقني والحضاري مع مجتمعاتنا ،فتكون
حينئذ يف خدمة املواطن العريب ،أل ّن اللغة إنّ ا ُوجدت لخدمتنا وتحقيق مناعتنا وتنميتنا وأمننا القومي.
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ِ
ُ
ِ
بغيرها مهاريًّا ودو ُر ُه
ن
تعليم
اللغة العربي ِّة للناطقي َ
في ِ
الح ِ
وسيْ رو َرتِها
فاظ على ْ
وح َدتِها َ
إعــــداد
أ .د .سام عمار
أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية
في كلية التربية بجامعة دمشق
samammar52@gmail.com

ملخص البحث

يرمي هذا البحث إىل اإلسهام يف تطوير ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل
وتجل
تقديم تصور معارص للنظام اللغوي يف مك ّوناته كلها ،بد ًءا باللسان الكالم ،والكفاءة واألداءِّ ،
كل من الكالم واألداء يف املهارات األربع الرئيسة ،وانتها ًء باملهارات املركَّبة أو املتقاطعة املشتقَّة
يل) .عىل أن يتبع ذلك تحليل
الوصفي
من املهارات الرئيسة (يف شكليها:
ّ
التقعيدي ،والتواص ّ
ّ
مفصل لهذه املفاهيم وما تقتضيه من توصيف للنشاط
اللغوي الذي يشكِّل أساس هذه املهارات
ّ
ّ
يل ،من خالل أمثلة حية توظِّف هذا االتجاه امل ِّجدد يف
الوصفي
يف شكليه:
ِّ
التقعيدي ،والتواص ِّ
ِّ
ٍ
مكتسبات معرفي ًة وسلوكي ًة يف الواقع
لريس َخ بالنتيجة
تدريس اللغة العربية للناطقني بغريهاِّ ،
يل ملتعلمي هذه اللغة ومح ّبيها من غري الناطقني بها.
يل
واملهني املستقب ّ
العم ّ
ّ
مهاري ،لسان ،كالم ،كفاءة ،أداء ،كفاءة تواصلية ،مهارة رئيسة ،مهارة
كلامت مفتاحية :تعليم
ّ
مركّبة.
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L’enseignement de l’arabe aux non-arabophones en tant que savoirfaire et son rôle dans le maintien de son unité et de son processus

Résumé

Cette recherche vise à contribuer au développement du domaine de l’enseignement de l’arabe aux non-arabophones en présentant une conception contemporaine du système linguistique dans toutes ses composants, à savoir la langue
et la parole, et la compétence et la performance, ainsi que la manifestation de
chacune des parole et performance dans les quatre savoir-faire principales, et les
savoir-faire composés ou regroupés (sous leurs deux formes: métalinguistique et
communicative) dérivées de ces derniers. Ceci sera suivi d’une analyse détaillée
de ces concepts et d’une description nécessaire de l’activité linguistique qui constitue la base de ces deux formes de savoir-faire: métalinguistique et communicatif, à travers des exemples vivants qui investissent cette tendance rénovateur
dans l’enseignement de l’arabe aux non-arabophones, en vue de consolider des
acquis cognitifs et comportementaux dans la réalité pratique et professionnel
future des apprenants et admirateurs non-arabophones de cette langue.
Mots clés: enseignement par savoir-faire, langue, parole, compétence, performance, compétence communicative, savoir-faire principale, savoir-faire composé.
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مقدمـــة

رصا جام ًعا
عىل الرغم من مام تعانيه أمتنا العربية من تشتّت ومت ّزق ،ما زالت لغتنا العربية عن ً
أهل السياسة ،وإن بدأنا نقلق من
لشتاتها ومالذًا آم ًنا لها مل يختلف حول دوره ومكانته وأهميته ُ
ٍ
جامعات) التي
(مدارس كانت أو
السلبي عىل املدى البعيد ،للمؤسسات التعليمية الخاصة
األثر
َ
ّ
بدأت تنترش يف العديد من البلدان العربية متخذة من اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية لغة أُوىل
للتعليم فيها؛ ومن الخطر الذي مي ِكن أن تش ِّكلَه الدعواتُ الراميةُ ،بدعوى التطوير والتحديث ،إىل
تعليم بعض املواد الدراسية ،كالعلوم واالجتامعيات باللغة اإلنكليزية.
واملهت ّم املتابع ملا ق َّدمه األوروبيون من خدمة للغاتهم ،أ ًّما كانت أو أجنبيةً ،عىل صعيد
مجال علم اللسانيات وعلم النفس،
صنَ ِتهِام ،ليواكبا املست ِج ّدات يف َ ْ
تطوير تعلميها وتعلّمها و َع ْ َ
ٍ
جديد يف هذين املجالني ،يف خدمة تسهيل تعليم هذه اللغات وتيسري اكتسابها
كل
َع ْ َب توظيف ِّ
وإتقانها ،يدرك برسعة كِ َ َب املساف ِة التي تفصل بينهم وبيننا ،ومدى التقدم الذي أحرزوه.
حزب له وال مذهب ،وال لو َن له وال رائحة .فلِ َم ال
إن العلم منتَج ال دي َن له وال وطن ،وال َ
نقل أو ترجم ًة أو تعريبًا؛ بالرسعة التي يتل َّقفُها فيها
نستثمر نتائجه التي نستطيع الحصول عليهاً ،
املن ِت ُج ذات ُه ،بعد أن نؤ ِّمن متطَل ِ
َّبات ذلك كلَّها (وهي بِنية تحت َّية متكاملة من العقول املبدعة
واملستل َزمات املادية) ،يف تطوير مجتمعاتنا مبرافقها املختلفة ،ومن أهمها عىل اإلطالق لغتُنا
العربيةُ ،أ ًّما كانت أو أجنبيةً ،انطالقًا من القول املأثور" :الحكم ُة ضالّ ُة املؤمن ،فحيثام وج َدها
أحق بها"؟
فهو ُّ
إن املعطيات الجديدة التي يقدمها هذا البحث تستجيب بعمقٍ لهذا املطلب.
مشكلة البحث وأسئلته

أصبح مصطلح تدريس اللغة ألغراض تواصلية مقولة واسعة التداول بني العاملني يف حقل
تعليم اللغات .وال شك يف أن أعظم تح ٍّد يواجه تعلي َم اللغة هو تجاوز تعليم القواعد املج ّردة
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أعمق يركز عىل تعليم التواصل
والتعريفات واألمثلة ،الذي نسميه التعلي َم عن اللغة إىل
مستوى َ
ً
باللغة ،ومامرسة هذا التواصل مامرس ًة عفوية حقيقية ذاتَ معنى يف حياة املتعلم ،متكّنه من أن
ينقل خرباتِ ِه اللغوي َة املكتسب َة يف التعليم إىل ميدان حياته العملية واملهنية املستقبلية.
اغب يف
ُ
واملتخصص يف امليدان ،املتاب ُع ملا تلقاه اللغات األوروبية من العناية والتطوير ،الر ُ
نقل بعض مظاهر هذه التجربة الغن ّية إىل ميدان اللغة العربية ،انطالقًا مام سبق أن قررناه يف
املقدمة ،الغيو ُر عىل مستقبله ،يُ ِح ّس باالستغراب ،وهو يرى كث ًريا من املتخصصني والعاملني يف
ٍ
مصطلحات أصبحت جز ًءا من
امليدان عىل الساحة العربية مازالوا يستعملون ،بهذا الق ْدر أو ذاك،
فيعبون بذلك
تاريخ تعليم اللغات ويد ّرسونها لطالبهم الذين سيصبحون مدرسني للغة العربية؛ ّ
عن رؤية قارصة للغة ونظامها ومكوناتها ،تدل عىل مقدار بُعدهم عن مظاهر التطوير والتجديد
لب مشكلة البحث :إنهم يتحدثون ،يف
يف مجايل علم اللسانيات وعلم النفس .وهنا ندخل يف ّ
األعم األغلب ،عن فروع اللغة العربية ال عن مهاراتها ،ويد ّرسونها عىل هذا النحو من التشتّت
كل متامسك مو َّح ٌد يف بداية األمر ونهايته .ويعلّمون اللغ َة وعن اللغ ِة ،وقلام
والتم ّزق ال عىل أنها ٌّ
ٍ
إملام ٍ
ِ
أصبحت اليو َم تشكّل العمو َد
مبصطلحات
كاف
َ
يعلّمون
التواصل باللغة ،ويفتقرون إىل ٍ
ْري لتعليم اللغات ،من مثل :اللسان والكالم ،والكفاءة واألداء ،والكفاءة التواصلية ،والنشاط
ال ِفق ّ
يل ،ومهارات اللغة الرئيسة ،ومهاراتها املركَّبة يف
اللغوي يف شكلَ ْيه :الوصفي
ّ
التقعيدي والتواص ّ
يل.
شكلَ ْيها :الوصفي
ّ
التقعيدي والتواص ّ
وانطالقًا مام سبق تتمثل أسئلة البحث إىل يف ما يأيت:
1.ما العوامل التي ه َّيأت لظهور النظام اللغوي املعارص؟
اللغوي؟
2.ما مكونات هذا التص ُّور املعارص للنظام
ّ
وس ْيو َرتها؟
3.ما املقصود ب َو ْحدة اللغة العربية َ
4.ماذا يعني تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مهاريًّا؟
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5.كيف يوظَّف هذا التمه ُري من أجل تطوير تعليم اللغة العربية والحفاظ عىل وحدتها
وسريورتها؟
أهمية البحث

يستمد هذا البحث أهميته من األمور اآلتية:
1.أنه يسعى إىل اإلسهام يف تطوير ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها موظِّفًا فيه كث ًريا
من التطورات الهامة التي أُن ِج َزت يف ميدان تعليم اللغات األوروبية ،أ ًّما كانت أو أجنبية.
2.أنه ن َّبه عىل رضورة تجاوز نظرية التفريع يف تعليم اللغة العربية واعتامد نظرية التمهري التي
تقوم عىل اعتبار اللغة نظا ًما واح ًدا مو َّح ًدا ِقوامه اللسان والكالم بحسب نظرية فرديناند
دو سوسري ( ،)Ferdinand de Saussureأو الكفاءة واألداء بحسب نظرية نوم شومسيك
( .)Noam Chomskyفإذا كان اللسان والكالم مفهومان افرتاضيان نظريان فإن الكالم واألداء
يشكالن وج َه ْيهِام العمل َّي ْي اللذين يتجسدان يف املهارات األربع الرئيسة التي تنبثق عنها
(سيفصل البحث رشح هذه املفاهيم
وتُشْ تَ ُّق منها املهاراتُ املركَّب ُة أو املتقاطعة وتك ّملها.
ّ
كل الج ّدة يف
الجانب الذي يشكل ِعامد البحث جدي ٌد َّ
كلِّها مبا فيها التفريع والتمهري) .وهذا
ُ
ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بها ولغري الناطقني بها.
تكامل مهاراتها وتآز َرها جمي ًعا لخدمة
َ
املهاري للغة العربية يؤكد
3.أن التمهري أو التعليم
ّ
الكل وترسيخ وحدتها ،بدلً من تعليمها يف فروع تعزز واقع التشتّت والتم ّزق فيها
نظامها ّ ّ
(سيتناول البحث بالتفصيل هذه املسائل كلَّها).
الوظيفي للغة الذي
يل
4.أنه يف تركيزه عىل التعليم املهاري يُركّز بعمق عىل التعليم التواص ّ
ّ
يرسخ بدوره لدى املتعلم مهار ٍ
ترسخ
ات تواصلي ًة تُستع َمل فيها اللغ ُة يف
َ
مواقف واقعي ٍة حي ٍة ِّ
ِّ
بدورها هذه املهار ِ
ات الرضوري َة له يف حياته املهنية املستقبلية .إنه يركز عىل تعليم التواصل
باللغة ،ال عىل تعليم اللغة وعىل التعليم عن اللغة ،كام كان األمر سائ ًدا يف األعم األغلب.

 -ديسمبر 2021

21

ويرسخ َس ْ ُي َور َة اللغة العربية ،وهي ظاهرة جميلة
5.أنه يف معالجة ما سبق كلِّه يؤكّد ويع ّمق ّ
مثل (سيرشح البحث ،يف اإلجابة عن
ومبدعة ال نجدها يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية ً
السؤال الثالث من أسئلته ،معنى سريورة اللغة ،ويورد شاه ًدا عىل غياب هذه الظاهرة يف
اللغتني الفرنسية واإلنكليزية).
أهداف البحث وحدوده

يرمي البحثَ ،ع ْ َب اإلجابة عن أسئلته ،إىل تحقيق األهداف األتية:
اللغوي املعارص.
1.تحليل العوامل التي ه َّيأت لظهور النظام
ّ
اللغوي ،وهي :اللسان والكفاءة ،والكالم واألداء،
2.رشح مكونات هذا التص ّور املعارص للنظام
ّ
وتجليهام يف املهارات األربع الرئيسة ،التي تُشْ تَ ُّق منها املهاراتُ اللغوية املركَّبة أو املتقاطعة
يل).
الوصفي
(يف شكلَ ْيها:
ّ
التقعيدي ،والتواص ّ
ّ
وس ْ ُيو َرتها.
3.توضيح املقصود ب َو ْحدة اللغة العربية َ
4.رشح مفهوم تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها َم َهاريًّا.
5.تِبيان كيفية توظيف هذا االتجاه املج ِّدد يف تطوير تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ويف
الحفاظ عىل وحدة هذه اللغة وسريورتها ،من خالل أمثلة واقعية حية.
اللغوي املعارص الذي يَستند إليه تعليم
6.أما حدود البحث فتقترص عىل رشح مك ِّونات النظام
ّ
اري يف الحفاظ عىل وحدة
اللغة العربية للناطقني بغريها َم َهاريًّا ،وتِبيان دور هذا التعليم امل َ َه ِّ
اللغة العربية وسريورتها.
منهج البحــث

الوصفي الذي ميكننا من تحليل الظاهرة
املنهج املعتَ َمد واملالئم يف هذا البحث هو املنهج
ّ
املدروسة وإرهاصاتها ،ثم تقديم تص ّور معارص للنظام اللغوي يف مك ّوناته كلِّها :اللسانِ والكفاءة
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والكالم واألدا ِء ،وتجلِّيهام يف املهارات األربع الرئيسة املشتقة
يل)،
(يف مفهوميها
ِ
ّ
اللغوي والتواص ّ
يل) املشتقَّة من
الوصفي
منهام ،واملهارات املركَّبة أو املتقاطعة (يف شكليها:
ّ
التقعيدي ،والتواص ّ
ّ
ٍ
توصيف للنشاط
املهارات الرئيسة .عىل أن يتبع ذلك تحليل مفصل لهذه املفاهيم وما تقتضيه من
يل ،من خالل
الوصفي
اللغوي الذي يشكل أساس هذه املهارات يف نوعيه:
ِّ
ّ
التقعيدي ،والتواص ِّ
ِّ
ٍ
مكتسبات معرفي ًة
لريس َخ بالنتيجة
أمثلة حية توظِّف هذا االتجاه امل ِّجدد يف تدريس اللغاتِّ ،
يل ملتعلمي هذه اللغة ومح ّبيها من غري الناطقني بها.
يل
واملهني املستقب ّ
وسلوكي ًة يف الواقع العم ّ
ّ
ولتحقيق أهداف البحثَ ،ع ْ َب اإلجابة عن أسئلته ،سيسلك البحث املسار اآليت:
ٍّ
َ
لغوي جديد كليًّ ا
دعائم نظام
ستا
ثورتان في القرن العشرين ْأر َ

نبي أن من أبرز العوامل التي أرست دعائم
يف اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحثّ ،
النصف َ
األول من القرن العرشين ،و َو َس َم ثانيهام
اللغوي الجديد حدثان بارزان َو َس َم أ ّولُهام
النظام
َ
ّ
كل منهام أحداثٌ موازية يف ميدان علم النفس.
نصفَه الثا َين .وقد تضافر مع ٍّ

1.ثورة فرديناند دو سوسري ومفهوما اللسان والكالم
سوسي ( )Ferdinand de Saussureعندما أرىس
"إن القفزة الرائعة التي حققها فرديناند دو
ّ
قواعد علم اللغة البِنيوي (ن ُِش كتابه :دروس يف علم اللغويات العام ،عام  ،)1916فم ّيز ،يف اللغة،
"كل نظام نوعي من العالمات املنطوقة يُستع َمل لنقل رسائل برشية" (عامر،
بني اللسان ُّ :langue
يل للسان ،تحقيقه عمل ًّيا وواقع ًّيا ،نقلُه من ح ّيز القاعدة
 ،)2002والكالم " :paroleالتنفي ُذ الفع ّ
يل" (عامر ،)2002 ،هيّأَتْ لنا فرص ًة مثين ًة لتأ ّمل مصطلح
النظرية إىل حيّز الفعل والتطبيق العم ّ
شمول ،وأبعد أث ًرا،
ً
النحو يف لغتنا العربية ،ال بصفته فر ًعا من فروعها ،بل بصفته مفهو ًما أكرث
يل
يل (اللسان) له وجه عم ٌّ
معنى .فاللغة من هذا املنظور ليست فرو ًعا ،بل هي نظا ٌم شك ٌّ
وأعمق ً
ٍ
واقعي (الكالم) .واللسان والكالم كالهام م ًعا يشكّالن وجهني لكيانٍ
واحد هو اللغة "langage
ٌّ
(عامر.)2004 ،
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وقد تناغم مع الطرح البِنيوي ودعمه عىل صعيد تعليم اللغات وتعلمها ،عل ُم النفس السلويكُّ
الذي بلغ أ ْو َج ُه يف العقدين الخامس والسادس من القرن املايض عىل يد ب .ف .سكيرن (B. F.
 .)Skinnerومازال تأثريه قامئًا يف مجال تصنيف األهداف التعليمية حتى اليوم.

2.نوم شومسيك ومفهوما الكفاءة واألداء
يل يف النصف الثاين
إن "ال ِه ّزة التي أحدثتها يف ميدان علم اللغة ،نظري ُة النحو
ّ
التوليدي التحوي ّ
من القرن العرشين عىل يد نوم شومسيك ( ،)Noam Chomskyوما آ َز َرها وتضافَ َر معها من
ِ
اللغات
نظريات معرفية يف ميدان علم النفس ،نقضت كث ًريا من املبادىء التي قام عليها تعلي ُم
ِنيوي السلويكُّ وتعلُّمها" (عامر.)2004 ،
الب ُّ
وشومسيك كان أول من استعمل مفهوم الكفاءة اللغوية" :compétenceاملعرفة الضمنية
التي ميتلكها كل متحدث/مستمع عن لغته ،وبتعبري أكرث دقة ،هي نظام مستبطَن من القواعد
يُتيح للدماغ أن يُن ِتج أو يفهم عد ًدا ال محدو ًدا من جمل هذه اللغة" (.)Galisson et alt, 1983
يل مفهو ُم األداء  performanceالذي يعني:
وهذا املفهوم ٌّ
ايض يقابله عىل الصعيد العم ّ
نظري افرت ٌّ
َ
"استعامل الكفاءة اللغوية عندما يُن ِتج ممتلكُها أو يَفه ُم ُج َم ًل .وهكذا تبدو الكفاءة اللغوية
اللغوي ورضورية له" (عامر .)2002 ،و"وعي الفرد بكفاءته اللغوية يظهر عندما
سابقة لألداء
ّ
اللغوي طال ًبا من أبناء اللغة
يتساءل :إن كانت جمل ٌة ما نحوي ًة أو غ َري نحوية ،كأن يدفع ال َح ْد ُس
ُّ
الفعل
العربية إىل رفض جملة :تحدثْتُ َك" (عامر ،)2002 ،أو جملة :استع ْرت َُك كتابًا ،عىل اعتبار أن َ
األول الز ٌم ،وأن الثا َين متع ٍّد إىل مفعول واحد.
سوسري وشومسيك ت ُِّبي أن مفهومي الكفاءة واألداء لدى
"إن نظرة متأملة لركائز نظريتي ّ
سوسري ،ولك ّن هذا األخ َري
شومسيك يغطيان يف جانب كبري منهام مفهومي اللسان والكالم لدى ّ
االجتامعي للسان ،يتصوره مخزنًا لدى كل فرد يستم ّد منه ما يشاء ومتى
"املتأثر كث ًريا بالطابَع
ّ
يشاء ،يف حني أن شومسيك ينظر إىل الكفاءة عىل أنها ،يف آن م ًعا ،مفهوم أكرث تجري ًدا وأكرثُ
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دينامية؛ ألنها تتضمن اإلبداعية اللغوية  ،créativité linguistiqueالتي تعني :تلك الطاق َة
الهائلة لدى اإلنسان ،التي متكِّنه ،من أن يُولِّ َد أو يُن ِت َج ،بتأثري املثريات الخارجيةُ ،ج َم ًل يف لغة ما،
ال ميكن التك ّه ُن بها" (عامر.)2002 ،
اللغوي مفهو ُم
يجسده واقعيًّا عىل صعيد االستعامل
ّ
ايض ّ
"والكفاءة كام أسلفنا مفهو ٌم افرت ٌّ
األداء .واألداء يف ُع ْرف من يعملون يف ميدان تعليم اللغات ،يكون عىل أربعة أشكال رئيسة
ُم ْج َمعٍ عليها ،تسمى اصطال ًحا مهار ٍ
ات .وينبني عىل ذلك أن تعليم كل لغة ينبغي أن يهدف إىل
يل للغة
تجسدها (ع َرب األداء بوصفه الوج َه
تعميقٍ وتطوي ٍر وإتقانٍ لكفاءة لغوية ّ
الواقعي العم ّ
َّ
كام أسلفنا) أو ت ُشْ تَ ُّق منها أرب ُع مهارات رئيسة هي :االستامع أو الفهم الشفوي ،والتكلم أو التعبري
الشفوي ،والقراءة أو الفهم الكتايب ،والكتابة أو التعبري الكتايب.
ولك ّن املتأمل واملتعمق يف هذه املهارات يتوصل إىل أ ّن بإمكاننا أ ْن نشكّل منها أو نشتق منها،
ٍ
ريايض ُم ْحك ٍَم ،وضمن رشوط تعليمية تعلّمية محددة ،عد ًدا من
عرب عملية
توليف أو تنسيقٍ
ٍّ
داعم ومك ِّم ًل ومع ِّمقًا إلتقان املهارات
املهارات املركبة أو املتقاطعة التي يشكّل إتقانُها هدفًا ً
الرئيسة .وإتقان املهارات الرئيسة واملركبة م ًعا يشكل يف النتيجة إتقانًا واقع ًيا للكفاءة اللغوية"
(عامر( .)2002 ،ستُعالَج املهارات املركَّبة أو املتقاطعة بالتفصيل لدى اإلجابة عن السؤال الخامس).

3.اللسان أو الكفاءة يشكّالن مفهو ًما جديدً ا للنحو
وري الذي أرشنا إليه سابقًا يشكّل إذن صلب الكفاءة يف املنظور
اللسان يف املنظور
السوس ّ
ّ
ِ
الجديد بأنه:
يتجسدان يف مفهوم النحو الذي نستطيع أن نع ِّرفه يف ت َ َجلِّيْ ِه
الشومسيكّ ،وهام م ًعا ّ
َ
الهدف األول
نحوي رص ٌّيف ،صو ٌّيت ،دال ٌّيل .وإتقان هذا النظام ينبغي أن يشكّل
يل مرك ٌّب:
ٌّ
نظا ٌم شك ٌّ
لتعليمنا لغتنا.
مل يعد ممك ًنا إذن وال مقبولً أن نتحدث يف القرن الحادي والعرشين عن تفريع اللغة (بتمثيل
متناغم ،تتآز ُر
اللغة بالشجرة ذات الفروع ،أو باألصل ذي الفروع) بعد تناولها باعتبارها نظا ًما
ً
الكل الذي هو اللغةَ ،ع ْ َب إتقان مهاراتها الرئيسة واملركبة.
مكونات ُه وتتضافر لخدمة امتالك النظام ِّ ِّ
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وال ميكن للنحو إذن ،وهو نظا ُم اللغة وجوه ُرها ،ورو ُحها ،ومعيا ُرها ،أن يكون أح َد فروعها كام
كان يرى العاملون بنظرية تفريع اللغة العربية ،الذين يجعلون من النحو واألدب (شع ًرا ونرثًا)
فتتقصف ومتوت أو ت َُبت ،وألن الفروع قد
والتعبري واإلمالء والخط فرو ًعا لها؛ ألن الفروع قد متت ّد
ّ
لتصبح هي األخرى أصولً مستقلة ،كام هي الحال يف األدب وفروعه
تتط ّور ،فتنفصل عن األصل
َ
مستقل؛ وكام هي الحال يف علم النفس وفروعه
ً
أصل جدي ًدا
التي تطور كثري منها ليشكل بذاته ً
كل منها
ُحص ،والتي استقلت يف معظمها عن األصل (علم النفس العام) ليشكل ٌّ
التي تكاد ال ت َ
مستقل..،إلخ (عامر.)2009 ،
ًّ
ميدانًا
إن النحو (أو اللسان) أحد مكونات اللغة بالتأكيد ،ولكنه املكون األساس واألهم بينها،
تنضاف إليه فيها مكونات أخرى نفسية واجتامعية وعرقية...،إلخ هي التي متيز اللغة من اللسان
(.)Galisson et alt, 1983
الرسيري .واملهارات
والنحو من اللغة كالقلب من الجسد ،ال حيا َة إال به حتى يف حالة املوت
ّ
الرئيسة واملركبة (التي تشكِّل األنشط َة اللغوية املختلفة ،التي بها نعلِّم اللغة ونتعلمها،
فالتصحيح
والتواصل والتد ُّر َب،
َ
فنامرس ونتواصل ونتدرب ،ونصحح ونصوب ،ثم نعاود املامرس َة
َ
تنطلق من اللغة ،من نظامها ،ثم تعود إليها؛ إنها كالدم الذي يض ُّخه القلب نقيًّا إىل
والتصويب)،
ُ
َ
شتى أنحاء الجسد عرب الرشايني ،ليعود إليه يف نهاية دورة دموية كاملة عرب األوردة َمشُ وبًا ،فيُ َنقّى
من الشوائب ويُض ُّخ من جديد يف حركة دائبة دامئة ما دام اإلنسان عىل قيد الحياة (عامر.)2009 ،
ُّ
ّ
اللغوي
التصور المعاصر للنظام
مكونات

سنعتمد يف اإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة البحث ،عىل ما حقّقه علم اللسانيات من
سوسي ونوم شومسيك ،ومعتمدين كذلك عىل ما حققته
تقدم يف القرن العرشين ،عىل يد ف .دو
ّ
منهجية تعليم اللغات من تطور يف مجال الحديث عن املهارات اللغوية ودورها يف العملية
التعليمية التعلّمية ،ومطبقني ذلك كله عىل اللغة العربية تطبيقًا جعلنا نتحدث ألول مرة ،يف
ميدان اللغة العربية ،عن مهارات مركَّبة أو متقاطعة ،إىل جانب املهارات الرئيسة.
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سوسري وشومسيك للنظام اللغوي نجد أنه ينطوي عىل مفهومني
ولدى العودة إىل تص ّور كل من ّ
سوسري؛ والكفاءة واألداء لدى شومسيك) .وثنائيتا اللسان/
متقابلني متكاملني (اللسان والكالم لدى ّ
الكالم من جهة ،والكفاءة/األداء من جهة أخرى ،املتناظرتان ،تحمالن دالالت تكاد تكون متطابقة،
ايض (اللسان والكفاءة)،
وإن اختلفت التسميات ،وتشكالن م ًعا اللغ َة يف مك ّونيها
ِّ
النظري االفرت ِّ
الواقعي (الكالم واألداء).
يل
والعم ِّ
ِّ
ومفهوما (الكالم واألداء) يستهديان مبفهومي (اللسان والكفاءة) ،ويتق ّيدان بنواظمهام.
يتجسدان يف مفهومي (الكالم واألداء) ،ويُستَ َدل عليهام بهام،
ومفهوما (اللسان والكفاءة)
ّ
ويق َّومان من خاللهامَ ،ع ْ َب القيام باملهارات الرئيسة (االستامع والتح ّدث والقراءة والكتابة)،
وتفصيل لها ال
ً
واملهارات املركَّبة أو املتقاطعة التي ت ُشتَ ّق منها بالتأليف والتنسيق ،لتشك َِّل تفري ًعا
غنى عنه يف مامرسة اللغة عمل ًّيا يف كثري من مواقف الحياة التواصلية الفعلية وظروفها الواقعية
العملية .وهذه املهارات كلُّها (رئيس ًة ومركب ًة أو متقاطعةً) تشكّل الصور َة املادي َة للكالم واألداء،
القابل َة للمالحظة والقياس.
"وإذا كان الفتًا حقًّا أن نظرية شومسيك يف النحو التوليدي مل ترتك آثا ًرا عميقة مبارشة يف إعادة
توجيه مسار البحث الرتبوي يف ميدان تدريس اللغات ،فإن ذلك يعود ،يف اعتقادنا ،إىل سبب
ري مستقل قد يُستع َمل َع َرضً ا،
يل أكده شومسيك بوضوح شديد عندما ح َّدد أن "اللغة نظام ُص ْو ٌّ
ج ٍّ
إىل هذا الحد أو ذاك ،بهدف االتصال" (سريل .)1979 ،والنموذج البرشي الذي تص َّوره شومسيك
شخصا واقع َّيا تنطبق عليه الخصائص االجتامعية واملعرفية والجسمية والنفسية
لهذا النظام ليس ً
منتم إىل جامعة لغوية
ص ُح شومسيك “متحدثٌ /مستم ٌع مثا ٌّيلٍ ،
لإلنسان الواقعي .إنه كام يُ َ ِّ
يل معرفتَه عن اللغة،
متجانسة كل ًّيا ،يعرف معرفة كاملة لغتَه ،وال يتأث ّر ،حينام يط ِّبق يف أداء فع ٍّ
برشوط غري مالمئة نحويًّا ،من مثل انحصار الذاكرة ،والرشود ،وانتقال االهتامم أو االنتباه ،والغلط
العابر أو املم ِّيز" ( .)Hymes, 1971وهذا يعني إذن أن النظام اللغوي يف املنظور الشومسيكّ ،يف
أساسه ،ليس نظا ًما هدفُه التواصل .ونقط ُة الضعف البارز ُة هذه يف تص ّوره عن اللغة ،التي أثارت
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اعرت ٍ
حاسم يف تطوير تعليم اللغات بهدف
عامل
اضات عليه عنيف ًة هي التي كانت ،يف تقديرناً ،
ً
التواصل .إن مفهوم الكفاءة التواصلية  compétence communicativeالذي وضعه هاميز عام
ووسعه" (عامر.)2009 ،
جسد واقع ًّيا االحتجاج عىل مفهوم شومسيك عن الكفاءة اللغويةّ ،
ّ ،1971
“ولكن فضل شومسيك الذي ال يُنىس عىل تعليم اللغات املعارص يتجىل يف أنه و َّج َه األنظا َر
إىل التعامل مع اللغة عىل أساس شمو ٍّيل ،باعتبارها نظا ًما أو كيانًا مو َّح ًدا متامسكًا .وهذا بحد
ذاته إنجاز ضخم إن مل نقل :ثورة" (عامر .)2009 ،فام الكفاءة التواصلية إذن؟ لقد جاء يف معجم
تعليم اللغات  :dictionnaire de didactique des languesأنها مفهو ٌم ميثّل معارضة وتوسي ًعا
للمفهوم الشومسيك للكفاءة ،فهاميز ( )Hymes, 1971يح ِّدد تحت عبارة كفاءة التواصل املعرف َة
َ
استعامل الكالم يف
(العملية وليس بالرضورة الظاهرة) للقواعد النفسية واالجتامعية التي تو ِّجه
اجتامعي ،وهذه الكفاءة التواصلية تك ّم ُل بالرضورة الكفاء َة اللغوي َة [النحويةَ] للشخص
إطار
ٍّ
والتغي ِ
ات اللغوي ِة االجتامعي ِة ومعايريِ االنتقال من نظام أو تغري
املتكلم ،وتقتيض امتالك األنظمة
ّ
إىل آخر ،وتتطلب أيضً ا معرف ًة عملية فيام يخص األَعراف التعبريية املستعملة يف جامعة معينة
(.)Galisson et alt., 1983
إن الكفاءة التواصلية تعني يف رأينا ،باختصار ،ومبعنى أكرث تبسيطًا“ :امتالك قدر معني من
مستعمل هذه اللغة (سوا ٌء أكان
َ
قواعد لغة معينة (قواع َد متمثَّل ٍة بالطبع ،أي مستبطَ َن ٍة) تُ َكِّن
فهم وإفها ًما مبا يتفق مع األعراف
من أبنائها أم من غريهم) من االتصال املثمر مع أبنائهاً ،
التعبريية السائدة يف الجامعة" (عامر.)2002 ،
وإذا كانت الكفاء ُة اللغوي ُة كام ب ّي ّنا مفهو ًما افرتاض ًّيا نظريًّا يُست َدل عليه ويقاس من خالل
يل (ألنها ،بالتعريف ،معرفة عملية) .وهي
األداء اللغوي فإن الكفاءة التواصلية مفهوم
واقعي عم ٌّ
ٌّ
وصفي
يل (لألداء كام سرنى وجهان:
تتجىل َع ْ َب أحد وجهي األداء
ّ
اللغوي ،وهو الوج َه التواص ّ
ّ
يل يُ َنفَّذان َع ْ َب املهارات اللغوية ،الرئيسة واملركَّبة أو املتقاطعة ،التي سبق ذكرها،
ّ
تقعيدي ،وتواص ِّ
ُ
السلوك
لغوي يتب ّدى
والتي سيأيت رشحها) .وإنجاز األدا ُء
اللغوي أو تنفيذه يتطلّب القيا َم بنشاط ٍّ
ُّ
اللغوي من خالله مامرسة واقعة فعلية.
ُّ
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اللغوي “ :activité linguistiqueهو استعامل اللغة من حيثُ هي وسيل ُة اتصا ٍل
والنشاط
ّ
ٌ
عوامل نفسية واجتامعية وعرقية..،إلخ ،ال تنطوي عليها
ُ
وسلوك م ًعا ،تؤ َخذ فيها بال ُح ْسبان
مثل اللسان أو النظام" ( .)R. Galisson et alt, 1983وهذا النشاط اللغوي قد
املفاهي ُم األضيق ُ
يكون وصف ًّيا تعقيديًّا أو تواصل ًّيا.
التقعيدي  :activité métalinguistiqueهو ذلك الشكل من
الوصفي
§فالنشاط اللغوي
ّ
ّ
النشاط اللغوي الذي يقوم به املتعلّم عندما يتأمل تراكيب اللغة التي يتعلّمها بهدف
التوصل إىل فهم نظامها ،وفهم القواعد التي ِ
وصفي
اكيب .إنه إذن نشاط
ُّ
تنتظم هذه الرت َ
ٌّ
وتعقيدي (يعالج قواعدها) ،وهو تأميل؛ ألن هدفه وصف اللغة املتعلَّمة
(يصف اللغة)
ٌّ
والتبص يف قواعدها من أجل فهمها واستيعابها وإتقانها؛ من ذلك ما يجري يف دروس النحو
ُّ
والصف واإلمالء والخطّ..،إلخ.
ّ
اللغوي
يل  :activité communicativeهو ذلك الشكل من النشاط
§والنشاط
ِّ
ّ
اللغوي التواص ّ
يل؛
الذي يَستع ِمل فيه املتعل ُم اللغ َة لقضاء الحاجات والتواصل مع اآلخرين .إنه إذن تواص ٌّ
الحي
ألن هدفه تعلّ ُم استعام ِل اللغ ِة ومامرستها مع اآلخرين يف مواقف التواصل
الواقعي ِّ
ِّ
املثم ِر بني الناس.
وحدة اللغة العربية وسيرورتها

تتصدى هذه الفقرة لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ،فالذي ِ
نقصده ب َو ْح َد ِة اللغ ِة
العربية هو :أال نعالِ َج مكوناتِها (النح َو والتعب َري والقراء َة واإلمال َء والخطَّ ...،إلخ) يف التعليم مج ّزأ ًة
ومستقل بعضُ ها عن ٍ
التقليدي ،بل أن ند ِّر َسها
بعض بوصفها فرو ًعا لها ،كام كان األمر يف التعليم
ًّ
ّ
يجسدهام واقع ًّيا وينبثق عنهام
متكامل ّ
ً
بوصفها نظا ًما
يتجل يف (لسان أو كفاءة)؛ و(كالم أو أداء) ّ
ست مهار ٍ
(كام أسلفنا) أرب ُع مهار ٍ
ات مركّبة أو
ات رئيس ٍة ،يُشتَ ُّق منها بالتنسيق أو الرتكيب املمكنِ ُّ ،
متقاطعة (كام سرنى) ،نُ َد ِّر ُسها كلَّها متضافر ًة متكامل ًة متآزر ًة م ًعا لتحقيق الهدف األسمى لتعليم
اللغة ،وهو إتقا ُن استعاملِها يف مواقف الحياة املختلفة شفويًّا وكتاب ًّيا.
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بس ْيورة اللغ ِة العربية :أن تكو َن متُونُها يف مختلف عصور إنتاجها ،قابلة ألن تُق َرأَ
ِ
ونقصد َ

وت ُف َه َم من األجيال الالحقة عىل َم ِّر الزمن .والحفا ُظ عىل َس ْيورة اللغة العربية يقتيض أن نتناول،
نصوصا تغطِّي ،بطريق ٍة مدروس ٍة ،مخط ٍَّط لها مسبقًا ،هذه العصو َر عىل
يف تدريسنا إياها،
ً
الخاص ّي ِة املبدع ِة
اختالفها .واللغ ُة العربية ،عىل خالف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية ،تتمتّ ُع بهذه
ّ
الخالّق ِة؛ فام أكرث ما نقرأُ فنفه ُم دون جهد يف حاالت كثرية (يتفاوت األمر ت َ َب ًعا ملستوى القارئ
العبايس؛ وكث ًريا ما
اإلسالمي أو
يل أو
اللغوي والثقا ِّيف)،
ً
ِّ
نصوصا شعريّة أو نرثية من العرص الجاه ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
القديم أو ذاك مستم ِتعني بجاملها وسحرها
رص
بأبيات أو
ن َ ََتنّ ُم
ِ
مقطوعات من شعر هذا الع ِ
ِ
وتدريس اللغة العربية ،يف جامعة
وعذوبتها .وسأسوق د ْع ًم ملا ق ّد ْم ُت ،شهاد َة أستاذ اللّسانيات
ليو َن الثاني ِة بفرنسا الربوفسور جوزيف دييش الذي قال" :إن اللغة العربية واحدة من ُعظْ َم َيات
ِ
رص،
لغات الحضار ِة وأندرِها؛ فقد نقلت يف شكلٍ غريِ قابٍل للقياسَّ ،
ظل أكرثَ قُ ْربًا من شكلِها املعا ِ
رش...إلخ ،عىل غريِ ما كان عليه
جمل ًة من النصوص التي ترجِع إىل القرن الثامنِ أو التاسعِ أو العا ِ
األمر يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش" (.)Dichy,1989

تمهير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من أجل التواصل بها والحفاظ
على وحدتها وسيرورتها

تعميق تعليم اللغة العربية للناطقني
ويف إجابتنا عن السؤال الرابع من أسئلة بحثنا ،نقول :إن
َ
تعليم مهاريًّا
بغريها ،وترسي َخه ،وتطوي َره ،وتحس َني فاعلي ِته ومردو ِده ،تتطلَّب كلُّها أن يكون
ً
تجسده واقع ًّيا مهاراتٌ رئيسة ومركبة أو متقاطعة تتضافر م ًعا
يعالج اللغة بوصفها نظا ًما كل ًّيا ِّ
وتتآزر لتُم ِّك َن املتعلمني من امتالك هذا النظام .وهذا يتطلَّب أن يُركَّ َز يف مستوى املبتدئني من
متعلمي اللغة العربية عىل املهارات األربع الرئيسة ،استام ًعا وتح ُّدث ًا ،وقراءة وكتابة ،باإلضافة إىل
التقعيدي) .ثم يُع َنى يف
(الوصفي
ما ال ب ّد منه من املهارات املركَّبة أو املتقاطعة يف شكلها األول
ّ
ّ
يل)
املستوى املتوسط عىل وجه الخصوص ،وبعد ذلك يف املستوى املتقدم ،بالشكل الثاين (التواص ِّ
تعليم عىل مستوى عا ٍل من الثبات والرسوخ
من املهارات املركَّبة أو املتقاطعة .وبذلك يكون
ً
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متناغم ،تتآزر
واالستمرارية يد ُعم وحد َة اللغة العربيةَ ،ع ْ َب التعاملِ معها يف كِّليتها بوصفها نظا ًما
ً
الكل الذي هو اللغة العربية ،واعتام ِد شكلها الفصيح
مكوناته ،وتتضافر لخدمة امتالك النظام ّ ّ
ويحصن سريورت َها من خالل تدريس
املعارص أداة َح ْصيّة لهذا التعليم يف الفهم واإلنتاج اللغويني؛
ِّ
مناذج نرثي ٍة وشعري ٍة ،منتقا ٍة بعناية شديدة تراعي متثيل مختلف عصور إنتاجها واستعاملها،
َ
وتتوفّر فيها خصائص املقروئية والجاذبية ،واملتعة والجامل ،واألصالة واإلبداع.
واللغة العربية ،بصفتها لغ ًة ح ّيةً ،ال تخرج عن توصيفنا السابق ملكونات اللغة من حيث هي:
السوسورية) ،أو كفاءة وأداء (بحسب النظرية الشومسكية)؛ ومن
لسان وكالم (بحسب النظرية
ّ
كل من الكالم أو األداء يف مهارات رئيسة أربع هي عىل التوايل :االستامع فالتكلم
تجل ٍّ
حيث ّ
فالقراءة فالكتابة؛ ومهار ٍ
ات مركبة أو متقاطعة تتشكل من خالل توليف أو تنسيق ريايض ُمحكَم
بني املهارات الرئيسة ضمن رشوط تعليمية تعلّمية محددة .وهذه املهاراتُ كلُّها ،رئيس ًة كانت أو
ْت ُض أن تكون موضو ًعا لعناية شديدة
مركبةً ،تتوزّع بني أنشطة اإلنتاج والتع ّرف اللغويّني ،التي يُف َ َ
ودائم من معلميهم،
ومركَّزة يقوم بها متعلمو اللغة العربية من غري الناطقني بها ،بتوجيه ن َِش ٍط ٍ
إذا أردنا للغتنا أن تُ َع َّزز وأن يُ ِفي َد تعلي ُمها وتعل ُمها من التجديدات الرتبوية التي استندت إىل
التطورات املبدعة التي حصلت يف مجايل علم اللغة وعلم النفس.
تعليم تقليدي
واألخذ بفكرة تعليم اللغة بهدف التواصل يقتيض تطوير تعليم اللغة من
ٍ
ويرسخ الطابَع
ونصوصها يف إطار ِعلْ ِم ٍّي
يق ِّد ُم قواع َدها
َ
مدريس بعيد عن واقع الحياة ومشكالتهاِّ ،
ٍّ
النظري للتعليم ،الذي يقوم عىل حشو األذهان مبعارف ال يستعملها املتعلم يف مواقف الحياة
ّ
اليومية ،فتتحول بسبب ذلك إىل مخزون مع ّرض للنسيان عمو ًما بعد أداء االمتحان؛ إىل تعليم
ِ
الحاجات اللغوي َة ملستعمل اللغة ،أي عىل الق ْدر الذي يحتاج إليه
تواصيل يركّز عىل ما يل ّبي
تواصل مثم ًرا عىل
ً
املتعلم منها (قواعد ومفردات وأساليب) للتواصل يف مواقف الحياة اليومية
الشفوي والكتايب.
الصعيدين
ّ
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وهذا النمط الجديد من التعليم يسعى إىل إكساب املتعلم كفاءة تواصلية من خالل استعامل
اللغة يف مواقف واقعية حية ،تل ّبي حاجات التخاطب اللغوي ومتطلبات أداء الوظائف اللغوية
ٍ
حي قابلٍ
التي تقتضيها هذه املواقف .وبذلك تتحول املكتسبات اللغوية املتعلَّمة إىل
رصيد ٍّ
للتداول عند الحاجة ،وإىل أداة فعالة تُستع َمل باستمرار ،وتوظَّف يف خدمة أنشطة الحياة
املختلفة.
ظل يشكّل يف الطرائق التقليدية
يل الجديد للغة يتجاوز املعل َم الذي ّ
إن هذا التعليم التواص َّ
ويجعل من أنشطته وحاجاته واهتامماته
َ
محو َر العملية التعليمية التعلّمية ،ليتمرك َز حول املتعلّم،
هدفَه وغايتَه.

1.مهارات اللغة الرئيسة واملركَّبة
يل للغة،
سبق أن ب ّي ّنا أن األداء اللغوي هو التنفيذ الفعيل للكفاءة اللغوية ،أي االستعامل الفع ِّ
اللغوي الذي يتجىل يف مهارات رئيسة ،ومهارات مركَّبة أو متقاطعة ،ميكننا أن نق ّد َمها
عرب النشاط
ِّ
أمنوذ ًجا ح ًّيا للتطوير املمكن لتعليم اللغة العربية املعارص ،وهي اآلتية:

§املهارات الرئيسة
متيز منهجية تعليم اللغات ،أربع مهارات رئيسة يف تعلم لغة ح ّية ما واستعاملها هي عىل
الشفوي) فـ(القراءة أو الفهم الكتا ّيب)
الشفوي) فـ(التكّلم أو التعبري
التوايل( :االستامع أو الفهم
ّ
ّ
فـ(الكتابة أو التعبري الكتا ّيب) .فاملهارتان األوليان منها (االستامع والتكلم) تخصان الجانب الشفوي،
واملهارتان األخريان (القراءة والكتابة) تخصان الجانب الكتا ّيب .واثنتان منهام (االستامع والقراءة)
تؤ ِّمنان الفهم الشفوي والفهم الكتا ّيب .واالثنتان األخريان (التكلم والكتابة) تؤ ِّمنان التعبري الشفوي
والتعبري الكتايب .ومييز بعض املؤلفني متيي ًزا قابالً للنقاش بني (مهارتني سلبيتني) للفهم و(مهارتني
ف ّعالتني) للتعبري (.)R. Galisson et alt, 1983
غري أنّنا لسنا من أنصار هذا الرأي األخري ،فال ميكن للفهم (أو القراءة الصامتة) ،يف رأينا ،أن
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لغوي ف ّع ٌال ي ُحثُّ
العقل عىل التفكري والتأ ّمل واملقارنة والربط واالستنتاج،
َ
يكون سلب ًّيا .إنه نشاط ّ
وإن كان يَح ُدث ضمن إطار عملية عقلية ضمنية غري ظاهرة وغري قابلة للمالحظة خالفًا ملا
يحدث يف حالة اإلنتاج اللغوي.
وترتيب اكتساب هذه املهارات األربع كام ب ّي ّناه يف بداية هذه الفقرة (الفهم الشفوي ،فالتعبري
الشفوي ،فالفهم الكتايب ،فالتعبري الكتايب) يتوافق مع الرتتيب املنطقي والواقعي الكتساب
يل ،فاملهارتان الشفويتان ت ُكتَسبان قبل دخول املدرسة؛
هذه املهارات من منظور
واقعي وتواص ّ
ٍّ
واملهارتان الكتاب ّيتان تُكتَسبان فيها.
بقي أن نقدم هنا تعريفًا للمهارة .وليك ال يكون هناك خل ٌط بني تعريف املهارة باعتبارها
النفيس الحريكِّ يف تصنيف بلوم ()Bloom
الحس الحريكِّ أو
أح َد مكونات املجال
ِّ
ِّ
املهاري أو ِّ ِّ
ناتج عن تص ّور سلويكٍّ للغة ،سنع ِّر ُف املهار َة
لألهداف الرتبوية ،باعتبار أن التعريف الذي سنتب ّناه ٌ
(باإلنكليزية( )skill :وبالفرنسية )savoir-faire :باملعنى العام استنا ًدا إىل معجم تعليم اللغات
 ،dictionnaire de didactique des languesبأنها" :استعداد موروث أو مكتسب ملامرسة
طبيعي" (R. Galisson et alt,
نشاط معني ،فاملقصود من ذلك إذن مهارة بق ْدر ما هو استعداد
ّ
 .)1983وبناء عىل ذلك تكون املهارة اللغوية استعدا ًدا موروث ًا أو مكتسبًا ملامرسة نشاط لغوي
معي ".إنها مفهوم مستعار من علامء اللغة التطبيق ّيني األنكلوساكسونيني الذين أعطَوا للكلمة
َّ
خاصا بالرتكيز ،يف استعامل اللغات ،عىل ما يبدو صاد ًرا عن القدرة الفيزيولوجية أكرث مام
معنى ًّ
فكري .إن مفهوم املهارة لديهم مرتبط بتصور سلويكٍّ للغة يؤكد أهمية
يبدو صاد ًرا عن استعداد
ٍّ
تشكيل العادات ِ
والحذْق أكرث مام يؤكد أهمية املعرفة" ( .)R. Galisson et alt, 1983فاملهارة
من هذا املنظور إذن عاد ٌة مت َق َنةٌ .واملهارة اللغوية من املنظور نفسه هي إذن عادة لغوية متقنة.
وسرنمز من اآلن وصاع ًدا ،تو ِّخ ًيا لالختصار ،ملهاريت الفهم الشفوي والتعبري الشفوي بـ(ف ش،
ت ش) وملهاريت الفهم الكتايب والتعبري الكتايب بـ(ف ك ،ت ك) ،آخذين الحرف األول من كلمتَ ْي
كل مهارة.
ِّ
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§املهارات املركَّبة أو املتقاطعة
ما سييل من البحث يتكفّل باإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلته .إن املقصود باملهارة
تركيب ملهارتني رئيستني أو تنسيقٍ أو ٍ
تأليف بينهام.
اللغوية املركَّبة أو املتقاطعة :مهار ٌة تتك َّون من
ٍ
الريايض (من الرياضيات) بني املهارات األربع الرئيسة تتيح لنا نظريًّا أن
وعملية التأليف والرتكيب
ِّ
عش َة مهار ًة مركَّبة أو متقاطعة ( .)16=4×4غ ّري أنَّ:
ست ْ
نشكِّل منها َّ
الريايض جعل املهارة ،يف
ست من املهارات بشكل مقلوب من خالل عملية الرتكيب
1.تكرار ٍّ
ّ
أربع حاالت ،مغاير ًة للمنطق وغ َري قابلة للتنفيذ (باعتبار أن الفهم يف كل مهارة منها يسبق
التعبري منطق ًّيا) ،وهذه املهارات هي( :ف ش ،ت ش) و (ف ش ،ف ك) و(ف ك ،ت ش)
املقلوب غريِ القابلِ للتنفيذ ،عىل التوايل( :ت ش ،ف
و(ف ك ،ت ك) ،التي أصبحت بالرتكيب
ِ
ش) و(ف ك ،ف ش) و(ت ش ،ف ك) و(ت ك ،ف ك).
2.وتكرار املهارات األربع الرئيسة مع ذاتها جعل املهارات الناتجة عن هذا الرتكيب مستحيلة
من وجهة نظر عملية وواقعية.
فإذا حذفنا املهارات املقلوبة الرتكيب غري القابلة للتنفيذ ،وهي أربع ،واملهارات املستحيلة من وجهة
نظر عملية وواقعية بسبب تكرارها مع ذاتها ،وهي أربع أيضً ا ،واملهارتني املكررتني بشكل مقلوب،
ولكنهام قابلتان عمليًّا للتنفيذ (فال حاجة إليهام إذن ما دامتا مكررتني) وهام( :ف ك ،ف ش=
املهارة 2التصنيف األخري) و(ت ك ،ت ش= املهارة 4يف التصنيف األخري) ،ليصبح مجموع املهارات
ست مهار ٍ
ات مركَّب ٍة
توصلنا يف النهاية إىل تصنيف أخري يتكون من ِّ
املركَّبة املحذوفة (ّ ،)10=4+4+2
ِ
التنفيذ َع َمل ًّيا ،مرتب ٍة منطق ًّيا بحسب موقعها يف عملية التوليف والتنسيق ،وهي اآلتية:
ممكن ِة
(ف ش ،ت ش).
(ف ش ،ف ك).
(ف ش ،ت ك).
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(ت ش ،ت ك).
(ف ك ،ت ش).
(ف ك ،ت ك).
يل للمهارات املركَّبة أو املتقاطعة
الوصفي
–الشكالن:
ُّ
التقعيدي والتواص ُّ
ُّ

بالعودة إىل تعريف املهارة اللغوية أو النشاط اللغوي نجد أ ّن املهارةَ ،رئيس ًة كانت أو مركَّبة،
لغوي ،فإن كانت رئيسة فهي نشاط مفرد (عكس مركَّب) ،وإن كانت مركَّبة فهي
هي نشا ٌط
ٌّ
الست املركبة بني شكلني:
لغوي مركَّب .ولكننا منيز يف كل مهارة من هذه املهارات ِّ
نشاط ٌّ
اللغوي املتصل بالجزء األول من املهارة املركَّبة مامثالً للنشاط
§أولهام يكون فيه النشا ُط
ُّ
املتصل بالجزء الثاين منها يف الشكل واملضمون ،ولذلك نعترب النشاط اللغوي الناتج عن
تركيب هذين النشاطني نشاطًا لغويًّا وصف ًّيا تقعيديًّا؛ ألن هدفه وصف اللغة وتأمل قواعدها
بهدف فهمها واستيعابها واكتسابها.
اللغوي املتصل بالجزء األول من املهارة املركَّبة مختلفًا عن
§وثاين الشكلني يكون فيه النشاط
ُّ
اللغوي املتصل بالجزء الثاين منها يف الشكل ومشاب ًها له يف املضمون .ولذلك نعترب
النشاط
ِّ
النشاط اللغوي الناتج عن تركيب هذين النشاطني نشاطًا لغويًّا تواصليًّا؛ ألن هدفه تعلم
كل من املهارات املركَّبة الست أمثلة كثرية توضح
التواصل باللغة .وسنجد لدى رشح منط َْي ٍّ
عمليًّا هذا الذي ق ّدمناه.
حسب
رشا يف الزمن الذي يُ َ
فاملهارة املركَّبة تشمل إذن نشاطني متتاليني ،متعاقبني تعاقبًا مبا ً
بالثواين أو الدقائق عىل أبعد تقدير ،ومرتبطني بِنيويًّا بالطريقة التي أرشنا إليها .وهكذا ،فالفهم
يف كل مهارة من املهارات املركَّبة يسبق دامئًا التعبري ،إال يف حالة املهارة الرابعة (ت ش ،ت ك)
صا يف
الوصفي
يل :إنها تقترص عىل الجانب
ّ
التقعيدي ،ألنها متا ّرس َح ْ ً
التي ليس فيها جانب تواص ّ
ّ
ص ٍف كام سرنى.
موقف تعليمي/تعلّمي ِ ْ
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إننا يف الشكل األول من املهارة املركَّبة أو املتقاطعة إذن أمام مهارة لغوية وصف ّية تقعيدية
ِ
ص ٍف يتعلق باللغة ذاتها :تَأ ُّملِ
قواعد اللغ ِة ونظا ِمها وبِني ِتها
متا َرس يف موقف تعليمي/تعلّمي ِ ْ

والتدرب عليها بهدف إتقانها هو ما يُصطَلَح عليه تقليديًّا بالتمرين أو
بهدف فهمها واستيعابها.
ُ
التدريب  .exerciceأما يف النوع الثاين منها فنحن إزاء مهارة لغويه تواصليه تتعلق باستعامل
مواقف تواصلي ٍة نصادفها دامئًا يف حياتنا العلمية والعملية .فاللغة ت ُت َعلَّم هنا من أجل
اللغة يف
َ
تحقيق الهدف األسمى لها ،وهو التواصل املثمر بني الناس.
والتدرب من أجل إتقان هذا الشكل الثاين من املهارات املركَّبة هو ما تحرِص االتجاهاتُ
ُ
جدول تصنيف ًّيا
ً
الحديثة يف تعليم اللغات وتعلمها عىل تسميته بالنشاط  .activitéلِ ُنق ِّد ِم اآل َن
رشح وتفصيل لها مع َّمقان.
لهذه املهارات املركَّبة ِّ
الست ،يليه ٌ
جدول تفصييل بأنواع املهارات املركَّبة أو املتقاطعة يف شكليها:
يل (عامر)2011 ،
الوصفي
ّ
التقعيدي والتواص ّ
ّ

شكل النشاط
تقعيدي
وصفي
اللغوي
ّ
ّ
ّ
املهارة املركَّبة
(ف ش ،ت ش)  1التكرار ،تصويب النطق
(ف ش ،ت ش) 2
(ف ش ،ف ك)1

لنص مقرو ٍء (الطالب
املتابعة بالعني ٍّ
يستمعون إىل قراءة النص يف درس
القراءة داخل الصف)

(ف ش ،ف ك)2
(ف ش ،ت ك)1

اإلمالء

(ف ش ،ت ك)2
(ت ش ،ت ك) 1
(ف ك ،ت ش)1
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يل
تواص ّ
حاالت إعادة الصياغة الشفوية للمناقشات يف
االجتامعات والدروس... ،إلخ.

نص يُتَابَع بالعني مكتوبًا :من
االستامع إىل مناقشة ٍّ
ذلك مناقشة التقارير وامللخصات ،وخطط العمل
ومشاريع القوانني (يف مجلس الن ّواب) ..،إلخ.
إعادة الصياغة الكتابية :أخذ املالحظات (الصحا ّيف)
والطالب ،وأمني رس الجلسة ،وكاتب املحكمة ..،إلخ
شكل تواصل ًّيا لها كام أسلفنا.
هذه املهارة ال َ

شكل النشاط
اللغوي
ّ
املهارة املركَّبة

تقعيدي
وصفي
ّ
ّ

ـ قراءة األخبار ،واملدرس عىل التلفاز ،والخطب
املكتوبة...،إلخ.
نص مكتوب أو مطبوعٍ:
ـ التحدث انطالقًا من ٍّ
املحارضة ،والتدخل يف االجتامعات واملؤمترات
والندوات...،إلخ.

(ف ك ،ت ش)2

(ف ك ،ت ك)1
(ف ك ،ت ك)2

يل
تواص ّ

الخطّ ،ال ّنسخ

نص يناقَش ويعلَّق عليه:
ـ التحدث انطالقًا من ٍّ
االتفاقات ،واملعاهدات ،ومشاريع القوانني...،إلخ.
لنص مكتوب أو
حاالت إعادة الصياغة الكتابية ٍّ
مطبوع :تلخيص أقوال الصحف ،والتلخيص الكتايب
عمو ًما ،ودورية امللخصات ،وملخصات األبحاث
والكتب يف املجالت ...،إلخ.

	–رشح املهارات املركَّبة
نقدم فيام ييل رش ًحا تفصيل ًّيا لبِنية املهارات املركَّبة املشتقَّة من املهارات األربع الرئيسة،
يل ،وأمثل ًة ملامرستها يف تعليم اللغة العربية للناطقني
الوصفي
يف وجهيها:
ِّ
التقعيدي ،أو التواص ِّ
ِّ
بغريها ،يف الصف التعليمي ،ويف الحياة العامة .واألمانة العلمية تقتيض من الباحث هنا اإلشارة إىل
أن رشح املهارات املركَّبة كان ورد يف بحثه الذي ق َّدمه يف املؤمتر الدويل الثاين للغات الذي ُع ِقد يف
مركز اللغات بالجامعة اإلسالمية العاملية ،يف كوالالمبور مباليزيا يف الفرتة بني ما 22و2011/4/24
(وقد نرشه املركز مع ستة أبحاث أخرى مختارة من األعامل التي قُ ّدمت يف املؤمتر ،يف كتاب
عنوانه :قضايا تعليم اللغة العربية وتعلمها ،و َع َرضَ ه يف فرتة انعقاد املؤمتر) ،مثلام ورد قبله
ُ
جدول املهارات املركَّبة املوث َُّق هنا بالرجوع إليه .ولك ّن الرشح هناك كان مو َّج ًها إىل تعليم اللغة
العربية للناطقني بها .أما هنا فهو موجه إىل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .وألن املامرسات
التعليمية وظروف تنفيذها غري متطابقة يف امليدانني ،إن مل نقل مختلفة كث ًريا ،أُ ِ
دخل َْت عىل
الرشح إضافاتٌ خاص ٌة بظروف تطبيق هذه املهارات يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تَبَ ًعا
لخصوصياته يف مستوياته الثالثة (املبتدئ واملتوسط واملتق ِّدم)؛ فاقتىض التنويه.
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	–املهارة املركَّبة األوىل (ف ش ،ت ش)
التقعيدي) من هذه املهارة املركَّبة (ف ش ،ت ش) 1يتامثل النشاطان
(الوصفي
يف الشكل األول
ِّ
ِّ
الشفوي والتعبري
اللغويان يف الفهم
الشفوي .فنحن هنا أمام مهارة لغوية وصفية تقعيدية
ّ
ّ
تصويب النطق ،وهي مهارة ميكن أن يلجأ إليها مدرس
الص ّف ّية النموذج ّية هي :التكرا ُر أو
حالتُها ّ
ُ
التوصل إىل النطق الصحيح للكلامت
اللغة العربية للناطقني بغريها يف املستوى املبتدئ .وهدفها ّ
سليم .أما يف املستويات األعىل فلها هدف مزدوج :تصحيح
وإخراج حروفها من مخارجها إخرا ًجا ً
النطق من جهة ،وهو هنا يتناول الكلمة بذاتها؛ ومراعاة قواعد اللغة ،وهو هنا يتناول تركيب
الجملة يف اللغة العربية ووظائف الكلامت فيها.
إن املعلم يف النشاط األول من املهارة يص ِّوب خطأ املتعلم صوت ًّيا كان أو نَ ْحويًّا أو رصف ًّيا أو
معجميًّاِ ،
فينطقه صحي ًحا ،فيتلقّاه املتعلم استام ًعا (ف ش) ،ثم يكون عىل املتعلم أن يعيده (أن
يك ّرره) بدقة شديدة كام َس ِم َع ُه من املعلم (ت ش) ،وقد يكرره مرة أو اثنتني أو ثالث ًا حتى يستقيم
النطق لديه .وهذه الحالة منوذجية يف تعليم اللغات للكبار املبتدئني أ ًّما كانت أو أجنبية.
ويف الشكل الثاين منها (ف ش ،ت ش) 2يختلف النشاطان يف الشكل ،ولكنهام يتشابهان
كث ًريا يف املضمون .فنحن هنا إزاء مهارة لغوية تواصلية حالتُها النموذج ّية يف املوقف التعليمي
يل
أو يف الحياة العامة واملهنية هي :إعاد ُة الصياغة الشفوية لنقاشات شفوية .إن املوقف التواص َّ
نصوص مكتوبة أو أحداث أو أنشطة مدرسية
الذي ميثله هذا النشاط ينفَّذ عندما تناقَش شفويًّا
ٌ
توضيحي أو
وصل فيها من خالل املناقشات أو يف نهايتها ،إىل عرض
صفية أو غري صفية يُتَ َّ
ّ
تلخييص .ومثل هذا النشاط ميكن أن ينفذ عىل حذر يف املستوى املتوسط ،وبشكل
إجام ّيل أو
ّ
طبيعي يف املستوى املتقدم من تعليم اللغات للناطقني بغريها .إنه موقف نواجهه باستمرار يف
حياتنا العملية ،وإتقان املهارة يف هذا املوقف يؤهل املتعلّم ألن يحسن الترصف يف االجتامعات
واملؤمترات والندوات واملحاورات ...،إلخ.
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	–املهارة املركَّبة الثانية (ف ش ،ف ك)
(الوصفي
التقعيدي) من هذه املهارة (ف ش ،ف ك)1
إن الحالة النموذجية للشكل األول
ّ
ّ
الذي يتامثل فيه النشاطان اللغويان ،ميا َرس يف درس القراءة أو النصوص حينام يتابِع املتعل ُِّم
املدرس أو متعلم (متفوق يف العادة) يختاره املدرس للقيام
نصا شعريًّا أو نرثيًّا يقرؤه
بالعني ًّ
ُ
فت ُض أن تهدف إىل تقديم قراءة منوذجي ِة األدا ِء (نحويًّا ورصفيًّا وصوتيًّا وأدا ًء
بهذه امل ُ ِه َّمة التي يُ َ
تعبرييًّا طبقًا ملا تتطلبه مقتضيات الداللة) .إن املتعلمني يستمعون برتكيز إىل أداء املدرس القرا ِّيئ،
ماثل أمام أعينهم يف الكتاب .يجب أن نؤكد
النص املستَ َم َع إليهً ،
ويتابعون يف اللحظة ذاتها م ًعا َّ
النص فيه
هنا أن هذا املوقف
ّمي مختلف جذريًّا عن موقف االستامع الذي يكون ُّ
التعليمي/التعل ّ
ّ
غائبًّا كليًّا ،ويكون اإلنصاتُ الواعي وح َده سيّ َد املوقف.
تقعيدي ،ألن النشاطني اللغويني اللذين يتشكل منهام
وصفي
ّمي
ٌّ
ٌّ
وهذا املوقف التعليمي التعل ّ
النص املتابَع بالعني)
هذا الشكل األول من املهارة (الفهم
النص املقروء ،والفهم الكتا ّيبّ :
الشفويّ :
ّ
النص املستَ َم ُع إليه) .والهدف منه هو
(النص املقرو ُء هو ذاتُه ُّ
متطابقان يف الشكل واملضمون ُّ
فتض أنه
تدريب املتعلمني عىل األداء الصحيح يف القراءة الجهرية عرب تقديم النموذج الذي يُ َ َ
األمثل .والتدريب عىل هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يبدأ يف املستوى األول،
ويستمر باألهمية ذاتها يف املستوى الثاين .أما يف املستوى الثالث فينبغي أن ت ُوىل القراءة الصامتة
(التي لن تُه َمل بالتأكيد يف املستوى الثاين) اهتام ًما أكرب.
يل ُيا َرس يف حاالت
أما يف الشكل الثاين من املهارة (ف ش ،ف ك) 2فنحن أمام موقف تواص ّ
ال يكون الهدف منها تعلُّم اللغة ،بل التأكّد من دقة املعلومات أو املشاركة يف النقاشات املتعلقة
بالتقارير أو امللخصات أو محارض الجلسات أو النصوص الترشيعية أو مشاريع القوانني أو
املراسيم أو املعاهدات أو االتفاقات ..،إلخ .وهذه كلها مواقف سيواجهها املتعلم ،بشكل أو بآخر،
يف حياته املستقبلية واملهنية .وتدريب متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها عىل التعامل معها
املتوسط ،ويركز عليه أكرث يف املستوى املتقدم ،ألنه سيكون ذا أثر بالغ
ومواجهتها يبدأ يف املستوى ّ
يف نجاحهم يف عملهم املستقبيل.
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	–املهارة املركَّبة الثالثة (ف ش ،ت ك)
الوصفي
التقعيدي من هذه املهارة )ف ش ،ت ك) 1نجد مهارة لغوية ذات
يف الشكل األول
ّ
ّ
ِصبغة وصفية تقعيدية ،حالتُها النموذجية يف تعليم اللغة هي :اإلمالء ،والغاية من تنفيذها يف
التدريس هي إتقان قواعد اإلمالء يف اللغة العربية .إن النشاطني اللغويّني اللذين تتشكّل منهام
هذه املهارة متطابقان يف الشكل واملضمون :إن املتعلّم يستمع إىل املعلم وهو ِ
الجمل
َ
ينطق
املراد َة كتابتُها إمالئ ًّيا .وهو يف هذه املرحلة من املهارة مدع ٌّو إىل فهم ما يقوله املعلم (ف ش).
وهو مدع ٌّو يف املرحلة الثانية منها إىل كتابة الكالم ذاته الذي استمع إليه وفَ ِه َم ُه (ت ك) .ومن
الطبيعي أن يتفاوت الفهم بني املتعلمني ،وأن تتفاوت لديهم القدر ُة عىل التحليل الرسيع ملا ميليه
املعلم ،وتَ َثُّلِ ِه ،ثم إعاد ِة إنتا ِج ِه كتابيًّا .وهذا التفاوت يف القدرة عىل التحليل يُن ِتج تفاوتًا يف القدرة
عىل الرتكيب واإلنتاج اللغوي عند التعبري الكتا ّيب ،أي الكتابة الصحيحة والدقيقة ملا ميليه املعلم.
لغوي
وهذا هو السبب يف حجم األخطاء وعددها ونوعها لدى املتعلمني .إننا هنا إذن أمام مترين ٍّ
تقعيدي يتناول اللغة ذاتَها عرب تعلم قواعد إمالئها .والتدريب عىل هذا النمط من املهارة
وصفي
ٍّ
ٍّ
يبدأ يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يبدأ مع بعناية شديدة يف املستوى املبتدئ ،ويستمر
املتوسط ،وال يُه َمل يف املستوى املتقدم ،ولكنه يكون انتقائ ًّيا ت َ َب ًعا للحاجة
بشكل أعمق يف املستوى ّ
التي يحس فيها املعلم رضورة ترسيخ تعلم قاعدة إمالئية بعينها.
ويف الشكل الثاين منها (ف ش ،ت ك) 2نجد أنفسنا أمام مهارة لغوية تواصلية مجاالتُ
استعاملها واسعة ج ًدا ،إ ْن يف الجو املدريس أو يف الحياة العامة ،و ِقوام هذه املهارة إعاد ُة الصياغة
الكتابية ملا يُس َت َم ُع إليه ،وهي مهارة يجد املتعلّم نفسه يف تنفيذها مضط ًّرا إىل أن يد ّون كتابيًّا
رؤوس أقالم (يف التعبري الشائع) أو ِف َك ًرا موجزة عام يكون املدرس أو املحارض قد قدمه .أما يف
فاملواقف التي يُضْ طَ ُّر املر ُء فيها إىل اللجوء إليها كثري ٌة ج ًّدا من أشهرها :موقف
الحياة العامة
ُ
الصحاف ّية عىل اختالفها ،وكتابة محارض الجلسات ،وحالة كاتب املحكمة
الصحاف ّيني يف املؤمترات ِّ
ِ
املتقاضني والشّ هود..،إلخ.
الذي يدون إفادات
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إن املهارة هنا تواصلية؛ ألن النشاطني اللذين تتشكَّل منهام مختلفان يف الشكل ومتقاربان
كاتب محرض
يف املضمون (ما يُكتَب هو صياغة جديدة ملا قيل ،كت َبها املتعل ُم أو الصحا ُّيف أو ُ
الجلسة ..،إلخ ،بأسلوبه هو ،ألنه غري قادر عىل أن يكتب كل كلمة قيل َْت كام يف حالة األمالء .ولك ّن
حريصا عىل املعنى املراد ودقته ،وإال حصل التشويه واإلساءة إىل
من الرضوري أن يكون الكاتب
ً
املعنى املقصود إبالغُه.
فهم رسي ًعا ميكّن املتعلمني من استخالص ال ِفكَر األساسية ،وكتابتها
وإتقان هذه املهارة يتطلّب ً
خاصا بكل متعلم يستعمل
يف رسعة قياسية .وهو يتطلب باإلضافة إىل ذلك نظا ًما من الرموز ًّ
بديل عن الكلامت يف بعض األحيان .وتحقيق ذلك يتطلب من املدرس تدري ًبا لطالبه عىل
مكوناته ً
دروس التعبري .واألمر
ذلك مركَّ ًزا ومخطَّطًا له جي ًدا يف مواقف َص ّف ّية مالمئة يكون مجالُها غال ًبا
َ
هنا سهل نسب ًّيا ،ألن الفهم الشفوي والتعبري الكتايب يحصالن بالفصحى (وهذا عىل األقل ما يجب
أن نفرتضه يف مثل هذه الحالة) .إن املتعلم هنا يفهم ويكتب من خالل شكل واحد هو الشكل
الشفوي بالعامية والتعبري الكتا ّيب
الفصيح الكتا ّيب للغة العربية .فكيف يكون األمر لو كان الفهم
ّ
بالفصحى (املعارصة بالطبع)؟ إن املوقف يف هذه الحالة األخرية ليس صف ًّيا بالطبع ،إنه يحصل
واملوقف الذي يستدعي هذه املهارة يواجهه
خارج حجرة الصف ،يف الحياة العامة واملهنية.
ُ
الصحا ُّيف الذي يجري مقابلة مع مسؤول ما ،أو مع مدير مؤسسة أو رشكة،
كثريون ،منهم مثالً ِّ
عادي .ففي أحسن األحوال سيكون
أو حتى مع الناس العاديني يف الشارع إبّا َن حدث ما ها ٍّم أو ٍّ
لغوي أسميناه تصنيف ًّيا :الشكل الوسط :2إنه مزيج من الشكل الفصيح املعارص
النشاط بشكل ٍّ
والشكل العامي اإلقليمي أو املحيل (راجع يف هذا الصدد بحثنا" :اللغة العربية يف ضوء علم
اللسانيات الحديث :تطورها وأشكالها يف االستعامل املعارص .) 2008،والحديث مع العامة سيكون
حتم بالعامية اإلقليمية أو القُطرية ،أو أحيانًا وتب ًعا للموقف ،باملحلية .واملوقف نفسه يتكرر يف
ً
االجتامعات ،حيثُ يكون عىل أمني رس الجلسة أن يد ّون بالفصحى املعارصة ما يدور يف الجلسة
من نقاشات وحوارات تكون عادة (األمر مرتبط باملستوى الثقايف للمجتمعني) بالعامية اإلقليمية.
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ومن ذلك أيضً ا الحالة النموذجية الستعامل هذه املهارة ،التي ميثلها الكاتب يف املحكمة الذي
يد ّون بالفصحى املعارصة أقوال الشهود األم ّيني أحيانًا .وهكذا.
ويبدأ التد ُّرب عىل هذا الشكل الهام ج ًّدا من املهارة يف املستوى املتوسط ،ويكون عىل املد ّرس
أن يتعمق يف مع بداية املستوى املتقدم ،عىل أن يزداد الرتكيز عليه كلام تقدمنا يف هذا املستوى،
لنصل يف نهايته ،مع األنشطة املكثّفة املختارة ،إىل مرحلة اإلتقان املفرتضَ ة.
	–املهارة املركَّبة الرابعة (ف ش ،ت ك)
مجال.
يل ً
ما ينبغي أن نوضحه هنا بخصوص هذه املهارة ،هو أننا مل نجد لها يف الواقع التواص ّ
صفة ،خالفًا لباقي أخواتها ،وهذا ما جعلنا نبقي الحقل
إنها تبدو لنا مهار ًة وصف ّية تقعيديّة ِ ْ
يل الخاص بها فارغًا .وهي مرتبطة حرصيًّا بوضع تعليمي/تعلمي مح َّدد يتمثل يف حال
التواص ّ
املدرس وهو يكتب عىل السبورة ما يريد تثبيته من معلومات .وهنا يتامثل النشاطان اللغويان
اللذان يشكالن هذه املهارة يف الشكل واملضمون :إن املعلّم يتلفَّظ بالكلامت ويدونها يف الوقت
عينه .وينطبق املوقف ذاتُه عىل املتعلم حينام يخرج إىل السبورة لي ُح َّل نشاطًا لغويًّا :إنه يدون
الجواب املطلوب .والتدرب عىل هذه املهارة مينح املتعلم الشجاعة
عليها ما يتلفّظ به معت ًربا إياه
َ
يف مواجهة زمالئه من جهة ،ثم يف مواجهة الجمهور يف الحياة العامة من جهة ثانية ،وهذه
الشجاعة رضورية ج ًّدا يف مواجهة مواقف الحياة املختلفة ،وال سيام حني يتع ّرض املرء ألن يتكلم
مرتج ًِل يف موقف مفاجئ غري ُم َع ٍّد له مس َبقًا.
يفتض أن يبدأ مع املستوى املتوسط ،ل ُي َع َّمق يف املستوى املتقدم
والتدريب عىل هذه املهارة َ َ
من خالل مواقف قد يكلّف فيها املعلم بعض الطالب املتميِّزين بتقديم جزء من الدرس لزمالئهم.
	–املهارة املركَّبة الخامسة (ف ك ،ت ش)
(الوصفي
التقعيدي) من هذه املهارة (ف
النموذجي للشكل األول
ُّمي
املوقف
ّ
َّ
التعليمي التعل َّ
َّ
ّ
ك ،ت ش) 1هو القراءة الجهرية ميارسها املعلِّ ُم .فام الذي يحصل يف موقف قراءة جهرية يقوم بها
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املتعلّم؟ (يجب االنتباه إىل أن املوقف هنا مختلف متا ًما عنه يف الشكل األول من املهارة الثانية:
(ف ش ،ف ك .)1إن املتعلم هنا ال يستمع إىل قراءة املعلم أو سواه ،بل يقرأ هو ذاتُه :إنه ينظر
إىل النص املطبوع ،شعريًّا كان أو نرثيًّا ،ميسح ُج َملَه بعينيه شيئًا فشيئًا ،مف ِّككًا رموزه اللغوية
(الكلامت) ،ومد ِركًا العالقات الوظيفية بينها (ف ك) ،ثم ِ
ينطق بصوت مرتفع ما فهمه كتاب ًّيا .إن
األمر يحصل برسعة مذهلة ال تتجاوز أجزاء من الثانية يف حالة إتقان هذه املهارة .وهكذا ينتقل
املتعلم من جملة إىل أخرى أو من بِنية تعبريية إىل أخرى تَ َب ًعا ملا يقتضيه األداء يف اللغة املقروء بها.
النص املنطوق به.
فالنص املقروء هو ذاته ُّ
إن نشاطَ ْي املهارة هنا متامثالن يف الشكل واملضمونُّ :
ال بد من اإلشارة هنا إىل أن القراءة الجهرية يف اللغة العربية أصعب بكثري منها يف اللغات
رص صعوب ٍة كب ًريا يف اللغة العربية؛ ألن
األوروبية مثالً .إن اإلعر َ
اب الذي يتحكَّم باملعنى يشكل عن َ
نطق أواخر الكلامت متوقف عىل اإلعراب الذي يح ِّدد وظيف َة الكلمة يف البِنية اللغوية ،ويح ِّدد
بالتايل طريق َة نطقها رف ًعا أو نص ًبا أو ج ًّرا .ويزداد األمر صعوبة إن كان النص غ َري مشكول .يضاف
إىل ذلك عامال صعوب ٍة آخران ها ّمان أيضً ا ،أولهام :البِني ُة املعجمية للكلمة ،التي تربك القارئ عند
ضبطها املتنوع األشكال بحسب معناها ،إن كانت تحمل معا َين معجمي ًة تختلف باختالف الضبط
توسع يف
والب :من ّ
والب :اسم من أسامء اللّه الحسنىُّ َ ،
(الب :اليابسةُّ َ ،
اللغوي .ومن أمثلة ذلكُّ َ :
والب :اإلحسان... ،إلخ)؛ وضب ُط عني املضارع يف األفعال
والبَ :ح ّب القمح؛ ِ ُّ
اإلحسان إىل والديه؛ ُ ُّ
الثالثية؛ وضبط مصادرها ،مثال ذلك الفعل الثاليث املج ّردَ :و َجدَ (يجِ د) الذي يؤدي عدة معانٍ ،
فهو يعنيَ .1 :ح ِز َن (مصدرهَ :و ْج ًدا) .2 ،غ َِض َب (مصدرهَ :موجِدةً) .3 ،أ َح َّب (مصدرهُ :و ْج ًدا)،
 .4صار ذا مال (مصدراهُ :و ْج ًداِ ،ج َدةً) .5 ،أ ْد َر َك (مصادرهَ :و ْج ًداُ ،و ْج ًداِ ،ج َدةًُ ،و ُجو ًداِ ،و ْجدانًا)؛
الص ُف ،وال سيام ضب ُط صيغ أسامء الفاعلني واملفعولني ،وأسامء الزمان واملكان،
وثاين العاملنيّ :
والصفات املشبهة ،والتثنية والجمع..،إلخ .هذه كلُّها عوامل يف اللغة العربية تنضاف إىل مجمل
مثل ،الذي
عوامل الصعوبة يف موقف قراء ٍة جهرية ال يواجهها قارئ اللغتني اإلنكليزية والفرنسية ً
كامل من دون أن يفهم حتى معاين الكلامت املفتاحية فيه .وهذه
نصا ً
يستطيع أن يقرأ جهريًّا ًّ
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العوامل مبجملها هي التي تفرس إحجام الكثريين عن القراءة الجهرية يف املواقف العامة (وهي
النص) .واملثري
هنا مواقف تواصلية) ،و َخشْ يتهم منها (والسيام ال َخطابةُ ،حتى يف حالة تشكيل ّ
ِ
شخص آخ ُر غ ُري
الضبط
للسخرية يف بعض املواقف أن يكون يف
اللغوي غريِ املُتْقَنِ الذي قام به ٌ
ِّ
املتحدث ،أخطا ٌء صارخ ٌة أُ ِ
الخطيب املسك ُني عىل إظهارها.
جب
ُ
إن درس القراءة الجهرية غاية يف األهمية ،وإتقان مهارة القراءة الجهرية يتطلب من املعلم
عناية بها مركزة ومستمرة .وشخصية القارئ الجيد ،والخطيب املتمكّن الشجاع ،واملتحدث الجذاب
املمتع ،تبدأ بالتشكل منذ الصفوف األوىل ،أو املستوى املبتدئ يف حالة متعلم اللغة العربية غري
الناطق بها .وتستمر العناية بالقراءة الجهرية يف املستويني املتوسط واملتقدم .وإذا كان عىل املعلم
أن يُعنى ج ّي ًدا يف املستوى املتقدم بالقراءة الصامتة ،فإن اهتاممه بالرتكيز عىل مقاطع منتقاة
بعناية من النصوص النرثية والشعرية املدروسة ،يجب أال يتوقف .وهنا تك ُمن مسؤولية املعلم
الذي ينبغي أن يكون هو اآلخر ،وقبل كل يشء ،ممتلكًا للتكوين اللغوي والرتبوي املالئم.
أما الشكل الثاين (التواصيل) من هذه املهارة (ف ك ،ت ش) 2ف ّيتَ َب ّدى يف مواقف تواصلية كثرية
ج ًّدا ،منها قراءة األخبار يف اإلذاعة وعىل شاشة التلفاز ،وإلقاء الدروس عىل الشاشة الصغرية،
والخَطابة من خالل نصوص مكتوبة ،والتحدث انطال ًقا من نص مكتوب أو مطبوع :املحارضة،
والتدخل يف االجتامعات واملؤمترات والندوات ،والخُطبة املرتجلة املعدَّ ُة أفكا ُرها سلفًا..،إلخ.
يتجل يف حاالت
الصفي الذي يستطيع املدرس استثامره إلكساب طالبه هذه املهارة ّ
واملوقف
ّ
عدة ،مثل :تقديم أخبار مخترصة يف اإلذاعة املدرسية ،وتدريب املتعلمني عىل إلقاء الكلامت،
وإعطاء التوجيهات واإلرشادات املكتوبة ،وقراءة القصص القصرية ،والرتنُّم بالشعر يف مناسبات
مختلفة... ،إلخ.
وتدريب املتعلمني من غري الناطقني باللغة العربية عىل هذا الشكل من املهارة يبدأ يف
املستوى املتوسط ،عىل يتعمق به املعلم أكرث كلام تقدم الطالب يف املستوى .ويجب أن يكون
الرتكيز عليه أكرب يف املستوى املتقدم ،ليصل املتعلم يف نهايته إىل درجة من اإلتقان متكِّنه من أن
ميارس هذه املهارة يف الحياة العامة بشجاعة وثبات وثقة بالنفس.
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	–املهارة املركَّبة السادسة (ف ك ،ت ك)
التقعيدي من هذه املهارة (ف ك ،ت ك) 1يتب ّدى
الوصفي
إن الحالة النموذجية للشكل األول
ّ
ّ
يف موقفني تعليميَّ ْي تعلّ ِميَّ ْي هام :تعليم ّ
الخط ،وال ّنسخ .ويقوم ال ّنسخ عىل دعوة املتعلمني إىل
نصا سبق أن تعلموه عىل مستوى القراءة والفهم (ف ك) .وهذا املوقف ينفَّذ
أن يكتبوا (ت ك) ًّ
يف املستوى ِ
املبتدئ لدى متعلمي اللغة األجنبية ،ورمبا امتد إىل املستوى املتوسط ،والهدف منه
نص موجود أمامهم .ويطلَق عىل هذا التمرين عادة يف
تدريب املتعلمني عىل الكتابة مبحاكاة ٍّ
النص إىل دفرت أنشطته الكتابية معتم ًدا
تعليم اإلمالء مصطلح :اإلمالء املنقول ،ألن املتعلم ينقل َّ
يف نسخه واح ًدا من خط َّْي :النسخ أو الرقعة عمو ًما .ويرتاوح طول النص هنا بني جملة يف البداية
وبضعة أسطر يف نهاية املستوى املبتدئ ،وبداية املستوى املتوسط.
وهذا املوقف مختلف عن موقف تعليم الخطِّ ،الذي يقوم عىل تعليم الطالب ،قواع َد ِ
تنفيذ
خ ٍّط معني من أنواع الخط العريب بهدف إكسابهم ف َّنه وطريقتَه؛ إنه يُنفَّذ من أجل ذلك وفق
قول
خطوات محددة يرشحها املعلم عرب محاكاة النموذج املقصود تعلّ ُمه ،والذي يكون عادة ً
بيت شع ٍر أو َمث ًَل سائ ًرا .ويكون عىل املتعلم هنا
نصا قرآن ًّيا أو حديثًا رشيفًا أو حكم ًة أو َ
مأثو ًراًّ :
نص ال يجوز أن يزيد طوله عىل سطر واحد؛
النص (ف ك) بعد رشح املعلم ملعناه .إنه ٌّ
أن يتأ ّمل ّ
ليس ُهل تكرا ُر محاكاته (ت ك) عىل سطر واحد يف الصفحة الواحدة .وبذلك يستطيع املعلم أن
يالحظ تطور النجاح يف محاكاة النموذج مع تكرار املحاولة .وهذا التمرين الف ّن ّي الدقيق يتطلب
أن يكون املعلم ذاتُه قد أتقن ف ّن الخط املراد تعلي ُمه ،ليقدم للمتعلم القدوة الحسنة.
التقعيدي من املهارة متامثالن
الوصفي
إن النشاطني اللغويني اللذين يتشكَّل منهام هذا النمط
ّ
ّ
النص ذاتِه املاثلِ أمام عينيه ،والذي سبق
يف الشكل واملضمون ،ألن املتعلم يف املوقفني يعيد إنتاج ِّ
أن تعلمه.
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والتدريب عىل الخ ّط لدى املتعلمني من غري الناطقني بالعربية يبدأ يف مرحلة متقدمة من
املستوى املبتدئ ،ويكون عىل املعلم أن يتعمق فيه يف املستوى الثاين كله .وينبغي أن يستمر
التدريب عىل تعلم الخط يف املستوى املتقدم ،يف حاالت انتقائية ،ليبلغ املتعلمون فيه درجة اإلتقان.
مواقف كثري ٍة يقتضيها
يل) من املهارة (ف ك ،ت ك) 2فيتب ّدى يف
َ
أما الشكل الثاين (التواص ّ
لنص مكتوب أو
التواصل املثمر يف الحياة العامة واملهنية .إنها مواقف إعادة الصياغة الكتابية ٍّ
يجسدها ،التلخيص الكتا ّيب يف مختلف حاالته :تلخيص أقوال
مطبوع .وأمثلته الواقعية متعددة ّ
الصحف ،ودورية امللخصات ،وملخصات األبحاث والكتب يف املجالت ،وملخصات عن الندوات
واملؤمترات وورشات العمل ،وملخصات محارض الجلسات والنقاشات ،وملخصات التقارير
والعروض النظرية ..،إلخ.
فتض أن يد ِّرب املدرسون طالبهم عليه يتمثّل يف
الصفي
واملوقف
ّمي الذي يُ َ َ
التعليمي/التعل ّ
ّ
َّ
ٍ
تلخيص كُتُ ٍب ،أو فصو ٍل من كتب ،أو ٍ
روايات ،أو تقاري َر عن
قصص أو
بعض ُص َو ِر ِه يف تكليفهم
َ
الدروس منها.
رحالت أو زيارات ميدانية ،لتناق ََش يف الصف وتن َق َد ويُ َعل ََّق عليها وتستخلَص
ُ
عقل املعلم املبدع أن يجد كث ًريا من املناسبات التي تحقق الهدف من هذا النشاط
وال يَ ْع َد ُم ُ
املحوري يف حياة اإلنسان ،وهو اإلتقان .ولكن الواقع العميل يف الحياة العامة يخربنا بغري ذلك.
والتدرب عىل هذا الشكل من املهارة لدى غري الناطقني بالعربية يبدأ يف مرحلة متقدمة من
املتوسط .ويكون عىل املعلم أن يتعمق فيه عىل امتداد املستوى املتقدم ،ليتمكن املتعلم
املستوى ّ
يف نهاية هذا املستوى من بلوغ درجة اإلتقان .فإذا ما بلغها خالل تعلّمه اللغة األجنبية كانت
أجمل وأمتع وأوسع نجا ًحا.
حياته املهنية َ
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خاتمة وتوصيات

يرسخ لدى القارئ الكريم فكر َة النظر إىل اللغة عىل
َج ِه َد هذا البحثُ عىل امتداده يف أن ّ
شامل يُنظَر إليه يف كلّيته وشمول ّيته ،وأن هذه النظرة الكلية الشمولية تقتيض تجاوز
أنها نظا ٌم ٌ
فرسخت مفاهيم
النظرية التفريع ّية التي سادت تعليم اللغة العربية معظم عقود القرن املايضّ ،
وتطبيقات أسهمت يف تخلف هذا التعليم وأعاقت (من بني عوامل متعددة أخرى) تطوره .ودعا
تعليم للغة العربية للناطقني بغريها يستفيد من القفزات الرائعة التي حققها علم
البحث إىل
ٍ
اللسانيات الحديث وعلم النفس ،ومن التطوير يف مجال تعليم اللغات الذي َه َّيأَ ُه تضاف ُر جهود
هذين ال ِعلْ َم ْي ،والتأث ُري املتبا َدل ألحدهام يف اآلخر ،الذي أنتج يف الربع األخري من القرن العرشين،
اللغوي من
املنهجي َة التواصلي َة يف تعليم اللغات ،ودفع العاملني فيه إىل الدعوة إىل تعليم األداء
ّ
اللغوي واقع ًّيا ،وتتضافر كلُّها م ًعا من أجل تطوير تعليم اللغات
تجسد النظا َم
ّ
حيثُ هو مهاراتٌ ّ
بهدف إتقانها من خالل كفاءة تواصلية تشكل معيا ًرا ملا يحتاجه متعلم لغة ما ،من هذه اللغة،
الحي لها يف الحياة العامة واملهنية يف املستقبل.
يف االستعامل
الواقعي ّ
ّ
والبحث يدعو ،يف توصياته ،القامئني عىل شؤون تعليم اللغة العربية إىل تعلميها َع ْ َب الرتكيز
يل م ًعا) من جهة
الوصفي
عىل املهارات الرئيسة من جهة ،واملركَّبة (يف شكليها
ّ
التقعيدي ،والتواص ّ
ّ
أخرى؛ ألن الشكلني كليهام مطلوبان يف التعليم ،فاألول منهام يعلّ ُمنا اللغ َة (نح ًوا ورصفًا وإمال ًء
التواصل باللغة ،الذي هو الهدف األسمى من تعليم اللغات.
َ
ومعجم) ،والثاين ي ّعلُمنا
وخطًّا ودالل ًة
ً
يل للغة ،عىل أن يكون السعي دامئًا باتجاه
إن الرتكيز يجب أن يظل منصبًّا عىل ٍ
تعليم تواص ٍّ
توظيف تعليم الشكل األول يف خدمة الشكل الثاين ،واستثامر تعليم الشكل الثاين يف تعميق
النظري
الشكل األول وترسيخه .وبذلك نضمن عىل املدى البعيد اكتسابًا حقيقيًّا للغة يف مك ِّونيها
ّ
يل ،ال تتالىش نتائ ُجه بعد أيام أو أسابيع من نهاية االمتحان.
والعم ّ
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ُ
استخدمت في البحث
مراجع

§مراجع باللغة العربية

	–سريل ،جون ،ر " .)1979( .شومسيك والثورة اللغوية" .مجلة الفكر العريب .العدد املزدوج :9/8
األلسنية أحدث العلوم اإلنسانية .معهد اإلمناء العريب .بريوت .املقال مرتجم عن :مجلة البحث
(التي تصدر باللغة الفرنسية) .العدد  .32املجلد الرابع ،آذار.1973 ،
	–عامر ،سام (" )2011تطوير تعليم اللغة العربية :من التفريع إىل التمهري والتواصل" يف:
التنجاري وآخرون :قضايا تعليم اللغة العربية وتعلمها .كواالالمبور :مركز اللغات يف الجامعة
العاملية اإلسالمية املاليزية .ص ص .49-75
	–عامر ،سام (" .)2009نحو رؤية معارصة لتعليم اللغة العربية يف ضوء علم اللسانيات الحديث".
مجلة التعريب ،العدد  .37املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش .األلكسو .دمشق.
	–عامر ،سام (" .)2008اللغة العربية يف ضوء علم اللسانيات الحديث :تطورها وأشكالها يف
االستعامل املعارص" .مجلة التعريب ،العدد  .35املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف
والنرش .األلكسو .دمشق.
	–عامر ،سام (" .)2004نحو تصور عميل لتيسري تعليم النحو" .مجلة التعريب .العدد  .27كانون
األول .املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش .األلكسو .دمشق.
	–عامر ،سام ( .)2002اتجاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية .مؤسسة الرسالة نارشون .بريوت.

§مراجع باللغة األجنبية

– De Saussure, F. (1916). Cours de linguistique générale. Lausanne. Payote. Nouvelle
édition. 1972.
– Dichy, Joseph (1989). L’aspect en arabe: théorie et pratique. In: Les langues modernes. Numéro 3. Paris.
– Galisson, R. et Coste D. (1983). Dictionnaire de didactique des langues. Hachette,
Paris, édition 4.
– Hymes, D. H. (1971). On communicative Competence, Philadelphie. University of
Pennsylvania Press. Traduction française en 1984.
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"ال ّلغة العربيّة جسر للتواصل بين الحضارات"
إعــــداد

د .شميسة بن مداح،
جامعة تلمسان (الجزائر)

ّ
الملخــص

هذه الورقة البحثية مالمسة متواضعة ملوضوع يتن ّزل يف سياق نشاط علمي يروم استجالء
مكانة اللّغة العرب ّية ،ودورها يف التواصل الثقايف بني الحضارات ،إذ تعترب اللّغة من منظور األمة،
وعاء الثقافة واملعارف والعلوم والحضارة ،تنترش بق ّوة أهلها ،وتنحرس بضعفهم ،فهي الرتسانة
الثقافية التي تبني األ ّمة وتحمي كيانها.
كل ما
ولذلك تتنافس الدول العظمى بغية متكني لغاتها يف بلدانها ،ونرشها يف العامل مس ّخرة ّ
أُوتيت من ق ّوة سياسية ومادية وبرشية وتقنية لتحقيق هذا الهدف.
وانطالقاً من كون اللّغة العرب ّية أغنى لغات العامل وأكرثها اتساعاً ،إذ هي لغة جامعة مانعة
عم عداها ،فلها من أصولها وقواعدها ومعجمها ما يُتيح لها أن تكون أداة للتواصل بني
غنيّة ّ
الناس من دون أن تفتقر غىل أصل أو قاعدة من لغة أخرى.
وما من شك يف أ ّن اللّغة التي متتلك هذه املق ّومات تستطيع التف ّوق عىل غريها من اللّغات،
وتستطيع أن ترتقي مبجتمعها وت ُرقّي مستوى قدراته اللّغوية ،وملكاته ومهاراته ،وباستطاعتها
أيضا أن تحمل راية العلوم والحضارات.
والعرب ّية بال جدال قد ع ّمت أجزا ًء كربى من العامل ،فلم تكن يوماً منغلقة عىل ذاتها فقد
نقلت العلوم ،وحفظت الرتاث ،وحضنت الثقافة ،فأغنت البرشية وط ّورت مسارها حتى ُع ّدت
جرسا ً للتواصل بني الحضارات بوصفها حضارة مستمرة ،حضارة األمس واليوم والغد.
الكلامت املفتاحية :اللّغة العرب ّية؛ التواصل؛ الثقافة؛ الحضارات.
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مقدمـــة

تعترب اللّغة مرتكزا ً أساسياً من أساسيات التواصل بني ذوي البرش ،واللّغة العرب ّية مل تكن ًمبنأى
كل العصور ،وقد ارتضاها الباري لتكون
عن ذلك ،فقد احتفظت برصيدها التاريخي ،وتواصلت يف ّ
السيادة وال ّريادة ليأوي إليها ال ّناس يف
وعا ًء لكتابه العزيز وفضّ لها عىل غريها من اللّغات ،ووهبها ّ
مشارق األرض ومغاربها ،وليتعلّموها ،وليتقنوا بها تالوة القرآن الكريم ،فإذا بها تجذب لباحاتها
الشاسعة املسلمني وغري املسلمني ،وتحظى بالعناية والرعاية من شعوب العامل كلّه.
هذه اللّغة الرقيقة الدقيقة ،الف ّياضة الفضفاضة التي أمتعت أسامعنا وسحرت عقولنا وأسعدت
قلوبنا ،اتحدت ألجلها األقالم وشفاه عربية وأعجمية ،فظهرت بأبهى ُحلّة وأزهاها بني لغات العامل.
وتأسيساً عىل ما سبق ذكره ،فإ ّن اللّغة العربيّة هي لغة تطبيع وتطويع ،وهي قادرة عىل
التوصل
استيعاب العلوم بألفاظ عربية بعد تطعيم اللّفظ األجنبي بجينات ألسنية عربية ،ث ّم يت ّم ّ
إليها بأسلوب علمي قائم عىل القياس ،وتبعاً لذلك ،فإ ّن اللّغة العربيّة هي حاضنة تجارب األ ّمة
الثقافية والحضارية واملدنية ،بل هي ذاكرة األ ّمة وخ ّزان تراثها ومفاهيمها وقيمها ،وهي وسيلة
مه ّمة يف تط ّور األ ّمة ،وتحديد كيانها املعارص من خالل استفادتها من تجارب األمم األخرى،
وإقامتها جسور التواصل مع الحضارات من دون التفريط بشخصيتها املم ّيزة.
وعليه ،فإ ّن اإلشكالية التي نسعى أن نعالجها هي:
أي مدى ميكن أن تقوم العرب ّية بالدّ ور الحضاري املنوط بها؟ وكيف استطاعت اللّغة
	–إىل ّ
رس عبقريتها؟
العرب ّية أن تتواصل مع الحضارات ،وما ّ
ّ
لفك هذه الشفرة رسمنا خطّة اشتملت عىل مقدمة وخامتة ،ويتوسطهام محوران هام:

1.عبقرية اللّغة العرب ّية.
2.اللّغة العرب ّية لغة التواصل الثقايف والتفاعل الحضاري.
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عبقرية ّ
اللغة العربيّ ة

ما ال يختلف فيه اثنان أ ّن اللّغة تتك ّون نتيجة لوجود رغبة اإلنسان كمخلوق اجتامعي يف
قضاء حاجاته لالتصال ،فالتخاطب ال يت ّم إالّ عن طريق اللّغة ألنّها هي الوسيلة الرئيسية يف ذلك،
وهي كأداة اتصال يف نقل املعنى والثقافة تع ّد عىل األرجح أكرث الوسائل أهمية ،وال تنعكس
الحضارة يف يشء مثلام تنعكس يف اللّغة ،فهي وسيلة اتصال بني شعب وشعب ،وإ ْن اختلفت
رموزها من هذا إىل ذاك.
ويف ضوء هذه الحقيقة االتصالية ،فإ ّن اللّغة حاجة إنسانية ،تُح ّول األفراد من جامعة برشية
إىل مجموعة ثقافية مرتابطة لكونها وعاء الفكر وأداة التواصل ،وعنواناً تعبريياً عن شخصية األمة،
فهي تُثبت بوجودها ،وتفتقر بافتقارها.
وعليه ،فإ ّن اللّغة العرب ّية مل تقترص عىل كونها وسيلة تعبري فقط ،وإنّ ا تتم ّيز بأنّها ذات مضامني
علمية ومنهجية وموضوعية وحضارية .لذلك ،فقد ملكت زِمام الرتبّع عىل عرش العلوم والحياة جميعها.
ولعل الذي جعل اللّغة العربيّة هدفاً ِ
لسهام أعدائها هو امتيازها عن غريها من اللّغات
ّ
بخصائص تف ّردت بها ،وقد أكّد اللّغويون العرب وغري العرب عىل عبقريتها ،وأهميتها ،فاعرتفوا
بقدرتها عىل مواكبة التقنيات الحديثة وسائر العلوم ،واملعارف العاملية ،وأث ّر انتشارها يف بناء
الحضارة اإلنسانية ،ويف ذلك يقول "رينان"" :إ ّن انتشار اللّغة العرب ّية يعترب من أغرب ما وقع يف
تاريخ البرش ،كام يعترب من أصعب األمور التي استعىص حلّها ،فقد كانت هذه اللّغة غري معروفة
أي غنى ،وإ ّن العرب ّية ،وال
يف البدء ،فبدأت فجأة عىل غاية الكامل َسلِ َسة غاية السالسة ،غنية ّ
جدال ،قد ع ّمت أجزاء كربى من العامل".1
بكل تط ّوراته،
واستنادا ً إىل ذلك ،فإ ّن العربيّة بخصائصها قادرة عىل أن تستوعب حركة العامل ّ
لكل جديد ،فهي لغة ضاربة الجذور يف التاريخ تتسم
ومتغرياته ،ومرونتها قادرة عىل االتّساع ّ
1

نور زينايت ،زيارة جديدة لالسترشاق ،مكتبة األنجلو مرصية ،2006 ،ص.126.
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رس عبقريتها الذي يتجىل يف ميزاتها املتف ّردة
بسامت نادرا ً ما توجد يف اللّغات األخرى ،وهذا هو ّ
بها والتي نذكر منها:
	–ارتباط اللّغة العرب ّية بالقرآن الكريم ،جعلها مقدّ سة ربّانية ،وساعد عىل حفظها من الترشذم
والتفكك ،فضمن لها الخلود والبقاء ،لقوله تعاىل﴿ :إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َحا ِفظُونَ﴾
وقل ما نجد لغة يتّحد فيها ماضيها البعيد لفظاً ودالل ًة بحارضها القريب كام
[الحجرّ ،]9 :
هو الحال يف العرب ّية التي هي عند العرب معجزة الله الكربى يف كتابه املجيد ،ويف ذلك يقول
"الثعالبي"" :إ ّن العرب ّية نزل بها أفضل الكتب عىل أفضل العرب ،واعتقد أ ّن العرب ّية خري
اللّغات".2
والذي نريد التأكيد عليه ،أ ّن للّغة العرب ّية عند أهلها وزناً ليس كمثله وزن عند بقية األمم،
فبُعدها الروحي أسبغ عليها هالة من القداسة ،كيف ال ،وهي لغة القرآن الكريم الكتاب
املقدس ،الحامل لرسالة الخالق إىل من استخلف من مخلوقاته ،فطابعها القديس ،ورمزيتها
اإلسالمية فضّ لها عىل سائر اللّغات ،إذ يقول "أبو السعود"" :فالقرآن نزل عىل قوم محمد-
ﷺ -أرشف األقوام وبأفضل اللّغات".3
	–ويف مجال األصوات ،إنّها أوسع اللّغات اإلنسانية مخارجاً ،ف َم ْد َر ُج َها الصويت ميت ّد من الشفتني
أقل ،وأ ّما عالقة األصوات
إىل الحنجرة ،بينام ينحرص املدرج الصويت يف معظم اللّغات يف مساحة ّ
العرب ّية مبعانيها ،فتعود إىل محاكاة األصوات الطبيعية وإىل قواعد رصفية واشتقاقية ،فهي لغة
تستنفذ حروفها من خالل وفائها باملخارج الصوتية عىل تقسيامتها املوسيقية ،فليس هناك
مخرج صويت واحد ينقص اللّغة العرب ّية ،وإنّ ا ترتكز عىل تقسيم الحروف حسب موقعها من
أجهزة النطق وال تحتاج إىل تقسيمها ،باختالف الضغط عىل املخرج الواحد ،كام يحدث مع
اإلنجليزية يف متييز حرف الباء الخفيفة والباء الثقيلة بثالث نقاط ،وقد تح ّدث "العقاد" عن
2
3
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رس العرب ّية ،تحقيق :مصطفى السقا وآخرين ،جامعة القاهرة :مطبعة الحلبي ،1938 ،ص.192.
أبو منصور الثعالبي ،فقه اللّغة و ّ
محمد بن محمد العامدي ،تفسري أيب السعود إرشاد العقل إىل مزايا القرآن الكريم ،بريوت :دار املصحف.32/5 ،
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هذه الخاص ّية قائال" :فإذا قيس اللسان العريب مبقاييس علم األلسنة ،فليس يف اللغات أوىف منه
برشوط اللغة يف ألفاظها برشوط اللّغة يف ألفاظها وقواعدها".4
	–اتساع مفرداتها وكرثة ترادفها ،وهذا االتساع جعلها تتف ّوق عىل أخواتها الساميات جميعاً .ويف
التوسعات التي
هذا السياق ،يقول "ابن األثري"" :إ ّن للّغة العرب ّية مزيّة عىل غريها لِام فيها من ّ
ال توجد يف لغات أخرى" .5واعرتف بعض املسترشقني بهذه ِ
الخصيصة إذ يقول "رينان"" :من
الصحاري عند أ ّمة من
أغرب املدهشات أن تثبت تلك اللّغة ،وتصل إىل درجة الكامل وسط ّ
ال ّرحل ،تلك اللّغة فاقت أخواتها بكرثة مفرداتها ودقّة معانيها ،و ُحسن نظام مبانيها".6
ولربا يندر وجود ِمثل هذه الظاهرة يف لغة من لغات العامل ،فمثالً قليالً ما نجد لألسد يف اللّغة
ّ
غري العرب ّية خمسامئة اسم ،وللسيف ألف اسم ،وللعسل مثانني اسام ،وللداهية أربعامئة اسم
وهكذا ،كام يساعد نظام االشتقاق يف استخراج عدد كبري من املفردات للامدة الواحدة ،فمثالً
ميكننا اشتقاق أكرث من سبعني كلمة من الجذر الواحد.7

	–قواعد النحو وظاهرة اإلعراب :فقد بلغت ّدقة قواعد النحو العريب مبلغاً ال مثيل له يف
اللّغات السامية أو اللّغات األخرى ،وتتمثل ظاهرة اإلعراب يف أصوات من قصرية (الحركات)
تلحق أواخر أغلب الكلامت لتدل عىل وظيفة الكلمة يف الجملة وعالقتها بعنارصها األخرى.
فقد شحنت ظاهرة اإلعراب اللّغة العربيّة بطاقات إبداعية جميلة جدا ،ومتكّن املبدعون من
توظيفها يف كالمه البالغي بصورة الفتة لألنظار ومثرية لالهتامم ،ويف ذلك يقول "فتحي جمعة":
بكل مظاهره حتى اليوم،
"اإلعراب الذي احتفظت به العربية وحدها دون سائر اللّغات ّ
والذين يعرفون العرب ّية ويحسنون ذوقها ،هم الذين يعلمون علم اليقني أ ّن ظاهرة اإلعراب
متنح املتكلم بهذه اللّغة طاقة هائل ًة عىل تنويع كالمه ،وترصيف جهاته ،أل ّن حركات تؤازره
4
5
6
7

محمد مصطفى الحاج ،عاملية اللّغة العرب ّية (من قضايا اللّغة العرب ّية املعارصة) ،تونس :املنظمة العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم ،إدارة
الثقافة( ،د.ط) ،1990 ،ص.270.
ضياء الدين بن األثري ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،قدمه وعلّق عليه :د .أحمد الحوىف ،د .بدوي طبانة ،القاهرة :دار نهضة مرص
للطبع والنرش.39/1 ،
نائف كعروف ،خصائص العرب ّية وطرائق تدريسها ،بريوت :دار النفائس ،ط1407 ،2ﮬ ،ص.40.
ينظر :نهاد موىس وآخرون ،علم الرصف ،القدس :جامعة القدس املفتوحة ،طبعة  ،2009ص162.
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وتُعينه ،فهو يقدم ويؤخر دون خوف .مثاالً عىل ذلك اآلية الكرمية يف سورة فاطر﴿ :إِنَّ َا يَ ْخ َش
اللَّ َه ِم ْن ِع َبا ِد ِه الْ ُعل ََم ُء﴾".8

وعليه ،فظاهرة اإلعراب هي صفة أصيلة يف اللّغة العربيّة ال نجدها يف الكالم األجنبي،
فاإلنجليزية مثال ال تعرف اإلعراب وال الحركات يف األسامء واألفعال ،وهذا االحتفاظ بظاهرة
اإلعراب دفع ببعض مؤرخي اللّغات إىل االعتقاد أ ّن العربيّة هي أصل الجزريات.9
	–البالغة والبيان :يكرث يف اللّغة العربيّة استعامل األلفاظ والرتاكيب يف غري معناها األصيل
أقل قدر من اللّفظ،
ألغراض بالغية ،كخدمة املعنى توضيحاً أو مبالغ ًة يف إبانته أو إخراجه يف ّ
أو بغية عرضه عرضاً جميالً جذاباً ،وقد رضب القرآن بسهم واسع يف هذا املجال ،فالصور
البيانية أكسبت اللّغة العرب ّية حالوة وطالوة ،وزادتها بالغة وسالسة ،وكان للمجاز أثر عظيم يف
اتساع العربيّة للعلوم والفنون وللحضارة واملدنية ،ويف ذلك يقول ال ّرسول ﷺ{ :إ َّن ِم َن البَيَانِ
ل َِس ْحرا ً وإ َّن ِم َن ِ
الش ْع ِر لَ ُح ْكامً}.10
بخاصة -يف أصوات العلل ،ففي اللّغات
	–اإليجاز :وهو مظهر ملموس يف اللّغة العربيّة ويتّضحّ -
األجنبية تأخذ العلّة حجم الحرف ،بينام يف اللّغة العرب ّية ال تستخدم إالّ عند الرضورة ،وفوق
يحل فيه حرف مكان حرفني ،وكذلك اإلضافة ،وقد
الحرف أو تحته ،ويعترب اإلدغام إيجازا ً ألنّه ّ
تتك ّون الجملة من حرف واحد كقولنا :قِ ؛ وهي جملة أمرية منن الفعل (وقى) ،ويف هذا
الصدد يقول "يعقوب بكر"" :إذا ترجمنا إىل العربيّة كالماً مكتوباً بإحدى اللّغات األوروبية
أقل من األصل بنحو الخمس أو أكرث".11
كانت الرتجمة العرب ّية ّ
	–إنّها اللّغة التي اجتمعت فيها ستة أحرف مل تجتمع يف أيّة لغة أخرى من لغات العامل (ث ،خ،
ذ ،ض ،ظ ،غ) ،وبذلك أصبحت تُك ّنى بلغة الضاد.
 8فتحي جمعة ،اللغة الباسلة ،دار النرص للتوزيع والنرش ،2000 ،ص.143.
 9ينظر ،صبحي الصالح ،دراسات يف فقه اللّغة ،لبنان :دار العلم للماليني ،مطبعة العلوم ،1986 ،ص.122.
 10مالك بن أنس ،املوطأ ،ص610.؛ البخاري ،صحيح29/8 ،؛ مسلم ،صحيح.594/2 ،
 11يعقوب بكر ،العربيّة لغة عاملية ،القاهرة :نرش األمانة العامة لجامعة الدول العربيّة ،1966 ،ص.12.
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	–اللّغة العرب ّية هي اللّغة الوحيدة التي تخرج من الجزء األمين وباقي اللّغات تخرج من الجانب
كل اللّغات.
األيرس ،وكأنّها األ ّم التي أخرجت من رحمها ّ
	–اكتشف علامء اللّغة أنّه إذا ُوجد حرفا (ق) و(ج) متجاورين ،فهذا دليل عىل اندثار هذه اللّغة
رسيعاً ،والعجيب أ ّن اللّغة العرب ّية ال يوجد بها كلمة واحدة يتجاور فيها هذا الحرفان.
	–الدّ خيل واملع ّرب :اتساع العرب ّية لعدد كبري من األلفاظ ال ّدخيلة واملع ّربة ،وقد ُوجد هذا يف
القرآن الكريم والشعر الجاهيل ،وأصبح سنة ال تختلف يف حياة العربيّة ملرونتها وشساعتها
عندما تحتك بغريها من اللّغات ،حيث يقول أحد أساتذة األزهر "عبد الرحيم السائح"" :إ ّن
اللّغة العربيّة استطاعت يف رحاب عاملية اإلسالم أن تتسع لتهبط بأبعد انطالقات الفكر ،وقد
زادتها مرونتها القدرة عىل التف ّوق".12
وهذه الخصائص هي غيض من فيض م ّيزت اللّغة العرب ّية عن باقي اللّغات ،فأكسبتها الخلود
كل أطوار حياتها طفولة
رصح "رينان"" :ومل يُعرف لها يف ّ
والرونق والجامل والكامل ،ويف ذلك ي ّ
وال شيخوخة ،وال نكاد نعلم من شأنها إالّ فتوحاتها ،وانتصاراتها التي ال تبارى ،وال نعرف شبيها
كل شائبة".13
بهذه اللّغة التي ظهرت للباحثني كاملة من غري ت ّدرج ،وبقيت حافظة لكيانها من ّ
ولعلّنا ال نشتط يف القول بأ ّن هذه امليزات التي تفردت بها اللّغة العربية أ ّهلتها أن متتلك زمام
الرتبع عىل عرش العلوم والحياة ،وجعلتها تواكب التقنيات الحديثة واملعارف العاملية.
ّ
اللغة العربيّ ة لغة ّ
التواصل الثقافي والتفاعل الحضاري

1.اللّغة العرب ّية لغة ال ّتواصل الثقايف:

إ ّن الحقيقة التي ال تحجبها األوهام ،والتي ال تُزيلها األباطيل أ ّن اللّغة أداة للتعبري والتواصل
كل قوم عن أغراضهم"،14
يعب بها ّ
والتفاهم بني الناس ،ويف ذلك يقول "ابن ج ّني"" :إنّها أصوات ّ
فهي تُوثق ِ
الصالت ،وتُق ّوي الروابط ،وهي مستودع ذخائر األمة ومخزونها الثقايف الذي يربط
 12إدريس العلمي ،يف اللغة العرب ّية ،الدار البيضاء :دار النجاح الجديدة ،2001 ،ص.15.
 13نائف كعروف ،املرجع السابق ،ص.40.
عيل النجار ،بريوت :عامل الكتب ،ط.33/1 ،1986 ،3
 14أبو الفتح عثامن ابن ج ّني ،الخصائص ،تحقيق :محمد ّ
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أي لغة عن األمة التي تتكلم بها ،يقول فيلسوف األملان
حارضها مباضيها ،لذلك ال ميكن فصل ّ
" ِفي ْختَ ْه"" :اللّغة تجعل من األمة الناطقة بها كُالً مرتاصاً خاضعاً لقوانني ،إنّها الرابطة الحقيقية بني
عامل األجسام وعامل األذهان".15
وتبعاً لهذه الصفات ،فإ ّن اللّغة العرب ّية وعاء لحفظ الثقافة ووسيلة التعبري عنها ،وهي العربة
التي تنقلها عرب األجيال ،وكام ال ميكن وجود ثقافة من دون لغة كذلك ال توجد لغة من دون ثقافة،
وال يوجد االثنان من دون مجتمع برشي ،فهي املفتاح إىل الثقافة والتواصل الحضاري بني الشعوب.
ويؤكد "البشري اإلبراهيمي" عىل ال ّدور املركزي للّغة العرب ّية يف تكوين ُهوية املجتمع ،فيعتربها
لكل خصائص ذلك املجتمع العضوي
مبثابة الدم داخل الجسم وجزء ال كاألجزاء ،إذ هي حاملة ّ
كل فرد من أفراده بوصف اللّغة أساس التواصل التلقايئ وهي مبثابة شبكة التواصل،
البناء إىل ّ
وقنوات النقل للرتاث واملعرفة الواردة إىل الذات أو الناقلة من الذات إىل اآلخر ،حيث يقول..." :
فاللّغة من الحضارة جزء ال كاألجزاء ،كاللسان من البدن ،عضو ال كاألعضاء".16
وتجدر اإلشارة أ ّن اللّغة العرب ّية مل تكن حاملة إلرث العرب فقط ،أو لعلوم اإلسالم ،بل
كانت وعا ًء لثقافات أمم اندثرت وبقى تراثها ،فلوال ترجمتها إىل العربيّة لَام بقي منها يشء ،قال
"غوستاف لويون" يف كتابه ‘حضارة العرب’" :ومل ّا صارت العرب ّية عامة يف جميع البالد التي استولوا
عليها ما كان فيها من اللّغات كالرسيانية واليونانية والقبطية والرببرية ،...ظلّت اللّغة العربيّة يف
وظل الفرس يكتبون لغتهم بالحروف العرب ّية".17
بالد فارس لغة أصيل األدب والعلمّ ،
وتأسيسا عىل ذلك ،فإ ّن الثقافة العرب ّية اإلسالمية شكّلت جرسا ً بني العلوم والثقافات القدمية،
وبني النهضة األوروبية ،حيث انترشت الثقافة العربيّة يف العامل العريب ،ونهل علامء أوروبا من املصادر
العرب ّية األصلية ووجدوا أنّها تراث علمي عظيم ،فاشتغلوا بدراسته وتحليله حيث كان العرب س ّباقني
 15فرحان السليم ،اللّغة العرب ّية ومكانتها بني اللّغات ،مقال متاح عىل موقع (صيد الفوائد) عىل الرابط التايلhttp://www.saaid.net/minute/htm :
 16محمد البشري اإلبراهيمي ،آثار اإلمام محمد البشري اإلبراهيمي ( ،)1940-1920جمع وتحقيق :أحمد طالب اإلبراهيمي ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،ط ،1997 ،1ص. 375.
 17ابن ج ّني ،الخصائص ،ص.1406.
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يف املناهج العلمية الحديثة ،وقد اكتسب املثقفون والعلامء يف أوروبا من الثقافة العرب ّية اإلسالمية
بكل طابعها التجريبي واالستقرايئ،
أكرث من مجرد معلومات ،إنّهم اكتسبوا العقلية العلمية ذاتها ّ
بحيث وجد األوروبيون يف الرتاث العريب ويف ثقافته اإلسالمية ضالتهم املنشودة ،فعكفوا عىل نرشه.
كام يتجىل تواصل اللّغة العرب ّية الثقايف يف ما ق ّرره املختصون من كونها "كسبت الرصاع
اللّغوي الذي خاضته ،وهي تُالزم انتشار اإلسالم بسبب عامل جوهري ،هو أنّها مل تكن لغة
مستعمر غاصب وال سلطان مستغل ،وإنّ ا كانت لغة الفطرة ،لغة القلب والعقل ،لغة الغيب
والشهادة ،لغة العدل والرحمة واملساواة والحق ،ولو مل يلمس الناس حقيقة هذه املعاين وغريها
رشبوا
ّ
مم جاء به اإلسالم ،وقارنوا بينها ،وبني ما كانوا عليه من ظلامت وظلم ومفاسد لَام أذعنوا وت ّ
اإلميان ،وتوارثوه جيالً بعد جيل".18
وميكن القول إجامالً ،إ ّن اللّغة العربيّة هي ِ
التسانة الفكرية والثقافية التي تبني األ ّمة وتحمي
كيانها وتحافظ عىل شخصيتها ،بل هي الدعامة الرئيسية ألنّها متثل وسيلة التواصل واالتصال
لكل األفكار ،فقد أغنت البرشية وط ّورت مسارها وط ّوعت نشاطها ،أسعفت الغرب-
والصياغة ّ
بخاصة -بنهضته الحديثة يف مجاالت معرفية متع ّددة ،لكونها تتم ّيز بقدرات عالية ،وخصائص
ّ
فريدة متكّنها من تنمية الفكر اإلنساين ،وتطوير الحياة البرشية ،وقد أثبتت ذلك يف عصور
االزدهار حيث كان أهلها أقوياء بع ّزتهم وكرامتهم.
فال ميكن أن نتص ّور وجود اللّغة العرب ّية إالّ "وهي مرتبطة باملجتمع الذي يستخدمها أش ّد
االرتباط ،وبجانب كونها تسهم يف صنع الفكر وتوجيهه ،وتحديد خصوصياته من مجتمع آلخر،
إنّها تع ّد أصدق مؤ ّرخ لحياة هذا املجتمع وحياة ثقافته بعاداته وتقاليده وسلوكه ،وإميانه وكفره،
وغناه وفقره ،وتعلّمه وجهله ،وأدبه ومهارته وف ّنه ،بل إنّها ذاكرة تحتفظ أيضا بأ ّدق الصور
واملعلومات عن حياته اليومية ،وعن بيئته وطبيعته الح ّية وامل ّيتة".19
 18محمد مصطفى الحاج ،املرجع السابق ،ص.258.
 19عبد العيل الودغريي ،يف الثقافة وال ُهويّة ،القنيطرة -املغرب :دار البوكييل( ،د.ط) ،1995 ،ص.11.
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وهكذا يرتاءى أ ّن اللّغة العرب ّية ليست أداة اتصال محايدة ،بل هي أداة تواصل اجتامعي ،إذ
ال ميكن ملجتمع أن ينهض إالّ من خالل لغته ،فهي تتعدى وظيفة االتصال إىل ح ّيز التواصل الذي
من شأنه تحقيق التفاعل بني أطراف العملية اإلنتاجية.

2.اللّغة العرب ّية لغة التفاعل الحضاري:
ليس مث ّة ّ
شك يف أ ّن اللّغات كالحضارات أخذ وعطاء ،ف َم ْن لَ ْم ميتلك لغته مل ميلك أسباب
التقدم يف زمن َم ْن لَ ْم يتقدم فيه تأ ّخر ،وعليه فإ ّن اللّغة هي األداة الف ّعالة يف تحريك املشاريع
الثقافية والحضارية بوصفها فكرا ً وإبداعاً ،ويف ذلك يقول "عبد السالم املسدي"" :اللّغة سالح
حضاري بأيدينا ،فإذا ما زهدنا فيه ،انقلب علينا ،وغدا الرامي َم َر ْمياً والق ّناص فريسة".20
وإنّ ا الحضارة لغة ،فالحرف يخدم اللّغة ،واللّغة تخدم الثقافة والثقافة تخدم الحضارة
وتعب عنها ،وهي ذات رصيد حضاري
و"اللّغة هي أضخم عملية حضارية ،تنشئ الحضارة ومتثلها ّ
ال حدود له ولهذا ،فإ ّن من ّو لغتنا وازدهارها وقيامها بدورها الفكري؛ هو َم ْعلَ ُم بارز من معامل
حياتنا الحارضة وطريق أساس من طرق بناء املستقبل".21
وما ال يحتاج إىل بيان أيضا أ ّن اللّغة العربيّة لغة حضارة عظيمة ،تحيا بأهلها قبل أن تحيا
برتكيبها وتحظى بالصدارة عندما يكون أهلها قد سبقوا العامل يف التط ّور الحضاري والعمق
التاريخي ،والقدسية الدينية ،ما يجعلها أداة التواصل األساسية يف التبادل الحضاري بني الشعوب،
ولعل مؤلفات ابن سينا ،والفارايب وابن الهيثم وجابر بن حيان وأيب بكر الرازي ،وابن رشد
ّ
والخوارزمي وغريهم من أعالم الحضارة العربيّة اإلسالمية ّ
تدل عىل اإلرث الحضاري الرائع الذي
ق ّدموه لإلنسانية جمعاء ،بأسلوبهم العلمي األ ّخاذ ولغتهم العرب ّية الرصينة التي كتبوا بها الرسائل
والطب والجيولوجيا وعلوم
واملوسوعات ،وسطّروا بها التجارب والبحوث يف الفلك والهندسة
ّ
 20عبد السالم املسدي ،الثقافة العرب ّية والعوملة من خالل أمنوذج اللّغة ،كتاب مستقبل الثقافة العرب ّية يف القرن الحادي والعرشين ،تونس:
املنظمة العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم ،1998 ،ص.333.
 21شكري فيصل ،قضايا اللّغة العربيّة ،بحث يف اإلطار العام للموضوع ضمن كتاب من قضايا اللّغة العربيّة املعارصة ،تونس :املنظمة العربيّة
للرتبية والثقافة والعلوم ،1990 ،ص.32.
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الحياة والكيمياء والفيزياء ،وغري ذلك من مجاالت العلوم املختلفة ،كام ط ّوع هؤالء العباقرة
لغتهم العرب ّية ملصطلحات العلوم الكونية والطبيعية واإلحيائية ،فأنتجوا حضارة عاملية م ّهدت
للحضارة العاملية الحديثة.
ويف هذا املضامر ،تجدر اإلشارة أ ّن اللّغة العرب ّية قد غزت أصقاعاً شتّى من العامل ،ودخلت
أمامً وأث ّرت يف لغاتها ،كام ات ّسعت الستقبال اللّغات اإلنجليزية والرتكية واإليرانية واإليطالية
واإلسبانية والفرنسية وغريها من اللّغات ،ما ّ
يدل عىل أ ّن اللّغة العرب ّية ال تزال ح ّية معطاء قادرة
عىل استيعاب مصطلحات التق ّدم ومفردات التكنولوجيا املعارصة.
وقد استطاعت اللّغة العربيّة بفضل غنى تراثها أن تستوعب الثقافات والعلوم حني قام النقلة
واملرتجمون برتجمة كتب اليونان والفرس والهند واإلغريق إىل العرب ّية حتى غدت العرب ّية وقت
وصح وصفها بأنّها لغة العامل املتحرض.
ذاك لغة العلم واملعرفة ّ
وما يؤكد أيضا بأ ّن اللّغة العربيّة جرس للتواصل الحضاري ما توفّر لدى ق ّراء العربيّة من
معجامت ثنائية زاخرة باأللوف من مصطلحات املعرفة الحديثة بعا ّمة ،نذكر منها :معجم رشف
الطبّي ومعجم عيىس النبايت ،معجم الشهايب الزراعي واملورد واملنهل ،وغريها من عرشات املعجامت.
كام أثبتت اللّغة العربيّة عن طريق مجامعها العربيّة يف دمشق والقاهرة وبغداد وعامن
والجزائر ،أنّها لغة معطاء ،صدر عنها عدد كبري من معاجم املصطلحات العلمية يف مختلف العلوم
العرصية ،وكذا إسهامات الكثري من أساتذة الجامعات العربيّة يف هذا الجانب ،حيث ألّفوا كتباً
التخصصات العلمية الحديثة ،ومل ي ّدعوا أ ّن العرب ّية عاجزة ،بل أكّدوا أنّها لغة فاعلة لغة
كثرية يف
ّ
علم عاملية كسائر اللّغات العاملية اليوم.
ومن هذا كلّه يتّضح أ ّن اللّغة العربيّة كانت وال تزال لغة حضارية وصالحة للبرشية ،فقد
فرضت وجودها ،وأثبتت جدارتها وصالحيتها ومرونتها ،فد ّرست بها العلوم املتع ّددة ،ودخلت
اإللكرتونيات والحواسب ،وحققت نجاحاً باهرا ً ،وترجمت إليها الكتب العلمية قدمياً وحديثاً ،وال
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تَأْ ُل املجامع اللّغوية جهدا ً من صوغ اآلالف املؤلفة من املصطلحات وأسامء املخرتعات وألفاظ
الحضارة ،والشك يف تعلّمنا للّغات األخرى ثراء علمي وانفتاح عىل الحضارات.
ولعلّنا ال نجانب الصواب إذا قلنا بأ ّن الحضارة ال تأيت إالّ عن طريق اللّغة ،بل هي اللّغة ،وعن
طريق اللّغة يكون التفكري والتفاهم والتفاعل بني العقول واألفكار ،فاللّغة العرب ّية هي أكرب رصيد
حضاري الذي ال حدود له .ويف هذا السياق يقول "أريري"" :إ ّن اللّغة العرب ّية لغة ح ّية وحضارة
العرب هي حضارة مستمرة ،فهي حضارة األمس واليوم والغد".22
وعموماً ،فإ ّن متكني اللّغة العرب ّية مسؤولية إنسانية ،ورقي حضاري ،وعىل هذا األساس تعترب
اللّغة من أه ّم األركان التي ترتكز عليها الحضارات ،ومن أه ّم العوامل التي تساهم يف تشكيل هويّة
األمة ،حيث يقول "عبد السالم املسدي" ..." :ال ثقافة بدون هويّة حضارية ،وال هويّة بدون إنتاج
فكري ،وال فكر بدون مؤسسات علمية متينة ،وال علم بدون حرية معرفية ،وال تواصل ،وال تأثري
بدون لغة قومية ترضب بجذورها يف التاريخ ،وتشارف بشموخ حاجة العرص ،ورضورات املستقبل".23
وهكذا ،فقد كان للّغة العرب ّية ،ق ّوة التأثري فجذبت العقول ،وسحرت القلوب ،حتّى صارت
تحتل املكانة الالئقة بها كلغة مت ّوجة للحضارة ،وبذلك صارت اللّغات األخرى التي كانت تنافسها
ّ
عىل الريادة إ ّما أن تت َهلْ َهل وتتهاوى أمام ق ّوة عبقرية اللّغة العرب ّية ،وإ ّما أن تغور ومتوت أمام
منجزات الحضارة التي أكسبتها قاعدة ق ّوية جعلتها جرسا ً للتواصل الثقايف بني الحضارات.
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خاتمــة

وصفوة القول ،إ ّن اللّغة تصنع الثقافة ،والثقافة بدورها تصنع الحضارة ،ومن الحضارة
ينبثق التاريخ ،وبضعف اللّغة تضعف تلك الحضارة ،وتصبح خربا ً بعد عني ،فتضيع أمجاد بُنيت
وحضارات شُ يّدت ،وك ْم ع ّز أقوام بع ّز لغتهم !
وعليه ،فإ ّن اللّغة العرب ّية بِ ا متتلك من مخزون معنوي ،ووظيفة اجتامعية وتربوية ،وتأثري
بكل أجناسها وأساليبها ،فهي
نفيس ،هي ال ّركيزة األساس يف التعارف والتفاهم ،والتواصل اإلنساين ّ
وعاء الفكر ووسيلة التواصل مع اآلخر ،وتبادل املعلومات واألفكار ،إذ هي كالعملة يف التبادل
التجاري ،وكلّام كانت العملة ق ّوية ومو ّحدة يف البالد ،يكون هذا التبادل أيرس وأكرث نشاطاً.
وعىل العموم ،إ ّن اللّغة العربيّة هي األداة التي نقلت الثقافة العربيّة عرب القرون ،وبواسطتها
تواصلت األجيال العرب ّية ،وهي الحاملة لإلسالم ،وما انبثق عنه من حضارات وثقافات ،وبها تو ّحد
العرب قدمياً ،وبها يتوحدون اليوم ،ويؤلفون يف هذا العامل رفعة من األرض تتحدث بلسان واحد
وتصوغ أفكارها وقوانينها وعواطفها يف لغة واحدة عىل ال ّرغم من اختالف األقطار وتع ّدد الدول.
وبنا ًء عىل ما سبق ذكره ،فإ ّن اللّغة العرب ّية بال منازع هي أداة االتصال والتواصل ،ونقطة
االلتقاء بني العرب وشعوب كثرية يف هذه املعمورة ،أخذت عن العرب جزءا ً كبريا ً من ثقافتهم،
واشرتكت معهم يف الكثري من مفاهيمهم ،وأفكارهم وعاداتهم وجعلت الكتاب العريب املبني ركناً
أساساً من ثقافتها ،وعنرصا ً جوهرياً يف تربيتها الفكرية والخلقية ،فأصالة اللّغة العرب ّية هي التي
أ ّهلتها لحمل رسالة الحضارة ،والتنمية الثقافية.
إذن ،فإ ّن لغة الضاد هي الصلّة الح ّية بني حارض األمة وتراثها الغابر وماضيها املجيد.
ونخلص أخريا ً إىل ما خلص إليه "عبد املالك مرتاض" يف قوله" :وإنّها �لَلْ َع َر ِبيَةُ ،ربَّها لغ ًة ما
أبدعها وأحالها ،وأوسعها وأعالها ،وأكملها وأرقاها ،وأسهلها وأغناها ..فليس للعربية إالّ أن تتفاخر
ِيت به وتتباهى ،وت َ ْرت ِئ َذ بني اللَغُى يف املقامات ،وال تخشاها ،فواها لِلعربية ث ّم َواها! ،ف َو
بِ ا ُحب ْ
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حق دارة ُجلْجِل ،وما حواها ،وعذارى َدوا ٍر وما جالّها� ،لَلْعربية س ّيدة اللّغات من ّزلة و َجا َها".24
ّ
وهكذا ،فحياة اللّغة العرب ّية من حياة أهلها ،وهي تقوى وتضعف حني يقوون أو يضعفون،
وهي فاعل يف الحضارة ،وعامل مؤث ّر يف النهضة ،فكلّام قامت حضارة ،ونَ َا فرعها ،وأينعت شجرتها
وأمثرت ،ازدهرت اللّغة ،واغتنت وامت ّد إشعاعها ،وانترش.
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الملخــص

بات التواصل الحضاري وسيلة مهمة الستيعاب اآلخر واألخذ من منجزاته العلمية ،وثرواتهم
الفكرية واملعرفية الستثامرها إلعادة إنتاج فكر محيل مبلمح غريب ،وعليه فإ ّن غياب التواصل
الحضاري يجعل االختالفات الثقافية بني األمم متثل بؤر توتر ،ورصاع ثقايف ومعلومايت واسع ،بيد
أ ّن التواصل الحضاري ليس التامهي الكيل واالنصهار يف األخر والتقليد األعمى له ،إنّ ا هو تبادل
الخربات والثقافات واملعارف والعلوم ،ثم إ ّن هذا التواصل يتم من طريق الرتجمة واملثاقفة.
من هذا املنطلق نسعى يف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية :ما مدى إسهام
الرتجمة يف تحقيق املثاقفة؟ وهل لعاميل الرتجمة واملثاقفة الدور الفعال يف تحقيق التواصل
الحضاري؟ وأين تكمن املثاقفة من خالل املناهج النقدية اللسانية؟
أوال :بين الترجمة والتعريب

.أمفهوم الرتجمة
التجامن والجمع تراجم والرتجمة النقل من لغة إىل
فسه بلسان آخر ومنه ُ
"ترجم كالمه إذا ّ
1
أخرى".
1

الجوهري ،الصحاح يف اللغة والعلوم ،دار الحضارة العربية ،بريوت  ،1975ص.
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تعد الرتجمة فنا له أصوله وتقنياته ،يفتح أفق الحوار بني الحضارات ويرثي شتى العلوم
بعنارص الحداثة والتجديد مام يسهل عملية التثاقف واالطالع عىل منجزات األمم وعبقريتها؛
فالرتجمة هي نقل مصطلح أو نص من لغة إىل أخرى – من اإلنجليزية إىل العربية -نقال معنويا
ال حرفيا مع مراعاة الخصائص الثقافية واالجتامعية للغة؛ فرتجمة كلمة اللّه إىل اللغة الفرنسية
هي ( )allahألنها لو ترجمت بـ ( )dieuxلتطابقت مع عقيدة التثليث وتنافت مع املفهوم العريب
للكلمة ،كام أن ترجمة كلمة ( )hommeإىل العربية هي (إنسان أو رجل) تجمع بني الرجل
واملرأة لكن لو عدنا إىل الفرنسية لوجدناها تستعمل للداللة عىل الرجل أو اإلنسان فقط؛ ومرد
هذا األمر نظرة املجتمع الغريب قدميا إىل املرأة ( )femmeإذ نظروا إليها نظرة احتقار فأخرجوها
2
من خانة اإلنسان.
املتأمل يف معاين الرتجمة يظهر له أنها تعني اإليضاح والتفسري أو النقل من لغة إىل أخرى،
فنجد أ َّن املعنى االصطالحي ال يخرج عن املعنى اللغوي ،فهي "رشح وتفسري ما يقوله ويكتبه
األخر ،من لغة أخرى إىل لغة املتلقي أو املستمع .فهي بالنسبة للمرتجم تفسري فكرة مصاغة من
قبل غريه ضمن لغة أخرى ،وليس عليه أن يفتش عن هذه الفكرة يف أي مكان بل كل ما يرتتب
عليه أن ينقلها بلغة أخرى".3
من خالل التعريف اللغوي واالصطالحي تكون الرتجمة أحد األنشطة البرشية التي وجدت
مند القدم ،وتهدف إىل تفسري املعاين التي تتضمنها النصوص أو الكالم املنطوق ،وتحويلها من لغة
(لغة املصدر) إىل نصوص أو كالم بلغة أخرى (اللغة الهدف).

.بمفهوم التعريب
هو نقل املعرفة إلتاحة الفرصة للثقافة العربية يك تتحاور مع ثقافات أخرى بغية ازدهارها
4
ومنوها فتصبح أكرث قدرة عىل إثراء الثقافة العاملية ،واملساهمة يف النهضة العلمية.
2
3
4
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.جالفرق بني الرتجمة والتعريب
انطالقا من مفهوم الرتجمة والتعريب اتضح لنا أن الفرق بني املصطلحني يحدده الهدف من
الرتجمة؛ فإذا كان الهدف من ترجمة كتاب أو نص هو فتح األفاق أمام اللغة الهدف (langue
 )ciblلالحتكاك الثقايف سعيا إىل منوها وجعلها قادرة عىل إثراء الحقل املعريف العاملي ،ولهذا
السبب وجب علينا ربط الرتجمة بانبثاق سؤال جوهري نصه :ما الهدف من هذه الرتجمة؟ فإذا
كان الجواب يتطابق مع ما ذكر انفا فنحن بصدد التعريب أما إذا كان الجواب هو نقل النص أو
الكتاب من لغة إىل أخرى دون الرتكيز عىل الفوائد الثقافية واملكاسب املعرفية فنحن نتحدث عن
الرتجمة؛ وهذا ما يدفعنا إىل القول إن التعريب ترجمة استثامرية ينظر فيها املع ّرب إىل اللغة
املصدر عىل أنها رأس مال ثقايف فكري معريف ميكن توظيفه للرقي باللغة الهدف ()langue cibl
وجعلها لغة منتجة ال مستهلِكة ،أما الرتجمة ما هي إال نقل أصم للنص يغض فيه املرتجم الطرف
5
عن مكانز اللغة املصدر.
ثانيا :أهمية الترجمة

§تتضح أهمية الرتجمة يف نقاط كثرية نذكر منها االنفتاح عىل العلوم املختلفة من نحو
اللسانيات ويف هذا الشأن يقول عبد الباقي" :كام أن الرتجم َة قد دفعت إىل ظهور حركة
تأليف يف بعض املعارف؛ فقد بدأ املرتجِمون يضعون الرسائل والكتب ليستعملها الطالب
عىل شكل مل َّخصات يف شتى أنواع العلوم ،وبخاصة الطبية منها ،ثم ما لبثت هذه الحركة أن
توسعت بني العلامء العرب الذين أخذوا يكتبون عىل أسس متينة من املعرفة" ،فقد ظهرت
َّ
مثل كتب كثرية ،وبعضها بعدة أجزاء؛ بحيث كان بعضها
يف الطب والفقه والتاريخ واللغة ً
أشبه باملوسوعات ،كام كان املؤلف الواحد يصنف عرشات الكتب يف مختلف املواضيع
6
مدلل عىل َسعة معرفته مبختلف العلوم".
ً
5
6

ينظر سليمة برطويل ،جهود علامء العربية يف الحفاظ عىل السالمة اللّغوية ،ص.297
أحمد عبد الباقي ،معامل الحضارة العربية يف القرن الثالث الهجري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط,2008،2لبنان,بريوت ،ص.386
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§تعد الرتجمة جرسا لنقل املعارف بني البلدان املتطورة والبلدان النامية
§نقل التطور الحضاري بني دول العامل املتقدم وال ّنامي

7

§تذليل العقبات السياسية والعسكرية وتنشيط التبادل التجاري.8
§حفظ الرتاث اإلنساين اليوناين (اإلغريقي) والهندي والفاريس واملرصي الفرعوين من الضياع.
وقد تم ذلك كله خالل مئة سنة أو أكرث بقليل ،مام يعد إنجازا حضاريا رائعا ضخام ال نظري
له يف حياة األمم 9وهذا ما يسوغ لقولنا :إن الرتجمة حافظة وناقلة يف الوقت نفسه لذاكرة
األمم ومناقبها األمر الذي يسهل االطالع عليها وتقييمها وتقوميها خاصة إذا علمنا أن املعرفة
اإلنسانية تراكمية بامتياز؛ أي كل حضارة تنطلق من حيث انتهت الحضارات التي سبقتها
وخاصة إذا تعلق األمر بالعلوم.
§صقل الرتاث العاملي اإلنساين وبيان ما فيه من خلل وتعديله وتأصيله عن طريق املراجعات
والنقد واإلضافة... 10
§"قيام حضارة إسالمية راقية جمعت بني العلوم النقلية والعقلية بعد تخطي مرحلتي األخذ
والتأمل ،مام أكسبها طابع الدميومة والتميز عن الحضارات السابقة والالّحقة .وقد ساعد
النقل والرتجمة عىل بروز االتجاه العقيل بوضوح يف أفكار املسلمني ،وكانت حركة النقل
والرتجمة القوة ال ّدافعة للمذهب العقيل.11
§اتساع اللغة العربية باملصطلحات العلمية والتعبريات الفلسفية التي انتقلت إىل العامل مع
انتقال نتاج الحضارة اإلسالمية إىل اللّغات األخرى ،وانترشت اللغة كذلك لقابليتها لالنتشار
وقدرتها عىل استيعاب املعارف والعلوم.12
 7املرجع نفسه ،سليمة برطويل ،ص .291
 8املرجع نفسه ،سليمة برطويل ،ص.291
 9عيل بن إبراهيم النملة ،التواصل الحضاري بني األمم يف ضوء تناقل العلوم واآلداب والفنون ،منشورات الجمعية التاريخية السعودية،2014 ،
ص 147
 10املرجع نفسه ،ص.147
 11املرجع نفسه ،ص.147
 12املرجع نفسه ،ص.148
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ثالثا :أنواع الترجمة

.أالرتجمة الفورية والتحريرية
الرتجمة الفورية تسبق الرتجمة التحريرية ألن األوىل استخدمها اإلنسان األول عند اتصاله
بأخيه اإلنسان لتبادل املنفعة ،أما التحريرية فارتبطت بعرص الكتابة كونها وليدة القرن التاسع
عرش يف أوروبا عند عقد املعاهدات بني الدول ،بينام عرف العرب الرتجمة التحريرية منذ زمن
أمري املؤمنني عمر ابن الخطاب.13
مازلنا إىل يومنا هذا نلحظ مدى أهمية الرتجمة الفورية بل إنها رضورة من رضوريات العرص؛
كونها وسيلة تواصل ناجعة بني مؤمتري املؤسسات واملنظامت الدولية ،ولذلك نشهد حضورا دامئا
للمرتجم الفوري بني شخصيات سياسية مرموقة عىل الصعيد الدويل واملسؤولني لنقل –بأمانة
ورسعة-األحاديث والترصيحات ،دون أن ننىس دورها يف تنمية السياحة ورقيها فاملرشد السياحي
مرتجم فوري.

.بالرتجمة الحرفية
يقوم املرتجم بنقل النص امل َُتجم من اللغة املصدر( )...إىل اللغة الهدف ()langue cible
بشكل َح ْريف؛ فيظهر النص مفككا ال ترابط بني كلامته وال سياق يحدد معانيه ويوضحها ،دون أن
ننىس أن الكلامت الفنية ليس لها مصطلحات تقابلها يف كل اللغات؛ ويف هذا الشأن يقول صالح
الصفدي :أن الرتجمة الحرفية رديئة لوجهني :أحدهام أنه ال يوجد يف الكلامت العربية كلام تتقابل
جميع الكلامت اليونانية ،ولهذا وقع يف خالل هذا التعري بكثري من األلفاظ اليونانية عىل حالها.
والثاين أن خواص الرتاكيب والنسب اإلسنادية ال تطابق نظريها من لغة أخرى دامئا،وأيضا يقع
الخلل من جهة استعامل املجازات وهي كثرية يف جميع اللغات.14

 13ينظر املرجع السابق ص.291
 14املرجع السابق ص 292
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.جالرتجمة املعنوية
وهي عكس الرتجمة الحرفية؛ حيث يسعى املرتجم إىل نقل األفكار واملعاين كام هي دون تغيري
أو تحريف وال يراعي يف ذلك تطابق الكلامت وال تساوي عددها ،ألن الطريقة سديدة هدفها
نقل األفكار واملعاين.
رابعا :شروط المترجم

هناك رشوط ومعايري يجب توفرها يف املرتجم؛ وهي مسلامت إذا غابت إحداها استحالت
الرتجمة ،وتتمثل يف:
§اإلملام الكامل باللغة املرتجم عنها؛ وال نقصد باإلملام هنا القدرة عىل فهم النص أو الكتاب
فقط؛ بل يجب أن يكون املرتجم عارفا بدقائق اللغة املصدر يف كل مستوياتها ملام مبا
تحمله من شحنات ثقافية وخلفيات معرفية.
§اإلملام الكامل باللغة املرتجم إليها ( )langue cibleوهي نفس الرشوط املذكورة أنفا.
§معرفة املوضوع املعني بالرتجمة :إذ يجب عىل املرتجم أن يكون من أهل التخصص؛ فمن
غري املعقول إسناد نص أو كتاب لساين ملختص يف جراحة العظام لرتجمته أو العكس؛
والسبب هنا يعود إىل املصطلحات كونها مفاتيح العلوم فلكل علم مصطلحات متيزه عن
سائر الحقول املعرفية.
انطالقا من الرشوط التي تطرقنا إليها ال يسعنا إالّ اإلقرار بتكاملها وال ميكن للمرتجم أن
يستغني عن إحداها؛ ألن غياب أي عنرص يؤثر عىل مستوى املرتجم ونوعية لرتجمة.
ً
خامسا :مفهوم المثاقفة

إ ّن تحديد مفهوم املثاقفة يساعد عىل الفهم ويقينا اللَّبس والوقوع يف الخطأ ،وعليه:
فإ ّن مفهوم (املثاقفة) قد اقتبس من علمي األنرثوبولوجيا والسوسيولوجيا ،وقد كان
األنرثوبولوجيون األمريكيون هم أول من ابتدع مفهوم (املثاقفة).
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فاملثاقفة يف األصل هي "تفاعل خياري طوعي ال يتم وال تجنى مثاره إال برغبة تبادلية بني
املتثاقفني ،وال ميكن أن تتحقق أب ًدا يف حاالت االختالط القهري الناتج عن الحروب واالحتالل ،إذ
ينجم ذلك االختالط (تشوهات ثقافية) ال تتمتع بأية سمة من سامت املثاقفة الطواعية".15
فاملثاقفة "هي مجموعة من الظواهر الناتجة عن احتكاك متميز ومبارش بني مجموعات
أفراد تنتمي إىل ثقافات مختلفة تؤدي إىل تغيريات يف األمناط الثقافية األولية لهذه املجموعات
أو تلك".16
والتثاقف يشمل الظواهر التي تنجم عن االحتكاك املبارش واملستمر بني جامعتني من األفراد
مختلفتني يف الثقافة مع ما تج ّره هذه الظواهر من تغريات يف مناذج الثقافة األصلية لدى إحدى
املجموعتني أو كلتيهام".17
وهذا يبني أ ّن املثاقفة هي تأثري الثقافات بعضها يف بعض ،وذلك راجع إىل االت ّصال واالحتكاك
فيام بني األمم والشعوب واملجتمعات ،فاملثاقفة هي "تبادل ثقايف بني شعوب مختلفة وبخاصة
تعديالت تطرأ عىل ثقافة بدائية نتيجة الحتكاكها مبجتمع أكرث تقد ًما ،أو تأقلم ثقايف يُفيض إىل
رفع مستوى فرد أو جامعة ،أو شعب".18
"واملثاقفة بوصفها مصطل ًحا حديثًا فإ ّن تركيبه اللغوي يوحي مبعاين التالقي ،واالحتكاك،
والتامزج ،والتفاعل ،والتبادل ،والتالقح ،واالتصال املثمر ،كام يعرب عن املعنى القديم الذي واكب
اإلنسان منذ أزمان سحيقة يحركه ميل عميق يف ذاته نحو التواصل مع األخرين ملعرفة ما لديهم،
واالطّالع عىل أمناط تفكريهم وأساليب حياتهم ،وابتكار السبل التي متكنه من تحقيق ذلك ثم
االستفادة منه من خالل إثراء فكره وواقعه مبا يجده ناف ًعا مفي ًد".19
15
16
17
18
19

محمد سليملن :أسئلة الهويات واملثاقفة يف عرص العوملة ،ط ،1معهد إبراهيم للدراسات اإلعالمية والثقافية ،رام الله ،فلسطني.2008 ،
منري بعلبيك :قاموس املورد _إنجليزي ،عريب_ دار العلم للماليني ،بريوت1994 ،م ،ص.24
هريسكوفيتش ملفيل :أسس األنرثوبولوجيا الثقافية ،تر :رباح التفاح ،وزارة الثقافة ،دمشق1974 ،م ،ص.221
عوالدين املنارصة :املثاقفة والنقد املقارن _منظور إشكايل ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت1996 ،م ،ص.74
محمد زرمان :الرتجمة وفعل املثاقفة ،جامعة باتنة ،الجزائر ،ص ,3وينظرLIBRARYhttp://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/reasearch20% :
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قسم (جاك دميورغون )Jacques Demorgon :املثاقفة كام ييل:
وقد ّ
§املثاقفة املحلية :وتتمثل يف التعايش اإلنساين أي تلك املثاقفة الضيقة.
§املثاقفة املقارنة بالخارج :وهي التي تتمثل يف اكتشاف اآلخر.
§املثاقفة املرتبطة باملفاهيم واملقاربات الفكرية :وال ميكن ع ّدها مثاقفة ،مبا أ ّن املقاربات
الفكرية هي األخرى تتضمن خلفية سياسية.
§املثاقفة املتعلقة بالبحث عن اإلطار الحقيقي :وهي التي تطرح قضية ما بعد الوطنية من
طريق وسائل االتصال الحديثة.20
فاملثاقفة ت ُسهم يف التنوع الثقايف بكونها الطور األرقى يف سلم تقدم البرشية ،والرتجمة كونها
أهم قناة للمثاقفة؛ فهي وسيط للتواصل الثقايف وإثراء الثقافات األخرى ،ولرتجمة األعامل األدبية
أهمية قصوى يف حوار الحضارات ،فيقول عبده عبود" :األدب هو مرآة املعطيات االجتامعية
والحضارية للشعب ،واملجتمع والثقافة ،فعندما ترتجم األعامل األدبية من لغة أجنبية يتمكن
قارئ هذه اللغة من أخذ انطباع عن املعطيات االجتامعية والحضارية عن شعب أو أمة غربية،
والرتجمة أهم قنوات الحوار بني الحضارات".21
فالرتجمة :فعل مثاقفة تتمثل يف إعادة التأهيل الواعي للثقافات اإلنسانية املختلفة انطالقا
من حرية التعبري عن الذات ،وحرية تقبل اآلخر والتعرف عليه.22
متثل الرتجمة دو ًرا كب ًريا ومهام يف تحقيق عملية املثاقفة يف املستويني العلمي واإلنساين؛ فهي
جانبه الثقايف واألديب.
إذ متثل الرتجمة األدبية ظاهرة مهمة للحركة الثقافية واملساهمة يف تنميتها ،هذا ما جعلها
مهم ومركزيًا
رصا ً
تتجاوز الطابع الفني الجاميل ،والفكري الداليل إىل األفق الثقايف األكرب ،لتصبح عن ً
يف التنمية الفكرية.23

 20ينظر :املثاقفة موسوعة املوسيقىhttp://.www.sara musik.org/encyc ،
 21عبود عبده :تبقى الرتجمة أهم قنوات الحوار بني الحضارات ،2003 ،ينظر:
http://ar.qantara.de/webcome/show_article.php/_c_337/_nr_11/i_html
				
 22أبو العباس القلقشندي :صبح األعىش يف صناعة اإلنشا ،ج  ،5الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1964 ،م ،ص.459
 23ينظر :جان ألكسان :الرتجمة األدبية والتنمية الثقافية ،مجلة الوحدة ،ع  62/61أكتوبر_ نوفمرب  ،1998ص.98
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ومن بني املناهج النقدية التي جلبها نقادنا العرب من طريق الرتجمة واملثاقفة املنهج
التداويل؛ وهو من تجليات الحداثة الغربية ،إذ يقول مندور" :إنّه ال سبيل للتقدم إال بواسطة
االتصال بالغرب ،ولهذا ترانا ندعو جاهدين إىل نقل الثقافة الغربية إن ك ّنا نريد نهضة حقيقية".24
ففي سبعينيات القرن املايض انطبعت املناهج النقدية ومختلف النظريات التي ترجمت
إىل اللغة العربية بطابع لسانيات دو سوسري ،وعىل إثر هذا شاعت اتجاهات عديدة من نحو:
األسلوبية ،والتداولية ،والشعرية ،والبنوية ،والسميائية ،والبالغة الجديدة.25
وقد ظهرت املناهج السياقية كرد فعل عىل املناهج النصية ،إذ يقول باختني" :إنّني ضد أن
يحبس املرء نفسه مع النص ،وما يتبع ذلك من ترسيامت شكلية ونزع للسامت الشخصية".26
لقد سمحت عمليات املثاقفة والرتجمة مع الغرب يف مجال األدب بانتقال أجناس أدبية
مختلفة يف مقدمتها الجنس الروايئ إىل العامل العريب ،سعيا منه لينافس املكانة التي يحوزها الشعر
لدى العرب ،ثم لتصبح الرواية مهيمنة عىل ساحة اإلنتاج األديب ومع هذا االنتشار الواسع للرسد
أصبحنا يف حاجة ماسة إىل منظومة نقدية ترافق العمل التخيييل.27
أقل ما ميكن أن نقوله :إنّه قد حصل انبهار كبري من ِقبل نقادنا العرب اتجاه النظريات النقدية
الغربية ومختلف املذاهب الفلسفية؛ فهذه النظريات األدبية ،ومختلف املذاهب الفلسفية يف
املدارس التحليلية يف النظريات النقدية األوربية ...الباهرة التي وضعها الغرب هناك ...تفعل يف
نقادنا فعل السحر ،فتبهرهم وتسكرهم فضال عن إفقادهم ألصالتهم ،فتصيب إبداعهم بالتنويم.28
آبيل فيلامن ،ويقوم وفق جهة النظر الفرنسية عىل دراسة التأثر والتأثري بني اآلداب؛ ي دراسة
الصالت التاريخية التي ميكن أن تنشأ بني آداب مختلفة اللغة".29
24
25
26
27
28
29

عبد اللّه إبراهيم :الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة ،ط ،1الدرا العربية للعلوم نارشون2010 ،م ،ص.61
كلود ليفي شرتاوس :مقاالت يف اإلناسة ،تر :حسن قبييس ،دار التنوير2008 ،م ،ص.164
ناظم عودة :تكوين النظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العريب املعارص ،ط ،1دار الكتاب الجديدة املتحدة2009 ،م ،ص.303
ينظر :إبراهيم بوخالفة :النقد العريب املعارص ومسألة املثاقفة ،أعامل امللتقى الدويل األول :ترهني الخطاب النقدي العريب الحديث واملعارص
(إشكاالت_أفاق_تحديات) ،جامعة عيل لونييس ،البليدة ،املنظم يومي  26/25نوفمرب 2019م ،ص.45
ينظر :نازك املالئكة ،قضايا الشعر املعارص ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ماي 1978م ،ص.335
صالح الدين مهدي ،نورالدين بالز ،مرجع سابق ،ص .172
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وهكذا ما إن ظهر املنهج البنوي حتى دعا إليه بعض من نقادنا العرب ،وطالبوا بتطبيقه
عىل الدراسات العربية غري مهتمني ومدركني أ ّن لكل نص أديب خصوصية ترتبط بالحياة العقلية،
والثقافية ،والنفسية لألمة التي أُبدع فيها هذا النص ،والغريب يف األمر أ ّن هذه الدراسات ال تزال
مستمرة عندنا عىل الرغم من موتها يف السبعينيات يف أوروبا.30
وقد كان لجامعة الديوان 31الفضل يف املثاقفة الغربية من حيث اعتامدها اللغة الرمزية ،ولغة
الخيال ،والوضوح وقوة النسج األسلويب إذ سعى املازين إىل "تحرير الشعر بل اإلبداع عمو ًما من
هيمنة الفكر الديني املطلق ،وإىل تأسيس أدب أكرث ارتباطًا بالحياة االجتامعية الدنيوية".32حيث
نتج عن التثاقف للعقلية الغربية نسقًا ثقافيا خاليا من روح الثقافة الدينية ،التي هيمنت عىل
العقول العربية قبيل عرص النهضة.
أقبل الحداثيون عىل الجامعات الغربية واغرتفوا من علومها وآدابها ونظرياتها النقدية دون
قائل" :منذ عوديت من أوروبا أخذت أفكر يف الطريقة التي نستطيع
رصح طه حسني ً
تحفظ ،حيث ّ
بها أن ندخل األدب العريب املعارص يف تيار اآلداب العاملية ،وذلك من حيث موضوعه ،ووسائله
33
ومناهج دراسته عىل السواء".
ومن أبرز ما جلبه دعاة النهضة العربية الحديثة بعد احتكاكهم بالغرب العديد من
املناهج النقدية التي مل يعهدها تراثنا النقدي العريب ،باإلضافة إىل أنّها غريبة عىل املجتمع
والثقافة العربية ،حيث يقول مندور مؤك ًدا عىل أهمية املثاقفة الغربية" :إنّه ال سبيل للتقدم
إال بواسطة االت ّصال بالغرب ،ولهذا ترانا ندعو جاهدين إىل نقل الثقافة الغربية إن ك ّنا نريد
نهضة حقيقية".34
30
31
32
33
34
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ينظر :شكري عياد :اللغة واإلبداع ،مبادئ علم األسلوب ،ط ،1ناشيونال بريس1980 ،م ،ص.06
مدرسة أدبية شعرية أسسها املازين وشكري
ناظم عودة :تكوين النظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العريب املعارص ،ص.209
عبد اللّه إبراهيم :الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة ،مرجع سابق ،ص.60
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وإذا ما قمنا بنظرة خاطفة يف الرتاث النقدي العريب القديم فإننا نجده ال يخلو من جهود
واجتهادات منظمة ومنهجية لتأهيل مفاهيم نظرية من خالل األقوال واآلراء وامللحوظات والكتب
"واملحاوالت والكتب الجادة لوضع أصول نظرية عربية مل تكتمل أو مل تجد من يطورها".35
فكل ذلك يساعد عىل ابتكار املصطلح النقدي وتطويره.
وإذا ما قمنا برصد بعض أعامل وحركات النظريات النقدية العربية نجدها أنّها مل تكتمل
بعد ،وظهرت بعض مبادئها أو إرهاصاتها األوىل لدى بعض علامئنا من نحو :الجاحظ وعبد القاهر
الجرجاين ،غري أنّها مل تتعد املجال النظري (التنظريي)؛ فلم تصل إىل مرحلة النضج الحقيقي،
والتطبيق الفعيل؛ وبالتايل ظلت هذه النظريات ضمن اإلطار النظري الشكيل.36
وباحتكاك العرب بالغرب استطاعوا تأسيس مناهج نقدية أدبية عديدة أبرزها املنهج األسلويب؛
هذه املناهج التي تعمل عىل تحليل النص األديب وفق خطوات علمية منهجية ،كام إ ّن "فقدان
الناقد العريب الحديث القدرة عىل إبداع املصطلح من باطن النصوص مبا يتالءم وطبيعة النص
املدروس عن طريق البحث والتعريب واالشتقاق ،واالستحداث واالبتكار والتوليد بأنواعه اللفظي
واملعنوي الداليل".37
هذا ما دفع نقادنا العرب إىل اعتامد املصطلحات النقدية الغربية من نحو مصطلح األسلوبية
وعلم األسلوب انطالق من املثاقفة للغرب وترجمة فكره النقدي؛ ألنّه ال وجود لنقد عريب دون
صناعة املصطلح؛ فهذا املصطلح انتقل إلينا من الرتجامت واالطالع عىل الدراسات النقدية الغربية
الحديثة.
"وإذا ما تجاوزنا مفهوم املثاقفة إىل املشهد النقدي العريب الناجم عن املثاقفة ندرك أ ّن النقد
األديب الحديث يف الوطن العريب مل ينشأ نتيجة لتطورات فكرية متت داخل النقد العريب القديم،
 35يوسف وغلييس :إشكالية املنهج واملصطلح تجربة (عبد امللك مرتاض) النقدية ،رسالة ماجستري ،جامعة قسنطينة ،الجزائر1996 ،م ،ص.314
منوذج) ،مذكرة ماسرت ،جامعة محمد الصديق بن يحي،
 36ينظر :مريم زقيوق ،نوال فراخ :إشكالية توحيدى املصطلح النقدي (األسلوبية
ً
جيجل2015/2014 ،م ،ص.27
 37منتهى الحراحشة :من مشكالت املصطلحات النقدية العربية الحديثة واملعارصة ،ص.213

 -ديسمبر 2021

75

بل نشأ كإحدى النتائج التي أسفرت عنها عمليات املثاقفة التي انتهت بالرضورة إىل هيمنة
الثقافة املستقبلة".38
ومن يتفحص املوروث اللغوي والنقدي العريب القديم يلحظ أ ّن الجرجاين هو أول من استعمل
لفظة (األسلوب) استعامال دقيقا عىل الرغم أنّه مل يوله شديد االهتامم ،وقد ع ّرفه بإيجاز شديد
قائال" :واعلم أ ّن االحتذاء عند الشعراء وأهل العلم وتقديره ومتييزه أن يبتدئ الشاعر يف معنى
له وغرض أسلوبا ،واألسلوب الرضب من النظم والطريقة فيه ،فيعمد شاعر أخر إىل ذلك األسلوب
فيجئ به يف شعره.39"...
ساوى الجرجاين بني األسلوب والنظم؛ فاألسلوب عنده رضورة توخي معاين النحو وقواعده يف
أثناء اإلبداع؛ الذي يُعنى باالنسجام واالتساق والتآلف فيام بني الكلم ،حيث ركّز الجرجاين عىل
أهمية النحو يف الكتابة مع املحافظة عىل املعنى.
كام ع ّرفه أيضا بقوله" :أنّه البالء والداء والعياء ،إ ّن هذا اإلحساس قليل يف الناس حتى إنّه
ليكون أن يقع للرجل اليشء من هذه الذوق والوجوه يف الشعر بقوله ورسالة يكتبها املوقع
الحسن ثم ال يعلم أسلوبه قد أحسن ،فأما الجعل مبكان اإلساءة فال تقدمت ،فلست متلك إذا من
أمرك شيئا حتى تظفر من له طبع إذا فتحته وروي وقلب إذا رأيته رأي".40
فاملتكلم ال يستطيع أن يفهم مسامعه بكل أفكاره ملن شاء ومن شاء ،فلذلك أصعب ما يكون
يف نظر الجرجاين؛ أل ّن األسلوب ظاهرة ال تتمنهج أي ال تخضع لقانون التطور الطبيعي ،وكون
أ ّن صعوبة إدراك األسلوب تتحدد يف البحث عن العالقة بني األشكال اللغوية يف الخطاب وبني
وظيفتها الشعرية والفنية الجاملية.

 38بوعالم إقلويل :املثاقفة واملنهج يف النقد العريب الحديث ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،ص.136
 39عبد القاهر الجرجاين :داللئل اإلعجاز يف علم املعاين ،ضبط وإخراج :يلسني األيويب ،املكتبة العرصية ،بريوت2002 ،م ،ص.428
 40املرجع نفسه ،ص.501

76

 -ديسمبر 2021

يعد مصطلح األسلوب من املفهومات املهمة التي نالت اهتامما واسعا من ِقبل علامئنا يف
الدرس البالغي القديم غري أ ّن لظهور اللسانيات يف العرص الحديث بفعل الرتجمة وعملية املثاقفة
مع الغرب الفضل يف بعث املصطلح من جديد ،كام استطاع العرب االطالع عىل املنجزات اللسانية
والنقدية الغربية ،وكذا األخذ منها واالغرتاف من محاسنها مام ساعد عىل أفول نجم فن البالغة،
يس املجال لظهور وبروز علم جديد وهو علم األسلوب.
مام ّ
عرف املنهج األسلويب عند النقاد والبالغيني العرب القدامى باسم األسلوب لكن التسمية ما
فتأت أن تغريت إىل مصطلح (األسلوبية) أو (علم األسلوب) "فعلم األسلوب من حيث هو معرفة
إنسانية قديم يف تصوراته املبدئية حديث يف بلورة غاياته وتشكيل مناهجه" .41مام جعل هذا
املصطلح الحديث يتداخل مع املصطلح القديم بجذوره املمتدة إىل اللسانيات ولهذا العامل يرى
بعضهم أنّها "مزيج من فروع علم اللغة العام".42
كام استعمل مصطلح األسلوبية يف الدراسات النقدية الحديثة للداللة عىل عدة مفهومات
منها" :البحث عن األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب".43
وعند صالح فضل هي دراسة كيفية التعبري عن األفكار من طريق اللغة .44كام حدث خالف
من حيث عالقة املصطلح بالبالغة ،فهناك من يرى أ ّن "األسلوبية هي امتداد للبالغة ونفي لها يف
نفس الوقت".45
فالعديد من الباحثني العرب من دعا إىل فصل البالغة عن األسلوبية تأثرا بالغرب ،حيث يرون
أنّها معيارية ذاتية ،يف حني أ ّن األسلوبية علمية وصفية موضوعية ،ونفى الباحث أحمد مطلوب
أ ّن تكون البالغة العربية مثل البالغة األوربية التي تتمثل يف إنتاج نصوص إبداعية ضمن قواعد
41
42
43
44
45

عبد السالم املسدي :األسلوبية واألسلوب ،ط ،3الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،ص.120
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ينظر :صالح فضل :علم األسلوب وصلته بعلم اللغة ،مجلة فصول ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،م ،5ع ،1مرص1984 ،م ،ص.48
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فنية محددة ،فالبالغة حسب قوله أوسع من قولهم؛ فهي متثل فن القول عند العرب ،فهي
مقاييس نقدية تسعى إىل تحليل النص ،لذلك يرى أ ّن األسلوبية يف معناها الواضح "هي التحليل
البالغي للنص وهو تحليل يستمد من طبيعة لغة النص وسامته".46
ومنه التبس األمر عىل العلامء العرب من كون األسلوبية معرفة لسانية مختصة بذاتها وافدة
إلينا من الغرب ،أو أنّها مجرد مواصفة لسانية أو منهج يف املامرسة التطبيقية النقدية.
ولكن بعودتنا إىل الرتاث نُلفي أ ّن األسلوبية كمصطلح مبفهومه التطبيقي الحديث مل تكن
موجودة فيه إمنا ما وجد بعض اإلرهاصات األوىل كمصطلح األسلوب الذي تحدث عنه كل من
الجاحظ ،وحازم القرطاجني ،وابن خلدون لكن توصيفه الدقيق كان عىل يد عبد القاهر الجرجاين.
فاألسلوبية هي منهج غريب وافد إلينا من طريق الرتجمة بفعل املثاقفة واالحتكاك باألمم
الغربية بفضل أولئك العلامء واملرتجمني وعليه "فاملثاقفة ما بني نقدنا العريب املعارص والنقد
الغريب شأن حاصل ويحصل وسيحصل ولكن املوقف الفيصل يف هذه العالقة هو العقل النقدي
الذي يتعامل مع املتاح العريب والغريب بكثري من التمثل والهضم واإلميان بالذات والهوية بعيدا
عن أي استنساخ مش ّوه ،أو إي استيالب ثقايف ونقدي مرفوض".47
دور المثاقفة في تجديد البالغة العربية

توالت األبحاث واملحاوالت التجديدية يف الدرس اللساين املعارص سعيا لتأسيس نظرية
عربية ،وقد كان االختالف جليا من حيث اتجاهات اللسانيني العرب املعارصين يف ذلك باختالف
منطلقاتهم التأسيسية ،بني من اعتمد الرتاث العريب مرجعا وحيدا يف بناء النظرية ورفض النظرية
الغربية رفضا قاطعا؛ بدعوى ما ترك األول لآلخر شيئا ،وبني من استمد مناهج ووسائل دراسته من
هذا العلم الذي الح يف أفق البحث الغريب ،وفرض وجوده بقوة يف ساحة الدرس اللساين العريب،
وتوالت عىل إثره عدة محاوالت عربية سعت إىل تجديد الرؤية يف الدراسة اللغوية ،من خالل
 46أحمد مطلوب :يف املصطلح النقدي ،منشورات املجمع العلمي ،العراق2002 ،م ،ص.45
 47عادل الفريجات :بحوث يف النقد واألدب ،ط ،1املركز الثقايف ،دمشق2007 ،م ،ص.69
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تطويع بعض النظريات اللسانية املعارصة ،وجعلها صالحة لوصف وقراءة اللغة العربية من جهة،
وإدراك مكامن القصور والنقص يف الدرس العريب من جهة أخرى؛ ويف هذا الصدد يقول عبد الله
صولة تغمده اللّه برحمته الواسعة إن البالغة العربية يف جوهرها حجاجا؛ وهذا الحجاج عىل
طريقة البالغة الجديدة ،والنظريات الحجاجية التقنية ال هي قامئة عىل الباتوس وال اإليتوس بل
قامئة عىل الخطاب نفسه اللُّوغوس أي الكالم .معظم الوجوه البالغية العربية – بيان ،بديع ،معان-
تخل من البعد الحجاجي فلو تم تحريكه مببدإ األنفع وأسلوب الفصل والوصل وهام كامنان
ال ُ
فيها بالقوة لتمكنا من تخليص البالغة العربية من النزعة التعليمية املعيارية أو الوصفية يف أحسن
الحاالت إىل النظرة التعليمية التواصلية التي تصب كل اهتاممها عىل أطراف العملية التواصلية.48
يعد كتاب الخطاب والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعامل من ابرز الكتب التي تناولت
اللغة من جوانبها املختلفة ويف أزمنة متفاوتة ،وبدراسة شبه مقارنة بني الفكر الرتايث العريب
والفكر اللساين الحديث ،بطريقة مبتكرة؛ بحيث يناقش حاج صالح آراء النحاة والبالغيني ويحاول
ترجيح آراء مع ّينة ويوضح مدى عمقها مقارنة بالراهن اللساين ،ونلمس يف تحليله ميال وتأثرا
بشيخ الن ّحاة سبويه ،خصوصا يف هذا الكتاب رغم أنه ليس كتابا نحويا؛ فالخطاب والتخاطب واقع
يف ُصلب النظرية التداولية البالغية؛ مع ذلك ال ميكن فصل هذا الجانب عن ذاك؛ فاالرتباط بينهام
وثيق وتكاميل ،وبني هذا وذاك أخذت أفكار وآراء عبد الرحمن الحاج صالح مسلكا موضوعيا يف
خطاباته اللسانية التقوميية للرتاث اللغوي العريب ،فنزعة الحاج صالح ليست دفاعية وال نزعة
هجومية ،ألن معيار التقويم الوحيد لديه هو العلمية القامئة عىل أسس ومبادئ ابستيمولوجية؛
وحاول حاج صالح -تغمده الله برحمته الواسعة -إعادة التأسيس للسانيات عربية بروح عرصية
مستفيدا من قراءاته وإملامه الواسع باملنجز اللساين الحديث بحكم دراسته يف أوربا؛ وهذا ما
يتجىل لنا من كتابه املوسوم بـــ الخطاب والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعامل الذي سنسعى
إىل عرض أهم األفكار التداولية نظرا ملا يتضمنه الكتاب من أراء تداولية ،وسنكتفي مبا ييل:
 48ينظر عبد اللّه صولة ،يف نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات ،منتدى سور األزبكة ص 109
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§الوضع واالستعامل ومك ّونات الكالم
التي
يقول عبد الرحمـن حاج صالح "نعني بالفصاحة ههنا البالغة ال الفصاحة اللغوية؛ ّ
عم هو معروف بأ ّن الفصاحة متعلّقة
ترادف السالمة اللغويّة" 49ويبدو أ ّن له رؤية مختلفة ّ
باإلبانة واإليضاح كام عند أغلب شيوخ البالغة العرب ّية " وتستعمل لفظة الفصاحة للداللة عىل
"الظهور واإلبانة والسالمة من كل من يشوب اليشء ويكدره( )...ويقال أفصح الصبي؛ أي بدأ
يحسن النطق بالحروف والكلامت 50"...وقد أشار إىل السالمة واإلبانة وهام متالزمتان قطعا،
فال فصاحة دون سالمة فاللفظ واملعنى؛ وما نالحظه يف هذا الكتاب أن حاج صالح يستعمل
لفظة الفصاحة للداللة عىل البالغة يف مواضع كثرية ،ويرى البالغة عىل خالف النحو وما يدور
حوله من سالمة يف الص ّياغة" ،عىل أنّها من علوم اللسان وموضوعها األساس هو دراسة الكالم
كخطاب؛ أي بالنظر إىل التالزم القائم بني طرق التعبري واألغراض الكالم ّية" 51وهنا نراه مييل
للتفسري املعارص للبالغة والذي له أصول تراث ّية أرسط ّية وجاحظ ّية؛ أو ما يعرف يف األدبيات
اللسان ّية بالبالغة الجديدة أو الخطابة الجديدة والحجاج البالغي ...وتدل عىل توظيف اللغة يف
وضع ّية حوارية كتابية أو حضوريّة ،باستحضار واستثامر ما هو متاح من وسائل اإلقناع اللغويّة
معي بكل تفاصيله من متلقي ومقام،
واملنطقية ،لجعل هذا الخطاب مالمئا لوضع اجتامعي ّ
وهدف الخطاب بناء الحقيقة والتأثري والتوجيه ،ويع ّرفها شاييم بريملان كام ييل" :هي درس
تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا يعرض عليها من أطروحات
أو أن يزيد من درجة التسليم" 52ويرى أن الغاية من الحجاج كام هو واضح يف التعريف هو
أن يجعل العقول تخضع وتذعن ،أو تزيد درجة اإلذعان ،ويحاول بريملان أن يجعل من الحجاج
مطابقا للبالغة حيث يحرص البالغة يف الحجاج ،فالبالغة مل تعد لباسا خارجيا للحجاج بل إنها
49
50
51
52
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تنتمي إىل بنيتها الخاصة" 53وقد أشار حاج صالح إىل أهمية الرتكيب يف البالغة ،أو باألحرى
النظم كام عند الجرجاين مستدال بقول السكّايك يف مفتاح العلوم "البالغة تتبع خواص تركيب
الكالم يف اإلفادة" 54وهذا الرأي القائل متطابق نسبيا مع ما يُطلق عليه بالتداول ّية املدمجة،
كل من ديكرو إنسكومرب بأ ّن بالغة التوجيه واإلقناع موجودة يف بنية اللغة أي أ ّن
حيث يرى ّ
الجوانب الرتكيبية والداللية مدمجة تشتغل بالتظافر لتحقيق أغراض متعددة تواصلية تداول ّية
توجيه ّية ...
ويحاول حاج صالح الفصل بدقّة يف مسألة نراها جوهريّة؛ وهي وقوع البالغة بني التصور
الرتكيبي والتصور الخطايب؛ وأن البالغة تتقاطع مع الخطابة والحجاج ،وأساليبها لست تركيب ّية
محضة بل ميكن إىل جانب الرتكيب وانتظامه االستعانة باملنطق بأنواعه واالستدالل والربهان؛
والتي تنتمي إىل فلسفة البالغة الجديدة التي يتزعمها بريملان وبالضبط يف الحجاج الخطايب والذي
عىل رأسه الباحثة روث أمويس ونجد أرائها مبسوطة يف كتابها الحجاج يف الخطاب باريس سنة
.2000
معي
ويرى حاج صالح أن "اختيار املتكلّم لبعض الص ّيغ وتركه لبعضها يف حالة خطاب ّية لغرض ّ
هو الذي يهم البالغ ّيني" 55واتحاد النحو والبالغة يف االهتامم بالرتاكيب خاصة يف تن ّوعها بالنسبة
للمعنى الواحد قد أثبته النحويون يف إطار مقابلتهم بني اللغة الكالم؛ أي بني اللغة واستعاملها
 ...وهي من وضع الن ّحاة األولني أمثال الخليل وسيبويه واشتهرت فيام بعد عندهم بالوضع
واالستعامل 56ويرى حاج صالح أن هذا األساس هو نفسه الذي اعتمد عليه دي سوسري يف التفريق
بني اللغة والكالم؛ بيد أ ّن النظريّة العربيّة أعمق وأوسع بكثري حسبه ،وهنا ير ّجح حاج صالح كفّة
الرتاث اللساين العريب عىل حساب اللسانيات الحديثة.
 53أوليفي ريبول ،هل ميكن أن يوجد حجاج غري بالغي ،ت مح ّمد العمري ،1996،ص77
 54عبد الرحمـــن حاج صالح ،املرجع نفسه ،ص.11
55
 56ملرجع السابق ،ص.12
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أ ّما معنى "لفظة الكالم بالنسبة لشيوخ البالغة العرب ّية فهو الخطاب أي الكالم الحاصل بالفعل
بني املتخاطبني وهو باللغة األجنب ّية ( )discourوهو أيضا ( 57")énonceوهذا املعنى هو الذي
ني عليه كتابه الخطاب و التخاطب ،ويع ّرفه إمييل بنفنيست عىل أنّه ":كل تلفظ يفرتض متكلام
بُ ّ
وسامعا وعند األ ّول هدف التأثري يف الثاين بطريقة ما"... 58والخطاب كل منطوق به موجه إىل الغري
بغرض إفهامه مقصودا أو مخصوصا 59وهذا بغض النظر عن كونه شفويا أو مكتوبا ،فالخطاب
كالم وتلفظ وقد ق ّدم ابن جني تعريفا للكالم يحيل عىل الخطاب ومفهومه حيث قال عن الكالم
أنه :كل لفظ مستقل بلفظه مفيد مبعناه 60ومنه فالخطاب كالم موجه قصد التأثري واإلفهام وقد
يكون متلفظا شفهيا أو نصا مكتوبا ،ويف الغالب يهدف إىل إقناع املستمع بفكرة ما أو حمله عىل
القيام بيشء ما أو زيادة وترسيخ اعتقاد ،وقد تح ّدث حاج صالح بإسهاب عن الخطاب ومعانيه
مستعينا بآراء القدامى من الن ّحاة والبالغيني ،ويرى أ ّن جزء كبريا منه يدخل ضمن النوع وتختص
61
به البالغة مع ذلك ،وقد أورد هذه املعاين الثالثة للخطاب:
§الكالم من حيث هو خطاب يحصل يف التخاطب ويقابل اللسان أو اللغة مبعناها املحدث.
§الكالم طريقة يف التعبري يختص بها قوم أو جامعة وترادفه كلمة لغة كام عند سيبويه؛ وهذا
مخالف ملا هو متعارف عليه بأن اللغة ملكة ،وهذا من شأنه أن يُوقع البعض يف الخلط بني
اللغة والكالم واللسان.
§"الكالم وحدة خطاب ّية تستقل يف تبليغ الغرض وهو الكالم ...وهو الجملة املفيدة ملن جاء
62
بعد سيبويه"
كام نرى فحاج صالح يتب ّنى الكثري من آراء سيبويه؛ أ ّما الوضع بالنسبة لهذا األخري فهو إثبات
ليشء أو نفي لهذا اإلثبات ،والوضع مأخوذ عن الفعل وضع والذي معناه جعل ،يقول سيبويه:
57
58
59
60
61
62
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§الشعر ُوضع للغناء والرتنّم.
§الكالم مل يُوضَ ْع للغناء

63

وقد انترشت عبارات لها عالقة بهذا الجذر وضع :منهــا وضْ ُع اللغة ،املواضعـة ،أو التواضع
عند األصوليني والفالسفة.
ويرى حاج صالح أ ّن "مفهوم الوضع اللغوي الفلسفي الذي استعمله الفالسفة واملتكلّمون
64
الضمني بني أفراد الجامعة الناطقة بلغة ما من اللغات.
يتض ّمن االت ّفاق
ّ
كام يرى أ ّن أغلب الظن يف استعامل لفظة وضع ووض ُع اللغة للداللة عىل األصل يف الكالم
رساج ،وقد تطور استعامل اللفظة عىل م ّر
الذي استعمله سيبويه استئناسا بكتاب االشتقاق البن ال ّ
تدل عىل ما ّ
التاريخ ،وصارت ّ
دل عليه اللسان ،وقد استعملت بعد ابن الرساج بهذا الشكل "وضع
65
اللغة يف مقابل استعامل اللغة".
ومن االستعامالت الحديثة للمواضعة ما جاء به غرايس فيام يطلق عليه باملواضعة اللغوية أو
الداللة الوضعية أو الداللة الطبيعية؛ وهي الداللة املعزولة عن العوامل الخارجية التي ميكنها أن
التي يتحكّم
ّ
تغي املعنى كحالة املتخاطبني والسياق واملقام ،وهذا يف مقابل الداللة غري الطبيع ّية ّ
يف توليدها السياق واملقام والعوامل الخارجة عن بنية اللغة.
الريض يف رشح الكاف ّية أنّه قال يف الوضع اللغوي "املقصود بوضع اللفظ ،جعله أوالً
وعن
ّ
66
ملعنى من املعاين".
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§والوضع اللغوي عموما هو تواضع واتفاق بني جامعة لغويّة حول تخصيص لفظ معني
ملعنى مخصوص

ويقابل الوضع مصطلح االستعامل ،وحتى يف الجانب التداويل نلمس عند حاج صالح اهتامما
بالغا بالنحو ودوره يف املعنى" ،ويرى آن االهتامم بدالئل غري لفظ ّية ،ال وجود لها خارج التخاطب؛
أي ال تقع إالّ يف االستعامل الفعيل للغة؛ وهو جانب مهم يف البحث يف ظواهر التخاطب خاصة
67
ما يُعنى بالكالم كفعل.
الكالمي املعروف لدى أوستني
سمه حاج صالح والفعل
وال أرى اختالفا بني الكالم كفعل كام ّ
ّ
وسريل ومدرسة أوكسفورد عموما ،والكالم كفعل حسب ما نقله عن سيبويه يتض ّمن داللة خارجة
الكالمي غري املبارش املتعارف عليه يف األدبيات اللسان ّية
عن اللفظ ،وهو ما يتطابق مع الفعل
ّ
ٌ
متعارف عليها يف سياقات مع ّينة كأن
املعارصة .ونعتقد أن الكالم كفعل قد يحمل داللة مبارشة
يحمل الكالم معنى اإلخبار أو الوصف ،ومعناه مطابقة الكلامت للعامل للوقائع ،وفيه تجتمع
الداللة الوضعية املتعارف عليها وال مكان للداللة الخارجة عن اللفظ فيها ،وهذه املالحظة استنادا
للدراسات الحديثة وهي بهدف املقارنة.
وكثريا ما يستعمل لفظ الحديث بدل الكالم يف الرتاث "ووظيفة التخاطب حسب حاج صالح
هي اإلعالم والبيان املتبادل" 68وهنا الكالم يشري إىل عملية محادثة ،وليس مج ّرد خطاب فالخطاب
ّ
يكون من طرف واحد؛ كام يف خطبة الجمعة أو الخطاب السيايس؛ أماّ التخاطب ف ُيشري إىل أخذ
ور ّد بني متكلمني عىل األقل وهذا ما أشار إليه بالبيان املتبادل ،وهذا ما يحيلنا كذلك عىل نظريّة
املحادثة عند بول غرايس يف مقاله منطق املحادثة.
ونرى أن حاج صالح قد غفَل عن جوانب كثرية ومه ّمة يف الخطاب والتخاطب فإىل جانب
اإلعالم والبيان املتبادل هناك التأثري والتوجيه واإلقناع واملحا ّجة ،ورمبّا قد ذكرها يف مواضع أخرى
من هذا الكتاب أو كتب أخرى.
 67ينظر :عبد الرحمــن حاج صالح ،ص.45
 68ينظر :املرجع نفسه ،ص.49
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وتُشري عبارة البيان املتبادل إىل البعد التفاعيل للتخاطب كام عند كاترين كابريات أوركيوين،
كل من فان إميرين وروبن غروتندورست
وكذا التداول ّية الجدل ّية ( .)pragme-dealectequeعند ّ
خاصة ما تعلّق بالخطاب اإلشهاري واإلعالمي والسيايس ويف املناظرة وغريها.
دورة التخـاطب عنـــد العلمـاء العرب

69

يرى حاج صالح أ ّن دورة التخاطب عند العرب هي شبكة من الدالئل املندمجة باقرتانها،
فالبد أن ننتبه إىل يشء ذي أهمية كبرية جدا ً – وبه تتم ّيز النظرة العرب ّية الخاصة لظواهر
كل ما يجري يف الكالم من أفعال ومن دالئل لفظية
التخاطب اللغوية عامة عن غريها -وهو جعل ّ
وهي وضع اللغة قرائن شتى مندمـجا بعضه يف بعض ،وذلك أل ّن دور الوضع اللغوي ال يتم إالّ
 69ينظر املرجع السابق ،ص .54
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أي
باندماجه يف شبكة من الدالئل الداخلة فيه والخارجة منه وهذا معنى االقرتان؛ فال يجري ّ
تخاطب إالّ بألفاظ وقرائن تقرتن بها 70وهنا إشارات واضحة إىل الحجاج التداويل ،مع اختالف يف
التسميات ،فقد ركّز حاج صالح عىل الجانب الخطايب للغة غري مفصول عن العوامل التي تساهم
يف بناء املعنى داخليا بنيويا وخارجيا من خالل االقرتان واالندماج ،وهذا ما يدل عىل أن نظريّة
والذي نجد تفاصيله مبسوطة يف كتب
الخطاب العربية س ّباقة إىل تناول هذا الجانب املهم؛
ّ
أوزفالد ديكرو ،بيد أ ّن ديكرو ركّز عىل الجانب الحجاجي والتوجيه يف حني تح ّدث حاج صالح عن
املعنى عموما واملتولّد خالل هذا االقرتان.
ويعد الحجاج التداويل أو التداولية املدمجة من بني أهم التوجهات الحجاج ّية التي ظهرت يف
النصف الثاين من القرن العرشين ،وينرصف إىل البنية اللسانية للملفوظات الحجاجية ومختلف
اآلليات التي تتيح قيام الحجاج داخل اللغة ،وهذه النظرية التي تلح عىل أن اللغة نشاط وعمل
ينجز ،أي أن املتكلم يقوم بأفعال حني يتحدث ،ويهتم أساسا بالبعد التداويل لبنية اللغة يف ذاتها،
ذلك أن اللغة توفر مجاال للتواصل وتحمل عنارص تشكل الخطاب الحجاجي وتساهم يف اإلقناع
بالوسائل اللغوية وما توفرها اللغة الطبيعية من إمكانات لتحقيق أهداف حجاجية؛ وتنطلق من
فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثري 71ويقول القايض عبد الجبّار "...فإنّ ا تدل القرينة عىل
مات مل يرد بالكالم" 72والقرائن أنواع منها ما هو يف البنية اللغوية ومنها ما هو خارج عنها والذي
يصب فيام يسمى باملقام والحال أو مقتىض الحال.
ُّ
والحجاج يتمثل يف تقديم الحجج املؤدية إىل نتيجة ما  ...يتمثل يف إنجاز متواليات من األقوال
بعضها مبثابة الحجج اللغوية وبعضها اآلخر مبثابة النتائج ومنه فالحجاج مؤسس عىل بنية األقوال
اللغوية وعىل تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب ،والحجة يف تصور ديكرو عبارة عن عنرص
داليل يقدمه املتكلم لصالح عنرص داليل آخر ،فهي قد ترد قوال أو فقرة أو نصا أو تكون مشهدا
 70ينظر املرجع السابق ،ص.59
 71ينظر :رابـح ق ّبوج ،فلسفة الفعل اللغوي من أوستني إىل فان إميرين ،مجلة دفاتر مخرب الشعريّة الجزائريّة ،املجلّد  ،6العدد ،2021 ،2
ص.188
 72ينظر :عبد الرحمن حاج صالح ،ص.60
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طبيعيا أو سلوكا غري لفظي وقد تكون الحجة 73ظاهرة أو مضمرة بحسب السياق واألمر نفسه
بالنسبة للنتيجة والرابط الذي يربطهام ،فقد يكون لفظيا أو معنويا يفهم ضمن حدود املؤسسة
74
االجتامعية واإلنسانية.
ويف الس ّياق يقول حاج صالح " ...ويُضاف إىل ما قلناه عن النظرة العربية هو إثباتهم لظاهرة
خاصة بالتخاطب (االندماج الدال ّيل) وهو تأثري الدالئل الخارجة عن الكالم امللفوظ واملقرتنة به
...وهي دالئل غري لفظ ّية ...ويؤدي هذا التأثري إىل تغيري يف سلوك املتكلّم ،باستغنائه
عىل املتكلّم،
ّ
عن بعض اللفظ ...وحذفه ملا ال يحتاج إليه.75
وهذا طبعا مختلف متاما عن تغيري سلوك املخاطَب يف نظريّة األفعال اللغويّة الحديثة.
سنتوقف عند هذا الحد ولن نستكمل عرض وتحليل األراء التداولية الواردة يف الكتاب لعدة
أسباب أهمها:
ال ميكننا تسليط الضوء عىل كل القضايا واألفكار يف صفحات عديدة نظرا لقيمتها من جهة
وعمقها من جهة أخرى إذ إنها تحتاج إىل كتاب إن مل نقل كتب ملعالجتها وعرضها عرضا يليق
باألفكار الرصينة للحاج صالح رحمه اللّه.
هدفنا األبرز هو إثبات دور املثاقفة وأهميتها وما أخذناه ما هو إال عينة لنسوغ ما ذكر أنفا
ويكون كالمنا مؤسسا عىل منطلقات وحجج علمية.
النتائـــج

تعد املثاقفة مفتاحا لصندوق املعرفة؛ وذلك لكونها وسيلة ناجعة لتالقح شتى األفكار املنبثقة
عن ثقافات مختلفة األمر الذي يسمح لنا باكتشاف ما توصل إليه غرينا من معرفة إنسانية من
جهة ،ونقل ما قدمناه نحن لهذه املعرفة من جهة أخرى كام تقدم لنا آليات فعالة لتقييم وتقويم
73
 74ينظر رابـح ق ّبــوج ،فلسفة الفعل اللغوي من أوستني إىل فان إميرين ،ص.189/188
 75ينظر عبد الرحمــن حاج صالح ص.60
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ما قدمناه انطالقا من منجزات غرينا؛ ويف هذا أمر جلل ال ميكننا تجاهله إذ بفضل معرفة الثقافات
املغايرة نقف عىل هفواتنا ونحاول تصويبها ليتسنى لنا االنطالق انطالقة تضمن لنا تجنب ما
وقعنا فيه من قبل.
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Abstract

This paper is in the framework of the presentation of the experiences of
training trainers and teachers of Arabic as a foreign language in the Tunisian
context. It highlights in particular the renewed training paths for native speakers of Arabic language among students who obtained their BA in languages,
education and informatics sciences and who chose the professional master's "engineering and teaching foreign languages through modern technologies applied
to Arabic for non-native speakers". The curriculum was designed in order to
open employment opportunities for those who obtained university diplomas in
Arabic as the department has a long tradition of teaching Arabic to non-native speakers and as it began organizing intensive courses since 1964. Over the
courses along 57 years, it has provided training for students (intensive courses)
and instructors (training trainer’s workshops) from all continents of the world.
Before the Covid-19 pandemic, the number of students reached 700 students
per course. They represent 45 nationalities from five continents. In order to
contain the pandemic, it was urgently announced the transition to virtual and
e-learning from a distance through electronic teaching platforms of all kinds,
starting from March 2020, for the benefit of foreign students groups. The Department has moved directly to providing digital lessons for groups of foreign
students as well as students of the Erasmus+ program funded by the European
Commission who were conducting an intensive annual program in the study of
culture and Arabic language and culture at the University of Carthage. This
forward-looking view had a profound impact in alleviating the severity of the
crisis remarkably and ensuring a solid virtual learning.
This innovative academic path, through modern media, using technologies
and distance teaching platforms, was launched before the Pandemic in September 2019 and continues its activity without any negative effect during the continuous crisis because it was anticipating its impact. It works to enhance the
teaching of the Arabic language and spread its culture throughout the world
within the framework of openness to the environment. Its 34 students in the
second year and 30 students in the first year are coming from various specializations. In addition to supporting language acquisition, they receive training
in digital processing, managing virtual distance learning platforms, producing
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digital educational materials, marketing pedagogical products and organizing
courses and linguistic sessions. They are prepared to work in different countries
of the world where there is an interest in teaching Arabic face to face or via the
Internet. They are promising elite of future teachers working on the “teaching
and education professions" in general in Tunisia and abroad, who will initiate
their graduation projects in preparing school materials, creating virtual educational websites through electronic platforms for education, organizing intensive courses and language villages, and managing distance education platforms.
And within an activity called “valuing and digitizing educational materials and
pedagogical heritage." They treat “pedagogical materials" digitally so that they
become alive and interactive teaching methods, including the necessary mobility
for their further dissemination in interactive digital electronic copies that benefit from the online resources.
Key words: Arabic as a foreign language - virtual distance learning platforms
- digital educational materials - Valuing and digitizing educational materials Online resources - interactive digital electronic copies - Digital processing
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بت َ
الم َ
ّ
العام لبعث المسارات األكاديمية ُ
كرَ ة
السياق

1.السياق املوضوعي والتاريخي
ُ
تخصص تعليميّة العربيّة
يتن ّزل
املقال ضمن عرض تجارب تكوين املك ّونني واملد ّرسني يف ّ
للناطقني بغريها .ويَ ُخ ّص بالذّكر املسارات الجامعية املبتكَرة املو ّجهة للناطقني األصل ّيني باللّغة
التبية واملعلوماتيّة ،من
العربيّة من الحاصلني عىل شهادات اإلجازة يف مختلف اللّغات وعلوم ّ
ّالب املو َّجهني إىل املاجستري امل ْهني "هندسة وتدريس اللّغات األجنبية عرب التكنولوجيات
بني الط َ
الحديثة مطبقا عىل العربية للناطقني بغريها" ،وهو مسار أكادميي جامعي بدأ التفكري يف بعثه
منذ سنة  2017مع القسم الثقايف لسفارة فرنسا 1مبوريتانيا ل ُيعتمد يف جامعة نواق الشّ ّط
تخصيص العربيّة
العرصيّة من أجل خلق فرص التشغيل أمام الحاصلني عىل دبلومات الجامعة يف ّ
والفرنس ّية تحديدا ،وكانت التسمية األصلية لهذا املسار آنذاك موسوم ًة بالدبلوم الجامعي ذي
املؤسيس لهذه التجربة فهو قسم العربيّة
البناء املشرتك يف تعليمية اللغات األجنبية .أما اإلطار ّ
والرتجمة باملعهد العايل للّغات بتونس ،جامعة قرطاج ،سليل معهد بورڨيبة للّغات الح ّية بدعم
من وحدة بحثه املعنى واملعالجة اآللية  .UR17ES18وللقسم تقالي ُد عريق ٌة يف تدريس العربيّة
للناطقني بغريها إذ بدأ تنظي ُم الدورات الصيفية منذ سنة  .1964وعىل امتداد  57سنة أ َّمن تكوي َن
الطالب (الدورات املكثفة) واملكونني (ورشات تدريب املكونني) من جميع قارات العامل وقد بلغ
عدد الدارسني قبل أزمة كورونا  700طالب يف الدورة الواحدة ميثلون  45جنسية من القارات
ولعل أهمها "كتاب
الخمس .وقد أنتج بنفسه مواده التعليمية ومناهجه وطرائق التدريسّ ،
العرب ّية املعارصة الجزء األ ّول" لألستاذة زه ّية الڨفيص الصادر سنة  .1985وبدأ التحضري لبعث
العمل يف أوروبا بـ"اإلطار املرجعي األورويب املشرتك
ُ
مسارات مج ِّددة سنة  2005بعد أن انطلق
تدريس املهارات والتقسي ُم السدايس
للغات :تعلُّام وتعليام وتقييام" ،وقد رو ِع َي منذ تلك الفرتة
ُ
للمستويات واستخدا ُم التكنولوجيات الحديثة .ولتطويق الجائحة أُعلِن بصفة طارئة عن االنتقال
إىل التعلم االفرتايض َع ْن بُ ٍ
منصات التّدريس اإللكرتونية عىل اختالف أصنافها بداية من
عد عرب ّ
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ْمي
شهر آذار  2020مع الدارسني األجانب .فقد انتقل قسم العرب ّية ّ
والتجمة مبارشة إىل تأمني َرق ٍّ
لدروس أفواج الطالب من جامعات بكني وداليان وتيان جني فضال عن طالب برنامج املفوضية
األوروبية إيراسموس  +ERASMUSم ّمن يزاولون برنامجا سنويّا مكثّفا يف دراسة الثقافة واللّغة
عميق األثر يف التخفيف
العرب ّية لل ّناطقني بغريها يف جامعة قرطاج .وكان لهذه ال ِّنظرة االسترشافية ُ
بشكل الفت من ِح َّدة األزمة وتأمني تعلم افرتايض متني.

 2.السياق الوطني للمسارات املب َتكَرة
لقد عملت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالجمهوريّة التونسية آنذاك عىل مجابهة
الجائحة باإلعالن بصفة طارئة عن االنتقال إىل التعلم االفرتايض واإللكرتوين عن بعد بداية من
شهر مارس  /آذار  2020بسبب تفيش  COVID-19بالبالد إثر تسجيل أول إصابة يف غرة مارس/
عميق األثر يف محاولة التخفيف من ِح َّدة األزمة التي
آذار من نفس السنة .وكان لهذه النظرة ُ
تأثر لها وبها أكرث من مليار طالب يف أرجاء املعمورة والتي أ ّدت إىل إغالق الجامعات واملدارس يف
جميع أنحاء العامل .وقد عملت منظومة التعليم العايل عىل تطويق املشكل خالل سنتني جامعيتني
عىل التوايل  2021-2019باعتامد التكنولوجيات الحديثة يف تأمني شؤون التعليم والتعلّم والتقييم
بفضل التعويل عىل القدرات البرشية واللوجستية يف  13جامعة موزعة يف أطراف البالد وعىل
تأسست منذ  28يناير  2002واملختصة يف التكوين االفرتايض
موارد جامعة تونس االفرتاضية التي ّ
عن بعد ،وكانت قد سخرت طوعا منصاتها ومواردها البرشية والتقنية لتكوين املدرسني يف وقت
قيايس وإيواء دروسهم عىل منصاتها اإللكرتونية ومساعدة الطالب عىل االستفادة من هذه
الخدمات .ومل ّا كان من املفيد تسليط الضوء عىل الفرص والتحديات املحلية واإلقليمية والعاملية
التي يواجهها التغيري غري املتوقع واالنتقال إىل التعلم عرب اإلنرتنت بسبب  COIVD-19وتناول
اآلثار قصرية األمد وطويلة األجل لهذا النقل الرسيع عىل منظومة التعليم العايل بشكل عام
والجامعات بشكل خاص ،فضال عن تبادل الخربات البحثية والعلمية واملامرسات املتميزة بني
الباحثني واملتخصصني يف مجال "التعليم والتعلم عرب اإلنرتنت والوسائل الرقمية :نحو بناء أفضل"
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فقد آثرنا أن تتنزل املقاربة ضمن عرض تجربة حية شهدتها جامعة قرطاج إحدى الجامعات
التونسية العريقة ،واملتمثلة يف بعث مسار مبتكر يجمع بني (أ) املكتسبات اللغوية يف العربية
واللغات األجنبية و(ب) املعارف التعليمية والبيداغوجية و(ج) الكفاءات املعلومات ّية التكنولوجية
و(د) املهارات املؤسسية والرتويجية ،وقد أُفرِغ جمي ُعها بشكل متناغم ومتكامل ضمن ماجستري
مهني احرتايف يفتح املؤسسات الجامعية بعضَ ها عىل بعض ويصهر مخرجات الجامعات يف محيطها
االقتصادي واالجتامعي والصناعي مبا أن املعرفة يف بعض وجوهها صناعة .وقد أحدث هذا املسار
صلب قسم العرب ّية والرتجمة باملعهد العايل للّغات بتونس الذي يعود تأسيسه إىل سنة 1964
عندما انطلق يف تأمني الدورات املكثفة يف تعليم العربية للناطقني بغريها تحت مس ّمى آخر .غري
أ ّن تصميم هذا املسار األكادميي كان سابقا بفرتة طويلة لهذه األزمة الصحية التي تفشت يف بداية
يفس عدم توقّف دروسه مطلقا.
سنة  2020بعد أن الحت بوادر عدواها يف ديسمرب  2019مبا ّ
أهمية إصالح منظومة التعليم العالي

تدريس العربيّة للناطقني بها وبغريها مبنأًى عن الرؤية االسرتاتيجية إلصالح منظومة
مل يكن
ُ
الصلَة بني منظومة التعليم ومخرجاتها ومتطل ِ
َّبات النسيج
التعليم العايل إذ كان يهدف إىل إحكام ِّ

االقتصادي واالجتامعي من أجل ربط الجامعة مبحيطها ومزيد إدماج مسارات التعليم ذي البناء
املشرتك والبحث ضمن مفهوم التنمية املستدامة التي تعول عىل تنمية القدرات البرشية وتطوير
املهارات الشخصيّة  ،Soft Skillsويُف َر ُغ َجمي ُعها يف مفهوم ُح ْسنِ التّدبريِ أو املعرفة اإلجرائيّة
وتعميق االهتامم مبسائل املعالجة اآلل ّية للّغة ورقمنة املواد التعليم ّية واستخدام الوسائط
املتع ّددة يف صياغة التدريبات واملناشط ،ويُفىض َجمي ُعها إىل تثمني املوروث البيداغوجي ورقمن ِته
مبا يحفظ الذاكرة الجمع ّية يف مجال تدريس العربية .وضمن زاوية النظر هذهِ ،
نعتب أن تعليم
التخصصني بشكل
العربية لغ ًة أُ ّما ال ينفصل البتّة عن تعليمها للناطقني بغريها إذ يؤ ِّمن قس ُمنا
ّ
متوا ٍز ويُ ِع ُّد لهام املك ّونني .ولذلك تندرج املسارات املبتَكَرة ضمن الرؤية االسرتاتيجية إلصالح
منظومة التعليم العايل والبحث العلمي التي أعلنت عنها سلطة اإلرشاف بالجمهورية التونسية يف
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مؤمتر وطني خالل شهر مايو  /أيار  2018سعت فيه مختلف األطراف املتداخلة يف تنظيم الشأن
الرتبوي والتعليمي إىل إحكام الربط بني منظومة التعليم العايل ومخرجاتها والنسيج االقتصادي
واالجتامعي بالبالد التونس ّية من أجل ربط الجامعة مبحيطها ومزيد إدماج مسارات التعليم
والبحث ضمن مفهوم التنمية املستدامة التي تع ّول عىل تنمية القدرات البرشية وتطوير املهارات
الشخص ّية .ولعل من أهم النقاط التي أثارتها وثيقة مخرجات املؤمتر:
§إصالح منظومة اإلجازة واملاجستري والدكتوراه "إمد"  LMDمبا يدعم صلتها مبنظومتي
التكوين والتشغيل دون تفريط يف مكتسبات البحث العلمي واألكادميي.
التبّصات أو فيام أصبح يعرف يف مجال
§بعث وحدات تعليم أساسية تتمثل يف التدريبات ّ /
العلوم اإلنسانية باألنشطة التطبيقية التي تدعم املهارات اإلجرائية والعملية لدى الدارسني،
وبعضها يركز عىل املهارات املعلوماتية وحذق استخدام التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها
يف التعلم واالنفتاح عىل املحيط.
§إحداث ملحق الشّ هادة الذي يقدم توصيفا دقيقا للمسار الذي اتبعه املتخرجون مبا يجعل
الرؤية أوضح لدى املؤسسات التي تنتدب خريجي الجامعات وتوظفهم يف الداخل والخارج.
وقد تد ّعم ذلك مبرشوع اإلشهاد اإللكرتوين الذي ميكّن الحاصلني عىل الدبلوم من إصدار
شهاداتهم الجامعية عىل قاعدة بيانات إلكرتونية مركزية مخ ّزنة لدى وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ومختلف الهياكل املمثلة لسلطة اإلرشاف مبا ييرس اعتامد الشهادة داخل
البالد وخارجها.
§توحيد أنظمة التقييم وإسناد الشّ هادات مبا يضفي عىل معايري اإلشهاد نوعا من التقييس
والتنميط يسهل معهام تثمني الوحدات واألرصدة التي يحصل عليها كل متخرج ويعطي أهمية
وييس حراك الطالب يف الداخل والخارج.
للمكتسبات التطبيقية والعملية يف نهاية التكوين ّ
§الدمج بني املاجستري املهني وماجستري البحث مبا ييرس وجود معرب بني مختلف املسارات
الجامعية وميكّن الدارس من تعديل التوجه الذي اتخذه يف البداية مبا يجعل التكوين يتكيف
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والوضع العام الذي متر به املؤسسات املشغلة .وهو ما ت ّم به العمل عند الدمج بني اإلجازات
األساسية املفضية إىل البحث واإلجازات التطبيقية املفضية يف أجل قصري إىل سوق العاملة
تحت مسمى اإلجازة املو ّحدة ثم اإلجازة الوطنية .فبخصوص النقطة املتعلّقة بإلغاء الفوارق
خلق إجازة مو ّحدة تجمع بني مالمح اإلجازتني
بني اإلجازة األساس ّية واإلجازة التّطبيق ّية رو ِع َي ُ
كل واحدة منهام بانتقاء النقاط اإليجاب ّية من هذه وتلك .وقد
وتأخذ بعني االعتبار مم ّيزات ّ
تقدمت التوصيات بالكثري من امل ّربرات من قبيل أهم ّية بعث مسارات تكوين تق ّدم بدائل
طبيقي ،واندراج ذلك
العلمي
للمسارات ال ّراهنة وتجمع بني البحث
األسايس والتكوين التّ
ّ
ّ
ّ
ضمن املرشوع والتو ّجه العا ّم الذي يسعى إىل تأهيل ال ّدارس من أجل االندماج يف سوق
تطبيقي ومتثّل تقريبا جذعا
أسايس وآخر
الشغل خصوصا أ ّن اإلجازة الجديدة تأخذ من رافد
ّ
ّ
التخصص والتم ّيز وتعميق البحث .وقد وجب
مشرتكا إىل حدود املاجستري الذي يبدأ فيه
ّ
التنبيه إىل رضورة اإلبقاء عىل ما يف اإلجازات األساس ّية من نقاط إيجابية تشمل التكوين
القاعدي ودعمه وتفعيل البحث مع رضورة مراعاة خصوص ّية اإلجازات التّطبيق ّية التي ميكن
أن يكون التّكوين فيها مزدوجا فضال عن مراعاة رشوط اإلجازة األساس ّية ومالمحها وفتح
مسارات جديدة موازية تراعي واقع التّشغيل يف تونس وتجعل بني املسالك جملة من املعابر
التي تُفتح يف وجه الطّالب قصد تغيري مساره يف مرحلة من مراحل التّكوين وتطوير ال ّرؤية
مهني يف اآلن نفسه ،وهو ما
أكادميي وما هو
املتعلّقة بالتّكوين ليجمع بني ما هو
تطبيقي ّ
ّ
ّ
يتجسد يف اختصاصات علم ّية مختلفة ومتع ّددة .وقد ت ّم بذلك الحفاظ عىل
من شأنه أن ّ
التكوين العلمي املتني صلب اإلجازة األساس ّية يف اللّغة واألدب والحضارة العرب ّية وتطويعها
العلمي وقيمته فضال عن التّكوين والتّعليم مع مراعاة
ملسارات جديدة تع ّزز مكانة البحث
ّ
قدرات الطّالب يف اكتساب املهارات التطبيق ّية واملعارف اإلجرائ ّية ،وتكون تلك املسارات
عبارة عن منافذ للطّالّب حتّى تس ُهل أمامهم خيارات التّكوين وال ّدراسة يف اآلن نفسه .ومن
شأن هذا التّص ّور أن يقو َد إىل تأمني تكوين قاعدي مشرتك يكون التم ّيز فيه واضحا وثابتا
يف مستوى الشهادات االختياريّة والوحدات األفقية واألنشطة التطبيقية أو التدريبات :من

96

 -ديسمبر 2021

التكيز يف اإلجازة األساس ّية عىل منهج ّية البحث واعتامد الوسائط املتعددة يف
قبيل أن يقع ّ
الرسائل الجامعية ،أ ّما يف التدريبات التّطبيق ّية فتدمج وحدات مهن ّية إجرائ ّية ويُدعم كذلك
التّطبيق املهني للّغة العرب ّية يف العلوم والتقنيات واملعلومات ّية واملعالجة اآلل ّية للّغة واالتّصال
والتّواصل والرتجمة اآللية ومعالجة املواد التعليمية معالجة رقمية .وقد أشارت مخرجات
املؤمتر الوطني إىل النقاط املتعلّقة بإصالح املنهج ّية البيداغوج ّية وهي تض ّم :إجباريّة القيام
بالتدريبات املهنية  /الرتبصات والرتكيز عىل املهارات التطبيقية اإلجرائية ،وتأهيل املسارات
الخاص خصوصا ضمن املسارات ذات
اإلشهاديّة مبقاربة املهارات واملهن مع ممثّيل القطاع
ّ
البناء املشرتك التي تكون فيها مؤسسات القطاع الخاص والرشكات وأرباب العمل رشكاء يف
التكوين والتقييم واإلشهاد والتشغيل جنبا إىل جنب مع مؤسسات التعليم العايل والبحث
العلمي ،وتدعيم الوحدات االختياريّة مبا يع ّزز تكوين الطّالب يف املجاالت التقنية والتكنولوجية
واإلعالمية خصوصا يف مجال العلوم اإلنسانية الذي أصبح يعول أكرث فأكرث عىل جوانب التقانة
تخصص الطلبة مبا
وتخزين املعلومات ومعالجة بنوك املعطيات وقواعد البيانات ،وتعزيز ّ
يجعل خريجي التعليم العايل مؤهلني يف نهاية تكوينهم لالندماج يف سوق الشغل وااللتحاق
مبارشة باملؤسسات ذات الصلة املبارشة بتخصصهم ،واعتامد مفهوم مخرجات التّعلّم ،وإرساء
منظومة للمراقبة والتعويل عىل دليل مرجع املهن .ولنئ كان بعض ال ّنقاط يحتاج إىل أجل
زمني كاف لتنفيذه عىل أرض الواقع ،فإ ّن بعض املسائل األخرى جدير بالتنويه من قبيل إجراء
التدريبات والرتبّصات املهن ّية صلب املؤسسات التي متثل النسيج االقتصادي واالجتامعي.
ولعل الكثري من النقاط قد بدأت تعالج يف مستوى مراكز املهن وإشهاد الكفاءات أو صلب
والتجمة إىل الخروج مبوقف متجانس
املسارات ذات البناء املشرتك .وسعيا من قسم العرب ّية ّ
ومو ّحد حول مخرجات املؤمتر الوطني إلصالح التّعليم العايل والبحث العلمي ،صاغ أعضاء
هيئة التّدريس بالقسم موقفهم بشأن النقاط الواردة يف الوثيقة:
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1.ففي ما يتعلق بالنقطة األوىل حول إصالح املسارات اإلشهاديّة وتوحيد الدبلوم تحت مس ّمى
طبيقي الذي
الشّ هادة الوطن ّية لإلجازة من أجل املوازنة بني التّكوين ال ّنظري والتّكوين التّ
ّ
يعول عىل االستفادة من الثورة التكنولوجية والرقمية التي انخرطت فيها تونس منذ عقدين
واألكادميي واملحافظة
العلمي
التمسك بالتّكوين
من الزمن ،فقد أجمع مجلس القسم عىل
ّ
ّ
ّ
عليه يف الوحدات األساس ّية ملا يف ذلك من قيمة يف املحافظة عىل لغة الضّ اد وتع ّهدها وضامن
بقائها واستمرارها رغم التّح ّديات الحضاريّة والتّاريخ ّية التي مت ّر بها مبا يضعنا أمام مسؤول ّية
األسايس املتني يف االختصاصات
التكيز عىل التّكوين
حضاريّة وتاريخ ّية .فكان الرأي أن يتواصل ّ
ّ
والتجمة وغريها من املسائل ذات البعد املعريف.
التقليديّة من قبيل األدب والحضارة واللّغة ّ
ويقع توجيه الوحدات األفق ّية واالختياريّة نحو التكوين يف مسائل خارج االختصاص ،أما
وحدات األنشطة التطبيقية فتؤ ّمن التكوين يف املسائل املهن ّية (من قبيل مسائل التّواصل
التجمة والتّعريب من بداية املسار
ومتتني التّكوين واإلشهاد يف اللّغات األجنب ّية ودعم ّ
والتّعلّم ّية والحاسوب ّية يف مستوى اإلجازة أو الرتكيز عىل التشغيل ّية يف وسائل اإلعالم ومعالجة
قضايا املصطلحات فيها ودعم التكوين التقني باالعتامد عىل الوسائل التكنولوجية والتطبيقات
املعلوماتية الحديثة وبنوك املعطيات وقواعد البيانات ومعالجة اللغة العربية معالجة آلية
ورقمية) .ويكون تعزيز فرص اإلدماج يف سوق الشّ غل بتدعيم وتعزيز الوحدات األساس ّية
العلم ّية بوحدات أفق ّية مهن ّية تركز عىل البعد الهنديس يف التدريس وتق ّوي الجوانب االحرتافية
بفضل تعزيز التعاون مع النسيج االقتصادي والصناعي .ويقتيض ذلك أيضا االجتامع بالطلبة
كل سنة وحثّهم عىل االنخراط يف هذا التّص ّور مبا يفرض التّعويل عىل بيداغوجيا
يف بداية ّ
املشاريع والعمل يف شكل فرق دون رصف ال ّنظر عن بيداغوجيا اإلدماج والكفايات املرتتبتني
السداس ّيات الخمس األوىل يتع ّزز التكوين
عن دراسة حاجات املتعلمني وأهدافهم .ففي ّ
العلمي وال ّنظري املتني ثم يُد َعم يف مستوى الوحدات األفق ّية واالختياريّة بوحدات منفتحة
خصص يف العام ال ّرابع من اإلجازة واأل ّول من املاجستري
عىل التشغيل ّية واملهن وتسترشف التّ ّ
والتجمة وتعليم ّية العرب ّية لل ّناطقني بغريها
بإرساء ثالثة أنواع من املاجستري وهي البحث ّ
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ويبنى جميعها عىل التّكوين األسايس يف الجذع املشرتك الذي تلقّاه الطالب يف السنوات
يل .وبداية
الثالث األوىل والذي متت فيه مراعاة التكوين األفقي ذي املنحى التطبيقي التّشغي ّ
التبّصات والتّدريبات التي ت ُع ّود الدارسني
السادس من اإلجازة يُرشع يف عقد ّ
من السدايس ّ
عىل االنفتاح عىل سوق الشغل وتفعيل مهاراتهم.
2.يف إطار إرساء املعابر املفتوحة بني املسلكني املتمثلني يف شهاديت ماجستري البحث واملاجستري
املهني ،اتّجه ال ّرأي نحو متكني الطالب من إمكان ّية تغيري املسار إىل حدود السنة ال ّرابعة،
التخصص ال ّنهايئ ويت ّوج مبذكّرة املاجستري مبا يجعل التسلسل
وبداية من السنة الخامسة يكون
ّ
كل
منطق ّيا بداية من اإلجازة ووصوال إىل املاجستري وهو تد ّرج يفيض إىل أطروحة الدكتوراه يف ّ
منطقي يف التّكوين بداية من اإلجازة إىل
من التخصصات الثالثة .وال ب ّد من إيجاد تسلسل
ّ
املاجستري والتّد ّرج إىل الدكتوراه وذلك بإرساء ثالثة معابر تفيض إىل املهننة وتؤ ّدي يف اآلن نفسه
إىل البحث العلمي ويتطلب ذلك االنفتاح عىل موا ّد يف ماجستري الرتجمة من بداية املسار يف
تص ّور متكامل وكذلك الشأن بالنسبة إىل مسار تعليم ّية العرب ّية لل ّناطقني بغريها ضمن تص ّور
واألكادميي وينفتح عىل االختصاصات األخرى.
متكامل يراعي مستوى التكوين العلمي
ّ
3.رضورة إحداث شهادة جديدة باكالوريا زائد أربع سنوات أطلق عليها اسم البكالوريوس
كل مسار من املسارات الثالثة:
مثلام هو معمول به يف دول املرشق والخليج العرب ّيني .ففي ّ
التخصص ال ّنهايئ يف السنة الثانية من املاجستري
التّعليميّة والرتجمة والبحث التي يكون فيها
ّ
التي تض ّم الدراسة والبحث أ ّما البحث فيكون مرتبطا أساسا باالختصاص محافظة عىل
االستمراريّة والدميومة ومتانة التّكوين إذ إ ّن الجانب العلمي يك ّمل الجوانب املهنيّة ويعد
ضامنا لها.
4.إصالح املنهج ّية البيداغوج ّية وهي مسألة بالغة األهم ّية إذا أردنا لإلصالح أن يكون شامال
وفعاال .وقد اسرتعت النقطة املتعلقة بإجباريّة الرتبّصات يف السدايس السادس االن ِتبا َه إذ
لوحظ أنّه من الصعب أحيانا إيجاد تربّصات لطلبة العرب ّية والبحث عن قنوات للتواصل
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الخاصة مبا يجعل املسار قامئا عىل الدراسة والتدريب والحصول عىل
املؤسسات
ّ
مع ّ
شهادة يف الرتبّص ،وهو مسار يت ّوج بالبكالوريوس .واقرتح استبدال مبدأ اإلجبارية بالتنفيل
فكل طالب يجري تربّصا تحتسب يف رصيده أعداد ونسبة من األرصدة.
ّ Bonification
5.وأُ ِق ّرت أيضا الفكر ُة الرامية إىل تأهيل املسارات اإلشهاديّة بواسطة مقاربة املهارات واملهن
وهي وحدات يرشف عليها مركز املهن وإشهاد الكفاءات يف شكل تكوين ودورات ومعابر
مفتوحة لجميع االختصاصات.
6.طُرحت الفكر ُة الرامية إىل تدعيم الوحدات االختياريّة للطالب ضمن املسارات اإلشهاديّة
لذلك ت ّم وضع مساري الرتجمة والتعليمية وهي ذات صلة مبسائل املصطلحيّة واملعالجة
اآلل ّية للّغة وإعداد قواعد البيانات املعجم ّية.
واقتح
تخصص الطلبة يف السدايس الثالث إلعدادهم للحياة املهن ّية بصورة أفضلُ .
7.تعميم ّ
اعتامد مبدأ االسترشاف منذ السنة األوىل لالنفتاح عىل مشاريع البحث واملهن يف اآلن نفسه
مبا يفيض إىل االندماج يف سوق الشغل .ولكن ذلك ال مينع من تعزيز الوحدات األساس ّية يف
األدب واللّغة والحضارة والرتجمة ودعمها مع إضافة وحدات يف التعليميّة من قبيل وحدات
اإلنتاج الشفوي واإلنتاج الكتايب التي ميكن استغاللها لتطوير منهج ّية تدريس املهارات األربع
وهي فهم املسموع وفهم املكتوب واإلنتاج الشفوي واإلنتاج الكتايب فضال عن عنرصي
رضوري ج ّدا يف قسم
املعجم والنحو باملفهوم الواسع للمصطلح .أ ّما مسار البحث وهو
ّ
العربيّة والرتجمة فإنّه ال يتعارض أبدا مع تأمني حاجة أساسيّة متعلّقة بتأمني التكوين اللّغوي
مع قدرة الطالب عىل إجراء الرتبّص وإمكان ّية تغيري املسلك عرب معابر مح ّددة كلام كانت
هناك رضورة لذلك.
8.اعتامد مفهوم مخرجات التعلّم طبقا للمعايري ال ّدوليّة وربط منظومة التكوين بالتقييم وهي
مسألة شديدة األهمية ملا فيها من تطوير للعمل ّية التّعليم ّية يف مستوى التّكوين والتّدريس
والتقييم.
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9.إرساء منظومة للمرافقة البيداغوج ّية للطالب وهي آل ّية مه ّمة يف مساعدة الطالب يف مساره
كويني من قبيل تخصيص ساعات للمكتب مبع ّدل ساعتني أسبوع ّيا ملتابعة الطلبة عىل
التّ ّ
املستوى العلمي والبيداغوجي وتوجيههم.
األسايس ،فيجب أال يقود توحيد اإلجازة إىل االهتامم باملشغل
	10.رضورة اإلبقاء عىل التّكوين
ّ
التطبيقي التشغييل عىل حساب التكوين األسايس العلمي واألكادميي وتوجيهه ليشمل
نوعا جديدا من التكوين يقوم عىل متابعة أعامل الطالب يف مواقيت خارج جدول أوقاته
النظامي .وقد وقع العمل عىل تنفيل الرتبصات مقابل إجباريتها فإذا حصل الطالب عىل
إمكانية الرتبص أو التدريب املهني واجتاز هذه املرحلة بنجاح أمكن احتسابه يف شكل
عالمات وأرصدة تضاف إىل ما حصل عليه يف االختبارات ال ّنظام ّية .ويرجع هذا التصور إىل
مراعاة خصوصية بعض االختصاصات مثل العربية التي قد يصعب فيها العثور عىل تربصات.
األطراف المعنية بوضع المسارات

باملؤسسة:
1.التعريف
ّ
مؤسسة أكادمي ّية جامع ّية عمومية تتبع جامعة قرطاج
املعهد العايل للغات بتونسّ I.S.L.T
وهي من أكرب الجامعات التونسية إذ تضم  34مؤسسة تعليم عال وتنترش عىل  6محافظات
تونسية هي العاصمة تونس وأريانة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان ومتتد عىل  120كلم،
تأسس املعهد يف البداية تحت مس ّمى معهد بورڨيبة للّغات الحيّة Bourguiba School
وقد ّ
مبوجب القرار رقم  51-64املؤ ّرخ يف  13فيفري  1964بهدف تدريس اللغات الح ّية للعموم
وإنجاز البحوث التّطبيقيّة يف ميدان اللّغات األجنبيّة املو ّجهة إىل الكهول .وهو مفتوح لل ّراغبني
نص هذا القرار عىل
من التّونسيني واألجانب يف تعلّم إحدى اللّغات أو تحسني مستواهم .وقد ّ
لكل
املؤسسة هو "تعليم اللّغات األجنبيّة للتّونسيّني واللّغة العربيّة ّ
أ ّن الهدف من إنشاء هذه ّ
من التّونس ّيني واألجانب باالعتامد عىل الطّرائق العمل ّية" .ويقع املعهد يف قلب عاصمة البالد
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التونس ّية ويضم  2800طالبة وطالب .أما اللّغات املعن ّية بالتّدريس الجامعي فهي :العرب ّية
املختصة واألملان ّية واإلسبان ّية والفرنس ّية
املختصة واإلنڨليزيّة العا ّمة واإلنڨليزيّة
املعارصة والعرب ّية
ّ
ّ
املختصة واإليطال ّية والصين ّية وال ّروس ّية .فضال عن اللغات االختيارية مثل الرتكية
والفرنس ّية
ّ
والربتغالية والفارسية .ويحتوي املعهد عىل خمسة أقسام للدراسات الجامعية :قسم العربية
والرتجمة ،وقسم االنجليزية ،وقسم الفرنسية ،وقسم اللغات الرشقية :الصينية والروسية ،وقسم
اللغات األوروبية :األملانية واإلسبانية واإليطالية .ويؤ ّمن قسم العربية والرتجمة :اإلجازة املوحدة
يف اللّغة واألدب والحضارة العربية (تدوم ثالث سنوات) وماجستري البحث يف اللّغة واألدب
والحضارة العربية (يدوم سنتني تختامن مبذكرة بحث) ،واملاجستري املهني "هندسة وتدريس
اللغات األجنبية مطبقا عىل اللّغة العرب ّية للناطقني بغريها باستخدام التكنولوجيات الحديثة يف
االتصال" (يدوم سنتني تختامن مبذكرة تدريب) ،فضال عن دورات تدريس اللّغة العرب ّية للناطقني
الصيف ّية
بغريها لفائدة الطالب األجانب واملاجستري املهني يف ّ
التجمة .وقد انطلقت ال ّدورات ّ
املكثّفة يف اللّغة العرب ّية سنة  1964ومازالت متواصلة إىل يومنا هذا يف دورتها  58باملعهد
الصعبة
يل  .I.B.L.Vويكفي أن نذكر أ ّن هذه ال ّدورات التي مل تتوقّف أبدا حتّى يف الظّروف ّ
األص ّ
التي م ّرت بها البالد التّونس ّية ،بل كان املعهد يؤ ّمن دورتني متتابعتني .ويد ّرس القسم إىل جانب
العرب ّية املعارصة اللّهجة التونس ّية يف مستويني مختلفني باعتامد الطّريقة التّواصل ّية واستنادا إىل
وسائل بيداغوج ّية أنتجها املعهد بنفسه عىل امتداد تجربته التي تزيد عىل نصف قرن .فقرار
ينص عىل أ ّن "املعهد
كتابة ال ّدولة للتّعليم املؤ ّرخ يف  13فيفري  1964واملتعلّق بنظام املؤسسة ّ
يسلّم شهادة يف املستوى للطّلبة الذين تابعوا مرحلة من ال ّدروس املكثّـفة والذين اجتازوا بنجاح
االمتحانات ال ّنهائ ّية يف آخر ال ّدروس".
أ ّما قبل سنة  1976فقد كانت هذه ال ّدروس يف العرب ّية الكالسيك ّية أو الفصحى مو ّجهة للطّلبة
األجانب املستعربني الوافدين من الجامعات األوروب ّية واألمريكية التي كانت لها باملعهد عالقات
تعاون ورشاكة .ويف الفرتة املمت ّدة من  1976إىل  1982اتّخذ تدريس العرب ّية من ًحى جديدا مع
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بداية استخدام الطريقة "السمع ّية الشفويّة" نتيجة التأث ّر باملناهج البنيويّة .وهي امل ّرة األوىل التي
ع ّوضت فيها العرب ّية املعارصة تدريس اللّغة العرب ّية الكالسيك ّية أو الفصيحة ،كام ع ّوضت الطريقة
التجمة وطريقة ال ّنحو .وقد أ ّدت هذه
السمع ّية الشفويّة الطرائق التقليديّة عىل غرار طريقة ّ
التغيريات إىل إعداد جهاز بيداغوجي جديد ووثائق جديدة متثّلت يف كتاب "العرب ّية املعارصة"
بأجزائه األربعة وهو من إعداد ثلّة من أساتذة املعهد .وقد ُع ّدت هذه املحاولة تجديدا يف تدريس
العرب ّية إىل ح ّد أ ّن بعض البلدان العرب ّية واألوروبية أبدى رغبته يف املشاركة يف أعامله .وأصبح
املعهد يف هذه الفرتة رائدا يف ميدان تدريس اللّغة العرب ّية "لغة أجنب ّية ح ّية" إىل جانب اللّغات
الح ّية األخرى التي يضطلع بتدريسها .ويف السنوات الفاصلة بني  1982و 1991عندما برزت للعيان
نقائص الطريقة السمع ّية الشفويّة ،انتهجت مجموعة من املرشفني عىل حظوظ التدريس باملعهد
مم استدعى إعداد أجهزة بيداغوج ّية جديدة وتجريبها .ومن
الطريقة التّواصل ّية يف تعليم اللّغات ّ
بني هذه األجهزة كتاب "العرب ّية املعارصة الجزء األ ّول" لألستاذة زه ّية القفيص .وحرصا منه عىل
ضامن تعليم ناجع ومتني رشع املعهد منذ سنة  1980يف تثمني النشاط الذي يقوم به وتقييمه.
الحممات بالبالد التّونس ّية ندوة تتعلّق بتقييم األجهزة
ففي سنة  1980انعقدت يف مدينة ّ
واملعينات البيداغوج ّية .أما ابتداء من سنة  1982إىل سنة  1987فقد ت ّم الرشوع يف عمل مشرتك
مع مركز األبحاث االقتصاديّة واالجتامع ّية  ..C.E.R.E.Sوقد كان هذا التقييم يهدف إىل "تحديد
مالمح الطّالب" من أجل ضبط حاجيات هذا الجمهور وضبط رغباته وأهدافه .وكان املرشوع
عموما يرمي إىل إعداد برنامج تعليم متكامل وإخراج كتب مدرس ّية ووسائل بيداغوج ّية .وبداية
من سنة  1984إىل سنة  1989ت ّم تقييم كتاب "العرب ّية املعارصة الجزء األ ّول" يف نسخته ال ّنهائ ّية
بعد مرحلة التجريب وأصبح بذلك معتمدا بصفة رسم ّية يف املعهد إىل حدود سنة  .2008ومن
كل دورة من الدورات الصيف ّية إىل تقييم عا ّم ملعرفة آراء
سنة  1993إىل سنة  1996ت ّم اللّجوء يف ّ
خاصة
الطّلبة والتث ّبت من جدوى التكوين الذي تلقّوه .ومنذ سنة  1997بعث قسم العرب ّية خل ّية ّ
للتقييم باعتباره مك ّونا ها ّما يف العمل ّية البيداغوجية .وقد حاول قسم العربية أن يط ّور بداية من
سنة  2005منهج ّيات التّدريس فأضاف مستويات جديدة إىل املستويات األربعة التّقليدية وعمل
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الستّة جميع املستويات الدراس ّية التي وقع إقرارها يف
عىل إنتاج كتب جديدة تغطّي أجزاؤها ّ
املرجع األورو ّيب املشرتك لتدريس اللّغات وهي أ ،1أ ،2ب ،1ب ،2ج ،1ج2

والتجمة:
2.التعريف بقسم العربية ّ
املتخصصني م ّمن يد ّرسون اللّغة العرب ّية
يض ّم القسم مجموعة من خرية األساتذة الجامع ّيني
ّ
للطّلبة التونسيني الحاصلني عىل الباكالوريا والراغبني يف الحصول عىل الشّ هادات الجامعيّة العليا
بد ًءا باإلجازة يف اللّغة واآلداب والحضارة العرب ّية ،وصوال إىل املاجستري وال ّدكتوراه .ويض ّم القسم
املؤسسة األ ّم يف  10أيار من سنة  1999اهت ّم
 400طالب و 40أستاذا .وعندما انفصل املعهد عن ّ
بال ّدروس الجامع ّية يف مستويات اإلجازة يف اللّغة واآلداب والحضارة العرب ّية واملاجستري وال ّدكتوراه
وترك دروس اللّغة العربيّة لل ّناطقني بغريها بصفة مؤقّتة حتّى يتف ّرغ لتعزيز هذا النوع من
التّكوين .غري أنّه بداية من سنة  2004وإثر توقيع اتّفاقات تعاون مع الجامعات األجنب ّية أعاد
املعهد العايل للّغات بتونس االعتبار لتدريس العربيّة لل ّناطقني بغريها عرب الربامج التّاالية :برنامج
جامعة أورغن بالواليات املتحدة األمريك ّية من  2004إىل  ،2011وبرنامج جامعة بكني بجمهوريّة
الصني الشعبيّة  1995إىل  .2022وكان املعهد قد استقبل أفواجا من طلبة جامعة بكني يف العقد
األخري من القرن العرشين لدراسة اللّغة العرب ّية وتحديدا منذ سنوات  ،1995وهو ما ش ّجع
عىل التّعاون مع العديد من الجامعات الصينية .وتدعم تعاونه الدويل بربنامج جامعة داليان
للّغات بجمهوريّة الصني الشعب ّية  2014إىل  ،2022وبرنامج جامعة تيان جني للتجارة الدولية
بجمهوريّة الصني الشعبيّة  2016إىل  .2022ويت ّم التّعويل يف جميع هذه ال ّدروس عىل كتب
مدرس ّية ومعينات بيداغوج ّية ووسائل تربويّة أع ّدها أساتذة املعهد أنفسهم دون اللّجوء إىل اقتناء
املؤسسة .ويعتمد القسم يف التّدريس عىل الطّريقة
طرائق ومعينات بيداغوجيّة أُع ّدت خارج ّ
الصورة والفيديو واألرشطة املس ّجلة من
التّواصل ّية مع استخدام وسائل مساعدة مثل عاكس ّ
اإلذاعة والتّلفزيون واالنرتنت والوسائل التكنولوجيّة الحديثة عىل وجه العموم .وتُؤ َّم ُن ال ّدروس
املكثّفة يف مختلف مستويات ال ّدراسة مبع ّدل  20ساعة يف األسبوع من االثنني إىل الجمعة .وهي
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دروس صباح ّية مبع ّدل أربع ساعات يف اليوم ،تنضاف إليها األنشطة الثّقاف ّية ودروس الخ ّط العريب
والرحالت وال ّزيارات امليدان ّية .وتوجد نظريّا ضمن هذه الدروس ستّة مستويات:املستوى األ ّول،
السادس فضال عن
املستوى الثّاين ،املستوى الثالث ،املستوى الرابع ،املستوى الخامس واملستوى ّ
العا ّم ّية التّونس ّية .أ ّما األسس التي تقوم عليه هذه املستويات الستة أ - 1أ - 2ب - 1ب - 2ج1
األوروب املشرتك للّغات تعلّام وتعليام وتقييام The
املرجعي
 ج 2فهي نابعة من تطويع اإلطارّّ
ّ
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
 Assessmentمنذ سنة  2005وهذه املسارات تضاف إىل الدروس الجامعية يف مساري اإلجازة
املوحدة يف اللغة واألدب والحضارة العربية وماجستريات التعليمية والرتجمة والبحث .ويض ّم
املتخصصني يف تدريس اللّغة العرب ّية للطّلبة األجانب
هذا القسم مجموعة من خرية األساتذة
ّ
السنة الجامع ّية أو خالل ال ّدورات املكثّفة ،وهم
من ذوي الشّ هادات الجامع ّية سواء يف وسط ّ
من الحاصلني عىل الشّ هادات الجامع ّية العليا بد ًءا باملاجستري وال ّدكتوراه .وباإلضافة إىل العرب ّية
األساس ّية أو العرب ّية املعارصة يف ستّة مستويات وهي أ ،1أ ،2ب ،1ب ،2ج ،1ج ،2يد ّرس القسم
املختصة كذلك (عرب ّية اإلدارة).
العرب ّية العا ّم ّية التّونسية والعرب ّية
ّ
السنة الجامع ّية كاآليت :أساتذة ملحقون يعملون وقتا كامال،
ويتوزّع أساتذة العرب ّية خالل ّ
وأساتذة من املتعاقدين ،وأساتذة يد ّرسون بشكل عريض .وي ِف ُد الطلبة الذين يزاولون تعلّمهم
السنة الجامع ّية من عديد الجامعات األجنبية التي تربطها اتفاقات رشاكة وتعاون مع
خالل ّ
الخارجي
جامعة قرطاج .ولقسم العرب ّية والرتجمة تقاليد عريقة يف مجال التّبادل الثّقايف والتّعاون
ّ
وتبادل الخربات ،فقد أمىض مع بعض البلدان األجنب ّية اتّفاق ّيات تعاون منها االتفاق ّيات املوقّعة
مع الصني وإيطاليا وفرنسا واليابان وهولندا وإسبانيا والسنغال وأمريكا وخصوصا يف إطار برنامج
إيراسموس +الذي ترشف علية املف ّوض ّية األوروبّ ّية… ويسعى القسم يف هذه املرحلة إىل دعم
تخص
التّعاون مع القارات الخمس .وله أيضا عالقات بالهيئات الدولية األجنب ّية املعتمدة بتونس ّ
الخاصة
املؤسسات الحكوم ّية
السلك ال ّدبلومايس واملوظّفني .ويشجع
ّ
االنفتاح أكرث عىل ّ
تدريس ّ
َ
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بالبالد يف نطاق العناية املوصولة التي تشهدها اللّغة العرب ّية وال ّدعم منقطع ال ّنظري للعرب ّية
السنة مجموعة من الطّلبة األجانب
ّ
املختصة أو عربية اإلدارة واألعامل .ويستقطب املعهد خالل ّ
من مختلف الجنس ّيات والبلدان يزاولون يف أحد املستويات املذكورة دراسة اللّغة العرب ّية
املعارصة أو العا ّم ّية التّونس ّية طيلة سنة كاملة .وهم عموما من الطّلبة الذين يزاولون تعلّمهم
بإحدى الجامعات األجنبية أو املوظفني أو الباحثني أو اإلطارات ممن يفدون عليه يف مجموعات
السنة إذ أ ّن اعتامد القسم عىل
وأفواج .ويت ّم تسجيل الطّلبة الوافدين عىل املعهد يف ّ
كل فرتات ّ
يس إىل أبعد الحدود مه ّمة قبول املتعلّمني
مفهوم ال ّدورات التّكوينية  Modulesيف التدريس َّ
السنة رشيطة أن يجري املرتشّ ح عند وصوله اختبارا
فرادى كانوا أو مجموعات يف ّ
أي وقت من ّ
للطلب الذين يقع تسجيلهم
يف املستوى ميكنه من متابعة دروسه يف القسم املناسب .وميكن ّ
إلكرتون ّيا عن بعد عرب موقع املعهد أن يح ّددوا مبدئ ّيا مستواهم ال ّدرايس افرتاضيا قبل الوصول
الحضوري عند
إىل تونس باالعتامد عىل اختبار مستوى إلكرتو ّين ،يف انتظار إجراء اختبار املستوى
ّ
كل سنة جامع ّية إىل ثالث دورات تكوين ّية كربى تفصل
القدوم إىل قسم العرب ّية .وقد ت ّم تقسيم ّ
بينها العطل الجامع ّية يف شهري ديسمرب ومارس .وعند انتهاء التّكوين تسلّم للطالب شهادة يف
تنص عىل نتيجة االمتحان الذي أجراه واملستوى الذي تابع فيه دراسته وعدد ساعات
املستوى ّ
التّكوين الذي تلقّاه يف اللغة العربية وثقافتها.

§مستويات الدّ راسة
يؤ ّمن قسم العربيّة يف تدريس العربيّة املعارصة أو العربية التّونسيّة للناطقني بغريها ثالثة
أصناف من الدروس تتوزّع كاآليت:
	–ال ّدروس املكثّفة :مبع ّدل  20ساعة يف األسبوع من االثنني إىل الجمعة .وهي دروس صباح ّية
مبع ّدل أربع ساعات يف اليوم .وتوجد ضمن هذه الدروس ستّة مستويات :املستوى األ ّول،
السادس فضال
املستوى الثّاين ،املستوى الثالث ،املستوى الرابع ،املستوى الخامس واملستوى ّ
عن العا ّميّة التّونسيّة.

106

 -ديسمبر 2021

	–الدروس نصف املكثّفة :متت ّد عىل  8ساعات أسبوع ّيا من االثنني إىل الخميس .وهي مبع ّدل
السادسة مساء .وتوجد ضمن هذه
الساعة ّ
ساعتني يوم ّيا من الساعة ال ّرابعة بعد الظّهر إىل ّ
ال ّدروس ستة مستويات وفق اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للّغات هي التّالية.
	–ال ّدروس العادية :ومع ّدل هذه ال ّدروس  4ساعات يف األسبوع تد ّرس يف الفرتات املسائ ّية
من الساعة السادسة وال ّنصف مساء إىل الثامنة وال ّنصف ليال .وتشمل هذه ال ّدروس جميع
املستويات يف العرب ّية املعارصة واللّهجة التّونسية.

§خصوصيات قسم العرب ّية والرتجمة

لتدريس العرب ّية باملعهد العديد من الخصوصيات :فالطّلبة الذين يزاولون تعلّمهم من
املحرزين عىل شهادة الباكالوريا أو شهادة جامع ّية عليا وال وجود يف القسم للمتعلّمني األ ّميني أي
األقل حذقا تا ّما وأن يكون عارفا بـ ُبناها ال ّنحويّة واللّغويّة
كل متعلّم أن يحذق لغة عىل ّ
يُشرتط يف ّ
املج ّردة .ويكون التّسجيل يف اللّغة العرب ّية سنويّا أو ثالثيا بال ّنسبة إىل غري املحرزين عىل شهادة
كل قسم  15طالبا .ويعتمد القسم يف تدريس اللّغة العرب ّية
اإلقامة .وال يتجاوز مع ّدل الطّلبة يف ّ
املعارصة لل ّناطقني بغريها والعا ّم ّية التّونس ّية اعتامدا كل ّيا عىل وسائل بيداغوجية خاصة أنتجها
مدرسوه وقام بتجربتها واختبارها وهي تتّصل مبارشة بتجربته البيداغوجية وطرائقه املعتمدة.
وقد تألّفت لجان من األساتذة إلعداد الكتب يف مختلف املستويات الدراس ّية .وميكن للمعهد أن
السنة الجامعية
ينظّم عند طلب املجموعات والجامعات الرشيكة دورات تكوين ّية ّ
خاصة خالل ّ
تستجيب للمقاييس التي يع ّينها الفريق الذي يتلقّى هذا ال ّنوع من ال ّدروس.

§الدورات املكثّفة يف العربية وثقافتها
كل طالب إىل املستوى
وتبدأ االنطالقة الفعلية للدورة باختبار املستوى الذي يسمح بتوجيه ّ
الحقيقي حتّى نضمن استفادته خالل فرتة التكوين .ويخترب الطالب يف املستويني الكتايب والشفوي
يغي املستوى يف اليومني األولني من انطالق ال ّدروس إذا رأى األستاذ املؤطّر
عىل أنّه من املمكن أن ّ
املنسق
نفسه بأن ينتقل إىل مستوى أدىن أو أعىل وإذا وافقه ّ
رضورة لذلك أو إذا طالب املتعلّم ُ
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البيداغوجي عىل ذلك .ويُ َع ّد هذا االختبار من أه ّم عوامل نجاح الدورة أل ّن التوجيه الصحيح
يضمن للطّالب االندماج يف القسم الذّي ُو ّجه إليه منذ بداية الدرس ويساعده ذلك عىل كرس
الحاجز النفيس الذي مينعه من التح ّدث بالعربية ويتع ّود عىل استعامل هذه اللّغة يف محاوراته.
ومم يزيد يف حمل الطالب عىل التح ّدث واستعامل اللّغة العربية عدم استعامل الرتجمة يف
ّ
كل فصل .ويف هذه الوضعية يجد املتعلّم نفسه
األقسام والحرص عىل تنويع الجنسيات داخل ّ
مجربا عىل مواجهة صعوبات اللّغة وبعض عوائقها التي قد تعرتضه يف الحياة اليومية ويف واقع
االستعامل ،ويتخلّص بذلك من االستعامل املفرط للمعاجم والقواميس ويع ّول أكرث فأكرث عىل
مم يخلق لدى الطالب
السامع والتح ّدث يكونان مكثّفني يف القسم ّ
الفهم اإلجاميل خصوصا أ ّن ّ
ارتكاسات شبيهة بتلك التي يعرتضها يف واقع اللّغة .ث ّم إ ّن الجو العام يف املعهد أو كذلك يف
كل ذلك يحفز املشاركني عىل استعامل اللّغة العربيّة
املبيت ووجود طالّب من جنسيات مختلفة ّ
خصص املعهد لهذا الغرض
يف مخاطباتهم غي مقامات شبيهة بوضعيات التواصل الحقيقية .وقد ّ
دروس دعم لتكثيف املهارات التي تعلّمها الطالب ولتعزيزها .ويساهم النشاط الثقايف الذي
ينتظم مبناسبة الدورة يف تدعيم األرصدة اللغوية وتعزيزها إذ تستعمل العربية املعارصة يف مثل
هذه الورشات وتتداول عندها اللّغة داخل محيطها الثقايف والحضاري ويحصل التكامل الرضوري
مم يزيد يف إقبال الطالب عىل التعلّم مبا أ ّن الدرس يشبع فيه الرغبة يف املعرفة
بني اللّغوي والثقايف ّ
واإلطّالع .وتزيد ال ّرحالت والزيارات امليدانية لبعض املعامل التاريخية والحضارية من تعميق هذه
األبعاد املعرفية ومن ربط اللغة باملحيط الذي تتداول فيه .ومتكّن الدورة املتعلّمني من االطّالع
مختصون،
عىل الكثري من املواضيع من خالل بعض املحارضات التي يلقيها أساتذة وباحثون
ّ
هذا إضافة إىل املعارض الخاصة بالخط العريب والكتاب العريب أو اللّباس وجميعها ينتظم ببهو
املؤسسة .وميثّل املستوى ِ
املبتدئ  71.7%من مجموع الطلبة املشاركني يف الدورات ،لهذا السبب
يقع االعتامد بصورة كبرية عىل كتاب "العربية املعارصة" الجزء األ ّول .أ ّما بقية الكتب وهي كتاب
والسادسة وكذلك العاميّة التّونسيّة فال يقع التعويل عليها إالّ
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ّ
كل دورة
أقل نتيجة انخفاض أعداد الطالب املشاركني يف هذه املستويات املتق ّدمة .وت َ ُع ّد ّ
بنسبة ّ
زهاء الـ  34قسام موزّعة عىل  14مستوى يف الجملة:
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1.العرب ّية املعارصة ( )1األوىل املبتدئة متاما -ألف ( )2األوىل املبتدئة  -باء ( )3األوىل املبتدئة-
جيم ( )4األوىل املتق ّدمة  -دال ( )5األوىل املتقدمة ج ّدا -هاء ( )6الثانية العادية ( )7الثانية
السادسة
املتقدمة ( )8الثالثة العادية ( )9الثالثة املتقدمة ( )10الرابعة ( )11الخامسة (ّ )12
2.العا ّم ّية التونسية ( )1مستوى  )1( 1مستوى 2
أ ّما األسس التي تقوم عليها هذه املستويات الستة أ - 1أ - 2ب - 1ب - 2ج - 1ج 2فقد
املرجعي املشرتك وبعد أن دخل قسم العربية والرتجمة مرحلة جديدة
جاءت لتطويع اإلطار
ّ
من بعث املسارات األكادميية ذات الطاقة التشغيلية من قبيل الرتجمة وتعليم اللّغة العرب ّية
للناطقني بغريها وعربية األعامل والتواصل بدأ التفكري جديا يف االنفتاح عىل األفق الدويل ملزيد
دعم التجربة وتطويرها.

§تفاعل قسم العربية والرتجمة مع مخرجات مؤمتر اإلصالح
تفاعل قسم العربية والرتجمة مع األزمة اس ِتباق ّيا وبصفة اس ِت ْشاف ّي ٍة (منذ  11أيلول  )2001مع
ما شهدته مؤسسات التعليم العايل أثناء األزمة الصحية ومختلف أصناف األزمات السياس ّية عرب:
ِ
العلمي يف
الحرص عىل التّكوين
1.االستفادة من الثورة التكنولوجية والرقمية بالتوازي مع
ّ
الوحدات األساس ّية ملا يف ذلك من حفاظ عىل لغة الضّ اد وتعزيز ألركانها.
ِ
القاعد ّي املتني يف اختصاصات األدب
التكي ُز يف الوحدات األساس ّية عىل التّكوين
َ 2.
تواصل ّ
والتجمة وغريها من املسائل ذات البعد األكادميي الذي يُركِّز
واللسانيّات ّ
والحضارة واللّغة ّ
والنقدي لدى جمهور الدارسني ويش َح ُذ قدراتِهم
املنهجي
الحس
َّ
عىل املعرف ِة الخالصة ويُن ّمي َّ
َّ
التحليلي َة والتأليفي َة واالس ِتنباطي َة وينأى بهم عن التقليد والتكرار وال ُجمود مبا يخد ُم أكرث
معارفهم اإلجرائية والعملية وما ُجبِلوا عليه من ُح ْسنِ التّدبريِ.
3.ت َ ْوجي ُه الوحدات األفق ّية واالختياريّة نحو املسائل التطبيق ّية اإلجرائية Operational skills
(من قبيل مسائل التّواصل ومتتني التّكوين واإلشهاد يف اللّغات األجنبيّة ودعم التّعليميّة

 -ديسمبر 2021

109

والتجمة والتّعريب من بداية املسار يف مستوى اإلجازة فضال عن التّعلّم ّية والحاسوب ّية /
ّ
َني باالعتامد عىل الوسائل التكنولوجية
املعلوماتية والرتكيز عىل التشغيل ّية ودعم التكوين التِّق ّ
والتطبيقات املعلوماتية والربمج ّيات الحديثة وبنوك املعطيات وقواعد البيانات ومعالجة
ودعم التعليم االفرتايض عن بعد).
اللغة معالج ًة رقمي ًة ِ
4.تعزي ُز فُرص اإلدماج يف سوق الشّ غل بتدعيم الوحدات األساس ّية العلم ّية بوحدات أفق ّية
ِم ْهن ّية تركّ ُز عىل البعد الهنديس يف التدريس وتق ّوي الجوانب االحرتافية بفضل تع ُّه ِد التعاون
عاقدي يف التكوين مع النسيج االجتامعي واالقتصادي والصناعي.
التّ
ّ

§مسارات مجدّ دة تستجيب لروح العرص
بَ َعثت املسار ِ
ات األكادميي َة املج ّدد َة منذ  2017مبا يستجيب للثورة التكنولوج ّية التي مير بها
وتغيِ أمناط االتصال والتواصل وتب ُّد ِل مفهوم التعلم والتعليم عرب الوسائط الحديثة (برنامج
العامل ُّ
الجامعات األمريكية مع أورغن وغريها منذ سنة  2004والجامعات الصينية بكني  1995وداليان
وتيان جني يف  .)2014وتع ّزز بذلك التكوين العلمي وال ّنظري املتني ثم دعمنا ُه يف مستوى الوحدات
األفق ّية واالختياريّة بوحدات منفتحة عىل املهارات اإلجرائية والتطبيقية مبا يع ّزز التشغيل ّية واملهن
خصص يف اللسانيات واألدب والحضارة والرتجمة .وبداية من
ويسترشف متتني التكوين صلب التّ ّ
رشع يف عقد التّدريبات داخل مؤسسات التعليم مبا يُع ّود الدارسني
السدايس ّ
السادس من اإلجازة يُ َ
عىل االنفتاح عىل سوق الشغل ويُع ّزز مهاراتِهم اإلجرائيّ َة والعمليّة ،تم العمل عىل إرساء ثالثة
التجمة و( )3تعليم ّية العرب ّية لل ّناطقني بغريها.
أصناف من املاجستري وهي ( )1البحث و(ّ )2
ويُبنى جميعها عىل التّكوين األسايس يف الجذع املشرتك الذي تلقّاه الطالب خالل السنوات الثالث
األوىل والذي متت فيه مراعاة التكوين األفقي واالختياري ذي املنحى التطبيقي امل َهار ِّي.
وال بد إىل ذلك من البحث عن هياكل ملسارات الرتبص ومن املمكن إيجاد ذلك داخل املعهد
عن طريق وحدات البحث القامئة وخصوصا وحدة قسم العربية والرتجمة املوسومة باملعنى
واملعالجة اآلل ّية أو سائر الوحدات (اللّغة واألشكال الثقاف ّية والتقاطع يف اآلداب) .فيمكن للطالب
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معالجة الكتب املدرس ّية واستغالل وحدات البحث إطارا للرتبّصات والتعاقد مع منظّامت حقوق ّية
وطن ّية ودول ّية أو التعاون كذلك مع جمع ّيات مثل جمع ّية املعجم ّية العرب ّية .ورغم أن مشكلة
التشغيل ليست املسألة الوحيدة املنوطة بالقسم فإنه تجاوز العالقة التقليدية التي تربط بني
التخرج واالشتغال يف مهن التدريس فكان ال بد من البحث عن مسارات تكوين أكادميي جديدة.
مناقشة آفاق التّشغيل يف عالقتها بالشهادات املتصلة بالبحث وذلك برتكيز النظر يف تكوين
كفايات موازية للتكوين العلمي األكادميي تكون مطلوبة يف سوق الشغل مع املحافظة عىل
ولعل إحداث
التكوين العلمي واألكادميي القاعدي ودون املساس بامله ّمة الجوهريّة للجامعةّ .
ماجستري مهني يف الرتجمة وماجستري مهني يف تعلّم ّية العربية للناطقني بغريها بداية من السنة
الجامع ّية  2019-2018يؤكّد هذا التو ّجه .وبداية من السنة الرابعة تتح ّدد مالمح الطالب يف
التخصص املهني بعد أن يكون قىض ثالث سنوات يف الجذع املشرتك وحصل يف
عالقتها بالبحث أو
ّ
سنته الرابعة عىل البكالوريوس .ويختار الدارس مسلكا يواصل فيه تكوينه مع اإلبقاء عىل إمكانية
تخصص البحث ويواصل رسالة املاجستري يف هذا
تغيري املسار يف نهاية السنة الرابعة كأن يختار ّ
االتّجاه .وأوصت هيئة التدريس بأن متت ّد اإلجازة يف العرب ّية عىل أربع سنوات لحاجة الطالب إىل
متتني التّكوين وتعزيزه مع إضافة عام خامس للامجستري وإذا كان نظام إ.م.د هو  8+5+3فاألرجح
أن يكون هذا ال ّنظام الجديد عىل منط  8+5+4وتبدو يف هذا السياق قيمة التكوين املزدوج الذي
يجمع بني التكوين املعريف يف الوحدات األساسية والتكوين املهني والتطبيقي يف الوحدات األفقية
واالختيارية التي تركز عىل اللغات األجنب ّية والحاسوب ّية والرتجمة وعلوم التواصل .وتركّز هذه
املقاربة عىل رواج اللّغات وامتدادات سوق اللّغات اسرتاتيج ّيا يف شتّى أنحاء العامل .وكانت الدعوة
إىل إصالح نظام االختياريّات مبا يستجيب لهذا التو ّجه الجديد من قبيل اقرتاح تدعيم اللّغات
األجنبية واختيار وحدات تتامىش واملاجستريين املهن ّيني يف الرتجمة والتعليم ّية .ومن املمكن حتى
يف الوحدات األساسية اختيار بعض املواد القامئة والتي قد تنفتح عىل التعليمية مثل اإلنتاج
الشفوي واإلنتاج الكتايب وتدريس النص األديب والحضاري ببيان طرق إعداد جهازه البيداغوجي
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وأشكال تقييمه والخروج بذلك من مجرد املعرفة البيانية إىل إطار أوسع يتصل بالتدريس والتطبيق
والتقييم .وهو ما يجعلنا ننفتح عىل مسألة الكفايات الشخصية  Soft Skillsوبيان إطارها املالئم
وكيفية توظيفها .ويعمل قسم العربية والرتجمة عىل أن ينفتح عىل بقية األقسام ليضمن النجاعة
يف ماجستري التعلمية إذ يد ّرس بعض الوحدات أساتذ ٌة من قسم الفرنسية واالنجليزية وغريهام.
وتبدو النقطة املتعلقة بإصالح منظومة تقييم الطالب باعتامد املعايري الدولية للتقييم يف حاجة
إىل بحث ومزيد توضيح من أجل تحديد املقصود باملعايري الدولية.
األسايس املتعلّق بإطار
غري أ ّن الوثيقة تنطوي عىل بعض النقاط املبهمة من قبيل القانون
ّ
التّدريس والنقطة املتعلّقة بالتقييم فهل املقصود باالمتحانات السداس ّية امتحانات املراقبة أو
االمتحانات األساس ّية .وقد أُق ّر من املرشوع إقرارا قطع ّيا النقا ُط التالية:
5.اعتامد أعداد املراقبة يف احتساب املعدل سواء يف الدورة الرئيسية أو يف التدارك.
6.إلغاء إجبارية اعتامد أعداد املراقبة املستمرة يف وحدتني عىل األقل وتعويضهام بالربط بني
طبيعة التكوين ونظام التقييم.
7.توسيع اعتامد األعداد اإلقصائية  Notes éliminatoiresيف املواد األساسية.
8.توسيع اعتامد االختبارات الشفوية خصوصا يف اختصاص العربية.
9.اإلشهاد يف الوحدات األفقية والعمل عىل توسيع فكرة اإلشهاد وتركيز إجراء ملحق الشهادة
مع إضافة إىل االعتامد والتقييس اإللكرتوين.
	10.إمكانية إعادة اجتياز االمتحان يف دورة التدارك بالنسبة إىل الوحدات التي تحصل فيها
الطالب عىل  10من  20أو أكرث يف الدورة الرئيسية.
	11.الرتحيب بفكرة تكوين األساتذة الجامعيني يف تقنيات التقييم وعلومه.
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§تعديل مسارات العربية يف القسم عىل ضوء برنامج اإلصالح
كان من آثار النقاش الذي طرحته مسألة إصالح منظومة التعليم العايل أن عقد قسم العربية
والرتجمة بجامعة قرطاج العز َم عىل إحداث مسارات تكوين ذات صبغة مهن ّية احرتافية تطبيقية
من قبيل مسار الرتجمة التطبيقية ومسار تعليمية املواد املطبقة عىل اللغة العربية .وحتّى قبل
استفحال جائحة الفريوس التاجي ومنذ أواخر سنة  2017أثريت بجدية مسألة بعث مسارات
مهن ّية مشرتكة البناء  co-construitيف تعليم ّية اللغات األجنبية باعتامد الوسائل التكنولوجية
واملنصات اإللكرتونية مطبقة عىل مجاالت واسعة تهم اللغة األ ّم من قبيل تعليم العرب ّية للناطقني
بغريها والرتجمة التحريرية والشفوية والعربية املختصة لألعامل واإلعالم واإلدارة والتواصل
والدبلوماس ّية .وقد ط ُــرحت مسألة اختيار املستوى الذي يندرج فيه هذا املسار (ماجستري بحث
مهني) ،عندما س ّدت اآلفاق أمام املاجستري ذي البناء املشرتك مبا أنه يستدعي التزاما
 /ماجستري ّ
من لدن الرشكاء املهنيني بالتشغيل وضامنا تعاقديا بانتداب نسبة من الخريجني .وملا كانت الغاية
دمج التعلامت والكفايات ضمن تصور تطبيقي عميل استقر الرأي عىل بعث مسار مهني تنصهر
فيه بشكل أفقي العديد من التخصصات اللغوية والتعليمية والتكنولوجية والتسويقية داخل
ماجستري أول من نوعه بالبالد التونسية موسوم بــ "املاجستري املهني يف هندسة وتدريس اللغات
األجنبية مطبقا عىل العربية للناطقني بغريها" عرب الوسائط الحديثة (باستخدام التكنولوجيات
خصصات اللّغويّة
ومنصات التدريس عن بعد) ،يستوعب  35طالبا يف ّ
كل دفعة من مختلف التّ ّ
(عرب ّية ،انڨليزيّة ،أملان ّية ،إيطال ّية ،إسبان ّية ،روس ّية ،فرنس ّية ،صين ّية) واالتصالية واإلعالمية
واملعلوماتية والرتجم ّية ...وينفتح عىل العلوم اإلنسانية والعلوم الصحيحة عىل ح ِّد َسواء ،بغية
توفري أكرث ما ميكن من حظوظ اندماج املعارف والكفايات مبا يخدم اللغة العربية يف سياق دويل
وعاملي يقوم عىل التنافس بني األلسن واحتالل املكانة األبرز داخل الجغرافيا اللغوية مبا يضمن
أوفر الحظوظ للتنمية املستدامة التي تركز اليوم عىل املهارات الشخصية الناعمة.
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أما الجمهور املتلق ّـي فهو صنفان:
.أالطلبة املحرزون عىل الباكالوريوس (أو األستاذية  /اإلجازة) ،والغاية من التكوين هي
خاصة (مع دعوتهم إىل
إعدادهم لتدريس العرب ّية لألجانب يف مؤسسات عموم ّية أو ّ
الخاصة الحقا) وتدريبهم ال عىل مج ّرد التعليم
مؤسساتهم
ّ
التفكري يف إمكان ّية بعث ّ
وإنّ ا عىل حذق مهن التّدريس باملعنى الواسع للمصطلح مبا يشمل إعداد املناهج
عىل محامل إلكرتونية وإعداد التدريبات متعددة الوسائط وإدارة املنصات اإللكرتونية
للتعليم االفرتايض عن بعد والترصف يف املواقع اإللكرتونية للتعليم والتد ّرب عىل بعث
املؤسسات الخاصة عىل الشابكة العاملية وتنظيم القرى اللغوية والدورات املكثفة
وتسيريها.
.بالطلبة األجانب الراغبون يف تدريس اللغة العربيّة للناطقني بغريها أو تجويد مكتسباتهم.
كتب يف تعليم العربيّة للناطقني بغريها مع
§ميكن ملسار املاجستري أن يكون باعثا عىل تأليف ٍ
كل ما يقتضيه ذلك من رضورة التفكري يف مناهج التدريس ،وهو مستقبال سيسعى إىل إطالق
ّ
نسخته الدولية التي تستقبل حضوريا وافرتاضيا مشاركني من القارات الخمس فضال عن
العناية بدورات تدريب املكونني اقتداء بنشاط منظمتني عريقتني أنشئ املاجستري بفضل
االستئناس بتجاربهام ونقصد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم األلكسو ALECSO
واملنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم اإليسيسكو . ISECSOوكان الرشيك األول هو
جامعة تونس االفرتاضية ولها تجربة واسعة وثرية يف مجال التعليم عن بعد عرب منصاتها
املفتوحة عىل اثنتي عرشة جامعة عىل املستوى الوطني موزعة عىل كامل أرجاء البالد.
الخاص (تونس للغات عىل سبيل املثال) .وميكن أن
§ومن املهنيني من ينتمي إىل القطاع
ّ
ميثـّـل هذا الطرف الرشيك األ ّول ضمن املؤسسات التعليمية الخاصة .أما الرشيك الثاين
مؤسستنا األصلية والذي يعود تعاملنا الشخيص معه إىل
فهو معهد بورڨيبة للغات الح ّية ّ
بداية التسعينات (حزيران  )1990واضطلعنا بتنسيق دوراته الصيفية لسنوات عديدة (إىل
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حدود حزيران  .)2018وميكن لطلبتنا أن يشاركوا يف دورات تكوين املك ّونني باملعهد ،وذلك
يف شكل تدريب  /تربّصات أو يف صيغة مشاريع ومذكّرات اختتام الدروس.
األجنبي الذي يسعى إىل تعل ّــم اللغة العرب ّية هو جمهور واسع (األمريكيون
§الجمهور
ّ
واإليطاليّون والصينيون واألتراك واإلسبانيون عىل سبيل املثال) .ومنهم من يعمل عىل
اكتساب املهارات التي تتيح له أن يضطلع بتدريس اللغة العرب ّية .ولقسم العربية والرتجمة
بجامعة قرطاج اتفاقيات رشاكة وتعاون مع العديد من الجامعات يف العامل التي يقيض
طالبها سنة كاملة باملعهد العايل للّغات بتونس لتلقي تكوين مكثف يف اللغة والثقافة
العربية وأهم هذه الجامعات جامعة والية أوريغون بالواليات املتحدة األمريكية وجامعات
بكني وداليان وتيانجني وهيلونغيانغ للدراسات الدولية بجمهورية الصني الشعبية.
األجنبي نحو اتباع مسلك التعل ّــم عن
§وتكمن الصعوبة التنظيم ّية يف اتجاه الجمهور
ّ
الحضوري ولهذه األسباب فإن
بعد مع إمكان ّية تأمني عدد من الساعات يف إطار التكوين
ّ
الستخدام التكنولوجيات والوسائط اإللكرتونية واملنصات االفرتاضية الحديثة أبلغ األثر يف
ولعل التو ّجه
الصبغة ال ّدول ّية عىل مخرجاتهّ .
ضامنة نجاعة هذا التكوين ودميومته وإضفاء ّ
األمثل يك ُم ُن يف االنطالق من مستوى املاجستري مع االتجاه نحو تكوين املك ّونني يف مجال
العرب ّية للناطقني بغريها يف شكل ورشات تدريب وحلقات تكوين تطبيقية تجمع بني
خصصات .ومن املفيد أن يت ّم التمهيد للدروس املؤ َّمـنة يف هذه الشهادة وذلك
مختلف التّ ّ
بربمجة عدد من الوحدات االختياريّة يف مسائل التعليم ّية يف مستوى اإلجازة .بل إنّه من
التعليمي يف
الرضوري التفكري يف صياغة عدد من األدوات املساعدة عىل مامرسة العمل
ّ
ّ
إطار هذه الشهادة (تعليم ّية العرب ّية للناطقني بغريها) .ومن الواجب التفكري يف مسالك
إكساب املتعلمني قدرة عىل تص ّور األدوات البيداغوج ّية (التامرين والتدريبات) .ومن املفيد
مهني يضبط مها ّم املك ّون الذي سيتوىل التدريس يف إطار هذه
أيضا التفكري يف إنشاء دليل ّ
واألرجح يف مرحلة أوىل االنطالق من التفكري يف طبيعة التكوين يف صلته باللغة
الشهادة.
ُ
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املد َّرسة :فاملطروح يف هذا املستوى هو مسألة وظائف اللغة العرب ّية املد َّرسة ،وهو أمر ذو
االجتامعي .فللّغة العرب ّية يف الصني وضع مختلف عن وضعها يف الواليات
صلة بعلم اللغة
ّ
كل بيئة وظائف مح ّددة .أما اللغة العرب ّية يف تشاد مثال
املت ّــحدة األمريك ّية ،ولها من ث ّم يف ّ
مؤسسات ّية .واستنادا إىل وضع اللغة املح َّدد (جغراف ّيا
فهي لغة رسمية ولها من ث ّم وظيفة ّ
واجتامع ّيا) يُح َّدد محتوى التدريس والسائل والسندات املساعدة عىل وظائف تدريس
اللغة .أما الجمهور املستهدف فهو باألساس الطلبة التونس ّيون .ومن الواجب دوما التفكري
يف ضامن قدر من التكوين املو ّجه نحو ترسيخ املكتسبات املسبقة (الحاصلة يف مستوى
اإلجازة) .وال ب ّد من تحديد أصناف األجانب املقبلني عىل تعلـّـم العرب ّية لغة أجنب ّية ،وذلك
متخصص
تكنولوجي (غري
علمي أو
بأن نأخذ بعني االعتبار من كان منهم
ّ
ّ
ّ
مختصا يف مجال ّ
يف مجال اللغة العرب ّية) .وعند ضبط محتويات التكوين ينبغي االستنارة مبا هو سائد يف
مجال تعليم ّية العرب ّية ،مبا يفيض إىل:
مهني.
.أبعث ماجستري يف "تعليم ّية العرب ّية للناطقني بغريها" وهو ماجستري ّ

.باملخرجات :تكوين مك ّونني (مد ّرسني) وتكوين ُمع ِّدي الوسائل التعليميّة املستخدمة يف
تعليم العربيّة للناطقني بغريها.
.جالجمهور املستهدفَ :من كانت العرب ّية لغته األ ّم ومن كانت العرب ّية لغة أجنب ّية
بالنسبة إليه.
(مؤسسات منتمية إىل
.دالطرفان املساهامن يف البناء املشرتك :املعاهد الدولية يف تونس ّ
سبب املوافقة املؤسسية عىل
القطاع
ّ
الخاص) ومعهد بورڨيبة للغات الح ّية .ويعود ُ
إحداث املسار إىل فتح اآلفاق يف وجه حاميل اإلجازة قصد مواصلة الدراسة يف املاجستري
من أجل دعم تشغيلية أصحاب الشهائد وتحقيق االندماج يف الحياة املهن ّية وتدعيم
املسارات التّطبيق ّية ذات الكفاءات العمل ّية اإلجرائ ّية .وتندرج املسارات املهنية ذات
البناء املشرتك ضمن رؤية جديدة شاملة للتّعليم العايل والجامعي بالبالد التّونس ّية
املؤسسات الجامع ّية
تربط التّكوين باالنفتاح عىل املحيط والبيئة الحاضنة وتعترب أ ّن ّ
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مؤسسات املجتمع املهن ّية والصناع ّية مبا يزيد من إشعاعها داخل
يف عالقة تكامل مع ّ
واألكادميي املتّفق عليه منذ قديم العصور يف
املجتمع دون أن تفقد دورها العلمي
ّ
إنتاج املعرفة ونرشها .ورغم أ ّن ال ّنصوص القانون ّية املنظّمة للمسارات املهن ّية ذات البناء
املشرتك تجيز إمكان ّية االكتفاء بسنة واحدة من التّكوين املهني سواء يف نهاية اإلجازة أو
يف ختام املاجستري يُنتقى خاللها مجموعة صغرية من الطالّب (ال تتجاوز الثالثني طالبا
عىل أقىص تقدير) لتكوينهم يف إحدى املهن ذات الطّاقة التشغيل ّية العالية باالشرتاك مع
مهن ّيني من القطاع ،فإ ّن واضعي تص ّور املاجستري املهني يف التّعلّم ّية قد فضّ لوا يف بداية
التكيز عىل التّكوين يف مستوى املاجستري تعويال عىل نضج الطالّب وصالبة
املرشوع ّ
تكوينهم ومهاراتهم اللّغويّة ومعارفهم اإلجرائ ّية وتوزيع هذا التّكوين عىل سنتني اثنتني
لضامن املخرجات والتّأكّد من بلوغ التّكوين غاياته وأهدافه املعرف ّية والعمل ّية املرج ّوة
يل إذا اتّضحت جدواه وبدا أ ّن املشاركني يف
منه مع إمكان ّية العود إىل ال ّنظام األص ّ
املاجستري املهني ذوو مستوى رفيع يف املهارات اللّغويّة واملهن ّية التّطبيق ّية يخ ّولهم
االكتفا َء بسنة واحدة من التّكوين .ولتلك االعتبارات مجتمعة ،يقوم املاجستري املهني
يف "هندسة وتدريس اللّغات األجنبية ،مط ّبقا عىل العرب ّية لل ّناطقني بغريها" عىل مبدأ
املتحصلون
التخصص األ ّول :الطلبة التّونس ّيون
تخصصني فرع ّيني ،تركيبة
ّ
ّ
التمييز بني ّ
خصوصا عىل اإلجازة يف العرب ّية أو لغات أخرى أو يف املعلومات ّية املط ّبقة عىل الوسائط
املتع ّددة ويدوم التّكوين بالنسبة إىل هذه الفئة  3سداس ّيات تدريسا مع سداس ّية
واحدة للتّدريب والرتبّص تشفع مبذكّرة تخ ّرج تناقش أمام لجنة مك ّونة من األكادمي ّيني
واملهن ّيني وتتّصل مبهن التّدريس .وقد نبعت فكرة إحداث املاجستري من وثيقة مخرجات
إصالح التّعليم العايل التي صدرت يف شهر أفريل  2018عن سلطة اإلرشاف ورغبة
العلمي
قسم العرب ّية والرتجمة يف املعهد العايل للّغات بتونس يف التش ّبث بالتكوين
ّ
واألكادميي الذي تنهض به الجامعات قاطبة ورضورة االنفتاح عىل الرضورات املجتمع ّية
ّ
التي أنتجتها الظّروف ال ّراهنة وخصوصا ما اتّصل منها بتشغيل ّية حاميل الشّ هادات العليا
الذين فاق عددهم  50ألف معطّل عن العمل أغلبهم من اإلنسان ّيات ونسبة كبرية
الضري التفكري
تخصص العرب ّية .وبناء عىل أنّه بات من ّ
منهم من حاميل الشّ هادات يف ّ
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والتجمة باملعهد فقد رأت هيئة التّدريس وساندها يف
يف مصري خ ّريجي قسم العرب ّية ّ
ُخصص اإلجازة األساس ّية يف اللّغة واآلداب والحضارة
باملؤسسة أن ت َّ
ذلك املجلس العلمي ّ
العرب ّية لتمتني التّكوين يف املعارف العلم ّية واملهارات اللّغويّة ومسائل البحث مع
بكل من
األكادميي ال ّنظري مبهارات عمل ّية تطبيق ّية تتّصل ّ
تطعيم هذا التّكوين
ّ
التّعليم ّية والرتجمة وحذق اللّغات األجنب ّية واملعلومات ّية يف مستوى الوحدات األفق ّية
واالختياريّة عىل امتداد هذا الجذع املشرتك .ويفيض هذا التّامزج بني وحدات البحث
ووحدات التطبيق إىل األصناف الثالثة من املاجستري :ماجستري بحث يف اللّغة واآلداب
والحضارة العرب ّية ،ماجستري مهني يف الرتجمة منفتح عىل سائر األقسام وماجستري
مهني يف تعلّم ّية العرب ّية لل ّناطقني بغريها منفتح عىل كفاءات التّدريس باألقسام األخرى
املختصة يف التعليم ّية والبيداغوجيا والحاسوب ّية من جامعة قرطاج أو من غريها من
ّ
الجامعات عىل املستوى الوطني واإلقليمي وال ّدويل .وال يقترص التّكوين يف "تعليم ّية
وهندسة اللّغات لل ّناطقني بغريها ،مط ّبقا عىل العرب ّية" عىل التّدريس باملعنى الض ّيق
الصلة مبجال تعلّم اللّغات لل ّناطقني بغريها من
للكلمة بل ينفتح عىل جميع املهن ذات ّ
إعداد للوسائل البيداغوج ّية الورق ّية وال ّرقم ّية وصناعة الكتب ال ّدراس ّية وإنتاج األدوات
منصات التّعلّم اإللكرتون ّية وتصميم املواقع اإللكرتون ّية
البيداغوج ّية ال ّرقم ّية وإدارة ّ
لتعلّم اللّغات للناطقني بغريها ووضع االختبارات واالمتحانات اإلشهاديّة وتنظيم
دورات اللّغات املكثّفة والقرى اللغوية وتقديم االستشارات يف مجال التّكوين وإعداد
األجهزة البيداغوج ّية لل ّدروس وتنظيم وتنشيط ورشات تكوين املك ّونني والقدرة عىل
التشبيك يف هذه املجاالت .وقد نبعت فكرة وضع هذا املسار من الحاجة املتنامية عىل
الخاصة وانتصاب الجامعات األجنب ّية يف
املؤسسات والجامعات
ّ
املستوى الوطني (بعث ّ
واإلقليمي (خصوصا يف
تونس ()…Esprit, Harvard, Georges Town University
ّ
دول الخليج ولبنان واألردن واملغرب األقىص) والدويل (الحاجة املتنامية يف الجامعات
األجنبية يف أوروبّا وآسيا وأسرتاليا وإفريقيا وأمريكا) إىل تعلّم اللّغة العرب ّية لل ّناطقني
متخصصة ذات مهارات
بغريها وإىل تع ّهد هذا ال ّنوع من االختصاص عن طريق كفاءات
ّ
عالية وقدرات مهن ّية وحرف ّية تتجاوز مستويات اإلتقان اللّغوي إىل صناعة التّعليم
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وهندسته مبا يستجيب لثقافة العرص التكنولوج ّية وباستخدام التّطبيقات الحاسوب ّية
الحديثة والربمج ّيات عىل الهواتف الذّك ّية .ونظرا لهذا الطلب العاملي واالنفتاح عىل
الوسائل التكنولوج ّية الحديثة مبا يستدعيه ذلك من املعالجة النظريّة واملعرف ّية ملسائل
تتعلّق باألطر املرجع ّية املشرتكة لتدريس اللّغات واالختبارات بجميع أصنافها وخصوصا
منها اإلشهاديّة من قبيل  DALF, DELF, TOEFL , TOEICفقد استرشف القسم
وضع نسخة أخرى مع ّدلة ومخترصة للامجستري تتّجه إىل طالّب ومد ّرسني منتسبني إىل
الجامعات األجنبية يف إطار برامج التّعاون الدويل من قبيل إيراسموس +أو االت ّفاق ّيات
اإلطاريّة بني الجامعات وتكون يف شكل ماجستري مشرتك  Master Conjointله نفس
القيمة العلم ّية والتّطبيقية ولك ّنه يُختزل يف فرتة زمن ّية أقرص ويط ّوع مستويات اللغة
املعتمدة يف التدريس.
التخصص الثاين :الطلبة املنتسبون إىل الجامعات األجنب ّية م ّدة التّكوين تدوم سداس ّية
تركيبة
ّ
يل أو يف تونس حسب
واحدة مع سداس ّية للتدريب (افرتاض ّيا عن بُعد وحضوريّا) يف البلد األص ّ
واملهني .وميكن
األكادميي
اختيار الطّالب ولجنة اإلرشاف عىل املاجستري املؤلّفة من الطرفني
ّ
ّ
للتّكوين يف هذا املاجستري ال ّدويل املشرتك أن يُقام يف جامعة قرطاج بقسم العرب ّية والرتجمة
املؤسسات املهن ّية
باملعهد العايل للّغات بتونس أو كذلك يف الجامعات األجنب ّية الرشيكة أو ّ
الشوط العلم ّية واألكادمي ّية التي ت ّم مبقتضاها إحداث املاجستري املهني
ومراكز التّكوين وفق ّ
األصيل " تدريس وهندسة اللّغات األجنب ّية ،مط ّبقا عىل العرب ّية لل ّناطقني بغريها" .وتسند شهادات
املهني ذي البناء املشرتك إىل املشاركني يف هذا املسار بعد مناقشة مشاريع تخ ّرجهم
املاجستري
ّ
املتمثّلة يف تقارير الرتبّص والتّدريب ومذكّرات البحث التطبيقي .وميكن أن يتم ّخض عن هاتني
النسختني من املاجستري املهني تنظيم دورات تدريب ّية قصرية وورشات عمل لفائدة املتدربني
واملد ّرسني والطالب املنتسبني إىل الجامعات األجنبية سواء يف تونس أو يف الخارج .غري أ ّن املشاركة
فيها ال تفيض إىل الحصول عىل دبلوم وإنّ ا مج ّرد شهادة مشاركة مييض عليها الطرفان املسؤوالن
عىل التّدريب .والغاية من إحداث املاجستري مزدوجة ،فهو من جهة أوىل وعىل األمد العاجل يز ّود
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سوق الشغل عىل املستويني الوطني والدويل بكفاءات عالية يف مجال مهن التّدريس ويساهم
يف الرفع من مستوى أداء املهنة ونجاعتها .غري أنّه عىل األمد اآلجل ميكن أن يط ّور البحث
خصصات إذ
العلمي يف مجال تعلّم ّية العرب ّية لل ّناطقني بغريها بناء عىل مبدأ انفتاح املعابر بني التّ ّ
ّ
ميكن لخ ّريج ماجستري "تدريس وهندسة العرب ّية لل ّناطقني بغريها" أن يعيد االندماج يف مسلك
البحث بعد أن ينجز رسالة بحث يف املاجستري ويث ّمن الوحدات املتحصل عليها ويواصل رسالة
تخصصه من قبيل وضع إطار مرجعي مشرتك لتعليم العرب ّية
الدكتوراه يف قضايا ذات صلة مبجال ّ
لل ّناطقني بغريها أو وضع اختبار قيايس مو ّحد للتّقييم اإلشهادي لداريس العرب ّية لل ّناطقني بغريها.
ومن شأن هذه املسائل جميعها أن تط ّور تدريس العرب ّية لل ّناطقني بغريها يف العامل قاطبة وأن
تيس حراك الطّالّب وال ّدارسني بني ال ّدول األجنب ّية والبلدان العرب ّية .وانسجاما مع ال ّروح العا ّمة
ّ
املهني املشرتك يف تعلّم ّية اللّغة لل ّناطقني بغريها حاول واضعو تص ّور الربنامج التّعويل
للامجستري
ّ
عىل كفاءات متن ّوعة ضمن تركيبة هيئة التّدريس تجمع بني تركيبات لغويّة مختلفة العرب ّية
تخصصات متقاطعة من قبيل التعليم ّية واللّغة واللّسان ّيات
واالنڨليزيّة والفرنس ّية وغريها وبني ّ
رصف حتّى يقرب التّكوين أكرث إىل ِ
الحرف ّية
واألدب والثّقافة واملعلومات ّية والخ ّط العر ّيب وعلوم التّ ّ
وال يختزل التّدريب يف الجوانب اللّغويّة الشكل ّية وال ّنظريّة بل يقرب إىل الثقافة واالتّصال
والتّواصل الثقا ّيف  .Interculturalitéويهدف التّكوين إىل تخريج كفاءات قادرة أيضا عىل التّأقلم
املتغية يف مختلف البيئات الثقاف ّية وعىل مواجهة مختلف
مع حاجات املهنة وظروف العمل
ّ
الصعوبات واألزمات التي تعرتضها يف أداء مه ّمتها فضال عن قدرتها عىل التّك ّيف مع فضاءات
مؤسسات تعليم ّية ودور نرش ومراكز تكوين وتدريب ومخابر لغة ...فضال عن املرونة
العمل من ّ
ومتخصص ولجميع
وعامي
يف التّعاطي مع مختلف مستويات اللّغة وأمناطها من فصيح ومعارص
ّ
ّ
الفئات العمريّة عىل تن ّوع وظائفها وشواغلها وجميع طرائق التّدريس التقليدي منها والقائم عىل
تكنولوجيات االت ّصال والتّواصل الحديثة .أ ّما اختيار املرشّ حني من الطالّب فيقوم أ ّوال عىل أساس
املتحصل عليها يف اإلجازة أو يف سائر أصناف املاجستري التي زاولوا
دراسة ملفّاتهم وأفضل ّية نتائجهم
ّ
بيداغوجي
محل اختبار كتا ّيب وشفوي ونفيس
بها تعلّمهم قبل تغيري املعرب .وتكون القامئة األ ّول ّية ّ
ّ
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يشمل املهارات اللّغويّة والقدرات العمل ّية التّطبيقية يف ما يشبه دراسة الحاالت ومحاكاة املواقف
 Simulationوميكن أن يقبل أيضا يف هذا املاجستري املتخ ّرجون الذين طالت م ّدة بطالتهم
والذين يرغبون يف تغيري مسارهم قصد الحصول عىل فرصة يف سوق الشّ غل واالندماج يف عامل مهن
كل سنة جامعـ ّية يف حدود عرشين طالبا
التّعلّم .وتكون طاقة االستيعاب املضبوطة بالنسبة إىل ّ
التخصصات ميكن أن يقبل ضمنه طلبة ماجستري
عىل أقىص تقدير ،وتطبيقا إلجراء فتح املعابر بني
ّ
البحث يف العرب ّية أو اللّسانيات العا ّمة بعد إجراء اختبارات املستوى يف اللّغة العرب ّية .وقد أعربت
عديد األطراف األكادمي ّية واملهن ّية داخل البالد وخارجها عن رغبته يف االنخراط يف هذا املرشوع
األ ّول من نوعه بالبالد التّونس ّية والوحيد من حيث مقاربته الطريفة والفريدة ملهن تدريس
اللّغات لل ّناطقني بغريها الس ّيام منها اللّغة العرب ّية وعن دعمه ومؤازرته بالخربات والتّجارب
اللزمة .ومن بني هذه األطراف نذكر مركز تونس للّغات واملركز العريب للرتجمة ومركز اللّغات
ّ
الخاصة للتقنيات أ ّما من بني الجهات األكادمي ّية فنذكر جامعة تونس االفرتاض ّية
بجامعة تونس
ّ
واملنصات
التي قبلت مبدئ ّيا تأمني الدروس املتعلّقة بالجوانب الرقم ّية والتعليم االفرتايض عن بعد
ّ
الرقم ّية واملخابر التّفاعل ّية بفضل أساتذة املعهد العايل للرتبية والتكوين .أما معهد بورڨيبة للّغات
الح ّية جامعة تونس املنار فقد ناقشنا معه سنة  2017إمكان ّية توقيع ات ّفاق ّية رشاكة يف املجال
للتبية والثقافة
تفيض إىل التكوين والتّدريب والرتبّص املشرتك .ونذكر كذلك املنظّمة العرب ّية ّ
للتبية والثقافة والعلوم  ISESCOواملعهد
والعلوم األلكسو  ALECSOواملنظّمة اإلسالم ّية ّ
الشق ّية بباريس  INALCOوغريها من الهيئات والجامعات واملراكز
الوطني للّغات والحضارات ّ
التي تربطنا بها اتّفاقات رشاكة مثل الجامعات الصين ّية بكني وداليان وتيان جني والتي يؤ ّمن قسم
العرب ّية والرتجمة باملعهد العايل للّغات بتونس تكوين طالّبها عىل امتداد السنة الجامعية مبقتىض
اتّفاقات إطاريّة منذ العام  2014وجامعة والية أورغون بالواليات املتّحدة األمريك ّية التي أ ّمن
القسم دروس طالّبها يف اللّغتني العرب ّية والفرنس ّية منذ سنة  2004وكذلك جامعات يف إيطاليا
وإسبانيا وأملانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا ممن تربطنا به اتّفاقات تعاون يف إطار برنامج املف ّوض ّية
األوروبّ ّية إيراسموس.+
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وتزداد أهم ّية هذا املاجستري خصوصا بعد فتح جامعة قرطاج ملركز "كونفشيوس"
 CONFUCIUSباملعهد العايل للّغات بتونس واعتزام جامعة داليان بجمهوريّة الصني الشعبية
تنسيق بعثات  52قسام من أقسام اللّغة العرب ّية بالصني وإيفاد الطالب من مختلف هذه الجامعة
لدراسة اللّغة العرب ّية بقسم العرب ّية والرتجمة باملعهد العايل للّغات بتونس عىل امتداد السنة
مم سيحتّم التّفك َري الجدي يف بعث مركز لتدريس الثّقافة واللّغة العرب ّية لل ّناطقني
الجامعيةّ ،
بغريها يكون مق ّره املعهد العايل للّغات ويكون خريّجو املاجستري املهني من املوارد البرشيّة
رصف والتسيري وإعداد الربامج
امله ّمة التي سيع ّول عليها املركز يف تسيري شؤون التّدريس والتّ ّ
التخصصات من
والتويج للمنتج البيداغوجي مبختلف أصنافه .وتنبع الحاجة إىل توسيع مروحة
ّ
ّ
السعي إىل االستجابة لحاجيات الجامعات األجنب ّية املتزايدة ملك ّونني يف اللّغة العربّية ،وكذلك
قصد متكني حاميل اإلجازات يف اللغات املختلفة من مواصلة دراستهم يف مستوى املاجستري
املهني املساعد عىل االندماج يف سوق العاملة  /الشغل .وقد بذلت جهود من أجل تعزيز تدريس
ّ
اللغة العربية ونرش ثقافتها يف مختلف أرجاء املعمورة ،خصوصا أن "املاجستري املهني يف هندسة
وتدريس اللغات األجنبية مطبقا عىل العربية للناطقني بغريها" عرب الوسائط الحديثة (باستخدام
التكنولوجيات ومنصات التدريس عن بعد) ،عىل أُهبة تخريج أول دفعة من أربعة وثالثني طالبا
وطالبة من مختلف التخصصات بعد أن يكونوا أنهوا مرحلة التدريب وإعداد مشاريع التخرج
عىل امتداد ستة أشهر قصد الحصول عىل دبلوم املاجستري .ويت ُّم إعداد خ ّريجيه للعمل يف
مختلف بلدان العامل حيث يوجد اهتامم بتدريس العربية حضوريا أو عرب شبكة االنرتنت .وهي
نخبة واعدة من مدريس املستقبل واملشتغلني عىل "مهن التدريس والتعليم" بوجه عام يف البالد
التونسية وخارجها ممن سيبادرون بتأسيس مشاريع تخرجهم يف إعداد املواد املدرسية وإنشاء
املواقع التعليمية االفرتاضية عرب املنصات اإللكرتونية للتعليم ،وتنظيم الدورات املكثفة والقرى
اللغوية وإدارة منصات التعليم عن بعد ...وقد اكتسبوا الخربات النظرية والتطبيقية األساسية مبا
يجعلهم قادرين عىل خوض هذه التجارب املهنية .ويعمل بفضل التعاون مع مؤسسات التعليم
الخاصة عىل تيسري مهمة عدد من الطالب يف إنجاز مشاريع تخرجهم وتنفيذ م ّدة التدريب

122

 -ديسمبر 2021

(الرتبص) التي تغطي السداسية الرابعة واألخرية من دراستهم بأن تُعهد إليهم مهمة املشاركة
واملساهمة الرمزيّة عن بعد مرحليا يف بعض النشاطات التي يؤمنها الرشكاء أو بالرتخيص لهم يف
معالجة "املواد البيداغوجية" يف اللغة العربية رقميا لتغدو وسيلة تعليم حية وتفاعلية مبا يدخل
عليها الحركية الالزمة ملزيد نرشها يف نسخ إلكرتونية رقمية حركية تستفيد مبا عىل الشَّ ابِكة من
موارد مثينة ووضع محتوياتها عىل منصة إلكرتونية تفاعلية للتعليم عن بعد جنبا إىل جنب مع
حوسبة املوارد التعليمية التي مل تعد مستخدمة .وهو ما متكَّن الطالب فعال من إنجازه مع بعض
الكتب ضمن نشاط موسوم بــ "تثمني ورقمنة املوروث البيداغوجي واملواد التعليمية" ،وكان من
آثاره بث الحياة يف بعض املناهج التي كادت تدخل طي النسيان رغم ما تشتمل عليه من نقاط
القوة واإلبداع .وجميع هؤالء الدارسني وهم أيضا مرشوع باحثني ميكنهم املساعدة مستقبال يف
إنجاز بعض املهامت ضمن اإلطار املرجعي لتدريس العربية وخصوصا األعامل املتعلقة بسرب اآلراء
واالستبيانات واالستجوابات واألشغال امليدانية والتحضري البيبليوغرايف وإجراء مسوحات حول
الكتب واملناهج املدرسية املعتمدة ضمن منهج يهتدون به فضال عن مشاريع إعداد الرصيدين
املعجمي والرتكيبي األساسيني ووضع اختبار الكفايات الشامل يف اللغة العربية يف صيغتيه
اإللكرتونية والورقية واملشاركة يف دورات تدريب املكونني .ويكفي التذك ُري بأن هذا املاجستري
قد أرسيناه عىل إثر التباحث والتشاور مع عديد الجامعات يف العامل وربطناه آنذاك مبسائل
اختبارات الكفاية ،ووضع اإلطار املرجعي العريب املشرتك وتكوين املكونني يف تعليم العربية
ولعل شهادات املشاركة التي ستمنحها مختلف املؤسسات يف الداخل والخارج
للناطقني بغريهاّ .
يف نهاية التدريب ستكون حافزا للمؤسسات الوطنية والدولية من أجل إدماج هذا الشباب
الواعد الذي راهن عىل لغة الضّ اد وإدراجه يف النسيج االقتصادي واالجتامعي .أما بخصوص
سائر املسارات بقسم العربية والرتجمة فإنه يف إطار إصالح منظومة التعليم العايل الذي نرشت
مخرجاته سنة  2018تم إقرار تربصات وأنشطة تطبيقية ضمن مختلف مراحل اإلجازة املو َّحدة يف
اللغة واألدب والحضارة العربية (وهي تدوم ثالث سنوات) .وقد عمل قسم العربية والرتجمة عىل
وضع مسارين اثنني إىل جانب مسار البحث األكادميي وهام التعليمية والرتجمة بداية من السنة
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األوىل من اإلجازة يفضيان إىل ماجستريين مهنيني األول يف الرتجمة والثاين يف تعليمية العربية أما
املاجستري الثالث فهو ماجستري بحث يف اللغة واللسانيات واألدب والحضارة العربية ونأمل أن
يرشع طالب اإلجازة املوحدة بداية من السنة الجامعية  2022-2021يف إنجاز تربصات تطبيقية
يف املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية ورمبا بعض املؤسسات التعليمية العمومية والخاصة
بالداخل والخارج يدعمون خاللها املكتسبات النظرية بخربات تطبيقية ميدانية تؤهلهم مستقبال
لالندماج يف أنشطة النسيج االقتصادي واالجتامعي .وقد تعاونا يف صياغة التصورات البيداغوجية
مع السادة املتفقدين بالتعليم االبتدايئ والثانوي باعتبارهم مرجعا مهام يف هذا التخصص ولقينا
منهم الكثري من املقرتحات البناءة التي صغناها يف إجراء عميل ميكّن طالبنا من تلقي تدريبات
ميدانية يف املؤسسات الراجعة بالنظر إىل مختلف األقسام التي تهتم باللغة العربية وحضارتها
وثقافتها مبا تسمح به اإلمكانات .ونحن نستعد اآلن إلطالق النسخة الدولية لهذا املاجستري عرب
التعليم االفرتايض عن بعد والحضوري كذلك يف مختلف جامعات العامل وخصوصا منها الجامعات
الرشيكة التي تربطنا بها عالقات متينة منذ تأسيس القسم سنة  1964واملنترشة يف أغلب قارات
العامل الخمس ومبقدورها استيعاب الطالب من مختلف التخصصات واملستويات اللغوية جنبا إىل
جنب مع تطوير ورش تدريب املدربني التي نخص بها املدرسني واملدرسات من مختلف الجامعات
واملؤسسات التعليمية يف أرجاء املعمورة .واألكيد أن هذه النقاط جميعها ستكون مدرجة يف
مذكرات التفاهم املنشودة مع املؤسسات ،وميكن أن نعتمد التدرج يف تنفيذ هذه النقاط حتى
ولعل هذه اللمحة املوجزة عن نشاطات القسم يف مختلف
ال نجانب الواقعية واملوضوعيةّ .
املجاالت تقدم فكرة عامة عام ميكن أن ميثل محاور تقاطع بني مجاالت اهتاممنا بغض الط ْرف عن
تفاصيل كل تخصص من قبيل التعليمية والرتجمة واللسانيات واللغة واألدب والحضارة وهي كلها
تصب يف هدف واحد يخدم طالب قسمنا يف مختلف السنوات واملسارات الجامعية واملستويات
بد ًءا باإلجازة إىل ال ّدكتوراه.
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التعريف بمالمح المسلك المبتكر

1.انتامء املسلك
مجال التكوين
املادة (أو املواد)
التخصص أو املسلك
تاريخ انطالق التكوين

الـــلغـــــــات واآلداب
اللّغة العربيّة للناطقني بغريها
الـعرب ّية (لل ّناطقني بغريها)
 15سبتمرب 2019

2.أهداف التكوين:
يهدف مرشوع املاجستري املهني يف "اللّغة العربيّة لل ّناطقني بغريها" والذي يستأنس مبجاالت
تعليمية وهندسة اللّغات األجنب ّية مط ّبقة عىل العربية للناطقني بغريها إىل فتح آفاق التشغيل
يف وجه مجموعة من خ ّريجي عدد من اإلجازات املختلفة يف اللغات ،وهي إجازات يشكو
املهني .ومن املعلوم أ ّن قطاع تدريس العرب ّية للناطقني
خ ّريجوها من صعوبات يف االندماج
ّ
بغريها ميثّـل مجاال واعدا الستيعاب عدد ال بأس به من الخ ّريجني وذلك بسبب الحاجة
إىل املد ّرسني يف العربيّة لل ّناطقني بغريها وطنيّا وإقليميّا ودوليّا ،مع اختالف مهن التدريس
املنصات
وتن ّوعها وإىل املشتغلني مبهن التّدريس عموما من واضعي املناهج املدرس ّية ومشغّيل ّ
اإللكرتون ّية للتّعليم االفرتايض وعن بعد .ويسعى املاجستري إىل منح الطالب مجموعة متن ّوعة
من الكفاءات واملهارات واملعارف املتكاملة ،أبرزها :الكفاءات اللغوية وقدرات التواصل وفهم
مختلف الثّقافات .وكفاءات التدريس واملهن ذات الصلة بتعليم اللّغات الحضوري وعن بعد.
والكفاءات املعلومات ّية والتقنية( :يف هندسة تعليم اللّغة العرب ّية لل ّناطقني بغريها) ،وكفاءات
النفاذ إىل املعلومة املناسبة الستعاملها يف تعليمية وهندسة اللّغة العربية للناطقني بغريها
كفاءات التسيري املهني والتعامل مع مختلف أنواع الفاعلني وطالبي الخدمات ومسدي خدمات
ومؤسسات
ومؤسسات التّكوين
ّ
الخاصة ّ
تدريس العربيّة لل ّناطقني بغريها مبا يف ذلك دور النرش ّ
التعليم.
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3.اآلفاق املهنية للمسلك:
تتسم اآلفاق املهنية ملسلك "اللّغة العرب ّية لل ّناطقني بغريها" بسمتي التع ّدد والتن ّوع ،وأبرزها:
الخاص (بعث مركز تكوين) أو مد ّرس أجري (لدى أحد
صاحب مرشوع منتصب للحساب
ّ
مراكز التّكوين أو املدارس والجامعات الخاصة داخل البالد وخارجها) .أو واضع برامج وكتب
مدرسية (لدى دور النرش) ،أو مستشار يف مسائل التّدريس وتنظيم دورات وورشات التّكوين
(يف املجاالت االقتصادية والتجاريّة واالجتامع ّية والثقاف ّية).

4.مالمح خ ّريج املاجستري املهني يف "اللّغة العرب ّية لل ّناطقني بغريها"
يهدف املاجستري إىل فتح آفاق التشغيل يف وجه امل ُحرزين عىل عدد من اإلجازات املختلفة يف
ِ
ومعاصها وعا ِّميِّها)
اللغات والرتبية واإلعالميّة .ولعل قطاع تدريس العربيّة للناطقني بغريها (فصي ِحها
ميثّـل مجاال واعدا الستيعاب الخ ّريجني وطن ّيا وإقليم ّيا ودول ّيا .وهو موجه إىل املشتغلني مبهن التّدريس
نصات اإللكرتونيّة للتّعليم االفرتايض عن بعد .يسعى
عموما من واضعي املناهج املدرسيّة ومشغّيل املِ ّ
املاجستري إىل منح الطالب مجموعة متن ّوعة من الكفاءات واملهارات واملعارف املتكاملة ،أبرزها:
.أالكفاءات اللغوية (يف العربية واللغات األجنبية) وقدرات التواصل وفهم مختلف
الثّقافات.
.بكفاءات التدريس وعلوم الرتبية والتعليم وعلم النفس الرتبوي وحذق املهن ذات الصلة
بتعليم اللّغات حضوريّا وعن بعد.
.جدعم الكفاءات املعلومات ّية والتقنية :كفاءات املعالجة اآللية للمواد البيداغوجية ورقمنتها.

.دتعزيز الكفاءات التسويقية والرتويجية وقضايا الحوكمة والجودة واالعتامد.

وهذا املسار األكادميي املجدد عرب الوسائط الحديثة (باستخدام التكنولوجيات ومنصات
التدريس عن بعد) ،يعمل من أجل تعزيز تدريس اللغة العربية ونرش ثقافتها .ويت ُّم إعدادهم
للعمل يف مختلف بلدان العامل حيث يوجد اهتامم بتدريس العربية حضوريا أو عرب شبكة األنرتنت.
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وهو موجه إىل نخبة واعدة من مدريس املستقبل واملشتغلني عىل "مهن التدريس والتعليم"
بوجه عام يف البالد التونسية وخارجها ممن سيبادرون بتأسيس مشاريع تخرجهم يف إعداد املواد
املدرسية وإنشاء املواقع التعليمية االفرتاضية عرب املنصات اإللكرتونية للتعليم ،وتنظيم الدورات
املكثفة والقرى اللغوية وإدارة منصات التعليم عن بعد .وقد اكتسبوا الخربات النظرية والتطبيقية
األساسية مبا يجعلهم قادرين عىل خوض هذه التجارب املهنية .وقد اقرتحنا بَ ْع ُد عىل العديد من
الجامعات واملنظامت عىل غرار األلكسو واإليسيسكو ومؤسسات التعليم والجمعيات ومكاتب
الدراسات والتكوين يف الداخل والخارج مخطّطا قصد التعاون من أجل تيسري مهمة عدد من
الطالب يف إنجاز مشاريع تخرجهم وتنفيذ م ّدة التدريب (الرتبص) التي تغطي السداسية الرابعة
واألخرية من دراستهم بأن تُعهد إليهم مهمة املشاركة واملساهمة الرمزيّة عن بعد مرحليا يف بعض
النشاطات التي يؤمنونها أو بالرتخيص لهم يف معالجة "املواد البيداغوجية" يف اللغة العربية رقميا
لتغدو وسيلة تعليم حية وتفاعلية مبا يدخل عليها الحركية الالزمة ملزيد نرشها يف نسخ إلكرتونية
رقمية حركية تستفيد مبا عىل الشَّ ابِكة من موارد مثينة ووضع محتوياتها عىل منصة إلكرتونية
تفاعلية للتعليم عن بعد جنبا إىل جنب مع حوسبة املوارد التعليمية التي مل تعد مستخدمة
وهو ما متكَّنوا فعال من إنجازه مع بعض الكتب ضمن نشاط موسوم بــ "تثمني ورقمنة املواد
التعليمية والرتاث البيداغوجي" ،وكان من آثاره بث الحياة يف بعض املناهج التي كادت تدخل طي
النسيان رغم ما تشتمل عليه من نقاط القوة واإلبداع .وجميع هؤالء الدارسني وهم أيضا مرشوع
باحثني ميكنهم املساعدة مستقبال يف إنجاز بعض املهامت ضمن اإلطار املرجعي لتدريس العربية
وخصوصا األعامل املتعلقة بسرب اآلراء واالستبيانات واالستجوابات واألشغال امليدانية والتحضري
الببليوغرايف ومسح الكتب واملناهج املدرسية املعتمدة ضمن منهج يهتدون به فضال عن مشاريع
إعداد الرصيدين املعجمي والرتكيبي األساسيني ووضع اختبارات الكفايات الشامل يف اللغة العربية
واملشاركة يف دورات تدريب املكونني .وهذا املاجستري قد أُ ِّسس عىل إثر التباحث والتشاور مع
عديد الجامعات يف العامل وربطناه آنذاك مبسائل اختبارات الكفاية الشامل ،ووضع اإلطار املرجعي
ولعل شهادات املشاركة التي ستمنحها
العريب وتكوين املكونني يف تعليم العربية للناطقني بغريهاّ .
مختلف املؤسسات يف الداخل والخارج يف نهاية التدريب ستكون حافزا للمؤسسات الوطنية
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والدولية من أجل إدماج هذا الشباب الواعد الذي راهن عىل لغة الضّ اد يف النسيج االقتصادي
واالجتامعي .أما بخصوص سائر املسارات بقسم العربية والرتجمة فإنه يف إطار إصالح منظومة
التعليم العايل التي نرشت مخرجاته سنة  2018تم إقرار تربصات وأنشطة تطبيقية ضمن مختلف
مراحل اإلجازة املو َّحدة يف اللغة واألدب والحضارة العربية (وهي تدوم ثالث سنوات) .وقد عمل
قسم العربية والرتجمة باملعهد العايل للّغات بتونس من جامعة قرطاج عىل وضع مسارين اثنني
إىل جانب مسار البحث األكادميي وهام التعليمية والرتجمة بداية من السنة األوىل من اإلجازة
يفضيان إىل ماجستريين مهنيني األول يف الرتجمة والثاين يف تعليمية العربية أما املاجستري الثالث
فهو ماجستري بحث يف اللغة واللسانيات واألدب والحضارة العربية ونأمل أن يرشع طالب اإلجازة
املوحدة بداية من السنة الجامعية  2022-2021يف إنجاز تربصات تطبيقية يف املدارس اإلعدادية
واملعاهد الثانوية ورمبا بعض املؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بالداخل والخارج يدعمون
خاللها املكتسبات النظرية بخربات تطبيقية ميدانية تؤهلهم مستقبال لالندماج يف أنشطة النسيج
االقتصادي واالجتامعي .ولعل عددا من الحاصلني عىل اإلجازة سيواصلون تكوينهم ضمن "املاجستري
املهني يف هندسة وتدريس اللغات األجنبية مطبقا عىل العربية للناطقني بغريها" .وقد تعاونا يف
صياغة التصورات البيداغوجية مع السادة املتفقدين بالتعليم االبتدايئ والثانوي باعتبارهم مرجعا
مهام يف هذا التخصص ولقينا منهم الكثري من املقرتحات البناءة التي نرجو أن نصوغها يف إجراء
عميل ميكن طالبنا من تلقي تدريبات ميدانية يف املؤسسات الراجعة بالنظر إىل مختلف األقسام
التي تهتم باللغة العربية وحضارتها وثقافتها مبا تسمح به اإلمكانيات.

5.جـدول الجذاذات الواصفة ملضامني الوحدات
موزّعة عىل سداسيات املاجستري
تتضمن الجداول اآلتية جذاذات وحدات الدروس خالل سداسيات املاجستري الثالث
كل جدول ،باإلضافة إىل رمز الوحدة وعنوانها،
(السداسية األوىل والثانية والثالثة) .ويتضمن ّ
املقاصد املنشودة من وضعها يف برنامج الدروس والخطوط الكربى الواصفة ملحتوى التدريس
السدايس.
كل وحدة من وحدات
ونظام االختبار والتقييم يف ّ
ّ
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رمز الوحدة

مقاصد الوحدة:
•املقاصد املعرفية  -العلمية
•ووظائفها العملية – املهنية

EILEMA1.1
EILEMA1.2

EILEMA1.3
EILEMA1.5

EILEMA1.4

•كتا ّيب3( :
ساعات)
شفوي
• ّ

•متكني الطالب من تثبيت مهاراته
اللغوية والثقاف ّية والتّواصل ّية يف
اللغات األجنب ّية من أجل توظيفها
يف املامرسة التعليمية.
االت ّصال والتّواصل الثقايف باالعتامد
عىل اللّغات األجنبيّة (الفرنسيّة
واالنجليزية) غري لغة التّدريس

 منهجيّات وطرائق تدريس اللّغةلل ّناطقني بغريها من الناحيتني
ال ّنظريّة والتّطبيق ّية ته ّيؤا إلعداد
املحتوى واملنهاج

• EILEMA1.3.1نظريّات تعلّم اللّغات
ة
ي
الفارق
األجنبيّة  -االكتساب والبيداغوجيا
ّ
•كتا ّيب3( :
للكهول
ساعات)
اللغة
ة
ي
ّم
ل
تع
بني
الفروق
EILEMA1.3.2
•
شفوي
األم واللّغة األجنبية من الناحيتني ّاللّسانية • ّ
والنفسية

مسالك بناء أنساق املادّة
التّعليميّة
خصائص الخطاب
البيداغوجي

محتوى الوحدة ومك ّوناتها

• EILEMA1.2.1التع ّمق يف اللّغات
األجنبية وتنشيط التفاعل بني الثقافات:
اللغة االنجليزيّة.
• EILEMA1.2.2التع ّمق يف اللّغات
األجنبية وتنشيط التفاعل بني الثقافات:
اللغة الفرنس ّية.

دعم املكتسبات يف الثقافات
واللغات األجنبيّة
املقاربات البيداغوجية
ونظريات التعلم

نظام االختبار
والتقييم

• EILEMA1.1.1املدخل النحوي -
•دعم مكتسبات وكفايات الطّالب
معالجة النصوص تعليم ّيا
يف اللّغة العرب ّية نحويّا ومعجم ّيا
عليمية • EILEMA1.1.2املدخل املعجمي -
ودالل ّيا من خالل املعالجة ال
التأليفتّ ّ معالجة النصوص تعليميّا
لل ّنصوص ومن جهة
• EILEMA1.1.3املدخل الداليل -معالجة
والتّحليل
النصوص تعليميّا

دعم املكتسبات يف اللغة
العربية

عنوان
الوحدة

السدايس
تفصيل وحدات الدروس خالل
ّ

•كتا ّيب3( :
ساعات)
شفوي
• ّ

•مسألة العالقة بني الذاكرة والتعل ّــم • EILEMA1.4.1املعالجة التّحليلية
للمنهاج من خالل بعض الكتب
آليات تخزين املعارف ومسالك
تنظيم املادّة املخ ّزنة من أجل تيسري (.)Manuels
اسرتجاعها واستثامرها يف تعل ّــم
• EILEMA1.4.2بناء هياكل
اللّغات األجنب ّية مبا يساعد عىل
تعليميّة إجرائيّة متد ّرجة املستويات
تحليل مناذج من الكتب ووضع
(.)Maquettes
تص ّور شامل لتد ّرج املستويات
• EILEMA1.5.1مدخل إىل تحليل
•خصائص الخطاب البيداغوجي
املحاورة داخل الفصول
داخل فصول تدريس اللّغة
لل ّناطقني بغريها ،دراسة يف
• EILEMA1.5.2دراسة التفاعالت اللّفظية
التفاعالت اللّفظ ّية
داخل فصول تعلّم اللّغات األجنب ّية

اختبار كتايب
( 4ساعات)
اختبار كتا ّيب
( 4ساعات)
كتا ّيب:
( 3ساعات).
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EILEMA1.6

الوحدة االختيارية

•إدراك وضع اللّغة العرب ّية
ومستوياتها ووظائفها
•التمهيد للمعالجة الحاسوبيّة
واآلليّة للّغة

• EILEMA1.6.1وضعيّة ( )Statutاللّغة
السياقات الثقافيّة
العربيّة يف مختلف ّ
كتا ّيب:
وتحليل حاجات داريس العربية وأهدافهم.
( 3ساعات)
• EILEMA1.6.2مدخل إىل اإلعالم ّية
متعدّدة الوسائط

محتوى الوحدة ومك ّوناتها

دعم املكتسبات اللّسانيّة يف أنظمة
اللّغة صوتا ورسام

•منهج ّية تدريس األصوات والحروف
(املنطوق واملكتوب) يف املستوى
املبتدئ متاما أ 1حسب اإلطار
املرجعي األورو ّيب املشرتك كفايات
ّ
للّغات

• EILEMA2.1.1خصائص ال ّنظام
الصويتّ نظام الكتابة والخ ّط يف اللغة اختباران
كتاب ّيان :يف
العربيّة لل ّناطقني بغريها
• EILEMA2.1.2استخدام التسجيالت كفاية من
الصوتية والتكنولوجيا متعدّدة الوسائط الكفايتني (عن
طريق القرعة):
يف تعليم األصوات والحروف
• EILEMA2.1.3صناعة كرا ّسات األصوات ثالث ساعات
والخط الورق ّية والرقم ّية للمستوى
لالختبارين معا.
املبتدئ متاما مع محاكاة للدّروس

مامرسة تدريس الكفايات واملهارات الشفويّة

رمز الوحدة

مقاصد الوحدة:
•املقاصد املعرفية  -العلمية
•ووظائفها العملية – املهنية

مد ّرس اللّغة لل ّناطقني بغريها :تدريس
مهاريت فهم املسموع واإلنتاج الشّ فوي
يف مختلف املستويات أ ،1أ ،2ب،1
ب ،2ج ،1ج2

EILEMA2.2

EILEMA2.1

عنوان
الوحدة

السدايس الثاين
تفصيل وحدات الدروس خالل
ّ
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• EILEMA2.2.1قضايا لغويّة:
اللّسان ّيات التّقابل ّية وتصحيح األخطاء
الشفويّة يف املستويات املبتدئة
والوسطى واملتقدمة

نظام االختبار
والتقييم

اختبار كتايب
يف أحد فهم
املسموع أو
فوي
اإلنتاج الشّ ّ
يف إحدى
املجموعتني
(ساعتان)

اختبار كتايب
يف أحد فهم
• EILEMA2.2.2أمناط املناشط
املسموع أو
والتدريبات التي تخدم مهاريت
فوي
اإلنتاج الشّ ّ
الشفوي يف
فهم املسموع واإلنتاج
املستويات املبتدئة والوسطى ّواملتقدمة يف إحدى
املجموعتني
(ساعتان)

األسايس واملعالجة
املعجمي
ال ّرصيد
ّ
ّ
املعجميّة يف تدريس اللّغة لل ّناطقني
بغريها يف مختلف املستويات أ،1
أ ،2ب ،1ب ،2ج ،1ج ،2مسائل يف
املعجم ّية والقاموس ّية

مامرسة تدريس الكفايات واملهارات
الصلة بأحد عنرصي اللّغة ،النحو
ذات ّ

• EILEMA2.4.1متكني الطالب من
تدعيم املهارات النحوية يف املستويات اختبار كتا ّيب يف
ّ
أحد املستويني
املبتدئة والوسطى واملتقدمة
التامرين اللّغويّة يف تدريس اللّغة
الكبريين
لل ّناطقني بغريها يف مختلف املستويات • EILEMA2.4.2أمناط املناشط
أ ،1أ ،2ب ،1ب ،2ج ،1ج ،2مسائل يف والتدريبات التي تخدم تدريس عنرص (عن طريق
النحو يف املستويات املبتدئة والوسطى القرعة):
النحو الضمني والنحو الرصيح
واملتقدمة
مدّته ساعتان.

مامرسة تدريس الكفايات
واملهارات يف الكتايب

• EILEMA2.5.1املقاربات التعلّيّة
املتعلقة مبهاريت فهم املكتوب واإلنتاج
الكتايب يف املستويات املبتدئة والوسطى
 تدريس مهاريت فهم املكتوب واإلنتاج واملتقدمةالكتايب يف مختلف املستويات املبتدئة
• EILEMA2.5.2أمناط املناشط
والوسطى واملتقدمة
والتدريبات التي تخدم مهاريت فهم
املكتوب واإلنتاج الكتايب يف املستويات
املبتدئة والوسطى واملتقدمة

EILEMA2.6

الوحدة االختيارية

EILEMA2.5

EILEMA2.4

EILEMA2.3

مامرسة تدريس الكفايات واملهارات ذات
الصلة بأحد عنرصي اللّغة ،املعجم
ّ

اختبار كتايب يف
• EILEMA2.3.1متكني الطالب من
تدعيم املهارات املعجمية يف املستويات أحد التخصصني
املبتدئة والوسطى واملتقدمة
(ساعتان)
اختبار كتايب يف
• EILEMA2.3.2أمناط املناشط
والتدريبات التي تخدم تدريس عنرص أحد التخصصني
املعجم يف املستويات املبتدئة والوسطى أو املستويني
واملتقدمة
(ساعتان)

اختبار كتا ّيب يف
أحد املستويني
(عن طريق
القرعة):
مدّته ساعتان.

• EILEMA2.6.1االختبارات اإلشهاديّة اختبار كتا ّيب يف
االختبار اللّغوي والتقييم مبختلف
يف اللّغات األجنب ّية سواء الفرنس ّية
إحدى املادّتني
 DALF, DELFأو االنجليزيّة
أصنافه يف تدريس اللّغة لل ّناطقني
 TOEFL, TOEICوغريهام
(عن طريق
بغريها يف مختلف املستويات أ ،1أ،2
القرعة):
ب ،1ي ،2ج ،1ج :2اختبارات املستوى EILEMA2.6.2• ،اختبارات التّكوين
والتقييم واإلشهاد وتطبيقاتها عىل اللّغة
االختبارات التكوين ّية واإلشهاديّة
مدّته ساعتان.
العرب ّية
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السدايس الثالث
تفصيل وحدات الدروس خالل
ّ
رمز الوحدة

يل يف تدريس
نظريّات التّعلّم ،املدخل التّواص ّ
اللّغة لل ّناطقني بغريها :التنظري والتّطبيق

• EILEMA3.2.1الطريقة التّواصل ّية
مط ّبقة عىل مختلف مستويات
الدراسة
• EILEMA3.2.2الطريقة اإلدماجيّة
مطبّقة عىل مختلف مستويات
الدراسة

معالجة ال ّنصوص األدب ّية والحضاريّة يف
تدريس اللّغة لل ّناطقني بغريها

• EILEMA3.3.1ال ّن ّص الوصفي
•اختبار
والرسدي والحجاجي والحواري
كتا ّيب
مقارباته يف تعليميّة اللّغات األجنبيّة مدته
• EILEMA3.3.2التطبيقات التل ّعمية ثالث
ّ
ساعات
عىل ال ّن ّص الوصفي والرسدي
•اختبار
والحجاجي والحواري ومقارباته يف
شفوي
ّ
تعليميّة اللّغات األجنبيّة

EILEMA3.3

توظيف مختلف أمناط الخطاب
تعليميّا

مامرسة التدريس من
خالل مقاربة نظريّة

املقاربات التّعليميّة يف إنتاج املنهاج الورقي
قمي
وال ّر ّ

•إعداد مناهج وموا ّد تدريس اللّغة لل ّناطقني
بغريها من التّص ّور إىل اإلخراج :تقوميها
وتجريبها
متكني الطالب من تدعيم املهارات املكتسبة • EILEMA3.1.1مناذج من املقاربات
يف مامرسة عمل ّية التعلّم خالل السداس ّيني
التّعليميّة يف إنتاج املنهاج الورقي
املنهاج
األ ّول والثاين ،بالرتكيز عىل التعامل مع
قمي
وال ّر ّ
ّ
املدريس وتصميم املناهح واألدوات واألجهزة • EILEMA3.1.2إعداد مناهج وموا ّد
عليم.
ت
ال
ائق
ر
ط
وفق
ة
ي
البيداغوج
ّ
ّ
تدريس اللّغة يف املستويات املبتدئة
والوسطى واملتقدمة
•استكامل متل ّــك التقنيات واآلل ّيات
الرضوريّة لتصميم املناهج واملوا ّد التعليم ّية
يف صلة بالتّكنولوج ّيات الحديثة للتّعلّم

EILEMA3.2

محتوى الوحدة ومك ّوناتها

EILEMA 3.1

عنوان الوحدة

مقاصد الوحدة:
•املقاصد املعرفية  -العلمية
•ووظائفها العملية – املهنية

132

نظام
االختبار
والتقييم
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اختبار
كتا ّيب
مدّته ثالث
ساعات.

اختبار
كتا ّيب
مدّته ثالث
ساعات

املنصات اإللكرتون ّية للتعليم
تصميم وإدارة ّ
ايض عن بعد والتّطبيقات اإللكرتون ّية
االفرت ّ
عىل الهواتف الذّكيّة يف صلة بالتّكنولوجيّات
الحديثة للتّعلّم

• EILEMA3.5.1إدارة التعليم
املنصات اإللكرتون ّية
عن بعد عرب ّ
التطبيقات اإللكرتونية عىل الهواتف
ايض
الذّك ّية للتعليم االفرت ّ
• EILEMA3.5.2تصميم املناشط
اإللكرتون ّية التفاعل ّية واستخدام مخرب
اللّغات

•اختبار
كتا ّيب
مدته
ثالث
ساعات
•اختبار
شفوي.
ّ

الوحدة االختيارية

تعزيز املهارات ذات الصلة مبسائل بعث
املؤسسات وثقافة املقاولة واالنتصاب
ّ
الخاص واملرافقة يف إنجاز املشاريع
للحساب
ّ

• EILEMA3.6.1تنظيم الدورات
رصف فيها
التكوينيّة يف اللّغات والت ّ
وتسيريها
خاصة
مؤسسة ّ
• EILEMA3.6.2بعث ّ
يف التّكوين يف تعليم اللّغات األجنبيّة.
•درس يف فنون الخ ّط العر ّيب ومختلف
أمناط وأنواع الخطوط العرب ّية
الزخرف ّية Calligraphie

اختبار
كتا ّيب
مدّته ثالث
ساعات.

EILEMA3.4

مامرسة التعليم باملعالجة
اآلليّة

•EILEMA3.4.2التوظيف التعليمي
ملختلف املوا ّد اإلعالمية والتسجيالت
ومعالجتها الحاسوبية يف املستويات
املتقدّمة

مامرسة التعليم االفرتايض وعن
بعد

•EILEMA3.4.1التوظيف التعليمي
للصورة الثابتة واملتحركة ومعالجتها
الحاسوبية يف املستويات املبتدئة

•اختبار
كتا ّيب
مدته
ثالث
ساعات
•اختبار
شفوي
ّ

EILEMA3.6

EILEMA3.5

الصورة واملقاطع املسموعة واملص ّورة
معالجة ّ
يف تدريس اللّغة لل ّناطقني بغريها يف صلة
بالتّكنولوجيّات الحديثة للتّعلّم

وصف تفصييل للتكوين  -السدايس الرابع
دايس ال ّرابع عىل نوعني من النشاطات :إعداد تقرير تربّـص يعرض فيه املرتشح
يقوم ّ
الس ّ
مختلف النشاطات التي مارسها أثناء فرتة الرتبص.
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طبيعة الوحدة

عنارص الوحدة

الوحدة التعليم ّية
ومذكّرة
الرتبص

إجباريّة

تقرير
الرتبص

ساعات
التدريس يف
توزيع األرصدة الضوارب كيف ّيىة التقييم
السدايس (14
أسبوعا)
أرصدة
مراقبة نظام
رصيد عنارص
درس أنواع
الوحدة
عنارص
مستم ّرة مزدوج
الوحدة الوحدة
نظري أخرى
ّ
الوحدة

إعداد تقرير تربّص
يعرض فيه املرتشّ ح
مختلف النشاطات
املهنية التي مارسها
أثناء فرتة الرتبّص.
إنجاز مذكرة تربّص:
ما بني  20و30
فيها
صفحة يتناول
املرتشح مسألة
تطبيقية من مسائل
تدريس العربية
للناطقني بغريها.

15

-

15

30

-

-

مناقشة مك ّوين
امللف

ومن الواجب إعداد مذكرة ترب ّــص يتناول فيها املرشّ ح مسألة من مسائل تدريس العربية
تعليمي جز ّيئ يجمع
للناطقني بغريها ،وميكن أن يكون موضوع املذكرة االجتهاد يف بناء مسار
ّ
بني أبواب الدروس وسالسل التدريبات والتامرين .ويتزامن ذلك مع مرافقة الطالب يف تربّصاته
وتدريباته التّكوين ّية التي يجريها مع الرشكاء املهن ّيني ومالحظة أنشطته ومساندته يف إعداد
الخاصة أو البحث عن فرص شغل
مؤسسته
ّ
مرشوع التخ ّرج وتوجيهه عند االستعداد لبعث ّ
اإلقليمي (بلدان الخليج العر ّيب) أو الدويل (أوروبّا ،أمريكا،
الوطني أو
لدى الرشكاء عىل املستوى
ّ
ّ
الختامي ومذكرة الرتبص كليهام أمام لجنة
التبّص
أسرتاليا وآسيا).ويختتم التّكوين مبناقشة تقرير ّ
ّ
والخاص.
تتك ّون من أعضاء ميثّلون القطاعني العام
ّ
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 6.وحدات املاجستري ذات التخصصات التكنولوجية
لقد راعى مخطط املاجستري جملة من الوحدات التعليمية والعنارص املكونة للوحدة التي
تراعي التكوين املتني يف الكفايات املعلوماتية والحاسوب ّية من بينها :مدخل إىل اإلعالم ّية متع ّددة
الوسائط .واستخدام التسجيالت الصوتية والتكنولوجيا متع ّددة الوسائط يف صناعة كراسات
األصوات والخط الورق ّية والرقم ّية للمستوى املبتدئ .واملقاربات التّعليم ّية يف إنتاج املنهاج الورقي
التوظيف التعليمي للصورة الثابتة واملتحركة
قمي .ومامرسة التعليم باملعالجة اآلليّة :أ-
ُ
وال ّر ّ
ومعالجتُها الحاسوبية يف املستويات املبتدئة ،والتوظيف التعليمي ملختلف املوا ّد اإلعالمية
والتسجيالت ومعالجتُها الحاسوبية يف املستويات املتق ّدمة ،ومامرسة التعليم االفرتايض عن بعد:
املنصات والتطبيقات اإللكرتونية عىل الهواتف الذّك ّية للتعليم
أ -إدارة التعليم عن بعد عرب ّ
ايض .ب  -تصميم املناشط اإللكرتونيّة التفاعليّة واستخدام مخرب اللّغات ال ّنشط والتفاعيل.
االفرت ّ
خاصة يف التّكوين وتعليم اللّغات األجنب ّية افرتاضيا وعن بعد ،وتنظي ُم
مؤسسة ّ
فضال عن بعثُ ّ
دايس ال ّرابع فيقوم
رص ُف فيها وتسي ُريها.
ّ
الدورات التكوينيّة يف اللّغات وقرى اللغات والت ّ
أماالس ّ
عىل إعداد( :أ) -تقرير التدريب يَعرِض فيه املرتشح مختلف النشاطات التي مارسها (املدارس
الدولية الربيطانية واألمريكية والكندية والفرنسية والرتكية واللّيبيّة)( .ب) -مذكرة بحث يتناول
فيها املرتشّ ح مسألة من مسائل تدريس العربية للناطقني بغريها ،وميكن أن يكون موضوع املذكرة
تعليمي جز ّيئ يجمع بني أبواب الدروس وسالسل التدريبات والتامرين
االجتهاد يف بناء مسار
ّ
والكتب املوازية .ونعمل عىل مرافق ُة الطالب يف تدريباته التّكوين ّية التي يجريها مع الرشكاء
املهنيّني ومالحظ ُة أنشطته ومسان ُدته يف إعداد مرشوع التخ ّرج وتوجي ُهه عند االستعداد لبعث
اإلقليمي
الوطني أو
الخاصة أو البحث عن فرص شغل لدى الرشكاء عىل املستوى
مؤسسته
ّ
ّ
ّ
ّ
(البلدان األفريقية وبلدان الخليج العر ّيب) أو الدويل (أوروبّا ،وآسيا وأمريكا ،وأسرتاليا) .ويُختَتَم
الختامي ومذكرة البحث أمام لجنة تتك ّون من أعضا َء
التبّص
التّكوي ُن مبناقشة ٍّ
كل من تقرير ّ
ّ
والخاص.
ميثّلون القطاعني العام
ّ
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ظل الجائحة
§املاجستري يف ّ

هذا املسار األكادميي املج ِّدد عرب الوسائط الحديثة وباستخدام التكنولوجيات و ِمنصات
التدريس عن بعد ،انطلق يف أيلول  2018قبل بروز الجائحة ويواصل نشاطه دون أي تأثر باألزمة
ألنّه است َبقَها فقد كان اس ِت ْشا ِف ًّيا .وهو يعمل عىل تعزيز تدريس اللغة العربية ونرش ثقافتها يف
مختلف أرجاء املعمورة يف إطار االنفتاح عىل املحيط.

§توسيع مها ّم املتدربني

تم توسيع مهام املتدربني لتشمل تكوين قواعد بيانات حول وضعية تدريس اللّغة العرب ّية
يف الجامعات الغربيّة واآلسيويّة واإلفريقية ،وإجراء عمليات مسح وتبويب للربامج املعروضة
يف مختلف املؤسسات ودراسة منزلة اللّغة العربية ،ودعم جهود مؤسسة التّدريب يف تثمني
املوارد البيداغوجية املتوفرة ومراجع ِة بعضها وتطويرِه ورقمن ِته ،ومؤازرة جهود املؤسسة يف إعداد
بعض املواد البيداغوجية يف مستوى محدد من املستويات التي ضبطها اإلطار املرجعي املشرتك
ُ
وإطالق تجربة التعليم عن بعد عرب املِنصات اإللكرتونية للتعليم االفرتايض وتأثيثُها مبواد
للغات،
تعليمية مناسبة ألحد املستويات الستة وكفاياته ،وإعداد جذاذات واستامرات واستبيانات للتقييم
تشمل األجهزة البيداغوجية وطبيعة الربامج املعتمدة والتالؤم بني املضامني وحاجات الدارسني،
واالشتغال عىل تطبيقات إلكرتونية متعددة الوسائط إلنتاج تدريبات لغوية تفاعلية تجعل
درس العربية حيًّا ِ
وعنرصي املعجم وال ّنحو)
ونشطا يف مختلف الكفايات األربع (مع اإلجرائية
ْ
ويستجيب لدوافع الدارسني ويحفِّزهم عىل االكتساب والتحصيل ،ووضع تص ّور ملوقع إلكرتوين يتم
تصميمه خدمة للمؤسسة التعليمية املزمع إنشاؤها ويستلهم مختلف التجارب الرائدة يف هذا
املجال وخصوصا منها مؤسسات التعليم االفرتايض املفتوحة عن بعد .ونحن نستعد اآلن إلطالق
النسخة الدولية لهذا املاجستري عرب التعليم االفرتايض عن بعد والحضوري كذلك يف مختلف
جامعات العامل وخصوصا منها الجامعة الرشيكة التي تربطنا بها عالقات متينة منذ تأسيس القسم
سنة  1964واملنترشة يف أغلب قارات العامل الخمس ومبقدورها استيعاب الطالب من مختلف
التخصصات واملستويات اللغوية جنبا إىل جنب مع تطوير ورش تدريب املدربني التي نخص بها
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املدرسني واملدرسات من مختلف الجامعات واملؤسسات التعليمية يف أرجاء املعمورة .واألكيد أن
هذه النقاط جميعها ستكون مدرجة يف مذكرة التفاهم املنشودة بني مؤسستكم واملعهد العايل
للغات بتونس من جامعة قرطاج وميكن أن نعتمد التدرج يف تنفيذ هذه النقاط حتى ال نجانب
الواقعية واملوضوعية .ويتسع الرتبص ليشمل مهن التدريس باملعنى الواسع للكلمة وال يقترص
عىل حضور الدروس أو تقدميها وهو ما ينسجم مع روح املاجستري املهني يف هندسة وتدريس
اللغات األجنبية .فيمكن أن تتّسع مها ّم الطالب املرتبّصني إىل :تكوين قواعد بيانات حول وضعية
تدريس اللّغة العرب ّية يف الجامعات الغرب ّية واآلسيويّة واإلفريقية مبا يغطي بعضا من أجزاء قارة
من القارات الخمس ،وإجراء عمليات مسح وتبويب للربامج املعروضة يف مختلف املؤسسات
وطبيعة املواد البيداغوجية املستخدمة واملستويات التي يغطيها التكوين ،ودعم جهود املؤسسة
يف تثمني املوارد البيداغوجية املتوفرة ومراجعة بعضها وتطويره ،ومؤازرة جهود املؤسسة يف
إعداد بعض املواد البيداغوجية يف مستوى محدد من املستويات التي ضبطها اإلطار املرجعي
املشرتك للغات ،وإطالق تجربة التعليم عن بعد عرب املنصات اإللكرتونية للتعليم االفرتايض
وتأثيث املنصة مبواد بيداغوجية مناسبة ألحد املستويات الستة الواردة باإلطار املرجعي األورويب
املشرتك للغات ،وإعداد جذاذات واستامرات واستبيانات للتقييم تشمل األجهزة البيداغوجية
وطبيعة الربامج املعتمدة والتالؤم بني املضامني وحاجات الدارسني ،وإنشاء جذاذات واستامرات
واستبيانات لتحديد حاجات الدارسني وأهدافهم وضبط الفئات املستهدفة بالتعلم ،وصياغة تصور
متكامل لتنظيم قرية لغوية أو دورات للدروس املكثفة تستقطب متعلمني من جنسيات مختلفة،
واالشتغال عىل برمجيات وتطبيقات إلكرتونية متعددة الوسائط إلنتاج تدريبات ومتارين لغوية
تفاعلية تجعل من درس العربية حيا ونشطا يستجيب لدوافع الدارسني ويحفزهم عىل االكتساب
والتحصيل ،ووضع تصور متكامل لتأسيس مرشوع خاص يف مجال التكوين وتدريب املكونني
يراعي مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية واإلدارية والتعليمية والثقافية فضال عن التسويق
ودراسة الجدوى وإيجاد التمويالت الالزمة لالنتصاب للحساب الخاص.
وضع تصور ملوقع إلكرتوين يتم تصميمه خدمة للمؤسسة التعليمية املزمع إنشاؤها ويستلهم
مختلف التجارب الرائدة يف هذا املجال وخصوصا منها مؤسسات التعليم االفرتايض عن بعد.
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الخاتمة وآفاق الماجستير

من ميزات هذا املسار األكادميي املهني أنه يفتح آفاق التّعاون إذ ميكن أن يشمل ُ
مجال
الرشاكات امليادين التّالية من قبيل :مرشوع ورشات تدريب املك ّونني وقد ت ّم وضع برنامج متكامل
لفائدة مد ّريس العرب ّية لل ّناطقني بغريها نُفذ الكثري منه مع جامعة القدس املفتوحة وجامعات
أوروب ّية يف إيطاليا بالخصوص ،وعقد ال ّندوات املشرتكة حول اللّغة العرب ّية ومسائل تعليمها،
والتّأليف املشرتك للكتب واملناهج البيداغوج ّية ،وإعداد االختبارات واختبارات املستوى ،وتبادل
متخصص يف
املؤسسات ،وإحداث ماجستري مهني مشرتك
ّ
املد ّرسني من أقسام العرب ّية مبختلف ّ
تعلّم ّية العرب ّية للناطقني بغريها .ولقد حثّتنا أزمة كوفيد 19عىل وضع خطة مستقبلية للعناية
لتعليم مندمج (متكامل)
بشؤون تدريس العربية للناطقني بغريها إعدادا إلطالق النسخة الدولية
ٍ
ميكّن املشاركني من مختلف جامعات العامل من مزاولة الدراسة ضمن هذا التخصص مع مراعاة
الفوارق والرتكيبات اللغوية ومستوياتها،عقد امللتقيات حول إطار مرجعي مشرتك لتدريس
العرب ّية لل ّناطقني بغريها وتعلُّمها وتقييمها( ،مداخلتنا يف مؤمتر دمشق )2005والتّأليف املشرتك
الكتب الرقمية ،وإعداد االختبارات واختبارات املستوى
للكتب واملناهج البيداغوج ّية وخصوصا
َ
واختبار الكفايات الشامل يف العربية ،وإحياء املوروث التعليمي وتثمينه عرب رقمن ِته ،واالهتامم
مبسألة االعتامد واإلشهاد يف تدريس العرب ّية لل ّناطقني بغريها مبا ييرس حراك الطالب ،وإيجاد
مؤسسة أكادمي ّية تعادل ما نق ّدمه من تكوين بشهادة أجنب ّية (املعادلة بني الشّ هادتني ترفع من
ّ
قيمة ما نق ّدم وسيعترب ذلك اعرتافا بها) ،وجعل تكوين املك ّونني يف تعليم العرب ّية لل ّناطقني بغريها
املعتمد عىل التكنولوجيات الحديثة اختصاصا قائم الذات صلب املسارات األكادميية الجامعية
املعرتف بها ،وطرح مسألة اإلشهاد عىل سلطة اإلرشاف وتنظيمها يف إطار اللجان الوطنية القطاعية
التابعة لإلدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وبعث نشاط
مشرتك للبحوث وال ّدراسات والنرش .وقد تعززت إمكانيات التعاون يف اآلونة األخرية بفضل إصالح
منظومة التعليم العايل منذ سنة  2017والسامح للطالب من البلدان الشقيقة والصديقة بالتسجيل
مبقابل يف مختلف املستويات والتخصصات.
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)قراءة استكشافية(
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ملخص الدراسة

يف ظل التطور التكنولوجي وانفتاح الحضارات عىل بعضها البعض وتزايد إستخدام الوسائط
االجتامعية وصفحات الويب ،أصبح من الرضوري التسابق والتنافس عىل تصميم مجتمع شبيك
يف مجال حوسبة اللغات والثقافات للمحافظة عىل الذاكرة اللغوية والثقافية والحضارية كهدف
من أهداف التواصل الحضاري الثقايف ،من هذا املنطلق نسعى من خالل هذه الورقة البحثية
االستكشافية إىل التعرف عىل دور املعاجم الرقمية أو اإللكرتونية (اللغوية والثقافية) يف تعزيز
آليات التواصل الحضاري والثقايف بني األجيال.
الكلامت املفتاحية :املعاجم الرقمية ،املعاجم اللغوية ،املعاجم الثقافية ،التواصل الحضاري
الثقايف ،األجيال.
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Digital Dictionaries (Linguistic and Cultural) and their Role in Enhancing the Mechanisms of Cultural and Civilizational Communication between Generations (An exploratory reading)
Abstract:

In light of the technological development and the openness of civilizations
to each other and the increasing use of social media and webpages, it has become necessary to race and compete to design a networked society in the field
of computerizing languages and cultures to preserve linguistic, cultural and
civilizational memory as a goal of cultural and civilizational communication.
From this point of view, we seek through this exploratory research paper to
identify the role of digital or electronic (linguistic and cultural) dictionaries
in enhancing the mechanisms of civilizational and cultural communication between generations.
Key words: digital dictionaries, linguistic dictionaries, cultural dictionaries, cultural and civilizational communication, generations.
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مقدمة

تعترب عملية التواصل الحضاري بني األجيال من أهم الدراسات العلمية يف الوقت الراهن
والتي أخذت العديد من الزوايا (التواصلية واملعرفية) ،والرهان اليوم الذي يعترب تحديا لألمة
العربية يتمثل يف آليات التواصل الحضاري الثقايف وكيفية تواصلها من جيل إىل جيل حتى ال تندثر
مكونات مجتمعاتنا بخصائصها اللغوية والثقافية ،فالتواصل الحضاري باعتباره "عنرصا مهام يف
إرساء ودعم منهج الحضارات املختلفة من خالل رؤية اسرتاتيجية كونية تنشد اإلنسان الحضاري
املؤهل؛ وتؤمن بحوار الحضارات وتواصلها باعتباره خيارا إسرتاتيجيا يؤدي باإلنسانية إىل االستقرار
يف سبيل تعزيز احرتام التنوع الثقايف الخالق ،وتقوية التفاهم بني الشعوب؛ وبإرساء منهج تربية
لألجيال وإقامة أسس جديدة قوية وراسخة للتعاون اإلنساين يف عاملنا املعارص".1
إذا التواصل الحضاري عملية تواصلية أو تناقلية تحتاج إىل االستثامر يف األساليب والتقنيات
التكنولوجية الحديثة التي متككنا من نقل الرتاث اللغوي والثقايف إىل األجيال القادمة ،ويف الحقيقة
ال بد من االعرتاف بأن التوجه السائد يف العامل هو التسابق نحو اقتحام املجال الرقمي أو النرش
اإللكرتوين يف العديد من املجاالت العلمية واملعرفية وخاصة اللغوية والثقافية عىل سبيل املثال
باستعامل مختلف التقنيات التكنولوجية الحديثة ونرجع ذلك إىل األسباب التالية:
1.الجيل الحايل هو جيل رقمي بامتياز أي أنه (الجيل الذي ولد ونشأ يف عرص الرقمية).
2.انتشار ثقافة النرش الرقمي أو اإللكرتوين عىل حساب النرش الورقي ،لهذا نجد أن منط
املقروئية يف الوقت الحايل تغري من منط القراءة الورقية إىل منط القراءة الرقمية.
واملطلع عىل واقع اللغة العربية يف شبكات األنرتنت يعرف جيدا أن املحتوى العريب ضعيف
جدا مقارنة مع املحتوى باللغات األخرى ،فعملية إدراج اللغة العربية عىل الشبكة يحتاج إىل
تخطيط وإعداد خطة عمل عىل املدى البعيد متكننا من صناعة املحتوى الرقمي العريب بشكل
يتناسب مع متطلبات الجيل الرقمي ،ويف هذا السياق “يرى املهت ّمون يف أبحاث املحتوى عىل
1

وهيبة بوربعني ،التواصل الحضاري يف عامل متغري ،مجلة عود الند (مجلة ثقافية فصلية) ،العدد  ،2014 ،99عىل الرابط:
 ،https://bit.ly/3qrWqRsيوم الزيارة ،2021/12/13 :عىل الساعة.18:46 :
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قمي العر ّيب عىل اإلنرتنت ال يكفي وحده للتّعامل مع مجتمع
الشّ بكة أ ّن توافر املحتوى ال ّر ّ
املعلومات ،بل ال ب ّد من تناول تطبيقات املحتوى يف توليد املعرفة؛ ولذا فإ ّن املحتوى ليس سوى
الصلة بني االبتكار الثّقا ّيف وتجديده وبني استثامر االبتكار والتّجديد".2
ذلك ال ّرابط الّذي يحكم ّ
لهذا نحاول من خالل ورقتنا البحثية اإلجابة عىل سؤال مهم يتمحور حول :ما دور املعاجم
الرقمية (اللغوية والثقافية) يف تعزيز آليات التواصل الحضاري الثقايف بني األجيال؟
الهدف من الدراسة

تهدف دراساتنا إىل:
§التعرف عىل بعض النامذج املعجمية الرقمية يف الوطن العريب.
§التعرف عىل دور املعاجم الرقمية يف عملية التواصل الحضاري بني األجيال.
منهج الدراسة

تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل يف هذا البحث الذي يندرج ضمن نطاق البحوث النظرية
( )Pure Researchالغرض األسايس واملبارش منه الوصول إىل حقيقة علمية وفكرية تتعلق مبسألة
التقيص عن دور املعاجم الرقمية (اللغوية والثقافية) يف تعزيز آليات التواصل الحضاري الثقايف
بني األجيال.
مفاهيم الدراسة

1.املعاجم:
§لغة" :مشتق من عجم ،ومنها العجم معناه خالف العرب ويقال عجمي وخالفه عريب ورجل
3
أعجم ،كام ينسب إىل األعجم الذي يف لسانه عجمة ويقال لسان أعجمي وكتاب أعجمي".
2
3
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أحمد حياصات ،اللُّغة العرب ّية والشّ بكة العنكبوت ّية  /قضايا وحلول ،محارضة الرابعة ،2008 ،ص ،95:عىل الرابط:
 ،https://bit.ly/33YpsRfتاريخ الزيارة ،2021/12/13 :عىل الساعة.19:30 :
(بترصف) أيب الفضل إبن منظور األفريقي البرصي ،لسان العرب ،دار صادر بريوت ،املجلد  ،12ص.365 :
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§اصطالحا" :املعجم أو القاموس هو كتاب يضم أكرب عدد ممكن من مفردات اللغة مقرونة
برشحها وتفسري معانيها ،وتكون املفردات مرتبة ،واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة يف
4
اللغة مصحوبة برشح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها".
وميكن تعريفه يف دراستنا بأنه كتاب يحمل عدد كبري من املفردات متضمنا رشحها وتفسري
مختلف معانيا وتكون معروضة بصورة منهجية منظمة.

2.املعاجم الرقمية:
هي تحويل املعاجم اللغوية األصلية إىل إلكرتونية تفاعلية ،وليست نسخا مصورة بصيغة
 ،PDFمع رضورة االهتامم بالرفع الصحيح للمواد اللغوية تحت إرشاف فريق لغوي علمي
مختص ،وتنظيم إمكانية البحث عن الكلامت وداللتها ،أو الكلمة ومرادفاتها ،يف مكان واحد ،فلو
5
بحثت عن كلمة يف معجم وطلبت املتابعة ينقلني إىل معجم فيه زيادة مفيدة عام سبق.
وهناك من يعرفها عىل أنها "قاعدة بيانات آلية تقنية للوحدات اللغوية وما تعلق بها من
6
قبيل كيفيات النطق بها ،وأصولها الرصفية ومحاملها الداللية".
بالنسبة ملوضوع دراستنا نقصد باملعاجم الرقمية بأنها تلك املعاجم اإللكرتونية تسهل للباحث
التعرف عىل معاين املفردات وتفسريها وكذا سهولة التوصل إىل املفردة من خالل الولوج إىل قاعدة
البيانات املتوفرة.

3.التعزيز:
هو عملية تثبيت السلوك املناسب ،أو زيادة االحتامالت تكراره يف املستقبل وذلك بإضافة
مثريات إيجابية أو إزالة مثريات سلبية بعد حدوثه ،وال تتوقف وظيفة التعزيز عىل زيادة
4
5
6

إميل يعقوب ،املعاجم اللغوية بدايتها وتطورها ،دار العلم للماليني ،ط  ،2بريوت ،1972 ،ص.09 :
جامل خليل الدهشان ،اللغة العربية والذكاء االصطناعي كيف ميكن االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي يف تعزيز اللغة العربية ؟،
املجلة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة املنوفية ،العدد  ،73مرص ،2020 ،ص.07 :
محمد يزيد سامل ،بناء املعجم الرقم العريب يف ضوء اللسانيات الحاسوبية ،مجلة إشكاالت يف اللغة واألدب ،جامعة تامنغست ،مجلد ،10
عدد  ،01الجزائر ،2021 ،ص.1146 :
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احتامالت تكرار السلوك يف املستقبل فهو ذو أثر إيجايب من الناحية االنفعالية أيضا فالتعزيز
7
يؤدي إىل تجويد مفهوم الذات وتحسينها وهو أيضا يستثري الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءة.
واملقصود به يف دراستنا هو تنمية ومواصلة شغف البحث والتحري من خالل إيجاد وتوفري
املعاجم الرقمية مبا يتوافق وخصوصية األجيال الحالية بحيث يسهل التطرق لها بأريحية.

4.التواصل الحضاري:
التواصل الحضاري هو وصل بني طرفني أو مجموعة من األطراف بحيث يصل كل طرف إىل الطرف
الذي يقابله أو يرغب يف االقرتاب منه والتعاون معه وينبثق التواصل الراقي من اإلرادة الجامعية
8
والرغبة املتبادلة واإلحساس املشرتك كونه رضورة من رضورات التعايش والتفاهم بني الشعوب.
واملقصود به يف دراستنا ربط الصلة بني األجيال السابقة والحالية مع األجيال القادمة من خالل
تشجيع عملية البحث واإلطالع عىل املعاجم اللغوية والثقافية مبا يتوافق مع خصوصية األجيال الحالية
والقادمة من خالل توفري املعاجم الرقمية والحرص عىل نقلها للموروث الحضاري والثقايف لألمة.

5.األجيال:
من الجيل وهو مرحلة التعاقب الطبيعية من أب إىل ابن ،ويع ّرف تقليديا عىل أنه متوسط
9
الفرتة الزمنية بني والدة اآلباء ووالدة أبنائهم ،ومدة الجيل من  30 - 23سنة.
نقصد بها األجيال السابقة والتي عارصت املعاجم الورقية وتعاملت معها واألجيال الحالية
التي عارصت أيضا املعاجم الورقية وكذا الرقمية ومدى حرصنا عىل نقل املوروث اللغوي والثقايف
لألجيال املستقبلية مبا يعزز هويتنا وثقافتنا.
7
8
9
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عناية حسن القبيل ،التعزيز يف الفكر الرتبوي الحديث ،تدقيق :عيل إبراهيم دغيم ،رشكة أمان للنرش والتوزيع ،شبكة األلوكة ،قسم الكتب،
مرص ،2014 ،ص.12-11 :
التعايش والتواصل الحضاري ،سلسلة املواد التثقيفية للربامج ،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش ،الرياض 1442 ،ه ،ص.12 :
االتحاد الدويل لالتصاالت ،قياس حقائق وأرقام التنمية الرقمية  ،2019الرابط ،https://bit.ly/3prHG5Z :تاريخ الزيارة،2021/12/15 :
عىل الساعة.20:00 :
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§إحصائيات البيئة الرقمية يف الوطن العريب
إن االطالع عىل بعض إحصائيات البيئة الرقمية يف الوطن العريب بهدف التعرف عىل اإلمكانيات
التكنولوجية الكبرية التي متتلكها الكثري من الدول العربية وميكن االستثامر فيها يف مجال التواصل
واالنتقال الحضاري بني األجيال ،ومن بني اإلحصائيات نذكر:
§تضاعفت نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت يف املنطقة العربية حيث تصل إىل
نسبة  51.6يف املئة يف عام  .2019سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعىل معدالت
النفاذ بلغت نحو 99.7   يف املئة يف البحرين تليها قطر ( 99.65يف املئة) ،الكويت (99.54
10
يف املئة) ،اإلمارات ( 99.15يف املئة) والسعودية ( 95.72يف املئة).
§بحسب االتحاد الدويل لالتصاالت ،شهدت املنطقة العربية منوا ً مستمرا ً ولكن بطيئاً يف
معظم مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبنية التحتية والوصول واالستخدام،
حيث ارتفعت نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت من  % 47.2يف العام  2017إىل
 % 54.6يف نهاية العام  ،2019مع ارتفاع عدد األرس التي لديها إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت
11
يف املنزل من  % 51.8يف العام  2017إىل  % 58.9يف نهاية العام .2019
§تبلغ نسبة تغطية الشبكة املتنقلة  95يف املائة ،يف حني تبلغ نسبة استخدام األفراد لإلنرتنت
 54,6يف املائة ،وتقارب نسبة استخدام اإلنرتنت يف املنزل  60يف املائة فقط .وهذا يبني وجود
تفاوت كبري يف استخدام اإلنرتنت ،حيث إن األفراد مشمولون بتغطية اإلنرتنت ولكنهم ال
يستخدمونها بسبب عدم تيرس األسعار أو االفتقار إىل املهارات أو عدم إتاحة النفاذ املفيد/
الجيد .وبلغت نسبة النفاذ إىل اإلنرتنت عرب النطاق العريض املتنقل  60يف املائة ،وتظل
وسجل أعىل استخدام لإلنرتنت يف
نسبة استخدام النطاق العريض الثابت منخفضة جدا ًُ .
12
صفوف األفراد من الفئة العمرية  15-24سنة بنسبة  67,2يف املائة.
 10االتحاد الدويل لالتصاالت ،قياس حقائق وأرقام التنمية الرقمية  ،2019الرابط ،https://bit.ly/3prHG5Z :تاريخ الزيارة،2021/12/15 :
عىل الساعة.20:00 :
 11اتحاد املصارف العربية ،التحول الرقمي يف املنطقة العربية ،الرابط ،https://bit.ly/3Hfa3Kr :تاريخ الزيارة ،2021/12/15 :عىل الساعة.20:10 :
 12االجتامع اإلقليمي التحضريي للدول العربية ( )RPM-ARBللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ،2021االتجاهات الرقمية يف منطقة
الدول العربية يف عام  22 ،2021مارس  ،2021ص.40:
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§إجاميل استثامرات االتصاالت يف منطقة الدول العربية بلغ  10,92مليار دوالر أمرييك
يف عام  .2019وتم تنفيذ معظم االستثامرات يف ثالث دول :اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة ومرص ،حيث استحوذت عىل ما يقرب من ثلثي إجاميل
االستثامرات يف عام  .2019وبالنسبة ملعظم البلدان ،تراوحت مستويات االستثامر كنسبة
13
مئوية من اإليرادات بني  10يف املائة و 20يف املائة.
§أشار موقع  Internet Word Statsوهو موقع عاملي يعرض أحدث مستخدمي اإلنرتنت
يف العامل وإحصاءات السكان وبيانات وأبحاث السوق عرب اإلنرتنت إىل تبوء قطر املرتبة
األوىل من حيث نسبة عدد مستخدمي اإلنرتنت الذي بلغ  ،% 104.3تليها اإلمارات بنسبة
 ،% 100.9فالكويت  ،% 98.3فالبحرين  ،% 97.7فالسعودية  ،% 90.1فاألردن ،% 84.7
فليبيا  ،% 84.2فلبنان  ،% 81.9فسلطنة ُعامن  ،% 76.8فاملغرب  ،% 68.5فتونس 68.4
 ،%ففلسطني  ،% 64.8فالعراق  ،% 59.6فالجزائر  ،% 57فمرص  ،% 52.5فسوريا ،% 46.5
14
فالسودان  ،% 29.2فاليمن  ،% 25.9فموريتانيا  ،% 20.3فالصومال .% 12.8
§أكد الدكتور فائق عويس ،مدير الخدمات اللغوية والتعريب يف غوغل ،أن املحتوى العريب
املوجود عىل اإلنرتنت ال يتجاوز  2%عاملياً ،مع أن عدد املستخدمني العرب يصل إىل حوايل
 ،% 7الفتا إىل إن اللغة العربية ستكون اللغة الرابعة األكرث استخداما عىل املستوى العاملي
عرب األنرتنت يف  2015وإن أكرث من  350مليون شخص ينطقون بها إىل اآلن ،مشريا إىل أن
نسبة املحتوى العريب عىل موقع موسوعة ويكبيديا يشكل فقط ما نسبته  % 0.82أي أقل
15
من  % 1من إجاميل املحتوى املتاح فيها .وهو مؤرش مزعج إىل حد كبري.

 13رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ( ،)GSMAاقتصاد االتصاالت املتنقلة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا ( ،)2020الرابطhttps:// :
 ،bit.ly/3yVWyg5تاريخ الزيارة ،2021/12/15 :عىل الساعة.21:10 :
.Sur l’horloge: 20: 20 ,2021/12/Internet Word Stats, Lien: https://www.internetworldstats.com/, Date de visite: 15 14
 15موقع البيان ،غوغل :العربية رابع أكرب لغة عىل اإلنرتنت ،الرابط ،https://bit.ly/3FuwxH6 :تاريخ الزيارة ،2021/12/15 :عىل الساعة:
.20:40

146

 -ديسمبر 2021

§أصل الفكــرة
§مرشوع األستاذ عبد الرحامن الحاج صالح*( :علم من أعالم الفكر اللساين يف الجزائر والعامل
العريب) "مرشوع الذخرية اللغوية" ،والذي عرضه يف سنة  1986بعامن ،وأقنع الباحثني
برضورة الرجوع إىل االستعامل الحقيقة للغة العربية ،واستثامر األجهزة الحاسوبية وإرشاك
أكرب عدد من املؤسسات العلمية إلنجاح هذا املرشوع ،الذي يتميز بأبعاد تتجاوز املؤسسة
الواحدة والبلد الواحد".16
§املقصود بالذخرية العربية :مرشوع الذخرية العربية "باعتبارها مرشوعا لغويا عي الوعاء
املعريف الذي يستمد منه املعلومات املتخذة آليا ،وهذا االستغالل الحواسيب اإللكرتونية،
وهو بنك من النصوص العربية القدمية والحديثة مام أنتجه الفكر العريب ،فهو ديوان العرب
يف عرصنا ،حيث سيكون آليا عىل شبكة األنرتنت ،وهو بنك نصوص ال بنك مفردات ،أي ليس
مجرد قاموس بل مجموعة من النصوص املدمجة حاسوبيا ليتمكن الحاسوب من املسحل
لكل النصوص دفعة واحدة أو جزء منها ،كام تتصف املعلومات بالشمولية وسهولة الحصول
عليها برسعة من طرف الباحث ،ويؤكد الحاج صالح عىل ميزة أخرى لهذا املرشوع وهي
االستعامل الحقيقي للغة العربية عرب العصور وعرب البلدان العربية والعاملية املختلفة".17
ومن حسن حظ املرشوع أن تبناه املجمع الجزائري للغة العربية فنظم املجمع باملشاركة
الجزئية لجامعة الجزائر ندوة تأسيسية انعقدت يف الجزائر بني  26و 27ديسمرب 2001
بالرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية ،وجمعت تسع دول عربية ووعد الباقي من
املدعوين باملشاركة يف الندوة املقبلة ،وخرجت هذه الندوة بتوصيات وقرارات هامة
وأنشأت لجنة دولية دامئة للمتابعة والتخطيط والتنسيق".18
* عبد الرحمن حاج صالح :عامل وباحث جزائري ،لقب بـ "أبو اللسانيات" و"الرائد يف لغة الضاد" ،قىض حياته أستاذا وباحثا وعاشقا للغة
العربية ،واشتهر مبرشوعه اللساين "الذخرية اللغوية العربية" .ولد سنة  1927يف والية وهران بالجزائر وتويف عام .2017
 16عبد الرحيم مزاري ،أثر مرشوع الذخرية اللغوية لعبد الرحامن الحاج صالح يف التعليم اإللكرتوين للغة العربية ،كتاب جامعي :أعامل
الندوة الوطنية حول اللغة العربية والتقانات الجديدة ج ،2منشورات املجلس األعىل للغة العربية ،2018 ،ص.55:
 17نفس املرجع ،ص.55:
 18عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث ودراسات يف اللسانيات اللغوية ،ج ،1موفم للنرش ،الجزائر ،2012 ،ص.396:
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§خصائص املرشوع :من خصائص مرشوع الذخرية العربية:
.أمن الجوانب التي متيز مرشوع الذخرية العربية الجانب اللغوي إلنه ميثل االستخدام
الفعيل للغة العربية قدميها وحديثها.
.بكذلك يتميز مرشوع الذخرية العربية بالجانب الثقايف من خالل االطالع عىل جميع
املجاالت العلمية والتاريخية واالجتامعية.

§املعجم العريب عىل شبكة األنرتنت (منوذج)

هناك محاوالت ولكن قليلة جدا مقارنة مع محتويات اللغة اإلنجليزية عىل الشبكات اإللكرتونية،
لهذا نحتاج إىل مشاريع كثرية نتمنى أن تكون باملاليني مستقبال ،ومن بني النامذج العربية الحديثة:
§معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:
السياسات أطلق مرشوع معجم ال ّدوحة
ويجدر التّذكري بأ ّن املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ
اريخي للّغة العرب ّية يوم  25مايو /أيار  2013م ،وإثر ذلك ت ّم اإلعالن يوم  10ديسمرب /كانون
التّ ّ
األ ّول 2018م رسم ّيا عن إنجاز املرحلة األوىل منه وإتاحتها لجمهور الق ّراء يف ب ّوابة إلكرتون ّية
اختصت هذه املرحلة مبعالجة ألفاظ اللّغة العرب ّية انطالقا من أقدم
متع ّددة الخدمات وقد ّ
السنة  200هجريّا 19.وميكن الوصل إىل املعجم من خالل الرابط التايل:
وثيقة متاحة إىل غاية ّ
 ،https://www.dohadictionary.org/dictionary-wordوالصورة توضح شكل املعجم اإللكرتوين:

السياسات ،الرابط ،https://bit.ly/3mBd6VI :تاريخ الزيارة ،2021/12/16 :عىل الساعة.10:30 :
 19املركز ّ
العريب لألبحاث ودراسة ّ
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شارك يف بناء املعجم الذي يستند إىل أكرب مدونة للغة العربية ،وال يستند إىل أي قاموس قائم،
قرابة ثالمثئة أستاذ من أساتذة الجامعات والخرباء والعلامء يف عدد من الدول العربية؛ من األردن
واإلمارات وتونس والجزائر والسعودية وسورية والعراق وفلسطني وقطر والكويت ولبنان وليبيا
ومرص واملغرب وموريتانيا واليمن .واستفاد أعضاء الفرق املعجمية من دورات تدريبية وورش
عمل ُعقدت يف األردن وتونس والجزائر والسعودية وقطر ومرص واملغرب وموريتانيا واليمن ،ويف
تركيا أيضً ا .ومتكّن خرباء املعجم ،بفضل ذلك ،من توحيد منهجية العمل وفقًا لضوابط الدليل
املعياري للمعالجة والتحرير الذي وضعته الهيئة التنفيذية للمعجم ،واستيعاب تقنيات استعامل
املنصة الحاسوبية للمعالجة املعجمية.20
معجم تاريخ ًّيا للغة العربية يستعرض تاريخ معاين جميع
يقول عزمي بشارة "لقد أنجزنا
ً

األلفاظ حتى عام 200ه .وخرباء املعجم منشغلون اآلن بإنهاء املرحلة الثانية حتى عام 500ه،
وهي مرحل ٌة مهمة ج ًدا ألن جز ًءا كب ًريا من املصطلحات نحت يف تلك املرحلة يف سياق النهضة
الحضارية وتطور اآلداب والعلوم ،ونتيجة لحركة الرتجمة الواسعة التي تجلت فيها قدرة اللغة
العربية عىل تبيئة املصطلحات تعري ًبا وترجمةً .ويف املجمل ،أظهرت اللغة العربية حيوية فائقة

يف التطور والتكيّف .وسيقدم تأريخ األلفاظ واملصطلحات ،ومنها ما اندثر ومل يعد مستخد ًما منذ

رضا
تلك املرحلة ،خدم ًة كبرية يف اكتشاف قدرة اللغة العربية عىل التعامل مع العلوم الحديثة حا ً
ومستقبل ،واستعدادها الستقبال مصطلحات وألفاظ جديدة ،وقابليتها لرتجمة أخرى ،وإحيائها،
ً

وخدمات أخرى ال تُقدر بثمن يف فهم تاريخ حضارتنا".21
وميكن تصنيف "معجم الدوحة بأنه صنف من املعاجم يتضمن ذاكرة كل لفظ من ألفاظ
اللغة العربية تسجل تاريخ ظهور اللفظ بتحوالته األوىل ،وتاريخ تحوالته الدولية والرصفية ومكان
السياسات ،الرابط ،https://bit.ly/33SIJmZ :تاريخ الزيارة ،2021/12/16 :عىل الساعة.10:30 :
 20املركز ّ
العريب لألبحاث ودراسة ّ
العريب لألبحاث ودراسة
 21عزمي بشارة ،عامان عىل معجم الدوحة التاريخي للغة العربية :التحديات املقبلة ،سلسلة مقاالت ،املركز
ّ
السياسات ،ديسمرب  ،2020ص.4:
ّ
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ظهوره ومستعمليه إن أمكن مع توثيق تلك الذاكرة من نصوص تشهد عىل صحة املعلومات
الواردة فيها".22
§دواعي صناعة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:
دواعي تأليف أو صناعة املعجم التاريخي للغة العربية حسب إحسان النص إىل الدواعي
التالية:23
.أالدواعي القومية :اللغة هي عامد القومية عند الشعوب التي تتكلمها ،واللغة العربية
نتيجة لذلك -جزء ال يتجزأ من القومية العربية ،وال شك أن للمعجم التاريخي دوراأساسيا يف التعبري عن تلك القومية ،كام أنه يعزز انتامء العرب إىل أمتهم ،ألنه سيؤكد
أصالة الفكر العريب الذي عربت عنه اللغة وانتقل منها إىل اللغات األخرى.
.بالدواعي العلمية :يجب أن تعامل اللغة العربية معاملة اللغات الحية األخرى
كالفرنسية واإلنجليزية اللتني وضع لكل منهام معجمها التاريخي -وذلك بأنتوصف وصفا لسانيا دقيقا بالتأريخ ملفرداتها وملعانيها مثلام وصف غريها من
اللغات الحية.
.جالدواعي الرتبوية التعليمية :سيمكن املعجم التاريخي للغة العربية من مراجعة
املعاجم املدرسية املوجودة اليوم بتدقيق املعاين وإيجاد الشواهد املؤيدة لالستعامل،
باإلضافة إىل تدقيق القواعد التي تدرس يف مراحل التعليم العام ،كام أنه يساعد الطلبة
يف الجامعات من إنجاز الرسائل واألطروحات العلمية.
§هوية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية :نلخص أهم املعامل التي يتميز بها املعجم يف
النقط اآلتية:24
 22محمد جمعة الدريب ،معجم الدوحة التاريخي بني البداية واألمل ،مجلة الربيئة ،مجلة رقمية تصدر عن جمعية علامء املسلمني الجزائريني،
العدد  ،2019 ،14الرابط ،https://bit.ly/3mytZjR :تاريخ الزيارة ،2021/12/16 :عىل الساعة.11:00 :
 23حفيظة يحياوي ،املعجم التاريخي للغة العربية بني األمل والعمل ،مجلة املامرسات اللغوية ،الجزائر ،املجلد  ،5العدد  ،2014 ،3ص ص:
.184-182
 24مقدمة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،هوية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وخصائصه ،الرابط،https://bit.ly/3JiBt41 :
تاريخ الزيارة ،2021/12/17 :عىل الساعة.10:40 :
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الجدول رقم  :01يوضح أبرز معامل هوية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
معامل هوية معجم الدوحة
معجم لغوي تاريخي للعربية

معجم مفتوح
معجم مرحيل

معجم نسقي

معجم تفاعيل

معجم لغوي
ٌ
معجم آيل

الرشح

يجمع الفاظ اللغة العربية املستعملة يف نصوصها املطبوعة من أقدم استعامل
كل ٍ
لفظ من ألفاظها،
لها ،وأيًّا كان مكان استعاملها الجغرا ّيف؛ فيتض ّمن "ذاكرة" ّ
ويُس ِّج ُل تاري َخ استعامله بداللته األوىل ،وتاري َخ تح ّوالته البنيويّة والدّالل ّية،
وتح ّوالت استعامالته ،ويوث ِّق تلك "الذّاكرة" بال ّنصوص الّتي تشهد عىل ص ّحة
املعلومات الواردة فيها.
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية مفتوح عىل استدراك األلفاظ والدالالت
الفائتة ،لهذا ميكن إضافة أي نصوص أو نقوش مل يصل إليها صانعو املعجم.
صناعة املعجم ال ميكن إنجازه دفعة واحدة وإمنا مير مبجموعة من املراحل ،وما
صدر منه إال املرحلة األوىل التي تعرض لنا تاريخ معاين جميع األلفاظ حتى عام
200ه ،وخرباء املعجم منشغلون اآلن بإنهاء املرحلة الثانية حتى عام 500ه،
وعليه منهجية صناعة املعجم هي عملية مرحلية تراكمية.
يخضع املعجم يف صناعته عىل التطورات العلمية الراهنة يف علم املعجم
ونظرياته ،كام أن املعجم يقدم معلومات عن األلفاظ بطريقة موحدة ومنظمة
باألسلوب التايل:
اللّفظ تحت جذره ،يليه َو ْس ُمه ،فتاريخ استعاملهُ ،مردفًا برأس ال ّتعريف،
ص ،واسم مستعمله ،ثم مصدر توثيق الشاهد.
فال ّتعريفّ ،
ثم الشّ اهد ال ّن ّ ّ
من مميزات املعجم اإللكرتوين أنه موثَّق وموثوق يتيح ويسمح بتفاعل جمهور
املتخصصني واستقبال التغذيات املرتجعة ،كام أنه يقدم خدمات معجمية كثرية
مثل:
البحث يف الببليوغرافيا ،ويف السياقات ،ويف املد ّونة ال ّن ّص ّية ،وبتقديم مصادر
املعجم ال ّن ّص ّية ،وال ّنقش ّية وال ّتأثيل ّية.

وعليه فإن جمي ُع املعلومات املقدّمة يف املعجم موث ّقة علم ًّيا.
يهتم املعجم بألفاظ اللغة العربية ومعانيها ،مبعنى أنه يسلط الضوء عىل اللفظ
واملعنى بطريقة منظمة كالوسم ،والتأريخ ،والنص الشاهد ،ومنتجه ،ومصدره.
بناء املعجم يراعي خصائص الجيل الرقمي وتم صناعته باالستفادة من أحدث
الوسائل والتقن ّيات الحاسوب ّية املستعملة يف صناعة املعاجم ،بحيث يعتمد
ومنصة العمل الحاسوب ّية ،والجذاذة
املعجم عىل تقن ّيات بناء املد ّونات اللّغويّةّ ،
اإللكرتونيّة ،والربامج والتّطبيقات الحاسوبيّة.

املصدر :من إعداد الباحثني اعتامدا عىل مقدمة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
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§دور املعاجم الرقمية (اللغوية  /الثقافية) يف التواصل الحضاري بني األجيال:
ميكن دورها يف النقاط التالية:
§املعجم هو مرآة تعكس مدى تطور املجتمع وأهله.
§تلعب دورا هاما يف الحفاظ عىل الرثو ِة اللفظية ،وصيانة الرتاث الحضاري.
§صيانة اللغة من خالل جمع مفرداتها ورشح معانيها وصيغ إشتقاقها وأصولها ووظائفها
النحوية والرصفية.
§الحفاظ عىل الهوية القومية للغة والتواصل مع ألفاظها ،قدميها وحديثها وعدم وضع حواجز
بني مستعميل اللغة ولغتهم.
§إكسابها عنرص الحياة حتى ال تهمل وتهجر وهذا ما يؤدي إىل جعل اللغة مواكبة للعلوم
25
والفنون ومتداولة بني جميع الشعب.
§للمعجم دور تربوي كذلك يتمثل يف تعليم اللغة وإكتسابها.
§يقدم املعجم مجموعة من املعارف املوسوعية والثقافية للتعرف عىل حضارات العامل
والبلدان.
§ املعجم أداة من أدوات الثقافة واملرآة التي نرى فيها مستوى االرتقاء الثقايف يف مجتمع
26
ما.

 25زين كامل الخويسيك ،املعاجم العربية قدميا وحديثا ،دار املعرفة الجامعية ،االسكندرية ،2007 ،ص.34
 26حسني مهتدي ،دور املعاجم العربية يف الحفاظ عىل سالمة اللغة العربية ،الرابطhttps://www.arabiclanguageic.org/view_page. :
 ،php?id=1702تاريخ الزيارة ،2021/12/17 :عىل الساعة.12:30 :
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الخاتمـــة

إن صناعة املحتوى العريب وتطويره أو صناعة املعاجم الرقمية (اللغوية والثقافية) عىل
مستوى منصات الشابكة اإللكرتونية رضورة علمية من أجل منافسة محتويات اللغات األخرى
عىل األنرتنت ،ومسؤولية إنسانية للحفاظ عىل االنتامء والهوية والرتاث وهي مبثابة مكتسبات
ثقافية تتميز بها ثقافتنا العربية اإلسالمية ،لهذا نحن بحاجة إىل تحول رقمي ضخم من خالل
اسرتاتيجيات وسياسات لغوية ومرشوع قومي حضاري يعكس تاريخ اللغة العربية ومقومات
الثقافة العربية اإلسالمية ،ويلتزم به الخرباء واملتخصصني والهيئات الحكومية واملجامع اللغوية
والفاعلون املؤثرون يف املجتمع.
ومن أجل املحافظة عىل تاريخنا وتراثنا العريب ال بد من االستثامر يف التقنيات الحديثة
واستغالل البيئة الرقمية واإلبداع التقني يف الرتويج للغة العربية والثقافة العربية يف الفضاء
اإللكرتوين وإال فقدنا لغتنا وثقافتنا وتراثنا ووجودنا يف العرص الرقمي.
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قائمة المصادر والمراجع

§الكتب:
1.أيب الفضل إبن منظور األفريقي البرصي ،لسان العرب ،دار صادر بريوت ،املجلد .12
2.إميل يعقوب ،املعاجم اللغوية بدايتها وتطورها ،دار العلم للماليني ،ط  ،2بريوت.1972 ،
3.زين كامل الخويسيك ،املعاجم العربية قدميا وحديثا ،دار املعرفة الجامعية ،االسكندرية.2007 ،
4.عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث ودراسات يف اللسانيات اللغوية ،ج ،1موفم للنرش ،الجزائر،
.2012
5.عبد الرحيم مزاري ،أثر مرشوع الذخرية اللغوية لعبد الرحامن الحاج صالح يف التعليم
اإللكرتوين للغة العربية ،كتاب جامعي :أعامل الندوة الوطنية حول اللغة العربية والتقانات
الجديدة ج ،2منشورات املجلس األعىل للغة العربية.2018 ،
6.عناية حسن القبيل ،التعزيز يف الفكر الرتبوي الحديث ،تدقيق :عيل إبراهيم دغيم ،رشكة
أمان للنرش والتوزيع ،شبكة األلوكة ،قسم الكتب ،مرص.2014 ،

§املقاالت العلمية:
1.عزمي بشارة ،عامان عىل معجم الدوحة التاريخي للغة العربية :التحديات املقبلة ،سلسلة
السياسات ،ديسمرب .2020
مقاالت ،املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ
2.محمد جمعة الدريب ،معجم الدوحة التاريخي بني البداية واألمل ،مجلة الربيئة ،مجلة
رقمية تصدر عن جمعية علامء املسلمني الجزائريني ،العدد  ،2019 ،14الرابطhttps://bit. :
 ،ly/3mytZjRتاريخ الزيارة ،2021/12/16 :عىل الساعة.11:00 :
3.حفيظة يحياوي ،املعجم التاريخي للغة العربية بني األمل والعمل ،مجلة املامرسات اللغوية،
الجزائر ،املجلد  ،5العدد .2014 ،3
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4.جامل خليل الدهشان ،اللغة العربية والذكاء االصطناعي كيف ميكن االستفادة من تقنيات
الذكاء االصطناعي يف تعزيز اللغة العربية ؟ ،املجلة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة املنوفية،
العدد  ،73مرص.2020 ،
5.محمد يزيد سامل ،بناء املعجم الرقم العريب يف ضوء اللسانيات الحاسوبية ،مجلة إشكاالت يف
اللغة واألدب ،جامعة تامنغست ،مجلد  ،10عدد  ،01الجزائر.2021 ،
6.التعايش والتواصل الحضاري ،سلسلة املواد التثقيفية للربامج ،فهرسة مكتبة امللك فهد
الوطنية أثناء النرش ،الرياض 1442 ،ه.

§تقارير:
االجتامع اإلقليمي التحضريي للدول العربية ( )RPM-ARBللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لعام  ،2021االتجاهات الرقمية يف منطقة الدول العربية يف عام  22 ،2021مارس .2021

§مواقع األنرتنت:
1.وهيبة بوربعني ،التواصل الحضاري يف عامل متغري ،مجلة عود الند (مجلة ثقافية فصلية)،
العدد  ،2014 ،99عىل الرابط ،https://bit.ly/3qrWqRs :يوم الزيارة ،2021/12/13 :عىل
الساعة.18:46 :
2.أحمد حياصات ،اللُّغة العرب ّية والشّ بكة العنكبوت ّية  /قضايا وحلول ،محارضة الرابعة،2008 ،
ص ،95:عىل الرابط ،https://bit.ly/33YpsRf :تاريخ الزيارة ،2021/12/13 :عىل الساعة:
.19:30
3.االتحاد الدويل لالتصاالت ،قياس حقائق وأرقام التنمية الرقمية  ،2019الرابطhttps://bit. :
 ،ly/3prHG5Zتاريخ الزيارة ،2021/12/15 :عىل الساعة.20:00 :
4.اتحاد املصارف العربية ،التحول الرقمي يف املنطقة العربية ،الرابط،https://bit.ly/3Hfa3Kr :
تاريخ الزيارة ،2021/12/15 :عىل الساعة.20:10 :
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5.رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ( ،)GSMAاقتصاد االتصاالت املتنقلة يف الرشق
األوسط وشامل إفريقيا ( ،)2020الرابط ،https://bit.ly/3yVWyg5 :تاريخ الزيارة:
 ،2021/12/15عىل الساعة.21:10 :
6.موقع البيان ،غوغل :العربية رابع أكرب لغة عىل اإلنرتنت ،الرابط،https://bit.ly/3FuwxH6 :
تاريخ الزيارة ،2021/12/15 :عىل الساعة.20:40 :
السياسات ،الرابط ،https://bit.ly/3mBd6VI :تاريخ الزيارة:
7.املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ
 ،2021/12/16عىل الساعة.10:30 :
السياسات ،الرابط ،https://bit.ly/33SIJmZ :تاريخ الزيارة:
8.املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ
 ،2021/12/16عىل الساعة.10:30 :
9.مقدمة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،هوية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
وخصائصه ،الرابط ،https://bit.ly/3JiBt41 :تاريخ الزيارة ،2021/12/17 :عىل الساعة:
.10:40
	10.موقع ويكيبيديا ،الرابط ،https://cutt.us/eu3dR :يوم الزيارة ،2021/12/13 :عىل الساعة:
.18:20
	11.حسني مهتدي ،دور املعاجم العربية يف الحفاظ عىل سالمة اللغة العربية ،الرابطhttps:// :
 ،www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=1702تاريخ الزيارة،2021/12/17 :
عىل الساعة.12:30 :
12. Internet Word Stats, Lien: https://www.internetworldstats.com/, Date de visite: 15/12/2021, Sur l’horloge: 20: 20.
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استراتيجيات جديدة في تعليم اللغة العربية داخل
عالم رقمي
إعــــداد
أ .ماهر الجويني

الملخـــص

السنوات األخرية تح ّوالت يف
شهدت منظومات الرتبية والتعليم يف كثري من دول العامل خالل ّ
كامل جوانبها ،حيث االعتامد عىل مجموعة االسرتاتيج ّيات واألساليب التعليم ّية التي تتناسب
مع التعليم املرتكز عىل استخدام الشبكات اإللكرتونيّة االجتامعيّة التي تحقّق درجة عالية من
التّفاعل بني أطراف العمل ّية التعليم ّية .لقد أصبح املعلّم يف هذا ال ّنظام ُمو ّج ًها ومرش ًدا و ُم َق ّي ًم،
ساهم ُمتفاعالً مع زمالئه لتحقيق التعلّم ،بل أصبح ُجز ًءا من هذه
وأصبح املتعلّ ُم ُمشاركًا و ُم ً
املنظومة التكنولوج ّية .وبهذا مل تعد املناهج الدراس ّية محصورة بني دفتي الكتاب ،بل أصبحت
نتا ًجا لتعاون ومشاركة الطالّب واملعلّم واإلدارة ،وكذلك مل تعد مصادر التعلّم محصور ًة يف مكتبة
املدرسة ،بل أصبح العامل كلّه مكتبة إلكرتون ّية مفتوحة عرب (الويب) للمتعلّمني واملعلّمني.
إ ّن التعليم بوساطة شبكات التواصل االجتامعي هو نوع من االعتامد عىل التقنية الحديثة يف
إحداث تغيري يف أساليب التعليم ،مام يُف ّعل دور الطّالب يف التفاعل والتشارك مع عنارص عمليّة
التعليم والتعلّم يف الوصول إىل املعلومة دون تق ّيد مبكان أو وقت مح ّددين.
وبهذا املفهوم ،أصبح التعليم باستخدام شبكات التواصل االجتامعي مزدوج االتجاه ،مبعنى
أن ُيثّل التواصل االجتامعي قناة تسري من خاللها أنشطة التعليم والتعلّم باتجاهني من قبل
املستخدمني ،وهذا يحقّق اإلثراء واالستمراريّة ،كام أ ّن املتعلّمني يصبحون مساهمني بإيجاب ّية يف
بناء املعرفة.
الكلامت املفاتيح - :تعليم  -تعلّم  -الربامج  -تكنولوجيا التعليم  -تكنولوجيا الرتبية.
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Résumé
Les systèmes éducatifs de nombreux pays du monde ont connu au cours des
dernières années des transformations sous tous leurs aspects, en s’appuyant sur
un ensemble de stratégies et de méthodes éducatives à la mesure de l’éducation
basée sur l’utilisation de réseaux électroniques sociaux qui atteignent un degré
élevé d’interaction. entre les parties au processus éducatif. L’enseignant est devenu dans ce système un guide, un guide et un évaluateur, et l’apprenant est devenu un participant et un contributeur interactif avec ses collègues pour réaliser
l’apprentissage, mais il est devenu une partie de ce système technologique. Ainsi,
le programme ne se limite plus au livre, mais est plutôt devenu le produit de la
coopération et de la participation des étudiants, de l’enseignant et de l’administration, ainsi que les ressources d’apprentissage ne sont plus confinées à la bibliothèque scolaire, mais le monde entier à devenir une bibliothèque électronique
ouverte via le (web) pour les apprenants et les enseignants.
L’éducation médiatisée par les réseaux sociaux est une sorte de dépendance à
la technologie moderne pour effectuer un changement dans les méthodes éducatives, ce qui active le rôle de l’étudiant dans l’interaction et le partage avec les
éléments du processus d’enseignement et d’apprentissage en accédant à l’information sans être limité à un lieu spécifique ou temps.
Avec ce concept, l’éducation utilisant les réseaux sociaux est devenue bidirectionnelle, ce qui signifie que les médias sociaux représentent un canal par lequel les activités bidirectionnelles d’éducation et d’apprentissage des utilisateurs
voyagent, ce qui permet d’enrichir et de continuer, et les apprenants deviennent
des contributeurs positifs à la construction des connaissances.
Mots clés: Enseignement - Apprentissage - Programmes - Technologie éducative - Technologie éducative
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ّ
مقدمــــة

يرى علامء االجتامع أ ّن عرصنا هذا هو عرص التّعامل مع اإللكرتونيات؛ لذا انشغل كثري من
ال ّناس بالتقنية الحديثة يف التّواصل والتّفاعل مع األمور الها ّمة ،وأحيانًا مع األمور غري الها ّمة ،ومل
الصغار والشباب ،بحيث
يقترص هذا االهتامم عىل الكبار فقط ،بل انترش النار يف الهشيم بني ّ
أصبح الشاب والفتاة يقيضان أوقاتًا غري قليلة مع الحاسوب ،أو مع الهواتف الذك ّية يف أمور الحياة
العرصيّة ،منها املفيد ،ومنها –أحيانًا-غري املفيد ،حتى أضحى الشاب ال يستطيع أن يعيش بغري
هاتف يحمله ،ويتالعب بأزراره وهو يف بيته ،أو حتى وهو يف الشّ ارع أو وهو يركب الحافلة وغريها.
من هنا فإ ّن التعليم اإللكرتوين أسلوب من أساليب التعلّم يعتمد يف تقديم املحتوى التعليمي،
وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلّم عىل تقنيات املعلومات واالتصاالت ووسائطها املتع ّددة
بشكل يتيح للطالب التفاعل النشط مع املحتوى واملدرس والزمالء بصورة متزامنة أو غري متزامنة
والسعة التي تناسب ظروف املتعلّم وقدرته ،وإدارة كافّة الفعال ّيات العلم ّية
يف الوقت واملكان ّ
املخصصة لذلك.
التعليم ّية ومتطلباتها بشكل إلكرتوين من خالل األنظمة اإللكرتون ّية
ّ
إ ّن هذه الظّاهرة أملت عىل رجال الرتبية سؤاالً :كيف ميكن أن يستفيد الرتبويون من هذه
الظّاهرة يف تطوير أساليب التعليم ،وفيام ميكن أن يُق ّدمونه من برامج تعليم ّية؟ وكيف ميكن
أن يُحقّقوا درجة عالية من التّفاعل اإليجايب مع ما يتعلّمه الطّالب يف املدرسة من موضوعات
ومهارات لغويّة؟ وكيف ميكن أن تتح ّول أساليب التعليم من محارضات شفويّة تُشعر الطّالب
بامللل ،إىل أساليب تفاعليّة توظّف التقنية الحديثة أثناء التّواصل؛ لتحقيق أهداف تعود بالفائدة
العلم ّية عىل الطّالب.
مفهوم التكنولوجيــا

اشتقت كلمة التكنولوجيا والتي ُع ّربت تقنيات ،من الكلمة اليونانيّة تكني وتعني مهارة
علم او ف ًنا ،أو دراسة .وتشري بعض الكتابات إىل
أو حرفة أو صنعة ،والكلمة "لوجيا" وتعني ً
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أ ّن املقطع الثاين من كلمة تكنولوجيا هو لوجيك " "Logicويعني منطق ،وبذلك ،فإ ّن كلمة
تكنولوجيا تعني علم املهارات أو الفنون أو فن الصنعة أو منطق الحرفة ،أي دراسة املهارات
بشكل منطقي لتأدية وظيفة مح ّددة(.)1
وتفيد القواميس اإلنجليزيّة بأ ّن معنى التكنولوجيا :املعالجة النظام ّية للف ّن ،أو جميع الوسائل
التي تستخدم إلنتاج األشياء الرضوريّة لراحة اإلنسان ،واستمراريّة وجوده ،وهي طريقة فن ّية
ألداء ،أو إنجاز أغراض علم ّية ،ولقد ارتبط مفهوم التكنولوجيا بالصناعات مل ّدة تربو عىل قرت
ونصف قبل أن يدخل املفهوم عامل الرتبية(.)2
وقد ع ّرف "جلربت" التكنولوجيا بأنّها":التطبيق النظامي للمعرفة العلميّة ،من أجل أغراض
عملية" ،وأ ّما "دونالد بيل" .فقد ع ّرفها بأنّها":التنظيم الف ّعال لخربة اإلنسان من خالل وسائل
منطقيّة كفاءة عاليّة ،وتوجيه القوى الكامنة يف البيئة املحيط بنا ،لالستفادة منها يف الريح املادي".
وبناء عىل ذلك ،فيمكن القول بأن الطريقة مبفردها ليست تقنية ،وال اآللة مبفردها تقنية ،أ ّما
"جستافسون" ،فيؤكّد أ ّن الحاسب اإللكرتوين ال يعد تقنية ،وإمنا هو جزء من التقنية املتق ّدمة،
متخصصة ،وعمليات دقيقة حتى ينجز األعامل بشكل ف ّعال.
لع ّدة جهازا معقدا يتطلّب مهارات
ّ
ويف ضوء ما تق ّدم ،ميكن االستنتاج بأن التكنولوجيا "طريقة نظام ّية تسري عىل وفق املعارف
املنظّمة ،وتستخدم جميع اإلمكانات املتاحة املاديّة كانت أم غري ماديّة ،بأسلوب ف ّعال فنجاز
العمل املرغوب فيه ،إىل درجة عالية من اإلتقان أو الكفاية"(.)3
كل من النص ،أو السياق التي وردت فيه.
وبذلك ،فإ ّن للتكنولوجيا ثالثة معانٍ ؛ يفهم من خالل ّ
.أالتكنولوجيا كعمليات :وتعني التطبيق ال ّنظامي للمعرفة العملية ،أو أي معرفة منظّمة
مهمت ،أو أغراض عملية.
ألجل ّ
1
2
3
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الغامدي فهد ،مقال التعلّم باللّعب -شبكة الخليج اإللكرتون ّية ،السعوديّة 26 ،شباط ،ص .200
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.بالتكنولوجيا كنواتج :وتعني األدوات ،واألجهزة ،واملواد الناتجة عن تطبيق املعرفة العمل ّية.
.جالتكنولوجيا كعملية ونواتج معا :وتُستعمل بهذا املعنى عندما يُشري النص إىل العمليات
ونواتجها م ًعا ،مثل تقنيات الحاسوب.

1.تكنولوجيا التعليم (التكنولوجيا التعليم ّية):
مصطلح تكنولوجيا التعليم يف أصله مصطلح مع ّرب أي تعريبه وإدخاله إىل اللّغة العرب ّية،
مرادف هذا املصطلح يف اللّغة العربيّة هو "تقنيات التعليم" ،أو "التقنيات التعليميّة"(.)4
بدأ ظهور هذا املصطلح –تقريبًا -يف النصف األخري من القرن العرشين حيث كان ظهوره
مواك ًبا للثورة التكنولوج ّية العارمة التي شملت كافّة نظم الحياة اإلنسان ّية ،وامت ّدت لتشمل النظم
التعليميّة.
ومل ّا كانت تكنولوجيا التعليم متثّل مجاالً من مجاالت التكنولوجيا بوجه عام ،فإ ّن تعريف
مصطلح تكنولوجيا التعليم عىل نحو دقيق ،لن يتّضح إالّ من خالل تعريف مصطلح التكنولوجيا
مبعناه العام ،والذي سبق اإلشارة إليه(.)5
ومن املعنى اللّغوي لكلمة التكنولوجيا يتّضح أنّها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعلم التطبيقي
التقني ،وال ّدليل عىل ذلك يتّضح يف أصل الكلمة باللّغة اإلنجليزيّة وهو الذي يعني تقنية أو
تقانة .كام يتّضح يف إجامع العديد من التعريفات عىل أ ّن كلمة تكنولوجيا تعني ال ّدراسة العلم ّية
التطبيق ّية(.)6
فالتكنولوجيا إذن هي تطبيق نُظمي "منظم" لحقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانني ونظريات
العلم يف الواقع الفعيل ألي مجال من مجاالت الحياة اإلنسان ّية ،معنى هذا أ ّن هناك مجاالت عديدة
للتكنولوجيا تختلف باختالف مجاالت الحياة اإلنسانيّة ،فهناك التكنولوجيا الطبية ،والتكنولوجيا
4
5
6
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الحيويّة ،وتكنولوجيا الفضاء ،وتكنولوجيا الحروب ،وتكنولوجيا االت ّصاالت ،وتكنولوجيا املعلامت،
وتكنولوجيا الزراعة ،وتكنولوجيا التصنيع ،وتكنولوجيا املواصالت ،وتكنولوجيا الطّاقة ،وتكنولوجيا
التعليم ...إىل غري ذلك من املجاالت.
وإذا كان مصطلح التكنولوجيا مبعناه العلمي ال ّدقيق مل يظهر إالّ منذ سنوات معدودة ،فإ ّن
هذا ال يعني مطلقًا أنّه مصطلح حديث ،بل هو مستحدث ،له جذور تاريخ ّية قدمية ترجع بدايتها
عقب نشأة اإلنسان عىل األرض ،فهناك من يؤكّد أ ّن استخدام اإلنسان للتكنولوجيا سابق عىل العلم
وأ ّن تفاعل اإلنسان مع ما أتيح له من مع ّدات وآالت ومواد يف بيئته بهدف تسخريها لخدمته وحل
مشكالته ،ألمر ثابت ومؤكّد خالل جميع مراحل تط ّور الحياة اإلنسان ّية عىل كوكب األرض ،وما هذا
التّفاعل بني اإلنسان واآللة واملا ّدة إالّ ركيزة تنطلق منها التكنولوجيا مبعناها الحديث(.)7
وعىل ضوء التعريف ملصطلح التكنولوجيا مبعناه العام تعريف تكنولوجيا التعلّم بأنّها:
"تطبيق نظمي ملبادئ ونظريات التعليم عمل ًيا يف الواقع الفعيل مليدان التعليم" مبعنى أنّها:
كل من العنرص البرشي املشارك يف عملية التعليم ،واألجهزة واآلالت واألدوات
"تفاعل منظّم بني ّ
حل مشكالت التعليم" .معنى
التعليم ّية ،واملواد التعليم ّية ،بهدف تحقيق األهداف التعليم ّية ،أو ّ
هذا أ ّن تكنولوجيا التعليم تستند إىل أساس نظري ،أي يت ّم توجيهها من خالل نظرية ،كام أنّها
تسري وفقًا لنظام مح ّدد ،وأ ّن عنارصها تتفاعل مع منظومة واحدة ،ليك نحقّق يف النهاية أهداف
العلمية التعليميّة.
وقد ع ّرفت اليونسكو تكنولوجيا التّعليم بأنّها "منحى نظامي لتصميم العمليّة التعليميّة
وتنفيذها وتقوميها ككل ،تب ًعا ألهداف نابعة من نتائج األبحاث يف مجال التعليم ،واالتصال
البرشي ،مستخدمة املوارد البرشيّة وغري البرشيّة من أجل إكساب التعليم مزي ًدا من الفعاليّة (أو
الوصول عىل تعلّم أفضل ،وأكرث فعال ّية)"(.)8
7
8
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وبذلك ،فإ ّن تكنولوجيا التعليم تعني أكرث من مج ّرد استخدام األجهزة واآلالت ،فهي طريقة
حل املشكالت ،يعتمد يف ذلك عىل ات ّباع
يف التفكري ،فضالً عىل أنّها منهج يف العمل ،وأسلوب يف ّ
مخطّط منهجي ،وأسلوب منهجي ،أو أسلوب منظم ،ويتك ّون هذا املنهج النظامي من عنارص
كثرية متداخلة ،ومتفاعلة بقصد تحقيق أهداف مح ّددة.

2.تكنولوجيا الرتبية (التكنولوجيا الرتبو ّية):
يتداخل مصطلح تكنولوجيا التعليم مع مصطلح تكنولوجيا الرتبية بشكل يجعل البعض ال
يرون فارقًا بني املصطلحني ،ويأيت هذا التداخل الكبري بني املصطلحني ،عىل قدر التّداخل الكبري
بني مصطلحي "التعليم" و"الرتبية" ،فهناك عدد غري قليل يف عاملنا العريب يرون أ ّن الرتبية هي
التعليم ،وأ ّن التعليم هو الرتبية ،ومن ثم فهم يستخدمون املصطلحني عىل نحو مرتادف ،ويعرفون
ولعل السبب الجوهري لذلك عدم تحري الدقّة يف ترجمة املصطلحات األجنب ّية
كالً منهام باآلخرّ ،
ال ّدالة عىل تلك الكلامت التي تعني تربية ترتجم يف كثري من الكتابات عىل أنّها تعليم ،رغم أ ّن
هنا ،فارقًا بينها وبني كلمة تعليم(.)9
ويف اللّغة العرب ّية نرى الفارق واض ًحا بني كلمتي "تربية" و"تعليم" فأصل الكلمة األوىل هو
"رب" واملضارع منها "يُريب" مبعنى يُنشئ ويُهذب ويُؤدب ،أ ّما الكلمة الثانية فأصلها هو
الفعل َ
الفعل "علّم" واملضارع "يُعلم" ،ويقال "علَم الفرد" مبعنى جعله يتعلّم أي جعله يدرك ويعرف.
وال يعني اختالف كلمة "الرتبية" عن كلمة "التعليم" عدم وجود عالقة بينهام ،فالعالقة جد
وثيقة ،فكل تربية تؤ ّدي إىل نوع من التعليم والتعلّم ،والتّعليم هو أحد أهم أدوات الرتبيّة ،لكن
بالضورة إىل عمل ّية
إذا كانت كل عمل ّية تربية تؤ ّدي –حتام -إىل تعليم ،فإ ّن كل عمل ّية ال تؤ ّدي ّ
تربية ،وهذا يعني أ ّن مصطلح الرتبية أع ّم وأشمل من مصطلح التعليم ،وأ ّن عمليّة الّعليم تدخل
تحت ط ّيات عمليات الرتب ّية(.)10
9
10
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التبية أع ّم وأشمل من تكنولوجيا التّعليم ،فالثانية جزء من
وبالقياس نرى أ ّن تكنولوجيا ّ
األوىل ،بل هي الجانب اإلجرايئ منها.
لذلك تعرف تكنولوجيا الرتبية بأنّها "طريقة منهج ّية يف التّفكري واملامرسة" ،تع ّد العمل ّية
الرتبويّة نظا ًما متكامالً ،تحاول من خالله تحديد املشكالت التي تتّصل بجميع نواحي التعلّم
اإلنساين ،وتحليلها ،ث ّم إيجاد الحلول املناسبة لها ،لتحقيق أهداف تربويّة مح ّددة والعمل عىل
التّخطيط لهذه الحلول ،وتنفيذها ،وتقويم نتائجها ،وإدارة جميع العمليات املتّصلة بذلك ،أو
هي "إدارة وتطوير مصادر التّعلّم وقف منحى ال ّنظم وعمليات االت ّصال يف نقل املعرفة" .أ ّما
التبية وبعد واحد من أبعادها(.)11
تكنولوجيا التّعليم فهي نظام فرعي من تكنولوجيا ّ
وبصفة عا ّمة ،فإ ّن مصطلح تكنولوجيا الرتبية يتح ّدد بثالثة أبعاد ،حيث ميكن ال ّنظر إليها عىل
أنّها:أوالً :بناء نظري من األفكار واملبادئ ،وثانيًا :مجال عمل يت ّم من خالله تطبيق األفكار واملبادئ
النظريّة ،وثالثًا :مهنة يؤ ّديها مجموعة من املامرسني ،يقومون من خاللها بتنفيذ عدد من الوظائف
واألدوار واملهام التي تحقّق أهداف عملية الرتبية .ومتثّل تكنولوجيا التّعليم البعد الثاين من تلك
املنظومة ثالث ّية األبعاد لتكنولوجيا الرتب ّية ،وهذا يعني أ ّن تكنولوجيا التّعليم ما هي إالّ جانب
إجرايئ ومجال عمل يت ّم من خالله تطبيق األفكار واملبادئ التي يقوم عليها تكنولوجيا الرتبية،
ومن ثم فإ ّن مكمن االختالف بني املصطلحني هو درجة العموم ّية أو التخصيص(.)12
التبية هي املعن ّية بصناعة اإلنسان الواعي املتفاعل املؤث ّر يف مجتمعه،
وإذا كانت تكنولوجيا ّ
فإ ّن تكنولوجيا التّعليم هي املعنيّة بتحسني وتطوير عملية التّعليم والتعلّم التي يتلقاها هذا
التبية مع تكنولوجيا التّعليم يف أ ّن
املؤسسات التعليم ّية املختلفة .وتتّفق تكنولوجيا ّ
اإلنسان يف ّ
كلتيهام تقوم عىل(:)13
§أساس نظري :مبعنى أنّهام يوجهان من خالل نظرية.
11
12
13
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§مدخل ال ّنظم :مبعنى أنّهام يسريان وفقا لنظم علم ّية مح ّددة ،بعيدا عن العشوائ ّية أو
االرتجال ّية.
§عنارص واحدة :مبعنى أنّهام يتك ّونان من ثالثة عنارص هي العنرص البرشي ،واألجهزة
واألدوات  ،Hardwareواملواد  ،Softwareبحيث تتفاعل تلك العنارص فيام بينها لتعمل يف
منظومة واحدة متكاملة.
وحل املشكالت :مبعنى أنّهام تسعيان لتحقيق أهداف وغايات تربويّة أو
§تحقيق األهداف ّ
حل املشكالت الرتبويّة والتعليم ّية التي قد تعوق تحقيق
تعليم ّية مح ّددة ،والعمل عىل ّ
تلك األهداف.
يستخدم الكثريون مصطلح التكنولوجيا يف التّعليم ( )Technology in Instructionكمرادف
ملصطلح "تكنولوجيا التعليم" وهم يف ذلك ال يرون فارقا بني املصطلحني .ولكن يشري مصطلح
التكنولوجيا يف التعليم إىل "استخدام التطبيقات التكنولوجيّة واالستفادة منها يف إدارة وتنظيم
مؤسسة تعليم ّية" ،فاستخدام الحاسوب لعمل قاعدة بيانات عن
العمل ّية التعليم ّية وتنفيذها بأيّة ّ
الخاصة باالمتحانات
باملؤسسة التعليميّة ،أو لتنظيم الجداول ورصد العالمات
الطلبة ،واملعلّمني
ّ
ّ
املؤسسة ،أو حرص األجهزة واملواد التعليم ّية باملختربات وغري ذلك من األعامل ،يطلق عليه
لتلك ّ
التكنولوجيا يف التعليم(.)14
املؤسسات
التكنولوجيا يف التعلّم إذن هي استخدام مستحدثات التقنية املعارصة وتطبيقاتها يف ّ
املؤسسات عىل النحو املرغوب ،ويف التعليم بجميع جوانبه.
التعليم ّية ،لإلفادة منها يف إدارة تلك ّ
وبهذا التّعريف يتّضح الفارق بني تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا يف التعليم(.)15
يرى البعض أ ّن "تكنولوجيا الرتبية" مرادفة التكنولوجيا يف الرتبية Technology in Education
لكن هناك فارقا بينهام ،والفارق بينهام هو الفارق نفسه بني مصطلحي "تكنولوجيا التعليم"،
 14سامل أحمد محمد ،تكنولوجيا التعليم والتعلّم ،ص .105
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و"تكنولوجيا يف التعليم" الذي أوضحناه سابقا .وقياسا عىل تعريف التكنولوجيا يف التعليم ميكن
تعريف التكنولوجيا يف الرتبية بأنّها" :استخدامك تطبيقات التقنية املعارصة يف إدارة العمل بجميع
املؤسسات ذات الطّابع الرتبوي ،لخدمة غايات تربويّة مح ّددة" .وبهذا التّعريف يتّضح مدى
ّ
اختالف "تكنولوجيا الرتبية" عن "التكنولوجيا يف الرتبية" ومدى اختالف "التكنولوجيا يف الرتبية"
عن "التكنولوجيا يف التّعليم"(.)16
إعداد البرامج التعليميّ ة المحوسبة

عندما نبحث يف دور الوسائل التعليم ّية نجد أنّها تقوم بوظيفة عرض املثريات وناد ًرا ما تس ّجل
االستجابات التي يقوم بها الطّلبة ،لذلك ع ّدت مج ّرد وسائل يستخدمها املد ّرس لتحقيق بعض
بخاصة تحقّق
وظائف عمل ّية التعلّم والتعليم ،إالّ أ ّن اآلالت التعليم ّية الحديثة بعا ّمة والحاسوب ّ
السلوك وتق ّدم أساليب
وظائف التعليم األساسيّة ،وال تقترص عىل االت ّصال واإلعالم ،إذ تحلّل ّ
التعزيز املتكاملة يف منوذج للتعلّم الذّايت ،وذلك من خالل(:)17
§عرض املثريات :أي عرض املعلومات من كلامت وصور ،وإشارات مختلفة ليالحظها املتعلّم
ومي ّيزها ويستجيب لها.
§تسجيل استجابة الطّالب :حيث تس ّجل االستجابة ضمن الحاسوب.
الصحيحة ،وتت ّم هذه الوظيفة بإعطاء املتعلّم
§تصحيح االستجابة املغلوطة وتقوية االستجابة ّ
الصحيحة أي تقديم تغذية راجعة فوريّة للمتعلّم فيص ّحح
نتيجة عمله ،وبيان االستجابة ّ
مم يزيد من احتامل
استجابته املغلوطة ويثبت ّ
السابق ّ
السلوك ّ
الصحيحة ،أي يع ّزز ّ
االستجابات املتعلّمة يف املستقبل.
الصحيحة والتكرار
§عرض بقية سالسل الربنامج التعليمي وتسجيل مجموع االستجابات ّ
التجميعي ملجموع االستجابات.
16
17
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وقد مكّن الحاسوب بأجهزته وبرامجه وتوابعه من تحسني التعليم والتعلّم ،واإلعالم والثّقافة،
والتحكّم بسلوك اآلالت األخرى وسلوك ال ّناس يف حياتهم اليوم ّية .ويجب أالّ يكون الرتكيز يف
عمل ّية التعليم عىل الحاسوب بقدر ما يكون عىل الربنامج التعليمي الذي يوضع فيه ،فالحاسوب
ليس إالّ واسطة نقل وتخزين وتسجيل ،أ ّما الربنامج املوضوع ضمنه فهو الذي يقوم بعمل ّية
التعليم الحقيق ّية ،لذلك فإ ّن تصميم الربنامج املالئم هو األكرث أهم ّية يف عمل ّية التعلّم(.)18
أسهمت توابع الحاسوب من شاشات تكبري ،وإسقاط ،وصالت بينية مع الهاتف والفيديو يف
جعل التعليم أكرث مالءمة للتعليم الفردي والجمعي م ًعا .والربنامج التعليمي ميكن أنت يقوم
تغي دوره،
وحده بقيادة عملية التعلّم الذّايت لدى املتعلّم ،إالّ أ ّن هذا ال يعني إلغاء املعلّم ،بل ّ
بحيث يتالءم مع األجهزة الجديدة وليتاح له مجال أكرب للتفاعل مع الطلبة ،وللعناية بالنواحي
كل متد ّرب.
والصعوبات الفرديّة التي يعانيها ّ
اإلنسان ّية ّ
ومن الجدير بالذّكر أ ّن استخدام الحاسوب يف التدريس أثار ردود فعل متباينة يف ال ّدول
الصناعيّة ،فمن متح ّمس له إىل درجة التأييد املطلق ،ومن معارضني يتص ّورون أنه سيلغي دور
املعلم يف الصف ،أو تحويله إىل عامل صناعي يقوم بضغط أزرار وفك كوابل ،ولكن املتعلّمني
منافسا قويًا للمعلّم(.)19
مم جعله
يستخدمونه يف التعلّم داخل البيت ،وخارج املدرسةّ ،
ً
دخل الحاسوب بعد الثامنينات يف معظم مجاالت حياتنا اليوميّة ،وأصبح ينظّم عمل الغسالة،
منظم ملعظم اآلالت يف املصانع ،باإلضافة إىل تنظيم
والجالية ،والهاتف ،والتلفاز ،وكذلك عمل
ً
دفع الرواتب وفواتري املاء ،والكهرباء ،والهاتف ،تحليل الدم ،وإجراء الفحوصات الشّ املة يف
املختربات الصح ّية ،وإدارة األعامل الرتبويّة ،مثل قبول الطلبة يف املدارس والجامعات ،والتخطيط
بجميع أنواعه ،ويف خزن املعلومات باملكتبات وتدفقها عرب أجهزة االتصال عن بعد ،مخرتقة حدود
املكان وال ّزمان(.)20
18
19
20

مصطفى عريوط ،وسائل اإلعالم واملجتمع ،عامن ،1982 ،ص .160
فاروق عبد الحميد اللقاين ،تثقيف الطّفل فلسفته وأهدافه ومصادره ووسائله ،القاهرة ،1976 ،ص .109
.Dee, Ivring and Havret Langugges of the Mass Media Boston, 1999, P.79
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1.ال ّتعليم مبساعدة الحاسوب:
كل من "أتكنسون" و"ويلسون" و"سوبس" ،وهو
ظهر التّعليم مبساعدة الحاسوب عىل يد ّ
مم يتيح الفرص
برنامج يف مجاالت التعليم كافة ،ميكن من خاللها تقديم املعلومات وتخزينها ّ
التوصل لنتيجة من النتائج .وعىل
أمام املتعلّم ،ليكتشف بنفسه حلول مسألة من املسائل ،أو
ّ
ال ّرغم من انتشار هذه الربامج انتشا ًرا كب ًريا يف أ ّول األمر ،إالّ أ ّن زيادة تكاليف إعدادها ،وإغفالها
لعنرص التّفاعل البرشي بني املعلّم واملتعلّم كانا سب ًبا من أسباب التقليل من أهم ّيتها كأسلوب من
أساليب التعلّم الفردي يف البيئة العربيّة(.)21
لعل يف استخدام الحاسوب يف عامل متف ّجر باملعرفة ينادي بالتعلّم الفردي ،اختيارا ألنسب
ّ
الطّرق ،وألكرث األدوات طواع ّية لتنفيذ اسرتاتيج ّيات التعلّم الذّايت ،وتفريد التعليم ،فمنذ اللّحظة
األوىل التي يجلس فيها املتعلّم إىل جهاز الحاسوب ،ويبدأ عملية التعلّم ،وباختيار املتعلم للموقف
الذي يناسبه ،واملوضوع الذي يرغب يف التع ّرف إليه ،ورسعة العرض الذي يريد ،واالستجابات التي
يعتقد أنّه مناسبة ،إىل اللّحظة التي ينهي فيها نشاط التعلّم متى شاء ،فإ ّن جميع هذه النشاطات
تشكّل اإلجراءات العلم ّية يف تنفيذ عمليتي التعلّم الذّايت ،والتعليم الفردي(.)22
تتع ّدد مجاالت استخدام الحاسوب يف العمل ّية التعليم ّية حيث ميكن استخدامه كهدف
تعليمي أو كأداء ،أو كعامل مساعد يف العمل ّية التعليم ّية ،أو كمساعدة يف اإلدارة التعليم ّية ،وما
يهمنا يف هذا املجال هو التعليم مبساعدة الحاسوب.

نعني بالتعليم مبساعدة الحاسوب أنّه بإمكان الحاسوب تقديم دروس تعليم ّية مفردة إىل
الطّلبة مبارشة ،وهنا يحدث التّفاعل بني هؤالء الطّلبة (منفردين) ،والربامج التعليميّة التي يق ّدمها
الحاسوب .ويتعلّم الطّالب بوساطة الحاسوب وفق مناذج التعلّم الذّايت ،يؤث ّر يف ذلك طبيعة
الربنامج املدروس وأسلوب التعلّم الذي يعتمده ال ّدارس يف تعلّمه .وقد استحدثت الكثري من
الربامج وال ّنظم لهذه الغاية ،منها(:)23
.Ibid., P.80 21
 22زيتون عدنان ،تقديم أ .د .محمود السيد ،التعلّم الذّايت ،دمشق ،1999 ،ص .115
 23هيفاء رشايحة ،أدب األطفال ومكتباتهم ،عامن ،1978 ،ص .93
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§إ ّن هذا ال ّنوع من الربامج التعليم ّية يفرتض أن املفهوم ،أو القاعدة ،أو الطريقة قد ت ّم
تعليمها للطالب ،وأ ّن الربنامج التعليمي هذا يق ّدم للطالب سلسلة من األمثلة من أجل
زيارة براعته يف استعامل تلك املهارة ،واملفتاح هنا هو التعزيز املستم ّر لكل إجابة صحيحة.
وغالبية هذه الربامج إ ّما متارين يف ما ّدة الرياضيات ،أو التدريب عىل ترجمة لغة أجنب ّية ،أو
خاصة تساعد الطّلبة
متارين من أجل النم ّو اللّغوي ،وما شابه ذلك ،وهناك برامج تدريب ّية ّ
من أجل التّدريب عىل بناء الجمل.
باإلضافة لهذا ،فإ ّن برامج التمرين واملامرسة تق ّدم لنا الكثري من األسئلة املتن ّوعة ذات األشكال
املختلفة ،ويف الغالب يفسح الحاسوب للمتد ّرب الفرصة للقيام بع ّدة محاوالت قبل أن يعطيه
كل برنامج من هذه الربامج التعليم ّية يحتوي عىل مستويات مختلفة
الصحيحة ،وعادة فإ ّن ّ
اإلجابة ّ
الصعوبة ،وتقدم هذه الربامج التغذية الراجعة الفورية للمتعلّم ،سواء أكانت اإليجابيّة ،أو
من ّ
السلب ّية ،باإلضافة إىل التعزيز عند كل إجابة صحيحة(.)24
§برنامج التعليم الخصويص :وهنا يقوم الربنامج التعليمي بتقديم املعلومات يف وحدات
صغرية يتبع كال منها سؤال خاص عن تلك الوحدة .وبعد ذلك يقوم الحاسوب بتحليل
استجابة الطّالب ،ويوازنها باإلجابة التي قد وضعها مؤلّف الربنامج التعليمي يف داخل
الحاسوب ،وعىل ضوء هذا ،فإ ّن تغذية راجعة فوريّة تعطى للطّالب ،واملؤلّف املبدع هو
الذي يقوم بربمجة برنامجه التعليمي بحيث يحتوي عىل فروع لربامج تعليم ّية أخرى
أكرث صعوبة ،أو أقل صعوبة من ذلك الربنامج التعليمي (متن ّوع املستويات) ،تتالءم مع
احتياجات الطّلبة الفرديّة ،وقدراتهم .والربنامج التعليمي هنا يقوم مقام املعلّم ،فجميع
التفاعل يحدث ما بني الطالب والحاسوب(.)25
السعة ،والدقّة والسيطرة يف
وبذلك فإ ّن الحاسوب يف التعليم يتميّز بقدرة كبرية من حيث ّ
تقديم املا ّدة التعليم ّية كذلك يساعد يف عمليات التقويم املستم ّر ،وتصحيح استجابات املتعلّم
24
25

املرجع نفسه ،ص .77
.Bandova Agression, A Social Learning analysis, P.88
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مم ميد املتعلّم بتغذية راجعة فوريّة
أوال بأ ّول ،وتوجيهه ،ووصف العالج املناسب ألخطاء املتعلّمّ ،
مستقل له مستواه الخاص،
ّ
وف ّعالة ،يكون من شأنها تقديم التعلّم املناسب لطبيعة املتعلّم كفرد
مم يجعل من الحاسوب وسيلة ج ّيدة للتعلّم.
واهتامماته ورسعته ّ
§برنامج املحاكاة :إ ّن املتعلّم (املتد ّرب) يف هذا ال ّنوع من الربامج يجابه موقفا شبيها ملا
يواجهه من مواقف يف الحياة الحقيق ّية ،إنّها توفّر للمتعلّم تدريبا حقيق ّيا دون التع ّرض
لألخطار ،أو لألعباء املال ّية الباهضة ،التي من املمكن أن يتع ّرض لها املتد ّرب فيام لو قام
بهذا التّدريب عىل أرض الواقع(.)26
وقد تتناول برامج املحاكاة مواضيع تتعلّق مبشكالت إداريّة تجاريّة ،وتجارب مخربيّة يف العلوم
الطبيعيّة ،ويف حاالت أخرى ،فإ ّن املتعلّم يقوم مبعالجة مسائل رياضيّة مع مالحظة التأثري الناتج
املتغيات .من تلك ،ضبط مصنع إلنتاج الطّاقة النوويّة ،وبعد برامج املحاكاة
عن تغيري بعض
ّ
املتعلّقة بالتنبؤ بأحوال الطّقس من األمثلة الجيّدة عىل هذا ال ّنوع من الربامج(.)27
إ ّن هناك عد ًدا كب ًريا من املهن العسكريّة ،واملدنيّة تستعني بهذا ال ّنوع من الربامج ،من أجل
إدارة املع ّدات املعقّدة وصيانتها ،مثل الطائرات ،واآلالت الضخمة ،واألسلحة ،ومصانع الطّاقة
النوويّة ،واألجهزة املتعلّقة بال ّنفط .وتقوم معظم رشكات الطّائرات العامليّة الضّ خمة سواء منها
املدن ّية ،أو العسكريّة ،باستعامل الربامج املحسوبة التي من هذا ال ّنوع من أجل التّقليل من
الوقت الحقيقي ،واملطلوب من أجل التّدريب عىل الطريان ،وهذه الربامج تخفض من تكاليف
التّدريب(.)28
وهناك نوع من برامج املحاكاة التي ال تتضمن أيّة أهداف مح ّددة ،ويتوقّف تحديد هذه
خاصة،
األهداف عىل املعلّم ،أو املتعلّم نفسه .وبعضها ال يقوم بتز ّود املتعلّمني أيّة إرشادات ّ
ويقوم الحاسوب برتك اإلرشادات للمعلّم نفسه ،أو أن يقوم املتعلّم باكتشاف م ّدة التأثري الحاصل
 26مصطفى عريوط ،وسائل اإلعالم واملجتمع ،ص .104
 27املرجع نفسه ،ص .106
.Schramm, The process and Effects of Mass communication, Llionios, 1961, P.93 28
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املتغيات ،وهذا ال ّنوع من برامج املحاكاة ميكن استعامله بطرق مختلفة من
نتيجة لتغيري بعض ّ
أجل أن تتالءم احتياجات املواقف التعليم ّية املختلفة.
§برامج اللّعب :إ ّن برامج اللّعب من املمكن أن تكون أو ال تكون تعليم ّية ،حيث هذا يعتمد
فيام إذا كانت املهارة املراد التد ّرب عليها ذات صلة بهدف تعليمي مح ّدد ،وعىل املعلّمني
أن يضعوا يف أذهانهم أن يكون الهدف النهايئ من برامج اللّعب تعليميا ،وميكن للمعلّمني
السامح لطلبتهم باستعامل برامج ترفيه ّية محضة ،كمكافأة لهم عىل ما قاموا به من واجبات.
ّ
وهذه الربامج تشابه إىل ح ّد كبري املحاكاة ،ولكن غرضها األسايس املتعة والتشويق ،وتوجد
برامج ترفيه ّية بحتة ،ومنها ألعاب فكريّة تعمل عىل تنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى املتعلّمني
كاأللعاب الرياضيّة وغريها(.)29
§برامج حل املشكالت :يوجد نوعان من هذه الربامج ،النوع األ ّول يتعلّق مبا يكتبه املتعلّم
نفسه ،واآلخر يتعلّق مبا هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين ،من أجل مساعدة املتعلّم
عىل حل املشكالت .ويف ال ّنوع األ ّول يقوم املتعلّم بتحديد املشكلة بصورة منطقيّة ،ث ّم يقوم
لحل تلك املشكلة ،ووظيفة الحاسوب هنا ،إجراء
بعد ذلك بكتابة برنامج عىل الحاسوب ّ
الصحيح لهذه املشكلة.
الحسابات ،واملعالجات الكافية من أجل تزويدنا بالحل ّ
أ ّما يف ال ّنوع اآلخر من هذه الربامج ،فإ ّن الحاسوب يقوم بعمل الحسابات ،بينام تكون وظيفة
املتغيات ،ففي مسألة حساب ّية متعلّقة باملثلثات ،فإ ّن الحاسوب
املتعلّم معاجلة واحدة أو أكرث من ّ
ميكن أن يساعد املتعلّم يف تزويده بالعوامل ،وما عليه سوى الوصول إىل حل املشكلة(.)30

2.الربامج الخبرية والذكاء االصطناعي:
املتغيات ،فهي
تعتمد الربامج الخبرية عىل الترصيح بالعالقات والقواعد التي يتحكّم ما بني
ّ
أقرب إىل الطّريقة الذك ّية التي يفكّر بها اإلنسان ،من هنا جاء املصطلح (الربامج الخبرية والذكاء
.Schramm, The process and Effects of Mass communication, P. 96 29
.Ibid., P.97 30
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االصطناعي) أل ّن مثل هذه اللّغات مناسبة يف تركيبها ملجموعة التطبيقات التي تعتمد عىل الخربة
املرتاكمة ،كأن يكون التطبيق لرتجمة نصوص ضمن ظروف غري معروفة مسبقا .والربامج الخبرية
هي تلك الربامج التي تجمع خربة العديد من الخرباء ضمن برنامج حواري بالطّريقة التي يتعامل
متخصصة خبرية
بها اإلنسان املفكّر لتقوده إىل االستنتاج أو التشخيص ،حيث أمكن خزن برامج
ّ
يف الحاسوب لتجيب املستفيد عن أسئلته يف ميدان اختصاصه(.)31
خاصة بكل مجال كالطب ،والهندسة ،والحقوق،
ومن الجدير ذكره أنّه توجد برامج خبرية ّ
والوراثة ...إلخ .يستطيع املستفيد سؤال الحاسوب عن أي نقطة يف مجاله تعنيه عن استشارة
املتخصصني الكبار ،أل ّن استشارة هؤالء قد برمجت سلفا بالحاسوب ،ووضعت االحتامالت املمكنة
ّ
الصحيحة ،كام قد تسأل الربامج الخبرية املتعلّم أسئلة مسبقة ،ويعالج أجوبته ويعطيه
لإلجابة ّ
الحلول املمكنة(.)32

3.إنتاج الربمجيات التعليم ّية املحوسبة
الربمجة التعليميّة املحوسبة هي تلك املواد التعليميّة التي يتم إعدادها وبرمجتها بواسطة
الحاسوب من أجل تعليمها .وتعتمد عمل ّية إعدادها عىل نظريّة "سكرن" املبنية عىل مبدأ االستجابة
والتعزيز ،حيث تركّز هذه ال ّنظريّة عىل أهميّة االستجابة املستحبّة من املتعلّم بتعزيز إيجايب من
قبل املعلّم أو الحاسوب.
املتخصصة
وتتع ّدد مصادر الربمجيات املحسوبة بتع ّدد الرشكات الصانعة للحاسوب ودور ال ّنرش
ّ
بإنتاج الربمجيات ،وتع ّدد كذلك أنواع الربمجيات التعليميّة املحوسبة منها :برمجيات للتعليم
وحل املشكالت ،والحوار
الخاص ،والتدريب واملامرسة لتعلّم مهارة ما ،واملحاكاة ،واأللعابّ ،
والخاصة ،والتجارب الفيزيائيّة والكيميائيّة ...إلخ(.)33
السقراطي ،واالستقصاء ،واالختبارات العا ّمة
ّ
 31هادي نعامن الهيتي ،أدب األطفال أهدافه -أساليبه -فنونه ،بغداد ،1978 ،ص .116
.Schramm, The process and Effects of Mass communication, P.108 32
.Ibid., P.110 33
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وهكذا فإ ّن التتابع التعليمي يف برمجيات التعليم الخصويص بتسلسل بدءا من تقديم
املعلومات ،مرورا بطرح األسئلة والحكم عىل اإلجابات وتقديم التغذية الراجعة ،ث ّم إما تقديم
خطّة عالج ّية أو االنتقال إىل التتابع التعليمي الثاين ،ومن أكرث برمجيات التعلّم الخصويص شيوعا
مرشوع نظام تكت ومرشوع بالتو.
الطالب على ّ
أشكال التواصل االجتماعي التي تزيد قدرة ّ
التفاعل
والتواصل

معي ،فإ ّن اختيار الشّ كل املناسب
مل ّا كان الفضاء اإللكرتوين غري محدود وغري محصور يف شكل ّ
يف عمليّة التعليم والتعلّم ،مدخل ها ّم ،يجب أن يحرص الطّالب واملعلّم عىل انتقائه انتقا ًء
سليم ،ذلك أ ّن هناك الكثري من هذه األشكال ال يؤ ّدي غرض األهداف التعليم ّية ،بل قد تعود
ً
بالضر ،وحتى الشّ كل الذي نختاره ونعتقد أنّه ميكن أن يساعد الطّالب يف تحقيق
عىل الطّالب ّ
الضر يعود غال ًبا فيام يتض ّمنه هذا
رض مبستخدمها ،وهذا ّ
أهدافه ،قد يكون فيه جوانب سلب ّية ت ّ
الشّ كل أو ذاك من مضامني ال تناسب الطّالب يف مثل س ّنه .ولذا يصبح دور املعلّم واجبًا وها ًما؛
مم
لتوجيه الطّالب وإرشاده إىل كثري من األمور املتعلّقة باختيار املوضوع واألسلوب ،وغري ذلك ّ
يساعده عىل إنجاز عمله بطريقة صحيحة(.)34
إ ّن بعض الشباب –لألسف -يستخدمون أساليب التواصل بطريقة س ّيئة دون رادع أو وازع
أخالقي ،فيضيعون أوقاتهم ُسدى دون فائدة ،فيصبح رضرها أكرب من نفعها .ولذا يجب أن
يكون هناك ُمح ّددات وضوابط الستخدام هذه الوسائل ،وأن يجد الطّالب َم ْن يُع ّرفه ويو ّجهه
ويرشده؛ لتصبح هذه الوسائل مفيدة وقادرة عىل تحقيق الهدف التعليمي الذي جعلنا نلجأ إليها.
وأيًّا كانت وسائل االتصال التقن ّية الحديثة التي تحقّق التّفاعل والتّواصل ،فإنّها تدخل ضمن ما
يُعرف (بالشبكة العنكبوت ّية) التي متثّل مرك ًزا للمعلومات التي تنترش ،وهذه الشّ بكة مليئة بالغث
املؤسسة التعليم ّية ممثّلة يف املعلّم ،أن يدقّق يف اختيار الربامج
والسمني؛ ولذلك يتو ّجب عىل ّ
 34اللبابيدي عفاف وعبد الكريم خاليلة ،سيكولوجيّة اللّعب ،دار الفكر ،1993 ،ص .97

 -ديسمبر 2021

173

التي تفيد الطالّب ،ويف توجيههم إىل األساليب التي تساعدهم يف التعلّم ،ذلك أ ّن أجهزة الفضاء
اإللكرتوين تن ّوعت وانترشت انتشار ال ّنار يف الهشيم؛ ولذلك فإنّنا سرنكّز يف تناولنا ألشكال التواصل
عىل جوانب ها ّمة يفيد استخدامها يف تعزيز تفاعل الطّالب مع املعلّم واملوضوع ،وسنبتعد عن
الجانب الفني يف استخدام هذه األجهزة وتشغيلها()35؛ أل ّن هذا مكانه يف دراسات أخرى ،ومن
أدوات التواصل االجتامعي التي سنتناولها.

1.األجهزة اللوح ّية (اآليباد):
تعترب األجهزة اللّوحيّة وأشهرها (اآليباد) من أكرث األجهزة املتط ّورة انتشا ًرا ،واألكرث استعامالً
أيضً ا يف الفصول الدراس ّية .ومن أكرث الوظائف التي يؤ ّديها (اآليباد) يف الفصول الدراس ّية(:)36
ما يتعلّق باملعلم :حيث ميكن أن يستفيد املعلّم من (اآليباد) فيام يأيت:
§حفظ وثائق املعلّم من مخطّطات الدروس ،والوثائق املرجع ّية ،ومختلف املواد التي ال
وكل هذه
حصة دراسيّة باإلضافة إىل إضافة امللفّات الشخصيّة للطالّبّ .
يحتاجها إلنجاز ّ
الوثائق وغريها ميكن حفظها عىل شكل (يب ،دي ،اف) ،أو (دي ،أو ،يس) ،أو أي امتداد آخر.
§التواصل مع شبكة املعلم التعليم ّية الشخص ّية (يب ،الن ان) :حيث ميكن أن يقوم املعلّم بذلك
من خالل أوقات فراغه ،أو بني الحصص الدراسيّة ،حيث ميكن الولوج إىل (تويرت) والتواصل
مع شبكنه التعليم ّية الشخص ّية (يب ،ال ،ان) من خالل تطبيق تويرت الخاص (باآليباد).
§التقييم :حيث ميكن استخدام تطبيق (فورال روبركس) إلنشاء سلّم التنقيط ،وما يسمى
(روبركس) ،وإدارتها واستعاملها يف تقييم إجابات الطالّب مبارشة عىل (اآليباد) .ولتحقيق
كل طالب ،والتي يت ّم حفظها
ذلك ما عىل املعلّم سوى كتابة العالمات التي حصل عليها ّ
تلقائ ًيا ،وميكن مشاهدتها مع الطالّب وأولياء األمور عرب الربيد اإللكرتوين.
.Schramm, The process and Effects of Mass communication, P.117 35
 36فارس محمد ،الجهاز اللوحي ( 2اآليباد) -املواصفات الكاملة -املميزات -السعر (مقال) ،أكتوبر ،2014 ،ص.101
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§ميكن أن يوظف املعلم (اآليباد) يف الدخول إىل (اليوتيوب) ،الذي يعترب أداة تعليم ّية مذهلة
للمعلّمني ،رشيطة تحري الدقّة يف اختيار أرشطة الفيديو التعليم ّية والرتفيه ّية املناسبة
للطالّب يف الفصل.
§زيادة درجة التحفيز لدى الطالّب ،من خالل تصويرهم (باآليباد) وهم يشاركون ،أو يلقون
عرضً ا ،أو حتى وهم ينجزون بعض التامرين ،كام ميكن تسجيل مقاطع فيديو رائعة للطلبة
الحصة الدراسيّة ،ومشاركتها مع اآلباء وأولياء األمور الطالّعهم عىل تق ّدم
أثناء مشاركتهم يف ّ
أبنائهم يف الدراسة ،وإنشاء رشيط من املقاطع التي جمعها املعلّم خالل العام ال ّدرايس؛
الستعامله كتقرير ُمص ّور عن أنشطة السنة الدراسيّة.
§تصميم ملصقات ورسوم تعليم ّية بطريقة آن ّية وبسيطة .وهذه الخاص ّية توفّر مجموعة
كبرية من (السيناريوهات) ،والقوالب واألدوات الجاهزة لالستعامل ،والتي ميكن االختيار
من بينها وتوظيفها يف إنشاء ملصقات تعليم ّية رقم ّية ،والتي ميكن بعد ذلك طباعتها ،أو
مشاركتها عرب الربيد اإللكرتوين ،أو عرب مواقع التواصل االجتامعي ،كام ميكن عرضها مبارشة
يف الفصل ال ّدرايس باستخدام جهاز العرض .وبهذا نستطيع أن نقول :إ ّن (اآليباد) قادر عىل
تحويل حصصنا الدراس ّية التقليديّة اململة إىل حصص تفاعل ّية مليئة باملتعة والتشويق(.)37

ُ 2.محرك البحث:
يُع ّد محرك البحث من األساليب الها ّمة التي يستخدمها الطالّب ،والباحثون بغرض البحث
املتوسطة والعالية؛ ذلك
املؤسسات التعليم ّية
ّ
والوصول إىل املعلومات .ولقد تع ّزز هذا الشّ كل يف ّ
أ ّن املعلومة يف العرص الحديث أصبحت من الرثاء بحيث جعل الوصول إليها يحتاج إىل جهود
كل مكان ،والباحث الشّ اطر هو الذي ميتلك األداة
كبرية ،إضافة إىل أنّها أضحت مطروحة يف ّ
والقدرة عىل الوصول إليها(.)38
 37الهواري سعود ،تجربة عرشة أشهر مع اآليباد ،موقع عامل التقنية /اآليباد من  28مارس  2014إىل  24يناير .2015
.Hudson, An Introduction to the study of Literature, London, 2004, P.108 38
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وقد متثّلت قدرة هذا الشّ كل من البحث عىل إحداث (التفاعل) و(املشاركة) يف املوقف
التعليمي ،بعد الوصول إىل املعلومة ،عندما يعرضها الطالب عىل معلّمه أو زمالئه ،ويبدأ نقاشً ا
منظم حولها؛ ولذلك يتوجب عىل من يأيت باملعلومة ،أن يستوعبها جي ًدا؛ حتى يتمكّن من عرضها،
ً
وإقناع األطراف األخرى مبحتواها ،والتّفاعل معها(.)39
ويحتاج من يستخدم محرك البحث للوصول إىل املعلومات التي يبحث عنها؛ إىل معرفة ج ّيدة
باألدوات اإللكرتون ّية التي تساعده عىل تحقيق هدفه ،وعىل وجه الخصوص املواقع املوثوقة التي
الصدد ميكن توظيف مح ّرك البحث يف موقع
تعنى بتخزين املعلومات الصحيحة واملوثوقة ،ويف هذا ّ
(جوجل) وغريه .املهم أن يتحقّق الباحث من ص ّحة املعلومات املنقولة وتوثيق مصدرها قبل اعتامدها.
وميكن أن يستفيد املعلّم من هذه التقنية إلحداث (التفاعل) و(املشاركة) من خالل توظيف
األساليب اآلتية(:)40
§إرشاد الطالّب إىل املواقع املوثوقة للبحث عن موضوعات مع ّينة يح ّددها املعلّم؛ ليضمن
فائدتها عند املناقشة يف إحداث (التفاعل) بني الطالّب.
§تكليف الطالّب بإعداد بحوث تتناسب مع مستواهم ،مستفيدين من مح ّرك البحث يف
الوصول إىل املعلومات التي تع ّزز أفكار البحث.
§يقوم املعلّم بعمل موقع خاص بالصف واملا ّدة الدراسيّة التي يدرسها ،ث ّم يضع فيه معلومات
معي ث ّم مناقشته يف الصف أثناء املوقف التعليمي.
تفيد طلبته عندما يكلّفهم بإعداد بحث ّ
§ال يقترص االستفادة من محرك البحث عىل الوصول إىل املعلومات فقط ،وإنّ ا ميت ّد إىل
معي يود الطّالب معرفة اإلجابة عنه.
تثقيف ال ّنفس؛ بالبحث عن إجابة شافية لتساؤل ّ
§يش ّجع استخدام محرك البحث الطّالب للوصول إىل املعلومات ،عىل زيارة املكتبات العا ّمة،
مم تحتويه من برامج ،وميكن للطالب أن يدخل إىل مكتبات عامل ّية مشهورة
واالستفادة ّ
مثل مكتبة (الكونجرس) ،من خالل استخدام محرك البحث.
.Ibid., P.109 39
 40فاروق عبد الحميد اللقاين ،تثقيف الطفل فلسفته وأهدافه ومصادره ووسائله ،ص .86
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§قد يوظّف املعلّم محرك البحث مبارشة أثناء املوقف التعليمي ،من خالل إعطاء سؤال
مح ّدد ،ثم تكليف الطالّب بالبحث عن إجابة له عرب الجهاز الذي بني أيديهم (قد يكون
اآليباد أو الحاسوب أو غري ذلك من األجهزة الحديثة) ،لتتم بعد ذلك مناقشة جامع ّية بني
الطالّب حول اإلجابة التي توصل لها الطالب؛ بغرض إحداث تفاعل بني الطالّب(.)41

3.برنامج ( )Facebookوما ُيعرف (بالتواصل االجتامعي):

برنامج (الفيسبوك) من أكرث الربامج انتشا ًرا وتداوالً بني الشباب والكبار والطالب؛ ذلك أنّه
عم يريد ،بالصورة والشكل الذي يريده .ولكن ما شكل
يتيح الفرصة كاملة للطالب للتعبري ّ
التفاعل الذي يحقّقه هذا الربنامج؟ وما النتائج التي تعود عىل العمل ّية التعليم ّية بصورة عا ّمة،
()42
وعىل الطّالب عىل وجه الخصوص؟
من املعلوم أ ّن هذا الربنامج يتيح الفرصة للمستخدم ألن يتواصل مع الطّرف اآلخر بالكتابة
أو الصوت ،وحينئذ يأخذ التفاعل أشكاالً متع ّددة( :)43منها التعبري عن الرأي والفكرة بالصوت،
بخاصة عندما يحقّق هذا التواصل أهدافه بتحقيق
ومنها التعبري بالكتابة ،وهذا يع ّزز التفاعلّ ،
ظل تبادل للرأي بني الطّرفني ،توافقًا أو رفضً ا بذكر
درجة عالية من االقتناع لدى الطّرف اآلخر ،يف ّ
األدلّة العقل ّية أو النقل ّية املع ّززة ،وهذا بالضبط ما يُحقّق مفهوم (التفاعل) و(املشاركة) .ولذلك
لم باملوضوع الذي يناقشه مع الطّرف اآلخر،
يتو ّجب عىل املتفاعل مع هذا الربنامج أن يكون ُم ً
يتأت هذا إالّ إذا
وأن تكون لديه قدرة عىل ر ّد ومناقشة مبن ّية عىل معطيات سليمة وواضحة .وال ّ
امتلك مستخدم الربنامج معرفة جيّدة بالجوانب الفنيّة مع األجهزة اإللكرتونيّة ،التي تساعده عىل
(.)44
مواصلة التواصل باحرتاف ّية ومهن ّية
دور املعلم يف تفعيل هذا الربنامج؛ ليخدم العمل ّية التعليم ّية:
كل طالب بأن يكون له عنوان خاص عىل (الفيسبوك) ،وأن يختار لنفسه كلمة الرس؛
§تكليف ّ
الستخدامها عند التفاعل مع املعلّم أو الزمالء.
41
42
43
44

.Hudson, An Introduction to the study of Literature, P.110
.Schramm, The process and Effects of Mass communication, P.110
.Ibid., P. 112
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§يقوم املعلّم بوضع خالصات للام ّدة العلم ّية التي يد ّرسها لطالبه؛ ليستفيد منها الطالّب جميعهم.
معبة عن أفكار معيّنة ،ث ّم يطلب من الطالّب التعليق عليها
§ميكن أن يضع املعلّم صو ًرا ّ
بكتابة ُجمل أو فقرات كتعبري ح ّر.
§اإلعالن عن مسابقات ثقاف ّية ،أو نشاط الصفي ،أو رحلة علم ّية ...إلخ.
§وضع مناذج امتحان ّية للتدريب عليها ،ثم اإلجابة عنها ،عىل أن تتم مناقشة اإلجابات بني
الطالب؛ يك يحقّقوا التفاعل فيام بينهم.
§استثامر (الفيسبوك) يف إرشاك الطالّب يف اختيار أهداف ال ّدرس القادم ،أو يف التحضري
لتنفيذ مرشوع تربوي يخدم العمل ّية التعليم ّية ،ويحقّق التفاعل بني الطالّب.
§إرشاك الطالّب يف تحويل النص اللّغوي ،أو القصيدة الشعريّة ،لالستخدام اإللكرتوين،
مختص يف جال الحاسوب ،ثم عرضها عرب (الفيسبوك).
بالتعاون مع
ّ
§ميكن أن يُنفذ املعلّم التواصل عرب (الفيسبوك) بني طالبني أثناء املوقف التعليمي بشكل أو بآخر.
§ميكن أن يستخدم (الفيسبوك) يف تعزيز الجوانب االجتامع ّية اإليجاب ّية بني الطالب؛ باملشاركة
الخاصة والعا ّمة لديهم؛ مبا ين ّمي الرغبة عندهم يف إثراء التواصل فيام بينهم.
يف املناسبات
ّ
معي ،بإبراز جوانبه اإليجابيّة
§التعبري الح ّر عن الرأي عرب (الفيسبوك) ،يف سلوك طاليب ّ
لتعزيزها ،ويف سلوك سلبي للتنفري منه.

4.استخدام برنامج التواصل االجتامعي يف العمل ّية التعليم ّية (:)WhatsApp
برنامج تواصيل بني األطراف ،هدفه يف التعليم إنشاء قاعدة من ال ّدروس اإللكرتونيّة ،وتكوين
اتجاهات إيجاب ّية نحو الثقافة اإللكرتون ّية ،وكرس حاجز الخجل ،وتبادل امللفات اإللكرتون ّية فيام
بني الطالّب ومعلّمهم عرب الهواتف الذك ّية ،وميكن باإلضافة إىل الرسائل األساس ّية للمستخدمني
الصور ،والرسائل الصوتيّة ،والفيديو والوسائط(.)45
إرسال ّ
لقد انترش هذا الربنامج انتشا ًرا واس ًعا بني الشباب والكبار ،وبني الطالّب يف املدارس ،ويف كل
مكان ،كام أنه مكَّن من التواصل بني األفراد يف كل مكان من العامل ،حيث جعل العامل قرية صغرية.

 45ويكيبيديا ،املوسوعة الح ّرة( ،واتساب).
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والسؤال هنا يتعلّق مبدى قدرة توظيف هذا الربنامج عىل إحداث تفاعل الطالب ومشاركته
يف املوقف التعليمي مع معلّمه ومع زمالئه ،واملا ّدة الدراس ّية .إ ّن املتأ ّمل ألثر هذا الربنامج يف
العمل ّية التعليم ّية يستطيع أن يجد أنّه(:)46
§قادر عىل إثراء قدرات الطالّب باملا ّدة العلم ّية ،من خالل ما يصلهم من معلومات من
مم يش ّجعهم عىل تحسني مستواهم ال ّدرايس؛ مبا يكسب كالً من الطالب
الطّرف اآلخرّ ،
واملعلّم مهارات التطوير يف العملية التعليم ّية ،من خالل ال ّدفع باسرتاتيج ّيات تدريس ّية
حديثة ،مبا يحويه من عنارص الجذب والتشويق.
§ ُيكن من تحويل السؤال أو التمرين عىل هيئة صورة ،وتحويلها إىل صيغة (يب دي اف)،
حتى ترسل للطالب بشكل أوضح ،وغري مشوشة الكتابة.
§قادر عىل رفع مناذج اإلجابة عن أسئلة التدريبات أو االختبارات.
§قادر عىل تسجيل األصوات عند رشح املعلّم لنقاط ال ّدرس للطالّب ،ومن ث ّم تقديم تغذية
راجعة عىل هيئة صوت وكتابة.
مم
§ميكن تخزين التامرين واملسائل مبختلف مستوياتها التعليم ّية ،عىل الهاتف النقّالّ ،
يساعد الطّالب عىل استدعاء املعلومة وقت ما يشاء ،والعمل عىل تحسني املستوى التحصييل
للطالّب ،من خالل فرض أسلوب املحاولة والخطأ عند اإلجابة عىل أسئلة التامرين ،وكرس
حاجز الخجل لدى بعض الطالّب املنطوين من إلقاء األسئلة بصورة مبارشة.
أ ّما بالنسبة للمعلّمني ،فهو قادر عىل تكوين اتجاهات إيجاب ّية عندهم حول استخدامات
مم يؤ ّدي إىل نرش الثقافة اإللكرتون ّية فيام بينهم ،فيكون ذلك
تطبيقات التواصل االجتامعيّ ،
حاف ًزا عىل إيجاد بيئة تعليم ّية فاعلة ومتفاعلة مع طالبهم .إ ّن الجهود التي أ ّدت إىل تحفيز
مم وفَّر الكثري
الطالّب عىل املشاركة بفاعل ّية ،أ ّدت إىل رفع وتحسني املستوى التعليمي لديهمّ ،
من الجهد والوقت عىل املعلّم ،ووطد العالقة االجتامع ّية معهم(.)47

 46املرجع نفسه.
 47ويكيبيديان املوسوعة الح ّرة( ،واتساب).
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الخاتمــــة

إ ّن االستخدام املتزايد لشبكات التواصل االجتامعي ودخولها إىل مختلف املجاالت ،ومنها
التعليم ،أ َّدى إىل تغيري يف الفلسفة التعليم ّية؛ لتقديم املق ّررات واملناهج الدراس ّية ،وتحقيق
رصا فاعال ،يشارك يف املسؤوليّة التعليميّة.
املهارات بطريقة تفاعليّة ،بحيث أصبح الطّالب عن ً
إ ّن هذا التح ّول أث َّر يف منظومة الرتبية والتعليم بكامل جوانبها ،حيث مجموعة االسرتاتيج ّيات
واألساليب التعليم ّية التي تتناسب مع التعليم املرتكز عىل استخدام الشبكات اإللكرتون ّية
االجتامع ّية التي تحقّق درجة عالية من التّفاعل بني أطراف العمل ّية التعليم ّية .لقد أصبح املعلّم
ساهم ُمتفاعالً مع زمالئه لتحقيق
يف هذا ال ّنظام ُمو ّج ًها ومرش ًدا و ُم َقيّ ًم ،وأصبح املتعلّ ُم ُمشاركًا و ُم ً
التعلّم ،بل أصبح ُجز ًءا من هذه املنظومة التكنولوج ّية .وبهذا مل تعد املناهج الدراس ّية محصورة
بني دفتي الكتاب ،بل أصبحت نتا ًجا لتعاون ومشاركة الطالّب واملعلّم واإلدارة ،وكذلك مل تعد
مصادر التعلّم محصور ًة يف مكتبة املدرسة ،بل أصبح العامل كلّه مكتبة إلكرتون ّية مفتوحة عرب
(الويب) للمتعلّمني واملعلّمني.
التعليم بوساطة شبكات التواصل االجتامعي نوع من التعليم الذي يعتمد عىل التقنية الحديثة
يف إحداث تغيري يف أساليب التعليم ،مام يُفعل دور الطّالب يف التفاعل والتشارك مع عنارص عمل ّية
التعليم والتعلّم يف الوصول إىل املعلومة دون تقيّد مبكان أو وقت مح ّددين.
وبهذا املفهوم ،أصبح التعليم باستخدام شبكات التواصل االجتامعي مزدوج االتجاه ،مبعنى أن
ُيثّل التواصل االجتامعي قناة تسري من خاللها أنشطة التعليم والتعلّم باتجاهني من قبل املستخدمني،
وهذا يحقّق اإلثراء واالستمراريّة ،كام أ ّن املتعلّمني يصبحون مساهمني بإيجاب ّية يف بناء املعرفة.
وأل ّن مفهوم (التفاعل) يعني املشاركة بني طرفني أو أكرث ،فإ ّن هذا النمط من التعليم أوجد
اسرتاتيج ّيات مختلفة لتحقيق ما يُ َخطّط له من أهداف ،وأعطى برامج التعليم امتدادات كثرية
وبعيدة يف األطراف التي يتفاعل معها الطّالب ،ومل تقترص هذه االمتدادات عىل التواصل بني
الطّالب واملعلّم فقط ،بل امت ّدت إىل الزمالء واألصدقاء يف محيط الطّالب نفسه ،واملحيط الخارجي
يف كل أنحاء العامل ،بل امت ّدت إىل التفاعل مع الوسيلة التكنولوج ّية بأي شكل من األشكال.
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التع ّلم االفتراضي ودعم قدرات اللغة العربية على
التواصل
إعــــداد
د .خريستينا تشوبانوفا
جامعة القديس كليمنت أوخريدسكي
صوفيا – بلغاريا

يشكّل التعلّم جزءا ال يتجزأ من كامل عملية تعليم وتعلّم واكتساب اللغات الثانية بصورة
عامة واللغة العربية بصورة خاصة .وللتعلّم التواصيل وجهان أال وهام التعلّم من أجل االستعامل
واالستعامل من أجل التعلّم (.)Howatt, 1984
إن ظهور التعليم االفرتايض فتح الباب عىل ِمرصاعيه واقتحمت التكنولوجيات الحديثة
وغرقت مجال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .وكان هذا املجال حتى ذلك الحني ال يزال
يحافظ عىل جزء كبري من كالسيكيته رغم بعض االختالفات النظرية والتناظر "مع" أو "ضد"
املنهجيات التواصلية والتكاملية يف تدريس هذه اللغة لغ ًة ثانية مبراعاة طبيعة ازدواجيتها
وتشكيلة استعامالتها االجتامعية.
عىل خلفية عدم وجود الدراسات املناقشة لفوائد وأرضار التعليم والتعلّم االفرتايض واكتساب
اللغة العربية لغة ثانية ،ال ب ّد لنا من االعرتاف بأكرث األوجه إيجابية للثاليث االفرتايض املذكور.
سأتط ّرق هنا عىل خصوصيات التعلّم االفرتايض للغة العربية لغة ثانية ومساهمته لدعم قدرات
اللغة العربية التواصلية لدى الدارسني.
1.من أه ّم ميزاته املرونة وسهولة الوصول حيث توفر بيئات التعلّم االفرتاضية فرصاً جديدة
الخاص .إنهم قادرون عىل التعلّم
للطلب للمشاركة يف الفصول وفقاً لجدولهم الزمني
ّ
ّ
مم يوفّر لهم طريقة مريحة لتنمية مهاراتهم.
بالرسعة التي تناسبهمّ ،
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الطلب عىل الوصول إىل مواد
2.التعلّم يف الوترية الخاصة بكل طالب حيث يساعد عاملنا الرقمي ّ
املنصات االفرتاضية
الحصة الدراسية يف وقتهم الخاص .وميكن للمد ّرسني إنشاء مجلّدات عىل ّ
(نصية وسمعية-
تحتوي عىل محارضات ودروس مس ّجلة مسبقاً وملفّات وسائط متع ّددة ّ
برصية) وأدوات أخرى لتحسني التعلّم (مثل األلعاب واالختبارات اإللكرتونية وغريها).
3.تحسني مهارات إدارة الوقت حيث يوفّر التعلّم عن بعد الوقت الذي تقضيه الطلبة يف التنقّل
إىل الجامعة .وميكنهم استخدام هذا الوقت إلنهاء الواجبات واملشاريع الصفّية.
الطلب عىل تحقيق التوازن بني العمل املدريس ووقت الدراسة
وقد تحفّز الفصول االفرتاضية ّ
وأوقات الفراغ.
الطلب من خربات التعلّم االفرتايض من خالل
4.بناء العالقات الشخصية حيث يستفيد ّ
االهتاممات املشرتكة وميكن أن يساعدوا بعضهم البعض يف الدراسة والبحث أو إنشاء
مجموعات دراسية وتحقيق مشاريع مشرتكة تقدميية أو إنتاجية .إنهم يتقنون بناء قدرات
العمل الجامعي من خالل املحادثات واالستشارات وتحقيق املهام عرب اإلنرتنت .كام يساعدهم
ذلك عىل تطوير مهاراتهم يف التنشئة االجتامعية.
الطلب يف
5.املشاركة يف املناقشات أو املناظرات عرب اإلنرتنت حيث ميكن للمعلّمني استدعاء ّ
الفصول الدراسية عرب اإلنرتنت كام يفعلون يف الفصول التقليدية فاملناقشة أو املناظرة من
الطلب عىل املشاركة بالكالم والرتكيز عىل استعامالتهم
أكرث النشاطات الكالمية التي تساعد ّ
اللغوية وتحسني مهاراتهم التواصلية واالستخدامات االجتامعية الصحيحة للغة العربية.
6.الحصول الفوري عىل النتائج وتعليقات التقييم الراجع حيث ميكن للمد ّرسني تقديم
للطلب مام مينحهم مزيدا ً من الوقت إلجراء تصحيحات عىل عملهم ويقلّل
مالحظات فورية ّ
من إجهادهم ويزيد من دوافعهم نحو التعلّم.
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املنصات اإللكرتونية الحديثة مثل  Canvasو Moodleو BlackboardوFlipGrid
7.توظيف ّ
و Zoomغريها .وال يزال تصميم أمثالها يتق ّدم لتعزيز قدرات الفصول اإللكرتونية وتجربة
املنصات طرقاً متنوعة إلرشاك
ّ
الطلب يف مجال التعلّم واالكتساب للام ّدة املع ّينة .وتوفّر هذه ّ
الطلب ،سوا ًء كان ذلك من خالل الدردشات عرب اإلنرتنت ،أو رفع أيديهم لطرح سؤال
ّ
والتصفيق للتعبري عن التقدير أو املشاركة يف مناقشات نشطة يف مجموعات صغرية أو
املسابقات حيث ميكن لكل واحد حتى أن يق ّمص شخصية افرتاضية  .Avatarوقد ازداد يف
الخاصة بتعليم وتعلّم اللغة العربية للناطقني بغريها
املنصات اإللكرتونية
ّ
الفرتة األخرية عدد ّ
مثل  ANAS - Arabic for Non-Arabic Speakersو Earabicو Arabieوغريها.
الطلب حيث يتمتّع املعلّمون بفرص جديدة
رصف ّ
8.املزيد من األدوات اإللكرتونية تحت ت ّ
للطلب يف بيئات التعلّم االفرتاضية .فهناك شبكات التواصل االجتامعية
لتقديم الدروس ّ
والس ّبورات البيضاء التفاعلية والعروض التقدميية متعددة الوسائط وأوراق العمل القابلة
للطباعة واالختبارات التي يكون جزء منها عىل شكل املسابقة عن طريق مواقع إلكرتونية مثل
 !Kahootوغريها ،وبطاقات التقارير عرب اإلنرتنت واملد ّونات الفردية أو بالكتابة الجامعية
يف شبكات التواصل االجتامعي أو عن طريق  Google Docووما إليها من األدوات ،وقد
ذكرت هنا فقط أدوات قليلة تتعامل مع اللغة العربية يستخدمها املعلمون لتعزيز التجربة
مم يساعد مساعدة ضخمة عملية التعلّم عند الطالب.
التعليمية ّ
وخاصة وفردية لتعليم وتعلّم اللغة العربية مثل "الجزيرة لتعليم العربية"
9.مواقع رسمية
ّ
و"تعلّم العربية أون الين" و"ستوديو العربية" وهي تع ّرضت للتصنيف والتحليل واملناقشة
النقدية يف دراسة د .ساجدة سامل أبو سيف (سامل أبو سيف.)2019 ،
مؤسسة تعليمية
بنا ًء عىل ما أشري إليه من إيجابيات ،فقد أثبت التعليم االفرتايض كونه ّ
الطلب أكرث
تع ّزز شعور كال املعلّم والطالب بأه ّمية االبتكار واالعتامد عىل التكنولوجيا ويع ّود ّ
املستقل واالعتامد عىل الذات .هذا ال يُلغي إطالقا وإمنا يق ّوي قدرة
ّ
فأكرث عىل طريقة التعلّم
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التواصل أثناء عمليتَي التعليم والتعلّم الفردي والجامعي ومن ث ّم تتق ّوى قدرات اللغة العربية
الطلب التواصلية باستخدام أساليب هذه
عىل التواصل أثناء تعلّمها لغ ًة ثانية وت ُرفَع مهارات ّ
اللغة يف الحوار ويف الكتابة.
كل ما سبق ذكره ّ
يدل عىل أ ّن املد ّرسني هم املسؤولون بتقديم كامل الدعم واملساعدة
إ ّن ّ
الطلب ،سواء عرب األوساط االفرتاضية ،مثل منتديات الحوار ،قاعات وحجرات
التي يحتاج إليها ّ
املؤسسات التعليمية أو املكان
الدروس االفرتاضية ،اإلمييل وإلخ ،...أو بشكل مكاين ،عن طريق ّ
الطلب وتشجيعهم عىل
الذي يت ّم فيه جزء من هذه الدروس .للمد ّرس كذلك دور كبري يف تحفيز ّ
كل هذا يت ّم من خالل اللغة العربية فهي الهدف
التفاعل فيام بينهم أثناء العملية الدراسيةّ .
والوسيلة يف عملية تعلّمها التواصيل لغ ًة ثانية .كام ويتطلّب هذا كلّه من املد ّرس يف عملية تصميم
املق ّرر اإللكرتوين اإلملام باملناهج النظرية بتعليم اللغة واالنتقاء بينها آخذا بعني االعتبار أنّه ال
الصف
يوجد هناك أسلوب واحد يكون هو األفضل أو
األصح ومراعياً معايري جودة تصميم مق ّرر ّ
ّ
لكل طالب عىل حدة.
االفرتايض والذي يكون أحد أهدافه رفع مهارة التواصل اللغوي االجتامعي ّ
كل ما ذُكر أعاله من ميزات إيجابية،
برصف النظر عن السامت السلبية التي ال ب ّد أن ترافق ّ
وسيظل إضافة متينة ألدوات عملية التعليم املكاين املعتاد.
ّ
فإ ّن التعليم االفرتايض ال يزال يتق ّدم
ويقع عىل عاتق املد ّرسني والدارسني التعاون يف سبيل تجاوز التأثريات السلبية للتعلّم االفرتايض من
أه ّمها شعور الطالب بالوحدة واالعتزال والتعب بل واإلحباط يف بعض األحيان ومشاكل اإلنرتنت
والتكنولوجيات التي ال مف ّر منها .إ ّن األلعاب واالسرتاحات القصرية املتع ّددة والعمل يف مجموعات
صغرية ديناميكية التغيري والكثري من اإلسرتاتيجيات األخرى تساعد يف أحيان كثرية لتغيري أجواء
الصف ومزاج األفراد كل عىل حدة .ومن دون ّ
شك نرجع هنا كالعادة إىل دور املد ّرس املتم ّيز الذي
ّ
كان وال يزال يتفاهم ويتسامح ويح ّرك ويحفّز وميثل وميزح ويض ّحك ويرفع املعنويات وهو يتبع
خطّة درسه يف البيئة االفرتاضية وقد تتح ّول إىل منتدى غري رسمي أو إىل مقهى افرتايض إذا طلبت
الظروف .فمثلام يكون الهدف من التواصل االفرتايض هو نفس هدف التواصل وجهاً لوجه أال وهو
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تقديم وتبادل املعلومات واالستامع إىل اآلخر والتف ّهم ( ،)Mitchell-Holderبنفس هذا الكشل
ال يزال أه ّم دور كال املد ّرس والدارس هو خلق الشعور املجتمعي يف سبيل توفري الفرص امل ُثىل
الصف طيلة الدورة الدراسية بأكملها .وكذلك
للتعلّم واالكتساب ومتابعة فكرة االنتامء إىل مجتمع ّ
طلبه مبن فيهم من "برصيني"
فإ ّن األستاذ املتم ّيز هو عامل نفس يعرف عن كثب خصوصيات ّ
و"سمعيني" و"لغويني" و"عمليني" و"منطقيني" و"اجتامعيني" و"وحدويني" واملتميزين بسامت
كل هذه الخصوصيات يف سبيل نجاح نشاط
كل هؤالء (أبو عمشة )2017 ،فيوظّف ّ
مختلطة من ّ
كل فرد عىل املساهمة.
الصف وخطّة الدرس آخذا بعني االعتبار قدرة ّ
ّ
يخص اللغة العربية وتعزيز قدراتها التواصلية أثناء عملية تعلّمها واكتسابها لغة ثانية،
أ ّما مبا ّ
الطلب من أجل استعاملها ،تنفيذا للواجبات
فلعل التعليم االفرتايض وفّر فرصاً جديدة لتعلّم ّ
ّ
املع ّينة ،ومببادرات منهم ،يف مختلف بيئات الدردشة ومنتديات املناقشة والتناظر وحتّى يف وقت
طلب
الفراغ حيث املقاهي االفرتاضية واملقابالت غري الرسمية مع األساتذة ومع غريهم من ّ
وضيوف وتبادل األفكار باللغة العربية والتعلّم من تعبري اآلخرين عن آرائهم .كام وقد ز ّودهم
فرصاً كثرية جديدة الستعامل اللغة العربية من أجل التعلّم (مثال يف األمسيات الشعرية والثقافية
واالستفتاءات واملسابقات الثقافية وغريها من النشاطات التي تس ّهلها األدوات اإللكرتونية).
التتابع املناسب بني النشاطات التزامنية وغري التزامنية املعتمد عليه يف التعليم االفرتايض يع ّزز
لكل
الخاصة ويخلق مساحة غري محدودة تقريباً ّ
كل واحد عىل وتريته
الطلب عىل التعلّم ّ
قدرة ّ
ّ
الطلب "االجتامعيون"
فرد للمشاركة – بشكل حتمي أكرث يف األنشطة التزامنية حيث يتق ّدم ّ
و"اللغويون" و"العمليون" أكرث من غريهم يف الوقت املحدود املتاح للتفاعل املتزامن؛ وبتع ّمق أكرث
كل فرد يف األنشطة غري التزامنية حيث ميكن للمحادثة باللغة العربية أال تنقطع
وبوترية مختلفة عند ّ
الطلب خجالً وانطوا ًء عن آرائهم وهم يطبعون مبفاتيح لوحة
يعب أكرث ّ
( )McConnell, 2002حتّى ّ
الطلب يف استعامل اللغة العربية من أجل
كل أنواع ّ
مم يزيد من استقاللية ّ
الكمبيوتر ببطء وبرت ّدد ّ
كل واحد.
التعلّم ويف تعلّمها من أجل االستعامل ويرفع القدرة اللغوية التواصلية لدى ّ
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لقد حاولت بعد الدراسات اكتشاف التامرين اإللكرتونية املستخدمة يف منهجية تدريس اللغة
األجنبية األكرث مالءم ًة للمامرسة والتواصل ،والتي من شأنها تعزيز زيادة إنتاجية مها رات االستامع
واملحادثة والقراءة والكتابة فوجد الباحثون أ ّن الجمع بني أنواع مختلفة من التامرين التكنولوجية
املستخدمة يف تطبيقات التعليم اإللكرتوين يف منهجية تدريس اللغة األجنبية كان له التأثري الكبري
يخص متارين املحادثة
عىل فاعلية مامرسة املهارات اللغوية يف دورات تعلّم اللغة عن بعد .ومبا ّ
الصف االفرتايض فهي العمل يف مجموعات صغرية تتك ّون مي شخصني أو
األكرث مالءم ًة يف إطار ّ
ثالثة أشخاص واستعامل العديد من املح ّفزات املكتوبة والرسوماتية والسمعية البرصية ملامرسة
للطلب (Petr Hercik et
الكالم الفردي والخطاب الحواري وتطوير املهارة اللغوية التواصلية ّ
 .)al., 2015, E. Skocheva, 2018الهدف هو االنتقال من مرحلة االت ّصال الخاضع لإلرشاف من
واملستقل .سيضمن ذلك التوازن األمثل
ّ
قبل األستاذ إىل القدرة عىل املشاركة يف االت ّصال التلقايئ
بني التدريبات اإللكرتونية امليكانيكية ومها ّم اللغة اإلنتاجية التي تتطلّب تكامل مهارات االتّصال
لعل أنشطة التعليم
األربعة ،مثل متثيل األدوار وملء الفراغ يف قامئة معلومات .ويف هذا السياق ّ
حصة
املعتمد عىل املها ّم تكون هي أكرث تكامالً للمهارات األربع إذ ميكن تنفيذها خالل وخارج ّ
الدرس االفرتايض ،يف واقع الحياة ومن خالل أنشطة تزامنية وغري تزامنية تجمع بني االستامع
الطلب اللغوية والتواصلية.
والكالم والقراءة والكتابة وترشك كامل قدرات ّ
إ ّن مؤسسات التعلّم االفرتايض تض ّم ،إىل جانب الصفوف االفرتاضية ،املكتبات واملتاحف
مم يس ّهل
االفرتاضية أيضا والتي ال يزال يتنامى توفّرها يف البيئات اإللكرتونية لبالد الوطن العريب ّ
الدارسني للحصول الفوري عىل معلومات معتمد عليها وتوظيفها ألغراض التعلّم واالستعامل يف
األنشطة التقدميية أو يف إجراء املناقشة واملناظرة.
إ ّن التعليم والتعلّم االفرتايض مرتابطان ارتباطا وثيقا ولن يستغني الطالب عن األستاذ وال
طلبه املتعاونني يف غرفة الصف اإللكرتوين أو املكاين عىل ح ّد سواء فهي عالقة فريدة
األستاذ عن ّ
كل واحد منهم فريد بخصوصياته .وقد أصبحت عملية التعليم والتعلّم
من نوعها بني أفراد ّ
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وستظل تتط ّور وتواكب التق ّدم التكنولوجي الذي يت ّم ألجلها
ّ
االفرتاضية من عادات عرص الرقمنة
وخاصة بالعملية التعليمية-التعلّمية.
ولتحقيق أغراضها يف بيئات افرتاضية فريدة
ّ
مهمً يف اكتساب اللغة العربية لغ ًة ثانية بكل
إ ّن التعليم والتعلّم االفرتايض سيظل يلعب دورا ً ّ
ما يتط ّور من األدوات التكنولوجية واملواقع اإللكرتونية لتصميم األنشطة االفرتاضية باالرتباط
مم يزيد من جودة تعلّم الدارسني – لغويا وتواصليا.
الوثيق مبواقف الحياة الحقيقية ّ
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إسهامات الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
في تطوير وتحسين العملية التعليمية
إعــــداد
أ .عبدالالوي نجاة
أستاذة مؤقتة بجامعة الدكتور الطاهر موالي
قسم اللغة العربية
جامعة سعيدة

ّ
ملخـــص

يع ُّد الذكاء االصطناعي علم من العلوم الحديثة تتجاذبه حقول معرفية مختلفة؛ كالفلسفة
والهندسة والرياضيات واملنطق وعلوم الحاسوب ،حيث تع ُّد هذه األخرية جزء ال يتجزأ من
علم الذكاء االصطناعي فهو علم قائم بنفسه له أسسه ومقوماته التي يرتكز عليها من خالل
توظيفه ملواكبة التكنولوجيا الحديثة ،فالذكاء االصطناعي يجعل اآللة تفكر كاإلنسان ،وذلك
بتزويده بتطبيقات ووسائط إلكرتونية متعددة وبرامج تقنية كام يرتكز عىل رموز ومفاهيم
مرتابطة ببعضها البعض وفق برامج مبنية عىل قاعدة بيانية ومعرفية مك ّونة من رموز موجودة
يف الجهاز الحاسوب.
وعىل هذا األساس أصبح ظهور الذكاء االصطناعي راجع إىل التطورات الحاصلة عىل الثورة
الرقمية والتكنولوجيا الحديثة ،ونجدهام قد احتكا باملنظومة الرتبوية وبالعملية التعليمية للرفع
من تطويرها وتحسينها وهذا ما شهدته يف اآلونة األخرية؛ حيث أصبح العقل البرشي يحايك الذكاء
املربمج ويفهم رموزها ويتمكن من إيجاد حلول ومشاكل معقدة يف العملية التعليمية.
الكلامت املفتاحية :الذكاء االصطناعي ،التكنولوجيا الحديثة ،التعليم ،التعلم.
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Abstract

Artificial intelligence is one of the modern sciences that attracts different
fields of knowledge. Such as philosophy, engineering, mathematics, logic and
computer science, where the latter is an integral part of the science of artificial
intelligence. It is also based on symbols and concepts that are interconnected
with each other according to programs based on a data and knowledge base
made up of symbols present in the computer.
On this basis, the emergence of artificial intelligence has become due to the
developments taking place in the digital revolution and modern technology.
Where the human mind simulates programmed intelligence, understands its
symbols, and is able to find solutions and complex problems in the educational
process.
Keywords: artificial intelligence, modern technology, education, learning.
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مقدمـة

أدت التطورات التكنولوجية إىل ميالد علوم معرفية حديثة العهد؛ حيث أصبحت تستخدم
بأساليب حديثة تستثمر تطبيقاتها يف عدة ميادين مختلفة التخصصات ،من بني العلوم املعرفية
الحديثة نذكر الذكاء االصطناعي الذي يع ُّد من العلوم التقنية املبنية عىل تالقح وتداخل عدة
تخصصات وعلوم؛ كالرياضيات والهندسة واملنطق وعلم األحياء والحاسوبيات ،إ ْذ تسعى إىل فهم
طبيعة الذكاء اإلنساين البرشي عن طريق وضع برامج للحاسب اآليل يكون قادرا ً عىل محاكاة
السلوك البرشي وتزويده بتطبيقات ذكية.
كل املجاالت ،ومن بني املجاالت التي
وعىل هذا األساس أصبح الذكاء االصطناعي يوظف يف ّ
ارتكزنا عليها يف هذه الورقة البحثية قاطرة التعليم التي أخذت ضالتها يف اآلونة األخرية خاصة
يف ظل األزمات التي فرضتها جائحة انتشار فريوس كوفيد )Covid19) 19الذي أدى إىل استثامر
التكنولوجية الحديثة ووسائطها املتعددة كالنص والصورة والصوت والفيديو يف الحقل التعليمي
الرتبوي ،وذلك باستخدام تقنيات حديثة تؤدي إىل التواصل الف َّعال بني عنارص العملية التعليمية
التعلمية املتمثلة يف املعلم واملتعلم واملادة العلمية وال يشرتط أن يكون هذا التواصل داخل
املؤسسة التعليمية أو داخل الصف التعليمي ،بل يتم التواصل من مختلف األماكن رشط توفري
الحاسوب وشبكة األنرتنت كأدوات للترصف بهام بني العنارص التعليمية والوسائط اإللكرتونية؛
كالتعليم عن بعد وإنشاء امللتقيات واملؤمترات والندوات بتوظيف تقنية التباعد وذلك بتطبيق
.Google meet, Zoom
انطالقا من هنا ميكن معالجة إشكالية ورقتي البحثية ،ما املقصود بالذكاء االصطناعي
والتكنولوجيا الحديثة وعملية التعليم؟ ما هي املرجعية املعرفية لتاريخ نشأة الذكاء االصطناعي؟وما
هي خصائصه؟ كيف ميكن معالجة العملية التعليمية يف ضوء استخدام الذكاء االصطناعي؟ ما
هي العالقة املوجودة بني الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة؟ ما هي تطبيقات الذكاء
االصطناعي املستخدمة يف العملية التعليمية؟ وما هي أهميته يف ضوء العملية التعليمية؟
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وفق هذا الطرح سأعالج يف ورقتي البحثية -إن شاء اللّه -تعريفا للذكاء االصطناعي والتكنولوجيا
الحديثة وعملية التعليم ،أخذة ملحة موجزة عن املرجعية املعرفية لتاريخ نشأة الذكاء االصطناعي،
موضحة خصائصه ومركزة عىل العالقة املوجودة بني الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة،
ألتناول بعد ذلك تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف العملية التعلمية وأهميته ،وأختم
بأهم النتائج واألهداف املتوصل إليها.
مفهوم الذكاء االصطناعي

مصطلح يتك ّون من كلمتني تتمثالن يف"الذكاء واالصطناعي؛ حيث يعرف الذكاء عىل أنَّه يعني
القدرة عىل فهم الظروف أو الحاالت الجديدة واملتغرية ،وله مصطلحات عديدة؛ كاإلدراك والفهم
والتعلم ،أ َّما إذا رجعنا إىل مصطلح اصطناعي فهي مأخوذة من الفعل يصنع أو يصطنع ،وتطلق
كل األشياء التي تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل الذي يتم من خالله اصطناع وتشكيل
الكلمة عىل ّ
األشياء التي تتميز عن األشياء املوجودة بالفعل واملولودة بصورة طبيعية من دون تدخل اإلنسان،
ولهذا الذكاء االصطناعي عبارة عن الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه اإلنسان يف اآللة أو الحاسوب،
وانطالقا من هنا ميكن القول إ َّن الذكاء االصطناعي يع ُّد من علم اآلالت الحديثة".1
ويعرف بأنَّه "أحد فروع علم الكومبيوتر يعالج محاكاة اآلالت للسلوك البرشي ،وأول من وضع
هذا املصطلح العامل " "Jon McCarthy؛ حيث يعرفه بعلم هندسة إنشاء آالت ذكية ،ويصور
خاصية برامج الكومبيوتـر ،فهو علم إنشاء أجهزة وبرامج كومبيوتر قادة عىل التفكري بطريقة
نفسها التي يعمل بها الدماغ البرشي ،فيصبح يقرر ويترصف كام يترصف اإلنسان البرشي".2
كام يعرفه دكتور أحمد كاظم يف كتابه "الذكاء االصطناعي" بقوله" :هو ذلك الفرع من علوم
الحاسوب ( )Computer Scienceالذي ميكن بواسطته خلق الحاسب من أداء بعض املهام بدال
من اإلنسان والتي تحايك أسلوب الذكاء اإلنساين ليك يتمكن الحاسب من أداء بعض املهام بدال
1
2
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من اإلنسان والتي تتطلب التفكري والتفهم والسمع والتكلم والحركة بأسلوب منطقي ومنظم".3
ويعرفه أحد الباحثني بأنَّه"أحد أهم العلوم الحديثة نتجت بسبب االلتقاء بني الثورة التقنية
التكنولوجية يف مجال علم النظم والحاسوب والتحكم اآليل من جهة وعلم املنطق والرياضيات
واللغـات وعلم النفس من جهة أخرى؛ حيث يهدف إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق
عمل برامج للحاسب اآليل بهذه الربامج التي متكنه من حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار يف موقف ما،
وعىل هذا األساس فإ َّن الذكاء االصطناعي عبارة عن قيام برامج الحاسب اآليل بإيجاد الطريقة التي
تسمح بحل املسألة أو التواصل إىل القرار املالئم بالرجوع إىل العديد من العمليات االستداللية
املتنوعة التي تغذى بها الربنامج ويستخدم الذكاء االصطناعي بسبب رسعته الفائقة يف إعطاء
االستدالالت التي تفوق القدرة البرشية".4
فالذكاء االصطناعي عبارة عن "األنظمة القادرة عىل بناء كفاءات متعددة بشكل مستقل
وتشكيل روابط وتعميامت عرب املجاالت مام يقلل بشكل كبري من الوقت الالزم للتدريب".5
بنا ًء عىل هذه املفاهيم املتعلقة بالذكاء االصطناعي ميكن القول بأن َّه عبارة عن محاولة جعلت
اآللة تفكر محل اإلنسان البرشي باعتباره يرتكز عىل برامج مبنية عىل قاعدة معرفية تعتمد عىل
رضورة وجود الحاسوب عليها ،إذ يقوم مبهام ويقدم نتائجه املستخدمة التي يتم تجميعها يف
الحاسوب اآليل وميكن لإلنسان القيام بها ،غري أنَّه نجده يتميز برسعة ودقة فائقة عن العلوم
األخرى ويقوم بإيجاد حلول للمشاكل.
فعىل هذا األساس فإ َّن الذكاء االصطناعي مبني عىل برامج وتطبيقات تتفاعل معاً من أجل
برمجة اآلالت بطريقة تسمح له مبحاكاة الفكر البرشي ،وتتداخل فيه عدة مجاالت وتخصصات
متنوعة؛ كالرياضيات وعلم األحياء وعلوم الحاسبات اآللية والفلسفة واملنطق والهندسة كلّها
تسعى إىل تطوير وظائف الحاسبات اآللية لتحايك العقل البرشي.
3
4
5
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مفهوم التكنولوجيا الحديثة

التكنولوجيا الحديثة عبارة عن "مجموعة من املعارف واملهارات والخربات املرتاكمة واملتاحة
واألدوات والوسائل املادية والتنظيمية واإلدارية التي يستخدمها اإلنسان الستغالل موارد البيئة
وتطويع ما فيها من موارد وطاقات لخدمته يف أداء عمل أو وظيفة ما يف مجال حياته اليومية
إلشباع الحاجات املادية واملعنوية سوا ًء عىل مستوى املجتمع أو الفرد".6
وتعرف أيضا بأنَّها تع ُّد فرع من املعرفة التي تتعامل مع إنشاء واستخدام وسائل التقنية
وترابطها مع الحياة واملجتمع والبيئة ،وذلك باالعتامد عىل موضوعات كالفنون الصناعية والهندسة
والعلوم التطبيقية والعلوم البحثية".7
وهي بهذا متثل"جهد إنساين وطريقة للتفكري يف استخدام املعلومات واملهارات والخربات
والعنارص البرشية وغري البرشية املتاحة يف مجال معني وتطبيقها يف اكتشاف وسائل تكنولوجية
لحل مشكالت اإلنسان وإشباع حاجاته وزيادة قدراته".8
من خالل هذه اإلطاللة الوجيزة ملفهوم التكنولوجيا الحديثة نستخلص أنَّها عبارة عن عملية
تطبيقية تقوم باستخدام املعارف واملهارات والعلوم املختلفة بشكل منظم حيث ترتكز عىل
قاعدة إدارية منظمة ومتكاملة ،وتكون موصولة بشبكة األنرتنيت عنرص مهم ورئيس إليصال
العملية بنجاح.
وعىل هذا األساس فإ َّن التكنولوجيا الحديثة عبارة عن أجهزة إلكرتونية لجهد إنساين يسعى
إىل استخدام هذه املعلومات ويوظف يف ذلك مهاراته وقدراته وكفاءته ورسعته الكتشاف وسائل
إلكرتونية متنوعة ومتعددة حل املشكالت والعوائق املتعلقة بحاجيات ومتطلبات اإلنسان.

6
7
8
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العالقة الموجودة بين الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة:

يع ُّد الذكاء االصطناعي أحد أقسام التكنولوجيا الحديثة ،باعتبارهام يقومان عىل جهاز حاسب
آيل وعىل قاعدة بيانات منظمة وارتكازهام عىل تطبيقات ووسائط إلكرتونية متعددة وبرامج
تقنية مرتابطة مع بعضها البعض واملعتمدة عىل رموز متعلقة بالجهاز الحاسويب.
كام تسهم التكنولوجيا الحديثة يف تطوير الذكاء االصطناعي عن طريق توفري منصات سحابية
ونظم آلية تحايك العقل البرشي ،وذلك لتعزيز وتسهيل الخدمات ،وتقوم باملعالجة اآللية للغات
الطبيعية التي تع ُّد هذه األخرية من مرتكزات الذكاء االصطناعي.
بنا ًء عىل هذا ميكن الجزم أ َّن هناك عالقة وطيدة وال ميكن الفصل بني الذكاء االصطناعي
والتكنولوجية الحديثة ،وذلك الرتباطهام مع بعضهام والدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة
للذكاء االصطناعي إ ْذ ال وجود لتكنولوجيا حديثة بدون ذكاء اصطناعي وال وجود لذكاء اصطناعي
بدون تكنولوجيا حديثة.
وعليه فإ َّن العالقة بينهام عالقة إلزامية وال ميكن الفصل بينهام.
المرجعية المعرفية لتاريخ نشأة الذكاء االصطناعي

إ َّن الحديث عن املرجعية املعرفية والفعلية لنشأة الذكاء االصطناعي ترجع إىل "التحول من
نظم الربمجة التقليدية بعد الحرب العاملية الثانية؛ حيث متثل هذه املرحلة األوىل من بداية
ظهور الذكاء االصطناعي ومتيزت بإيجاد حلول لأللعاب وفك األلغاز ،وذلك باستخدام الحاسوب،
واعتمدت عىل الفكرة األساسية لتطوير طرق البحث يف التمثيل الفراغي الذي ميثل الحالة مام
أدى إىل تطوير النمذجة الحسابية واستحداثها وفق ثالث عوامل وأسباب تتمثل يف":9
§متثيل الحالة البدائية للموضوع قيد البحث ومثلها العاملان "فيجن وفيلدمان" بلوحة
الشطرنج عند البدء يف اللعب.
§اختيار رشوط إدراك الوصول إىل النهاية(الوصول إىل التغلب عىل الخصم).
9
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§مجموعة القواعد التي تحكم حركة الالعب بتحريك قطع الشطرنج عىل اللوحة".
أ َّما مع بداية الستينات إىل منتصف السبعينات "فهي متثل املرحلة الثانية من بديات تطور الذكاء
االصطناعي و ُعرفت هذه املرحلة باملرحلة الشاعرية؛ حيث قام العامل (منسيك) بعمل اإلطارات
 framesلتمثيل املعلومات ووضع العامل (ونجراد) نظاما لفهم الجمل االنجليزية ؛ كالقصص
كل ما ت ّم تطويره يف معهد املاسيشوستش
واملحادثات ،بينام قاما العاملان (ونستون وبروان) بتلخيص ّ
للتكنولوجيا والتي تحتوي عىل بعض األبحاث عن معالجة اللغات الطبيعية باللغة الشكلية أو
الرمزية.
أما من "منتصف السبعينات إىل أوائل القرن العرشين متثل املرحلة الثالثة من مراحــــــل
تطور الذكاء االصطناعي؛ حيث كان التطور واسعا ومتميزا وذلك بظهور التقنيات الحديثة التي
تعالج الكثري من التطبيقات التي أدت إىل انتقال جزء كبري من الذكاء اإلنساين إىل برامج الحاسبات
ومتثل هذه املرحلة فرتة ازدهار الذكاء االصطناعـــي مام أدى إىل ازدهـار نظم الذكاء االصطناعي
وتقنياتـه؛ كالنمذجة الرمزية وآليات معالجة القوائم ،وكذلك شهدت يف فرتة الثامنينات قفزة
نوعية يف إنجاح النظم الخبرية التي متثل أحد تطبيقات برامج الذكاء االصطناعي تهدف إىل
معالجة حل املشاكل املعقدة التي تتطلب بذل جهد فكري وبرشي كبري ،غري أنَّها تتميز بالدقة
والرسعة الفائقة يف اإلجابة عىل الكثري من التساؤالت العالقة واملشاكل املطروحة ،كام نجد هذه
النظم الخبرية تتفاعل مع املستخدم".10
أ ّما يف "القرن العرشين بدأ بعض العلامء والباحثني يف استكشاف نهج جديد لبناء آالت ذكية،
بنا ًء عىل االكتشافات الحديثة يف علم األعصاب ،ونظرية رياضية جديدة للمعلومات وتطور
كل ذلك تم اخرتاع أسس املجال الحديث لبحوث الذكاء االصطناعي يف
علم التحكم اآليل وقبل ّ
مؤمتر وبالتحديد يف حرم كلية دار متوث عام 1952حيث حرض هذا املؤمتر قادة بحوث الذكاء
11
االصطناعي واملتخصصون يف ميدانه نذكر منهم :مكاريث ومارفن مينسكاي"
 10املرجع نفسه :ص.09
 11صربينة بنت محمد بن عثامن الخبريي :دورة تدريبية عن الذكاء االصطناعي ،2020 ،ص.06
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خصائص الذكاء االصطناعي في ظل توظيفه في حقل العملية
التعليمية  -التعلمية

قبل الخوض يف خصائص الذكاء االصطناعي يف ظل توظيفه يف العملية التعليمية  -التعلمية
وجب التطرق إىل خصائصه بصفة عامة وبعد ذلك نخصص خصائصه يف العملية التعليمية -
التعلمية ،وعليه ميكن حرص خصائصه عىل النحو اآليت:12
§القدرة عىل االستجابة الرسيعة للمواقف والظروف الجديدة.
§القدرة عىل التفكري واإلدراك واكتساب املعرفة ومامرستها.
§القدرة عىل تقديم املعلومات إلسناد القرارات اإلدارية.
§القدرة عىل التعامل مع الحاالت الصعبة واملعقدة.
§القدرة عىل التصور واإلبداع وفهم األمور املرئية وإدراكها.
§القدرة عىل التعلم والفهم من التجارب والخربات السابقة.
§استخدام الذكاء االصطناعي يف حل املشاكل املعروضة.
§القدرة عىل استخدام التجربة والخطأ الستكشاف األمور يف مختلف التخصصات.
أ َّما إذا رجعنا إىل تحديد خصائص الذكاء االصطناعي يف ظل العملية التعليمية  -التعلمية،
ميكن حرصها فيام ييل:13
§الذكاء االصطناعي يساعد عىل تخفيف األعباء عىل اإلدارة املدرسية ،من خالل تحويل نظم
اإلدارة إىل نظم إلكرتونية رقمية ،مام يسهم يف اتخاذ القرارات اإلدارية الصحيحة وتوزيع
الحصص التعليمية والربامج واملقررات الدرايس.
§الذكاء االصطناعي يساعد عىل بناء قاعدة بيانات معرفية ،تسعى من خاللها إىل تخزين
املعلومات بشكل ف ّعال يف املؤسسات التعليمية.
 12فايزة جمعة النجار :نظم املعلومات اإلدارية ،منظور إداري ،دار حامد للنرش والتوزيع،ط ،3عامن-األردن ،2010 ،ص.169
 13عبد الستار العيل وآخرون :املدخل إىل إدارة املعرفة ،دار املسري ،ط ،3عامن-األردن ،2009 ،ص.198
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§الذكاء االصطناعي يحمي املعرفة الخاصة؛حيث يقوم بتخزينها.
§الذكاء االصطناعي يع ُّد من األساليب الحديثة املساعدة للمتعلم يف عمليته التعليمية؛ حيث
يقوم بتوظيف التطبيقات الذكية كتطبيق املنصات التعليمية ،وهنا املتعلم يحد نفسه
يف تعامل ذايت ويطور كفاءته التواصلية واملعرفية واملهارتية من خالل تطبيقات الذكاء
االصطناعي.
§الذكاء االصطناعي يساعد عىل إيجاد حلول للمشاكل املعقدة يف العملية التعليمية ،وذلك
بتحليلها وتفسريها ومعالجتها يف الوقت املناسب.
§للذكاء االصطناعي أدوات يرتكز عليها يف العملية التعليمية نذكر منها برنامج مايكروسوفت
أو لينس ،وخدمة األنظمة املعرفية ،وروبوت املحادثة ،وترجمة اللغات.
أنواع الذكاء االصطناعي

للذكاء االصطناعي ثالث أنواع محصورة يف:

§الذكاء االصطناعي الضيق(الضعيف):
يع ُّد الذكاء االصطناعي الضيق أو الضعيف من أبشط أنواع الذكاء االصطناعي؛ حيث يت ّم
برمجته بالقيام بوظائف محددة داخل البيئة التعليمية املعنية ،وميثل دوره كرد فعل عىل موقف
معني ،وال ميكن لع العمل إالَّ يف ظروف البيئة الخاصة به ،ومن أمثلة ذلك الرجل اآليل ديب بلو
الذي انتجته رشكة أي يب أم (.)IBM

§الذكاء االصطناعي القوي(العام):
يتميز الذكاء االصطناعي القوي بجمع املعلومات وتحليلها؛ حيث يستفيد من هذه العملية
والقدرة عىل جمع املعلومات ورشحها وتحليلها ثلة من الخرباء الذين يتحملون مسؤوليتها ،ومن
أمثلة ذلك قيادة السيارة الذاتية وبروبوتات الدردشة الفورية ،واستخدام الربامج املساعدة عىل
تحميلها بطريقة ذاتية وشخصية.
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§الذكاء االصطناعي الخارق:
الذكاء االصطناعي الخارق عبارة عن منوذج ال يزال تحت التجربة ،يسعى إىل محاكاة اإلنسان
ويتك ّون هذا النوع من منوذجني ،النموذج األ ّول يتمثل يف محاولة فهم األفكار البرشية واالنفعاالت التي
تؤثر عىل السلوك البرشي ،فهذا النوع من الذكاء نجده ميتلك قدرة محدودة من التفاعل االجتامعي.
أ ّما النموذج الثاين يتمثل يف منوذج نظرية العقل؛ حيث يحايك هذا النموذج الحالة الداخلية لإلنسان
البرشي ويتنبأ مبشاعر الطرف اآلخر ويتفاعل معهم عن طريق توظيف اآلالت الفائقة.
آليات تطبيق الذكاء االصطناعي في العملية التعليمة-التعلمية

ساعدت التكنولوجيا الحديثة الذكاء االصطناعي عىل حل املشاكل التي تواجهها العملية
التعليمية-التعلمية خاصة بني أطرافها الثالثة املتمثلة يف املعلم واملتعلم واملادة التعليمية ،وهنا
لعب الذكاء االصطناعي دورا مهام يف االرتقاء بالعملية التعليمية شكال ومضمونا ،وذلك بتوظيف
بعض اآلليات والتقنيات الحديثة التي تساعد وتسهم يف تطوير التعليم ومن بني هذه اآلليات
التطبيقية املستخدمة يف الذكاء االصطناعي نذكر ما ييل:

§تطبيق املحتوى الذيك:
يتم تطبيق املحتوى الرقمي يف العملية التعليمية من خالل "األدلة الرقمية إىل الكتب املدرسية
إىل واجهات التعليم الرقمية القابلة للتخصيص عىل جميع املستويات التعليمية ابتدا ًء من املرحلة
االبتدائية إىل مرحلة ما بعد الثانوية وصوالً إىل بيئات الرشكات للمعلمني بتصميم املناهج الرقمية
واملحتوى عرب األجهزة منها  Nextex Learningوهي عبارة عن منصة سحابية تعليمية ومصممة
ألماكن العمل الحديثة؛ حيث تصمم هذه املناهج مع املنصات السحابية ويتم دمجها عن طريق
الوسائط اإللكرتونية املتعددة كالفيديو والصوت باإلضافة إىل التقييم الذايت الذي يكون عرب
األنرتنيت".14
 14املرجع نفسه :ص.200
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§نظم الدروس الذكية:
نظم الدروس الذكية عبارة عن مجموعة من املبادئ املرتبطة إىل حد كبري بعمل عامل النفس
الرتبوي بنيامني بلوم يف السبعينات من القرن املايض ،وهي تع ُّد من النظم التعليمية التي تعتمد عىل
الحاسوب ولها قواعدها وبياناتها التعليمية تسعى إىل استخدام استنتاجات تحيل عىل قدرة املتعلم
وعىل فهم املواضيع وتحديد نقاط الضعف والقـــوة ،وذلك بتكييف عملية التعليم الدينامية".15
كام تسعى نظم الدروس الذكية إىل تدعيم فعالية املتعلم باإلضافة إىل التغذيـــة املرتدة
واملستهدفة يف نفس الوقت ،وتتك ّون هذه الدروس الذكية يف العملية التعليمية-التعلمية
املعتمدة عىل تقنية الذكاء االصطناعي عىل ثالث مكونات تحتوي عىل معرفة خاصة باملجال
التعليمي وتكون متعلقة باملنهج املخصص للدراسة ،ث ّم معرفة املتعلم وقدراته واملكون األخري
يتعلق باملعرفة اإلسرتاتيجية.
وترتكز نظم الدروس الذكية يف إطار توظيف تقنية الذكاء االصطناعي عىل عدة مناذج تتمثل
يف:16

.أمنوذج املجال:
يتميز منوذج املجال الذي يع ُّد أحد مناذج نظم الدروس الذكية عىل مجموعة من الخصائص
منها:
§يع ُّد منوذج املجال مصدرا لتوليد محتوى التعلم من خالل تقديم الرشح وارتباطها باألمثلة
املتعلقة مبضمون الدرس التعليمي.
§يع ُّد منوذج املجال مصدرا ً إليجاد الحلول النموذجية للمشاكل املطروحة يف العملية
التعليمية.
 15الرتيمي محمد أبو القاسم :الذكاء االصطناعي يف التعليم-نظم التعلم الذكية ،الجمعية الليبية للذكاء االصطناعي ،ليبيا ،2009 ،ص .89
 16البدو أمل ومحمد عبد اللّه :التعلم الذيك وعالقته بالتفكري اإلبداعي وأدواته األكرث استخداما من قبل معلمي الرياضيات يف مدارس التعلم
الذيك /مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية ،املجلد ،25العدد ،02غزة -فلسطني ،2017 ،ص.64
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§يع ُّد منوذج املجال معيارا ً يُعتمد عليه يف عملية تقييم وتصحيح إجابة املتعلمني وتقديم
النتيجة النهائية التي تحصل عليها املتعلم يف عمليته التعليمية.
وبهذا فإ َّن منوذج املجال يق ّدم مجموعة من املهامت الرئيسة واملهمة يف العملية التعليمية-
التعلمية مقارنته بالتعليم الكالسييك.

.بمنوذج التعليم:
يحتوي منوذج التعليم عىل اتخاذ القرارات التعليمية املتعلقة باملتعلم؛ كتحديد الوقت
املناسب واإلسرتاتيجية التعليمية يف تقديم الدرس التعليمي ،وضبط الخطوات املنهجية يف تقديم
الدرس التعليمي ،كام يهتم هذا النموذج بالقدرات املعرفية ملتعلم من خالل اإلجابات عىل طرح
األسئلة واملشكالت التي تواجه املتعلم يف عمليته التعلمية ،ويقوم أيضا بتحديد نسبة اإلجابات
املعتمدة عىل الخطأ والصواب من طرف املتعلم.

.جمنوذج املتعلم:
يتميز منوذج التعلم مبعرفة الحالة املعرفية للمتعلم وقدراته املهاراتية يف تقديم املادة
التعليمية ،كام يقدم بعض املؤرشات حول سلوك املتعلم ومييز بني األخطاء التي يقع فيها يف
عمليته التعليمية ويحدد كفاءته من خالل تقديم اإلجابات لألسئلة املطروحة.

.دمنوذج واجهة التفاعل:
يتميز منوذج واجهة التفاعل بدمج املتعلم يف عمليته التعليمية-التعلمية وذلك بتوظيف
الوسائط التعليمية الحديثة باستخدام أساليب حديثة تعليمية تتالءم مع التكنولوجيا الحديثة
وتتفاعل معها جو تعليمي تواصيل مبني عىل تقنيات حديثة ،كام نجد هذا النموذج يرتبط
بني املتعلم واملحتوى التعليمي الذيك وبرامجه التقنية ،وذلك وفق تقديم طرق متنوعة لحل
املشكالت التعليمية.
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خاتمـــة

يف ختام ورقتنا البحثية املوسومة "بإسهامات الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يف
تطوير وتحسني العملية التعليمية"؛ ميكن القول إ َّن الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية
يسعى إىل تعليم املتعلمني الذكاء االصطناعي ودوره األساس كام يهتم بأخالقيات عامل الذكــــــاء
االصطناعـــــي ويسعــــى إىل توظيفـــه لريــــادة البرشيــــة ،وبهذا فإ َّن الذكاء االصطناعي
يهدف إىل نقل الذكاء الذي يشبه ذكاء الدماغ البرشي إىل اآلالت الحاسوبية ،وبهذا نجده
يحايك القدرات الذهنية للمتعلم ويكتسب مهاراته ومعارفه املبنية عىل تقنيات وبرامج الذكاء
االصطناعي ،ويسهم يف حل املشكالت واتخاذ القرارات بطريقة ذكية ومنطقية.
وأصبح الذكاء االصطناعي رضورة من رضوريات الواجب توفرها يف املؤسسات التعليمية
خاصة يف اآلونة األخرية ويف ظل انتشار الجائحة وأصبح التعليم يستدعي توظيف آالت حاسوبية
يف العملية التعليمية من أجل إنجاح عمليتي التعليم والتعلم.
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قواعد وشروط النشر

أ -تنرش املجلّة البحوث العلم ّية يف الحقل الرتبوي التي تتوافر فيها األصالة واملنهج ّية
العلميّة وتعتمد خطوات البحث العلمي كام سريد الحقا.
ب -يُرسل البحث باللغة العربيّة إىل بريد املجلّة متضمنا يف بدايته ملخّصا باللغة العربية
كل ملخّص
وآخر باللغة االنجليزية ال يتجاوز الواحد منهام  200كلمة عىل أن يتبع ّ
بكلامت مفتاحيّة ال تزيد عن خمس كلامت ال تشمل عنوان البحث.
ج -يجب أالّ يتجاوز البحث املقدّم للنرش مبا فيه الجداول واألشكال والرسوم واملالحق 30
صفحة من مقاس (.)A4
د -تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة األربعة* العليا ،والسفىل ،واليمنى ،واليرسى*3 ،
سم ،واملسافة بني األسطر مفردة مع مراعاة عدد األسطر يف الصفحة الواحدة.
ه -أن يلتزم الباحث بالعنارص األساس ّية الواجب توفّرها يف البحث وبشكل متسلسل وهي:
1.املقدّمة :التعريف بالبحث ومضمونه.
2.اإلطار النظري للبحث :يشتمل عىل األهم ّية النظرية والتطبيقية والدراسات السابقة،
لكل مصطلح تعريف مفاهيمي يستند
وتعريف مصطلحات الدراسات حيث يكون ّ
فيه إىل أحد املراجع العلم ّية وتعريف إجرايئ كام استخدم املصطلح يف البحث.
3.مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها وأسباب إجراءات البحث ومربراته.
4.حدود الدراسة البرشيّة والزمان ّية واملكان ّية وتوجهات الدراسات السابقة وتوصياتها.
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5.الطريقة وإجراءات الدراسة وتتض ّمن منهج البحث املستخدم فيام إذا كان منه ًجا
وصفيًا مسحيًا أو ارتباطيا ومجتمع الدراسة وعينتها وأدوات الدراسة وكيفية اختبار
فرضياتها حسب تسلسلها.
6.نتائج الدراسة.
7.مقرتحات وتوصيات.
8.املراجع ويتبع يف تنظيمها نظام )APA) American Psychological Assiciation
لكونه النظام املعتمد بأغلب الجامعات ويتبع هذا النظام للمراجع العربيّة واملراجع
األجنب ّية كالًّ عىل انفراد.
9.تعرض البحوث املعدّة للنرش يف املجلّة عىل محكمني من ذوي االختصاص يت ّم اختيارهم
برسيّة تا ّمة.
	10.تقوم املجلّة بإبالغ الباحث بنتيجة التحكيم سواء بقبول البحث أو رفضه أو طلب
إجراء تعديالت عليه.
	11.أن ال يكون سبق ونرش الباحث الدراسة.
12.أن ال تكون الدراسة مستلّة من رسائل املاجستري والدكتوراه أو غريها.
	13.تهدي املجلّة لكاتب البحث  3نسخ من املجلّة يف حال نرش بحثه.
العنوان اإللكرتوين للمجلّةeducation@alecso.org.tn :
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مجلّــة محكّمــة نصــف سنو ّيــة
تصدرها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (إدارة الرتبية)
جديد □

قسيمة االشرتاك:

تجديد □

السنوي :لألفراد ( )12دوالر أمريكيا
االشرتاك
ّ

الهيئات ( )20دوالر أمريكيا

االسم........................................................................................................................ :
العنوان......................................................................................................................:
ص ب ........................................................... :الرمز الربيدي......................................:
الهاتف......................................................... :الفاكس................................................:
االشرتاك املطلوب :ملدّة .................................. :اعتبارا من........./....../......
نسخة واحدة □

بواقــــع:

أكرث □

نسختني □

مرفق القيمة وقدرها..................................................................................................:
نقدا □

التوقيــع

شيكا □

حوالة بريديّة □

التاريخ
عنوان املراسلة:

تحول قيمة االشرتاك لحساب:
املنظمة العربيّة
للرتبية والثقافة والعلوم
رقم 10 404 100 90 2113 3 840 46
الرشكة التونسية للبنك
شارع محمد الخامس – تونس

املنظمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم
(وحدة النرش والتوزيع)
شارع محمد عيل عقيد – املركز العمراين الشاميل
ص .ب 1120 .حي الخرضاء –  – 1003الجمهورية التونسية
الهاتف - 00216.70.013.900 :الفاكس:
00216.71.948.668
الربيد اإللكرتوينalecso@alecso.org.tn :
األنرتنيتwww.alecso.org.tn :
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