املنظمـة العربية للرتبيـة والثقافة والعلوم  -جملة الألك�سو الرتبوية

Arab League Educational, Cultural
and Scientific Organization

املنظمــــة
العربيــــة
للرتبيــــــة
والثقافــة
والعلـــوم

مجلة األلكسو التربوية
مجلّــة محكّمــة نصــف سنويّــة
املجلّد الثامن والثالثون ،العدد األ ّول

ّ
ّ
المواد التعليميّ ة
المدونات الحاسوبيّ ة في تأليف
توظيف

June

2019

ISSN: 9385 - 1737

Published twice a year
Volume, 38

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization - Alecso Educational Journal

Alecso Educational Journal

يونيـــــو
جـــــوان

2019

د .رضــا الكشــو

دور مديري مدارس التعليم األساسي في تنمية االبتكار لدى الطلبة بمحافظة شمال الباطنة
بسلطنة عمان

ّ
عبدالله بن محمـد البارحي  -د .عايدة بنت بطي القاسمية
أ .محمـد بن

بناء برنامج تعليمي قائم على تطبيق بريزي ضمن مقررات السنة التحضيرية وقياس فاعليته في

تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالب جامعة الملك عبد العزيز في مدينة ّ
جدة

د .فهد بن علي العميري
إعداد المعلمين وتأهيلهم لمهنة التدريس بالمدارس االبتدائية بتونس:
«قراءة في مالمح هوية مهنية»

د .رضا بن المبروك ساسي

مبادرات تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ّ
الجمهورية التونسيّ ة
 :LSCE2019دراسة حالة:

د .سعاد عبد الواحد السالمي

القراءة المدرسية في ضوء البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التالميذ :PISA
مرحلة التعليم االبتدائي أنموذجا

أ .د .بشير محمودي

مجلة األلكسو التربوية
املنظمــــة
العربيــــة
للرتبيــــــة
والثقافــة
والعلـــوم

مجلّــة محكّمــة نصــف سنو ّيــة
املجلّد الثامن والثالثون ،العدد األ ّول

هيئــة التحريــر

املدير املسؤول :األستاذ الدكتور محمد ولد أع َمر
رئيس التحرير :الدكتور لطوف العبداللّه،
نائب رئيس التحرير :األستاذ الهاشمي العرضاوي

يونيـــــو
جـــــوان

2019

الهيئــــة العلميّ ـــــة

أ .د .سارة إبراهيم العريني
أ .د .محمود السيّد
أ .د .نجوى يوسف جامل ال ّدين
أ .د .عبد الجبّار توفيق
أ .د .محمد بن فاطمة
أ .د .أحمد أوزي
إن اآلراء واألفكار التي تنرش بأسامء كتّابها
ال تحمل بالرضورة وجهة نظر املنظمة
يسمح باستعامل ما ورد يف هذه املجلّة من مواد علمية
أو ثقافية أو تربوية أو فنية برشط اإلشارة إىل مصدرها
توجه املراسالت إىل رئيس التحرير:
تونس ص .ب1120 .
الهاتف - )216+( 70 013 900 :الفاكس)216+( 71 948 668 :
العنوان اإللكرتوينeducation@alecso.org.tn :
مجلّة األلكسو الرتبوية  /املنظمة العربية للرتبية والثقافة العلوم  -إدارة الرتبية  __.مج ،38
يونيو /جوان  __. 2019تونس :املنظمة2019 ،...
مجلّة محكمة نصف سنوية  __ .مجلّة األلكسو الرتبوية = ISSN: 9385 - 1737
ت 003/09/ 2019 /
					
مطبعة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

جميع حقوق النرش والطبع محفوظة للمنظمة

تقديـم

5

تصديـر

7

البحوث والدراسات
ّ
ّ
المواد التعليميّ ة
المدونات الحاسوبيّ ة في تأليف
توظيف
د .رضا الكشو
دور مديري مدارس التعليم األساسي في تنمية االبتكار لدى الطلبة
بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان
ّ
أ .محمـد بن عبدالله بن محمـد البارحي

11
49

د .عايدة بنت بطي القاسمية

بناء برنامج تعليمي قائم على تطبيق بريزي ضمن مقررات السنة
التحضيرية وقياس فاعليته في تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية
ومهاراتها لدى طالب جامعة الملك عبد العزيز في مدينة ّ
جدة

81

د .فهد بن علي العميري
إعداد المعلمين وتأهيلهم لمهنة التدريس بالمدارس االبتدائية بتونس:
"قراءة في مالمح هوية مهنية"
د .رضا بن المبروك ساسي

137

مبادرات تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في إقليم الشرق األوسط
ّ
الجمهورية التونسيّ ة
وشمال إفريقيا  :LSCE2019دراسة حالة:

165

د .سعاد عبد الواحد السالمي
القراءة المدرسية في ضوء البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التالميذ
 :PISAمرحلة التعليم االبتدائي أنموذجا

201

أ .د .بشير محمودي

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

3

اختــارت املنظّمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم أن تكــون مجلّــة األلكســو الرتبويــة
إحــدى أدوات اتصالهــا بــاألرسة الرتبويــة يف الوطــن العــريب ،ونافــذة تواصــل وحــوار وتبــادل
بــن الباحثــن والق ـ ّراء ،وفضــاء لإلبــداع والبحــث والنقــد والفكــر الجديــد يف مجــاالت الرتبيــة
والتعليــم والتدريــب ،مــن أجــل املشــاركة يف تطويــر مجتمعاتنــا والعمــل عــى تحديثهــا ،حتّــى
تكــون قــادرة عــى تلبيــة احتياجاتهــا وتحقيــق أهدافهــا ،ومنهــا ضــان التعليــم الج ّيــد واملنصف
للجميــع وخصوصــا متكــن النســاء والفتيــات مــن فــرص التعليــم والتكويــن والعمــل واملســاهمة
يف بنــاء مجتمــع متــوازن.
وهــو مــا يدعونــا إىل تعميــق التفكــر يف أدائنــا وتطويــر منهجياتنــا وتعزيــز رشاكاتنــا مــع
الحكومــات واملنظّــات والهيئــات الدوليــة واإلقليميّــة واملحلّيــة لتطويــر التعليــم مــن خــال
عرصنــة أســاليبه وتوفــر أدوات النجــاح لــه ،حتّــى يتم ّكــن أبناؤنــا وبناتنــا مــن تحصيــل املعــارف
وتطويــر املهــارات والقــدرات العاليــة التــي متكّنهــم مــن النهــوض مبجتمعاتهــم وتح ّمــل
مســؤولياتهم وأداء أدوارهــم السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة كلّهــا والتكيّــف
مــع التحـ ّوالت املتســارعة يف مياديــن العلــم والتكنولوجيــا التــي يشــهدها هــذا العــر  ،ضمــن
ســياق اقتصــاد عاملــي يقــوم أساســا عــى إنتــاج املعرفــة وإدارتهــا وتطويرهــا .وحتــى يتمكنــوا
كذلــك مــن العمــل مــن خــال التعليــم عــى ترســيخ ثقافــة الحــوار وقيــم الدميقراطيّــة واملواطنة
والتامســك والتعــاون والتنــ ّوع الثقــايف واملشــاركة وتح ّمــل املســؤولية ،واالبتــكار واإلبــداع
لتحقيــق مســتقبل أفضــل ملجتمعاتنــا ومتكينهــا مــن املســاهمة يف الحضــارة العامليــة خدمــة
للبرشيــة جمعــاء.
وإ ّن األلكســو ماضيــة يف تعزيــز دورهــا القومــي يف تطويــر الرتبيــة والتعليــم يف الوطــن
العــريب عــر تنفيــذ مرشوعــات تســتهدف تعزيــز قــدرات الــدول يف رســم السياســات التعليميــة
التــي تســتجيب ألهــداف التنميــة املســتدامة ويف وضــع الخطــط وبرامــج التطويــر التــي تشــمل
كل منظومــات الرتبيــة والتعليــم والتدريــب.
ّ
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ويف الختــام أتقــدم بالشــكر املســتحق ألرسة املجلــة بــإدارة الرتبيــة عــى حســن إعــداد هــذا
العــدد والشــكر موصــول إىل معــدي الدراســات والبحــوث ،آملــن أن يحقــق هــذا العــدد الغايــة
املرجوة.

6
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تضع املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم هذا العدد الجديد من مجلّة األلكسو الرتبوية
(العدد األ ّول – املجلّد الثامن والثالثون) بني أيدي الباحثني والق ّراء وجميع املعنيّني بشأن الرتبية
يف دولنا العربية متض ّمنا طروحا وأفكارا تعكس وجهات نظر أصحابها يف ما تناولوه من مواضيع
وقضايا تروم تعميق التفكري بهدف تطوير التعليم حتّى يكون قادرا عىل تلبية احتياجات الناس
منه ،ومستجيبا لتطلّعاتهم إليه ،يف سياق يعمل فيه الجميع ،وعىل مختلف املستويات الوطنية
والعربية والدولية ،من أجل تحقيق متطلّبات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،التعليم
 2030وترجمة غاياته إىل منجزات ماديّة ملموسة ميكن قياسها وتقييمها.
وتريد األلكسو من خالل املداومة عىل نرش مجلّتها الرتبوية عددا يتلو آخر ،أن تتيح الفرصة
واملتخصصني يف الرتبية والتعليم والتدريب من جميع األقطار العربية
كاملة لألساتذة والباحثني
ّ
لعرض بحوثهم التجريبية ودراساتهم امليدانية وما استخلصوه من نتائج ومقرتحات ميكن أن
تساعد ص ّناع القرار وراسمي السياسات التعليمية وواضعي الربامج واملرشوعات عىل انتهاج
أنجع السبل إىل تطوير واقع التعليم يف بلداننا.
ومن يتأ ّمل مضامني هذا العدد يجدها متن ّوعة ث ّرية تويل اهتامما بتوظيف التكنولوجيا
والربمجيات الحاسوبية يف التعليم ،وتعطي لدور مديري املدارس يف تنمية االبتكار يف املدارس
التي يرشفون عليها أه ّمية بالغة ولتمهني املعلّمني وإعدادهم للخدمة وفق مناذج متهينية حديثة
القيمة التي يستحقّها ،وتؤكّد عىل فوائد املشاركة يف تقييم مكتسبات املتعلّمني يف التقييامت
الدولية ،وتعرض سبل إدراج املهارات الحياتية يف املناهج واملامرسات التعليمية.
وال يسعنا إالّ أن نشكر جزيل الشكر األساتذة والباحثني الذين ساهموا يف إنتاج ما ّدة هذا
العدد ووفّروا مناسبة لتجديد النقاش العلمي يف شأننا الرتبوي التعليمي عىل أمل تطويره حتّى
يستطيع متكني األفراد والجامعات من املعارف واملهارات التي بها يكونون.
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د .رضــا الكشــو

ّ
المقدمة

مم جعل
مل ّا انترش الحاسوب يف العقود األخرية ،استُعني به يف تخزين النصوص ومعالجتها ّ
اللغوي الحاسو ّيب بلسان ّيات املد ّونات ()corpus linguistics
اللسانيني يصطلحون عىل هذا املبحث
ّ
التي تتضارب آراء اللسانيني يف تحديدها وتوظيفها يف تأليف املوا ّد التعليم ّية وصناعة املعاجم
واستقراء أنحاء النحو والرصف .ومن أشكال هذا التضارب أ ّن التطبيقات اللغويّة ولسان ّيات
اللغوي
املد ّونات  1Corpus linguisticsمبن ّيتان عىل مفارقة .فمن جهة ،يحقّق اإلحصاء
ّ
الحاسو ّيب مد ّونات تض ّم مليارات األلفاظ لك ّم هائل من النصوص املتن ّوعة جغراف ّيا وتاريخ ّيا،
ومن جهة ثان ّية ،فإنّها ال تزال ما ّدة خاما ومل توظّف يف دراسة اللغة العرب ّية واستجالء أنظمتها
إالّ نسب ًّيا ،وعىل سبيل املثال تعتمد الوثائق املنهج ّية ملعاهد اللغة العرب ّية للناطقني بغريها 2عىل
قوائم املفردات 3العرب ّية التي تقادم عهدها والتي غ ّيبت الرتاكيب والدالالت الشائعة .وتحتاج
 1نعرث عىل تسميات عدّة ملفهوم  ،Linguistics Corpusانظر :الكشو( ،رضا) ،)2015( ،توظيف اللسانيّات يف تعليم اللغات ،مكّة املك ّرمة ،نرش مجمع اللغة العربيّة
خصصنا الفصل الخامس لتحليل لسان ّيات املد ّونات وأرشنا إىل مرتجامت هذا املفهوم ومراجعها.
عىل الشابكة العامل ّية 408 ،صّ .
 2انظر إىل صالح ،محمود إسامعيل ( ،)2014وثيقة منهج اللغة العربيّة للناطقني باللغات األخرى .الرياض  .1426تشري هذه الوثيقة يف ص  120إىل إمكانيّة
االستفادة من القوائم اللغويّة فحسب.
ونرش معهد اللغة العربية للناطقني بغريها ،بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،)2013( ،وثيقة تأليف سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،مرقونة( ،ص،)272
وهي تدعو إىل "االستفادة من أحدث قوائم املفردات املوجودة للغة العربية وافضلها" .وبذلك فالوثيقة ال تشري إىل لسانيات املدونات وال تبني ما هي أحدث القوائم
تبي كيفيّة الحصول عليها أو
اللغوية وال كيف تفضل الواحدة عىل األخرى .وتدعو هذه الوثيقة إىل "اعتامد الرتاكيب والجمل الشائعة االستخدام يف املنهج دون أن ّ
ضبطها" .وتشري هذه الوثيقة إىل "االستعامل اللغو ّي عىل حساب التقعيد النحو ّي املبارش" إال أن ّها تسكت عن سبل ضبط االستعامل اللغو ّي.
أ ّما الوثيقة املنهجي ّة ملعهد اللغة العرب ّية لغري الناطقني بها يف جامعة أ ّم القرى فإ ّن صاحب هذا البحث أدرج فيها مدخال لعلم اللغة التطبيقي وض ّمنه توظيف
لسانيّات املد ّونات وأمناط النصوص يف تأليف املوا ّد التعليميّة لغري الناطقني بها (الوثيقة املنهجيّة ،مكّة املك ّرمة ،2013 ،ص .)265
وال تزال الوثائق املنهج ّية ملعاهد اللغة العرب ّية لغري الناطقني بها( ) تعتمد عىل قوائم املفردات العرب ّية التي تقادم عهدها والتي غ ّيبت شيوع الرتاكيب واملفردات،
ميس ،فهو محفوف
فلامذا ال يوظّف تعليم العربيّة لغري الناطقني بها نتائج لسانيّات املد ّونات يف تأليف املوا ّد التعليميّة؟ وال يعني أ ّن مثل هذا التوظيف ّ
باإلشكال ّيات .فهو يصف أنظمة اللغة الصوت ّية والرتكيب ّية والدالل ّية دون أن يويل أه ّمية لتعليم اللغات.
انظر :الكشو ( ،-رضا) ،) 2015( ،توظيف اللسان ّيات يف تعليم اللغات ،مكّة املك ّرمة ،مجمع اللغة العرب ّية عىل الشابكة العامل ّية ،انظر الفصل األ ّول.
 3وقفنا عىل قوائم املفردات اللغويّة يف :الكشو( ،رضا) ،و صيني( ،محمود إسامعيل) ،)1995( ،املرجع يف تعليم اللغة العرب ّية للناطقني بلغات أخرى ،تونس.
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البحوث العربيّة إىل االستفادة من املد ّونات اللسانيّة سواء يف صناعة املعاجم 4أو النظر إىل التط ّور
الداليل ألقسام الكلِم .وال يعني أ ّن مثل هذا التوظيف ُميَ ّس ،فهو محفوف باإلشكاليّات .وأ ّولها أ ّن
ما أُنجز من أبحاث لسانيّة حاسوبيّة ال يزال يف معظمه ما ّدة خاما .فهو يصف أنظمة اللغة دون
أن يويل أه ّمية للتعليميّة أو للمعجميّة.5
يظل قامئا ،وما
وإن كانت لسان ّيات املد ّونات تطرح إشكال ّيات فإ ّن تطبيقها عىل اللغة العرب ّية ّ
اإلشكال ّيات إالّ سعي إىل تجويد سبل االستفادة من لسان ّيات املد ّونات ،فحجم املد ّونة الحاسوب ّية
ومتثيل ّية ع ّيناتها ال يزاالن يثريان استفهامات ع ّدة ،لكن وإن مل نهتد بعد إىل اإلجابة الشاف ّية فإنّنا
نجتهد يف تخزين ك ّم هائل من النصوص ورقمنته وترميزه وتحشيته ،وال ّ
شك أ ّن هذا الحجم ناجع
وف ّعال مقارنة بالقوائم اللغويّة التي ما زالت أغلب املناهج التعليم ّية تعتمد عليها اعتامدا كلّيا.
1 .1من إشكاليّ ات البحث

نشري إىل إشكال ّيات ثالث تتعلّق مببحثنا؛ أوالها أ ّن حقل لسان ّيات املد ّونة املعر ّيف يطرح ،شأنه
شأن غريه من الحقول املعرف ّية ،مفارقة تتمثّل يف سعيه الدائم إىل التط ّورّ ،إل أنّه يصطدم بتضارب
يف ات ّجاهات اللسان ّيني ومواقفهم منه؛ وأ ّما األمر الثاين ،فريجع إىل سبل توظيف لسان ّيات املد ّونات
يف دراسة اللغات؛ ذلك أ ّن املد ّونات الحاسوب ّية املنجزة ما ّدة خام؛ وهي يف حاجة إىل لسان ّيني
تطبيق ّيني يستقرئون املبادئ املوظّفة يف التعليم ّية ويف معالجة النحو والرصف ويف صناعة املعاجم.
وتكمن اإلشكال ّية الثالثة يف الفجوة بني التنظري والتطبيق؛ فاللسانيون يصفون اللغة ويضعون
لها نظريّات عا ّمة ،قد يعرس اعتام ُدها يف وضع املوا ّد التعليم ّية ،وما يتبعها من صوغ التدريبات
اللغويّة وتصميم االختبارات وضبط أساليب القيس والتقويم.
والحاصل أ ّن اإلشكال مل يعد يف اإلقرار باملد ّونات الحاسوب ّية واستعاملها ،وإنّ ا صار يف من ّو
حجمها ومدى يرس استعاملها .وليست املد ّونات مج ّرد متواليات من الكلامت املعزولة ،مبا أنّه ت ّم
إغناؤها مبعلومات رصف ّية ونحويّة ودالل ّية وبالغ ّية .وشهدت عقود الثامنينات من القرن العرشين
تط ّورا متناسقا يف درجات التحشية النحويّة والرصف ّية .وقد ض ّمت املد ّونة الوطن ّية الربيطان ّية
 4رضا الط ّيب الكشو ،)2016( ،تطبيق لسان ّيات املد ّونات عىل اللغة العرب ّية ،املجلّة العرب ّية للثقافة ،تونس،العدد الثاين والستّون ،ص ص .308 - 257
اللغوي ( املد ّونات اللغويّة منوذجا) ،الرياض ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحامن.
 5صالح( ،محمود إسامعيل) ،) 2012 (،الحاسوب والبحث
ّ
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( )British National corpus BNCمائة مليون كلمة مرقمنة يستعملها الباحثون الجامعيون
الصناعي .وإن بدأت املد ّونات العربيّة يف االنتشار فإ ّن تحشيتها
تختص مبراكز البحث
دون أن
ّ
ّ
وتوظيفها ال يزاالن يؤ ّرقان اللسانيّني العرب .وجملة األمر أ ّن لسانيّات املد ّونات تطرح العديد من
اإلشكاليّات سواء يف بنائها أو سبل توظيفها .وتنشأ بعض اإلشكاليّات من مناهج البحث أساسا
ومن حجم املد ّونة ومتثيليّتها الجغرافيّة والزمنيّة.
تلك مسائل نسعى إىل النظر فيها وذلك بتحديد لسان ّيات املد ّونات يف محور أ ّول واالستفادة
منها يف تأليف املوا ّد التعليم ّية يف محور ثان.
ّ
وأهميته
2.2أهداف البحث

يهدف البحث إىل توظيف املد ّونات الحاسوب ّية يف استجالء أنظمة اللغة العرب ّية ومن ث ّم
ولعل السعي إىل التطبيق يكشف عن صعوبات االستفادة
االستفادة منها يف إعداد املوا ّد التعليم ّيةّ .
من املد ّونات الحاسوب ّية العرب ّية ألنّها ال تزال ما ّدة خاما وألنّها مل تشفع بالتحشية والتشجري.
3 .3منهج البحث

اختباري  empiricalيخرج عن استخدام األمثلة املصطنعة يف
لسانيّات املد ّونات منهج
ّ
استقراء الظواهر اللغويّة .وهو يوظّف االستعامالت الفعليّة للغة ما وذلك باستخدام الحاسوب
يف تخزين اللغة ورقمنتها وتحشيتها وإحصائها وتصنيفها واسرتجاع بياناتها .وال تعترب لسانيّات
املد ّونات نظريّة يف اللغة إالّ أنّها تسهم يف إدراك نتائج اختباريّة دقيقة وموث ّقة ،وبذلك تسهم
لسانيّات املد ّونات يف بناء النظريّات وتدقيقها والتثبّت منها وتطويرها عىل املدى البعيد.
وإذا خرجنا عن التوليديني الرافضني إلنشاء املد ّونات وأقررنا بوجود املد ّونة طبق أبحاث
يظل قامئا .فقد تف ّرعت أبحاث
قوفري ليش ")Leech Geoffrey(" 6و"سانكالر" 7فإ ّن اإلشكال ّ
لسان ّيات املد ّونات إىل تو ّجهني متم ّيزين ،أ ّولهام تو ّجه يوسم باملد ّونة القاعديّة ()corpus based
Leech. G.and Fallon 1992 Computer Corpora, ICAME Journal, 16:29 - 50 6
وسم مصطلح "لسان ّيات املد ّونات" يف سنة  1984تأليفا جامع ّيا تعلّق باملد ّونات املرقمنة ،وض ّم مجموعة أبحاث "بريطان ّية" و"سكانديناف ّية" باللغة اإلنكليزيّة.
وبلورت ندوات ومنشورات عدّة هذا املفهوم .ونشأت بذلك مجلّة دوليّة يف هذا الغرض تحمل عنوان Journal corpus linguistics :لسانيّات مد ّونة مجلّة
(مجلّة لسان ّيات املد ّونة) ونشأت مجموعة دراسات Studies in corpus linguistics :لسان ّيات مد ّونة دراسات (دراسات عن لسان ّيات املد ّونة)
.Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press 7
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الذي يرشف عىل أبحاثه "قوفري ليش" يف جامعة "النكستار ( .")Lancasterوأ ّما التو ّجه الثاين
فيوسم باللسانيّات املو ّجهة باملد ّونات ( )Corpus driven Linguisticsالذي تب ّناه "جون
سانكالر" يف جامعة برمنغهام (" .)"Birminghamوتنشأ اإلشكاليّة بني هذين االتّجاهني يف منهج
الدراسة الحاسوبيّة .فـ"املد ّونة القاعديّة" تُعترب مخزن أمثلة توظّف يف اختيار مواقف نظريّة قامئة
نظري مسبق عىل
أو للتثبّت منها .ويعارض اتّجاه "اللسانيّات املو ّجهة باملد ّونات" إسقاط موقف
ّ
مباحث املد ّونات الحاسوبيّة ،فالنظريّة اللسانيّة تُستقرأ من نتائج املد ّونات .ولذلك حمل أصحاب
النص ينطق بحاله" ( .)Laisser parler le texteوليس بالرضورة أن
هذا االتّجاه شعار "اترك ّ
يستقرئ اللسا ّين فرضيّاته من املد ّونة اللسانيّة .فهو يستوحيها أحيانا من قراءته .وال يحتاج إالّ
إىل التثبّت منها يف املد ّونة .وقد ال نعتمد عىل املد ّونة اللسانيّة اعتامدا كلّيا يف استقراء األنحاء
يحس بحدسه بالظاهرة اللغويّة قبل أن يستقرئها كلّيا من املد ّونة اللسانيّة.
اللغويّة .فاللسا ّين ّ
وننتهج يف هذا البحث منهج النحو املعجم ( )lexique grammaireالذي ينجم عن النحو
بنيوي .ويعترب هذا املنهج اللغة نظاما من األبنية
الهارييس والذي نشأ بدوره يف محيط
يل
ّ
التحوي ّ
ّ
يل قواعد
القابلة للتحليل يف تكافئها واختالفها طبق عمل ّيات التحويل .ويتض ّمن النحو التحوي ّ
تبني تكافؤا بني مختلف الجمل طبق إجراءات االستبدال وإعادة الكتابة .ويعترب "موريس
قروس" ( )Maurice Grossعمل ّيات التحويل آل ّية إجرائ ّية نستجيل بها ظواهر اللغة وعنارصها
تتجل مبارشة للمالحظ .ونجري التحويل طبق قواعد موضوعة مسبقا وذلك
ومعطياتها التي ال ّ
بتحويل الرتكيب (أ) إىل الرتكيب (ب) .ويكون الحفاظ عىل املعنى ذاته بني الرتكيبني رشطا أساس ّيا
إلجراء التحويل .وإن مل يخضع تركيب ما إىل أشكال الرتكيب فإنّه يكون متج ّمدا يف أغلب الحاالت.
األسايس للنحو
ويق ّر "م .قروس" بأ ّن مستوى تحليل اللغة يكمن يف الجملة ،وهو املبدأ
ّ
املعجم؛ وبذلك ال تكون األلفاظ مداخل للمعجم وإنّ ا الجمل األ ّوليّة ( .)phrases simplesوال
يتناقض هذا املبدأ مع النحو القديم إالّ ظاهريّا ،فتحديد معنى اللفظ ال يتحقّق يف املعاجم إالّ
يتجل االختالف يف استعامالت األلفاظ إالّ عن طريق الجمل .وما عرض
بتنزيله يف جمل ،وال ّ
املفردات يف املعجم معزولة وألفبائيّا إالّ بحكم تقديم اللغة ال غري .وال نفصل بني الفعل وفواعله
ومفاعيله يف تحليل األفعال يف نظريّة النحو املعجم ،فال تستبعد أيّة نظريّة لسانيّة تن ّزل األفعال
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كل لفظ يندرج يف جملة
أي لفظ استقالليّة تركيبيّة دالليّة؛ ونعني أ ّن ّ
يف سياقاتها .فال ميلك ّ
أ ّوليّة .ونعترب ،من هذا املنظور ،أ ّن الوحدة املعنويّة الدنيا للمعجم تتمثّل يف الجملة يف سياقاتها
الدالليّة أو املعجميّة أو الرتكيبيّة سواء جاءت ح ّرة أو متج ّمدة .والحاصل أ ّن الجمل األ ّوليّة
متثّل الوحدة الدنيا للمعنى ،وهي الوحدة الدالليّة األساسيّة .ويصف النحو املعجم الخصوصيّات
النحويّة والتوزيعيّة والتحويليّة للعنارص املعجميّة األفعال واألسامء والصفات طبق الجمل األ ّوليّة
(البسيطة) املبنيّة عىل الفعل +الفاعل( +املفاعيل) .وتهت ّم دراسات النحو املعجم بالجمل األ ّوليّة
التي يشرتط فيها الفعل انتقاء الفواعل واملفاعيل بشكل دقيق .وتعترب الجملة األ ّولية (=البسيطة)
( )la phrase élémentaire = simpleوحدة دنيا للمعنى .فاللفظ املفرد ناقص حسب ابن ج ّني
والتا ّم عنده الجملة [الخصائص ج 1ص  .]17ويكشف نحو املعجم سمة االنتقاء التي تكمن
تخي اللفظ الثاين؛ فأفعال اإلخبار مثال من مثل أخرب وأنبأ واعتقد وزعم وعلم وأراد تشرتط
يف ّ
فاعال عاقال لتقرتن به؛ فال نقول "*زعم الجمل" أو "* زعمت السفينة"؛ وتنتقي األفعال األسامء
والحروف .ويتحقّق االنتقاء بني األسامء والصفات ،وهذا ما مت ّدنا به املد ّونات الحاسوبيّة أساسا
أل ّن املعاجم تقترص عىل عدد قليل منها.
4.4مصطلحات البحث

يقتيض هذا البحث تحديد مفهومي املد ّونة العا ّمة ولسان ّيات املد ّونات.

•املد ّونات العا ّمة
ننظر يف مد ّونتني عا ّمتني هام املد ّونة العرب ّية ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقن ّية ومد ّونة
يل إىل
"سكاتش أنجاين" .وتض ّم املد ّونة العرب ّية ما ألّف يف اللغة العرب ّية الفصحى من العرص الجاه ّ
العرص الحديث وطبق مختلف البلدان ومختلف الت ّيارات الفكريّة واألنشطة العلم ّية .8وتستقي
املد ّونة العرب ّية ألفاظها من املخطوطات والصحف والكتب واملجالّت والدوريّات العلم ّية واألدب.
وهي تقترص عىل املكتوب دون املنطوق .ونعتمد يف هذا البحث عىل املد ّونة اللغويّة العامل ّية
 8رابط املد ّونة - corpus.Kacst.edu.Sa/index.jsp :موقع املد ّونة عىل الشبكة)http://corpus.Kacst.edu.SA( :
الكل739011119 :
ويعرض موقع املد ّونة اللغويّة العربيّة إحصائيّات عن مك ّونات هذه املد ّونة ،وجاءت عىل نحو :عدد الكلامت ّ
الكل للمؤلّفني 1900 :مؤلّفا
نصا العدد ّ
عدد الكلامت بدون تكرار 7396464 :العدد ّ
الكل للنصوصّ 950478 :
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ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لكرب حجمها؛ فهي تض ّم  1182515633كلمة ،وقد
نصا وبلغ عدد كلامتها بدون تكرار  .9006585وتتن ّزل النصوص يف أوعية
استقتها من ّ 1323185
متع ّددة ومتن ّوعة؛ فهي قد جمعت بني القديم والحديث ،وبني البحوث األكادمييّة ولغة وسائل
مم ميكّن من اعتامدها يف استقصاء الظواهر اللغويّة .وقد
اإلعالم وبذلك فهي تتّسم بالشمول ّ
الكل  248709096وهو ما يغلّب استعامل
عنيت بالصحف بدرجة أوىل فقد جاء عدد كلامتها ّ
الكل للمخطوطات املحقّقة يف الدرجة الثانية،
املتداول من اللغة العربيّة ،وجاء عدد الكلامت ّ
يتجل نوع من
فقد ض ّمت  132561180كلمة ،وهي تندرج يف االستعامل الرتا ّيث للغة .وبذلك ّ
التوازن بني استعاميل اللغة يف القديم والحديث .وتأيت العناية مبفردات الكتب يف املرتبة الثالثة،
ولعلّها تحافظ عىل استعامالت اللغة العربيّة قدميها وحديثها .والتزم مع ّدو املد ّونة اللغويّة العربيّة
بجمع النصوص املكتوبة بالعربيّة الفصحى ،وبذلك استبعدوا النصوص العا ّمية سواء يف الربامج
التلفزيّة أو يف اإلنرتنت ومل يدرجوا أيضا املنطوق مثل الحوارات التلفزيونيّة والخطابات السياسيّة.
وبذلك ال نستطيع أن نستقي منها نصوصا لفهم املسموع وأن نتتبّع نطق بعض األصوات يف
العديد من البلدان العربيّة مثل نطق القاف أو الجيم أوالظاء .ووددنا أن نحصل عىل إحصائيّات
كل ذلك إىل أ ّن املد ّونة العربيّة تسعى إىل
أقسام الكلم ،األسامء واألفعال والحروف .ونخلص من ّ
ومم يدفع إىل توظيفها
مم يجعلها كبرية الحجمّ ،
تنويع حقولها املعرفيّة وتخزين قدر كبري منهاّ ،
يف التعليميّة وصناعة املعاجم ودراسة الظواهر اللغويّة.
ونعتمد أيضا عىل مد ّونة "سكاتش أنجاين" ( )Sketch Engineالتي أنشأها العامل "آدم
كيلجاريف" سنة  ،2003وهي تض ّم  400مد ّونة فرع ّية ألكرث من تسعني لغة منها اللغة العرب ّية؛
وقد يصل حجم بعض املد ّونات إىل  20مليار كلمة .وتوفّر هذه املد ّونة تحليال للكلامت وعرضا
للمتالزمات اللغويّة للكلامت طبق العالقات النحويّة؛ وهي تقارن كلمتني يف لغة واحدة أو بني
كلمة يف لغة ما ومقابلها يف لغة أخرى .والرابط هو.)www.sketchengine.co.uk( :
وتض ّم هذه املد ّونة ما ييل :املنطوق ،8322097229 :املكتوب ،7475624779 :الجمل:
.177011603
الفقرات ،104623566 :الوثائق.11543931 :
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•حدّ املد ّونات الحاسوب ّية:
تعني املد ّونة الحاسوب ّية مجموع معطيات لغويّة مكتوبة أو سمع ّية– برصيّة تُستقى من
خطابات يُنتجها متكلّمون حقيقيون يف تبادالت اجتامع ّية ،ووقع اختيارها وتنظيمها حسب معايري
لسان ّية وخارج لسان ّية لتكون ع ّينة من اللغة .وظهرت يف التسعينات املد ّونات الضخمة املبن ّية عىل
مئات املاليني من الكلامت وكذلك املد ّونات متع ّددة اللغات .وبدأ يف هذه الفرتة االهتامم بالداللة
اختصت املد ّونة اللسان ّية بتحديد املرادفات
النص .وإذا ّ
واستنباط معاين األلفاظ من سياقات ّ
والرتاكيب لألعامل األدب ّية ألديب من األدباء جاءت مغلقة ،أ ّما إذا انفتحت عىل موضوع متج ّدد
االصطالحي فإنّها تكون مد ّونة مفتوحة إذ ال نستطيع الجزم بضبط املصطلحات الرياض ّية،
التوليد
ّ
عىل سبيل املثال ،ملجموعة برشيّة لتوالد مصطلحات هذا الحقل املعر ّيف.
وتط ّور استخدام الحاسوب يف الرتميز ووسم الكلامت وتفريغ املنطوق آليًّا .وانعكست هذه
التط ّورات اللسانيّة والتقنية اإلعالميّة عىل إعداد املد ّونات ومعالجتها وبذلك ات ّسع استخدام
املد ّونات يف القرن الواحد والعرشين فشمل تعلّم اللغات وتعليمها والرتجمة اآلليّة واللغويّات
الجنائيّة إىل جانب الدراسات املعجميّة والدالليّة والرتكيبيّة .ويولّد استخدام الحاسوب يف دراسة
اللغوي مجاالت ع ّدة منها إحصاء الظواهر اللغويّة وتحليل النصوص وصناعة املعجم
االستعامل
ّ
والنظر يف عالقة املفردات وسامتها الدالليّة .وهي تدخل يف اهتاممات لسانيّات املد ّونات التي
االصطناعي وبصورة
وخاصة الرتجمة اآلليّة ومتييز الكالم والذكاء
ت ُعنى بدراسة اللغة بالحاسوب
ّ
ّ
ّ
معي كتمييز األصوات.
أدق ما يتوالّه الحاسوب يف دراسة اللغة بعد تلقينه املعلومات يف حقل ّ
وجملة األمر فإ ّن اللسانيّات الحاسوبيّة تهت ّم بالربامج التي ت ُوظّف يف دراسة اللغات الطبيعيّة يف
حني ت ُعنى لسانيّات املد ّونات مبا يحصل عليه اللسا ّين من النتائج املبنيّة عىل النصوص املحوسبة
واملرقمنة واملحشّ اة.
ونستعمل يف هذا البحث مصطلح "لسان ّيات املد ّونات" ،ونعلّل ذلك بأ ّن مصطلح لسان ّيات
يضمر املعالجة الحاسوب ّية للمد ّونة وكذلك الدراسة الوصف ّية ألنظمة الك ّم الهائل من النصوص
بحثي يسعى إىل تحليل اللغة الفعل ّية
املخ ّزنة ،ث ّم إ ّن النصوص املج ّمعة يف املد ّونة يحكمها قصد ّ
املتداولة بني مجموعة برشيّة ما ،وإذا انتفى هذا الهدف صارت املد ّونة أرشيفا لك ّم هائل من
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النصوص ال غري .ونق ّر صيغة الجمع يف "لسانيّات املد ّونات" بدل لسانيّات املد ّونة لتن ّوعها،
خاصة أو طالّبية ،ث ّم إ ّن منهج جمع النصوص يزيدها تفريعا ،فهي تزامنيّة
فاملد ّونة تكون عا ّمة أو ّ
( )synchronicأو زمانيّة (.)diachronic
ّ
المواد التعليميّ ة.
5.5تأليف

ينبني تأليف املوا ّد التعليم ّية للعرب ولغري العرب عىل اختيار املفردات والرتاكيب املناسبة
يتأت من االعتامد ،يف اختيار املفردات ،عىل الحدس
للمتعلّمني؛ ويطرح هذا االختيار إشكاال ّ
أو عىل القوائم اللغويّة املحدودة العدد .والسؤال هل نتجاوز هذا اإلشكال بتوظيف املد ّونات
الحاسوب ّية التي قد مت ّدنا مبا يناسب املتعلّمني من املفردات وما يعلق بها من أقسام الكلم؟

•املفــردات
يثري تأليف املوا ّد التعليم ّية التفكري يف املفردات وسبل إدراجها يف الحوارات والنصوص
والتدريبات .وتتضارب آراء اللسانيني يف مناهج توظيف املفردات يف التعليم ّية ،هل نعتمد عىل
معيار التواتر أم نركّز عىل معياري االنتشار وسهولة النطق؟ .وإن أقررنا مبعيار التواتر فإ ّن اللسانيني
مم دفعهم إىل إعداد القوائم
يختلفون يف سبل إحصاء املفردات .فالبنيويون انتهجوا مبدأ الشيوع ّ
اللغويّة 9التي جاءت ألفاظها مج ّردة من تعلّقاتها ودالالتها إذ اكتفت بنسب التواتر ال غري .وال
تظهر مثل هذه النقائص يف املد ّونات الحاسوب ّية ألنّها تنجم عن ماليني النصوص ،وألنّها تسوق
املفردة يف سياقاتها التي تكشف عن درجات دالالتها وأشكال تعلّقاتها .و"تع ّزز املد ّونة العرب ّية
نصوصها بامليتاداتا وفق مجموعة من حقول الوصف هي :العنوان وتاريخ النرش والفرتة الزمن ّية
واسم املؤلّف ونوعه (ذكر أو أنثى) ،واملنطقة ومصدر اللغة واملوضوع .وتراعي املد ّونة سياق
جل قوائم املفردات اللغويّة وهي:
 9وقفنا عىل ّ
خاطر( ،محمود رشدي) ،)1955( ،قامئة املفردات الشائعة يف اللغة العربيّة ،املركز الدويل للرتبيّة األساسيّة يف العامل العر ّيب ،مرص ،رسس الليان.
الوظيفي ( للمرحلة األوىل من التعليم االبتدايئ) القامئة العربيّة الفرنسيّة ،تونس.
اللجنة الدامئة للرصيد اللغو ّي ،) 1976 ( ،الرصيد اللغو ّي
ّ
جامعة أ ّم القرى ،معهد اللغة العرب ّية وحدة البحوث واملناهج ،مكّة املك ّرمة( ،د .ت) ،قامئة مكة للمفردات الشائعة ،نرش مطابع الصفا مبكّة املك ّرمة 397 ،ص.
انظر أيضا :الكشو( ،رضا) ،و صيني( ،محمود إسامعيل) ،)1995( ،املرجع يف تعليم اللغة العرب ّية للناطقني بلغات أخرى ،تونس ،نرش املنظّمة العرب ّية للرتب ّية
والثقافة والعلوم.
قد أوردنا يف هذا املرجع قوائم مستوفاة مبفردات اللغة العربيّة وصوامتها وتراكيبها.
وخصصنا فصال عن القوائم اللغويّة وإشكال ّياتها يف كتابنا "توظيف اللسان ّيات يف تعليم اللغات" الفصل األ ّول ص ص .96 – 40
ّ

18

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

الكلامت املقتطعة من النصوص وذلك بعرض  15كلمة قبل الكلامت املحوريّة وبعدها .وميكن
البحث يف املد ّونة العرب ّية عن كلمة واحدة أو عدّ ة كلامت وهي تتن ّزل يف سياقات استعاملها
النص ووعائه ومجاله وموضوعه وفرتته الزمن ّية وبلد طبعه .كام ميكن البحث
مشفوعة بعنوان ّ
عن عناوين النصوص بكلمة أو مجموعة كلامت .وتظهر بذلك النصوص مشفوعة بالعنوان
ومعلومات عن املحتوى والوعاء واملجال واملوضوع والفرتة الزمن ّية وبلد النرش .ونستقي من
املد ّونة العرب ّية التوزيع اإلحصايئ لكلمة واحدة أو كلمتني متتابعتني أو ثالث حسب الفرتة
ّ
ويتجل تكرار الكلمة وعدد النصوص التي وردت فيها .وبناء
الزمن ّية أو حسب أوعية املد ّونة.
عىل ذلك فإنّنا نتتبّع ،يف هذا البحث ،أقسام الكلم األكرث تواترا ونبدأ باألفعال يف املد ّونة اللغويّة
العامليّة ويف مد ّونة "سكاتش أنجاين" علّنا نس ّن منهجا يف توظيفها يف املوا ّد التعليميّة.
وإن تت ّبعنا قامئة األفعال األكرث تواترا يف املد ّونة العامل ّية فإنّنا نالحظ اطّراد فعيل "قال"
و"كان" ،وقد بلغ تواتر فعل "قال"  9445728م ّرة وبلغ تواتر اسم الحدث منه  2014177م ّرة،
النص القرآ ّين أكرث من ألفي م ّرة ،وتبعه فعل "كان" بتواتر  8380461م ّرة
وتواتر الفعل قال يف ّ
النص القرآ ّين .ويعكس تواتر هذين الفعلني كرثة تداولهام ،يف حني أ ّن
وبأكرث من  1300م ّرة يف ّ
كتب تعليم اللغة العرب ّية للناطقني بغريها تكاد ال تستعملهام ،فالكتاب
األسايس 10عىل سبيل
ّ
املثال ال يويل هذين الفعلني أه ّمية كبرية ،فالفعل "قال" ال يظهر استعامله إالّ يف الصفحة
السادسة والستّني من بدء الحوارات ،وأ ّما الفعل كان فال يستعمل إالّ يف الصفحة الثالثة والستّني،
ث ّم يغيب استعامله وال يظهر من جديد إالّ يف الصفحة الخامسة بعد املئتني ،وبذلك مل يُستعمل
هذا الفعل الشديد التواتر إالّ م ّرتني يف أكرث من مئتي صفحة .ويحتاج املتعلّم املبتدئ إىل
استعامل هذا الفعل.
األسايس إالّ يف الصفحة  ،299رغم ش ّدة تداوله يف
وال يُستعمل الناسخ "ليس" يف الكتاب
ّ
املد ّونة اللغويّة العامليّة ،فقد تواتر  856320م ّرة ،وجاء يف املرتبتني  125و 527من الرتتيب العا ّم
ألكرث من مليار كلمة .وال ّ
شك أ ّن متعلّم اللغة ينفي بعض األشياء .لذا صار لزاما عىل مؤلّفي املوا ّد
التعليميّة أن يُدرجوا بعض صيغ النفي يف تآليفهم وأن يعرضوا درجات استعاملها.
األسايس يف تعليم اللغة العرب ّية لغري الناطقني بها ،تونس ،الجزء األ ّول ،طبعة جديدة 414 ،ص.
 10املنظّمة العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم ،)2007( ،الكتاب
ّ
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األسايس ،فالفعل "جاء" يتواتر  330683م ّرة
ويغيب استعامل األفعال املتداولة يف الكتاب
ّ
ويتن ّزل يف املرتبة  288من الرتتيب العا ّم يف املد ّونة اللغويّة العامليّة ،ومع ذلك مل يرد استعامله
األسايس .ومل يحظ الفعل "يعني" باهتامم يف هذا
إالّ يف الصفحة الثانية والثامنني من الكتاب
ّ
وحل
الكتاب ،فقد غاب استعامله رغم تداوله يف املد ّونة اللغويّة العامليّة ،فقد تواتر  312227م ّرة ّ
الشفوي .وتتواتر أفعال الوجوب
يف املرتبة  .278ونعلم أ ّن هذا الفعل يشت ّد استعامله يف التبادل
ّ
واإلمكان يف املد ّونة اللغوية العامليّة وهي تض ّم أفعال يجب وينبغي وميكن ويجوز ويستطيع.
وجاء الفعل ميكن يف املرتبة العا ّمة  157من مجموع أكرث من مليار كلمة ،ومل يرد يف الكتاب
األسايس إالّ يف الصفحة  ،292واقرتن بالفعل ميكن الفعل "يجوز" الذي تواتر  230374م ّرة ،وجاء
ّ
يف املرتبة  .411وتواتر الفعل يستطيع  246251م ّرة وورد يف املرتبة العا ّمة  1266ومع ذلك فإ ّن
األسايس ال يستعملون هذه األفعال إالّ يف الصفحات األخرية ؛ وورد فعل الوجوب
مؤلّفي الكتاب
ّ
"يجب" يف املرتبة  ،224وبتواتر  377761م ّرة ،وتبعه الفعل "ينبغي" الذي تواتر بنسبة 95935
م ّرة ،وجاء يف املرتبة العا ّمة  .862ورغم اطّراد أفعال الوجوب واإلمكان يف املد ّونات الحاسوبيّة
األسايس عىل سبيل املثال .فالفعل يجب ال يستعمل إالّ يف
فإ ّن استعاملها جاء متأ ّخرا يف الكتاب
ّ
الصفحة 264؛ وأ ّما ينبغي فال استعامل له.
ونتت ّبع أفعال الوجوب يف سلسلة "العرب ّية للعامل" ،وهي تُعنى بتعليم اللغة العرب ّية للناطقني
خصصت الثالثة األوىل منها إىل العرب ّية األساس ّية،
بلغات أخرى .11وتشتمل عىل خمسة أجزاءّ ،
واختص الجزء الخامس برجال املال
الدبلومايس
فاختص بالعاملني يف املجال
أ ّما الجزء الرابع
ّ
ّ
ّ
واألعامل .وننظر يف استعامل أفعال الوجوب واإلمكان واالستحالة واملنع بدءا من الجزء األ ّول إىل
الجزء الخامس لنوازن بني ما ورد يف األجزاء الثالثة التي قد متثّل ،مبدئ ّيا ،ما بني األلف أو األلفني
اللغوي وبني األلف أو األلفني األكرث تواترا يف املد ّونة العرب ّية.
املتواترين يف االستعامل
ّ
يحتج املؤلّفون بأ ّن النصوص الدراسيّة تصاغ صياغة طبيعيّة ولذلك ال رضر إن ندر
وقد
ّ
استعامل أفعال الوجوب واإلمكان واملنع واالستحالة يف سلسلة غري الناطقني بالعربيّة .وهذا
الطبيعي للّغة مثلام
االحتجاج مردود ألسباب ع ّدة ،أ ّولها اطّراد مثل هذه األفعال يف االستعامل
ّ
 11الشعراين( ،حسن بن مح ّمد آل مساعد) ،) 2012( ،العرب ّية للعامل  ،الكتاب األ ّول ،الرياض ،نرش جامعة امللك سعود  259،ص.
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ّ
ونستدل عىل تواتر أفعال الوجوب واملنع واالستحالة واإلمكان
تثبته املد ّونات اللسانيّة العربيّة.
يف مد ّونة "سكاتش أنجاين" ،وقد جاءت عىل النحو التايل:
أ -أفعال الوجوب

ب -أفعال اإلمكان

يجب :يتواتر  3824291م ّرة

ميكن :يتواتر  5347341م ّرة

ينبغي :يتواتر 959137م ّرة

يجوز :يتواتر 1325541م ّرة

يلزم :يتواتر  286980م ّرة

ج -أفعال املنع

يتحتّم :يتواتر 18898م ّرة

مينع :يتواتر 461537م ّرة

يقتيض :يتواتر 203024م ّرة

د -أفعال االستحالة

يح ّجر :يتواتر  6862م ّرة

يستحيل :يتواتر  67968م ّرة

تتواتر هذه األفعال عىل هذا النحو من مجموع مد ّونة حاسوب ّية للغات عامل ّية عديدة
من بينها اللغة العرب ّية .وميكن أن نشفع هذه األفعال باستعامالتها يف املايض لنتت ّبع اطّرادها
اللغوي كام ننظر يف مشتقّاتها لنتأكّد من اطّرادها ومن إهامل املوا ّد التعليم ّية
يف االستعامل
ّ
استعاملها .وترد أفعال الوجوب واإلمكان واالستحالة واملنع يف"املد ّونة اللغويّة العرب ّية" ملدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقن ّية عىل النحو التايل:
الرتبة الفعل

التواتر

 128ميكن :تواتر هذا الفعل بنسبة  454661م ّرة
 204يجب :تواتر هذا الفعل بنسبة  289902م ّرة
 381يجوز :تواتر هذا الفعل بنسبة  169154م ّرة
 763ينبغي :تواتر هذا الفعل بنسبة  95935م ّرة
النسبي ألفعال الوجوب واإلمكان واملنع واالستحالة
ونتساءل يف هذه الحالة عن االستعامل
ّ
يف سلسلة العربيّة للعامل .ويعود تعليل هذه الظاهرة إىل نزعة املؤلّفني إىل انتهاج الرسد يف صوغ
مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019
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املوا ّد التعليميّة ،وال يقتيض هذا التصنيف من النصوص مثل هذه األفعال ألنّه يختزل استعامل
األعامل الكالميّة من مثل اإللزام واإلمكان واملنع والتعبري عن االحتامل أو االستحالة مثلام هو
الحال يف النصوص القانونيّة والحجاجيّة .ونالحظ غياب أو تغييب مثل هذه النصوص يف أجزاء
سلسلة العربيّة للعامل.
وال ينجم اإلشكال من ندرة استعامل أفعال الوجوب واإلمكان يف سلسلة العرب ّية للعامل
فحسب وإنّ ا من إهامل التدريب عليها ،فهذه األفعال تظهر يف سلسلة "العرب ّية للعامل" بصورة
عرض ّية ويف سياق التدريبات اللغويّة بدل إدراجها يف الحوارات ونصوص القراءة ليتحقّق التد ّرب
عليها .ويتولّد عن اختزال املؤلّفني عدد هذه األفعال تقليص سامتها الرتكيب ّية والدالل ّية وهو
مم سقناه من أمثلة
ما يجعل متعلّم اللغة ال يجيد استعاملها واستقراء خصوصياتها .ونخلص ّ
إىل أ ّن تأليف املوا ّد التعليم ّية للعرب ولغري العرب مل يوظّف املفردات املتواترة يف املد ّونات
الحاسوب ّية.

•التــرادف
ال تفيدنا املد ّونات الحاسوب ّية يف اختيار املفردات فحسب ،وإنّ ا يف الكشف عن املرتادفات
أيضا ،فقد يرتادف لفظان يف املعنى يف املعجم ،إالّ أ ّن املد ّونة الحاسوب ّية تظهر اختالفهام يف
مم يربز أنّهام يتشابهان يف جوانب من املعنى ويختلفان يف أخرى،
االستعامل ويف الرتكيبّ ،
يل "فقد" و"أضاع" .ونتأكّد من هذه الظاهرة بالنظر يف
يكشف عنها االستخدام؛ نالحظ ذلك يف فع ْ
املد ّونة الحاسوب ّية ملا تض ّمه من ماليني النصوص ،بدل أن نحتكم إىل الحدس فقط .فالفعل "فَ َق َد"
يعني يف القاموس "أضاع"؛ نقول أضاع اليشء مبعنى ض ّيعه وفقده .ويرتادف فعال "فقد" و"أضاع"
يف فقدان األشياء املحسوسة من مثل املال ،يف حني أ ّن الفعل " فقد" يستعمل استعامالت معنويّة
من مثل:
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فقد منصبه

مقابل

*أضاع منصبه

فقد إحساسه

مقابل

*أضاع إحساسه

فقد أعصابه

مقابل

*أضاع أعصابه
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فقد حياته

مقابل

*أضاع حياته (يف معنى مختلف من مثل أضاع حياته يف الرشب).

فقد ذاكرته

مقابل

*أضاع ذاكرته

فقد صربه

مقابل

*أضاع صربه

فقد صديقه

صديقه(مبعنى آخر)
(مبعنى) *أضاع
ً
ً

فقد صوابه/عقله ( ُج ّن)
فقد برصه

مقابل

*أضاع صوابه (قد يعود له صوابه).
*أضاع نور عينيه

ونتبي ،من لسان العرب ،الرتادف بني ألفاظ "الفقر" و"الفاقة" و"العوز" و"الحاجة" و"البؤس".
ّ
ويفس ابن منظور هذه األلفاظ بعضها ببعض ،فالفقر ج فقور ومفاقر ،وهو ض ّد الغنى ،وذلك أن
ّ
يصبح اإلنسان محتاجا أو ليس له مايكفيه؛ والفقري عند العرب املحتاج ،قال تعاىل" :أنتم الفقراء
اللغوي الرتادف بني الفقري واملحتاج .ويتأكّد
إىل الله" ،أي املحتاجون إليه .ويتّضح من هذا الرشح
ّ
الرتادف بني هذين اللفظني بالنظر يف رشح لفظ "الحاجة"؛ فهي تعني ما يحتاج إليه السؤال،
و"الحاجة" ج الحوج وهي مبعنى الفقر؛ و"املحوِج" هو ِ
املعدم من القوم .ويرشح ابن منظور
"الفاقة" بالحاجة والفقر ،و"افتاق الرجل" مبعنى افتقر؛ ونحصل بذلك عىل تواتر األلفاظ الثالثة
"الفقر" و"الحاجة" و"الفاقة" .ويرادف "البؤس" الفقر والحاجة والفاقة بدليل ما ساقه لسان
العرب من استعامالت من مثل "بئس الرجل إذا افتقر واشت ّدت حاجته فهو بائس أي فقري".
ويقول ابن منظور يف سياق آخر "ولش ّدة الفاقة والبؤس" ويتّضح من هذين االستعاملني الرتادف
مم ورد يف اللسان،
بني هذه األلفاظ األربعة ،ويُرشح "العوز" بالحاجة والفقر وهو ما يُفهم ّ
فالعوز يعني "أن يُعوزك اليشء وأنت إليه محتاج؛ ونستعمل جملة "أعوزه الدهر" يف معنى
ونتبي بذلك الرتادف بني العوز والحاجة والفقر.
أحوجه ّ
وحل عليه الفقر"ّ ،
وإذا تتبّعنا هذه املرتادفات يف مد ّونة "سكاتش أنجاين" فإنّنا نستجيل فروقا دالليّة بينها،
معنوي .فلفظ "الفقر" يقرتن بلفظ "الدم" ،إذ نستعمل تسمية "فقر
كل لفظ بفارق
يختص ّ
إذ ّ
ّ
ويختص لفظ "الفقر" بهذه السمة دون األلفاظ األخرى ،ومل تورد املد ّونة
الدم" يف معنى "أنيميا"،
ّ
الحاسوبيّة استعامالت من مثل* :فاقة الدم* ،عوز الدم* ،حاجة الدم* ،بؤس الدم.
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املناعي املكتسب؛ وتؤكّد شواهد املد ّونة الحاسوبيّة استعامل
ويختص لفظ "العوز" بالعوز
ّ
ّ
لفظ "العوز" يف هذا السياق؛ ّ
وتدل االستعامالت التالية عىل ذلك ،وهي :بداعي العوز ،بسبب
البرشي (فريوس
املناعي
العوز ،التغلّب عىل أوضاع العوز ،إلتاحة املعالجة لعدوى فريوس العوز
ّ
ّ
ونتبي من
اإليدز) ،أمراض نقص التغذية (أمراض العوز) ،بسبب العوز يف مجموعة الفيتامينياّ .
والخاصة أ ّن لفظ العوز ال يطابق مطابقة تا ّمة ألفاظ الفقر والحاجة والبؤس؛
هذه الشواهد العا ّمة
ّ
بكل مرادف.
خاصة ّ
ونتبي من هذه األمثلة كيف أ ّن الرتادف يضمر فوارق معنويّة واستعامالت ّ
ّ
وتتجل بذلك أه ّمية الرجوع إىل املد ّونة الحاسوب ّية التي تكشف لنا أيضا نسبة هذه االستعامالت
ّ
املناعي" يف املد ّونات
الخاصة وما تتّسم به من فوارق فرديّة .وتتواتر تسميتا "فقر الدم" و"العوز
ّ
ّ
الحاسوب ّية .وهي ال تقترص عىل إبراز الفوارق املعنويّة فحسب ،وإنّ ا تع ّرفنا عىل ما يعلق بها من
أفعال وما تقرتن به من صفات .وال ّ
شك أ ّن مؤلّفي املوا ّد التعليم ّية يستفيدون من معرفة هذه
الفوارق املعنويّة ،ولعلّهم يستفيدون أيضا من اإلملام بالتط ّورات الدالل ّية ألقسام الكلم.

الرتكيبي الدال ّيل
•التط ّور
ّ

التاريخي لنقارنها
نتت ّبع استعامالت الفعل "وجب/يجب" زمان ّيا اعتامدا عىل معجم الدوحة
ّ
باستعامالته تزامن ّيا يف املد ّونات الحاسوب ّية؛ ونعرث عىل استعامل الفعل يجب يف سنة  122ق.
كل
كل يف ّ
ه503/م يف معنى "لزِم وث َبت" عىل لسان هاشم بن عبد مناف القريش يف قوله" :ولِ ٍّ
ٍ
يجب عليه نُرصته ،وإجابة دعوته" .12ويستوقفنا استعامل الفعل يجب يف هذا الشاهد،
حلف ُ
فقد جاء الرتكيب عىل نحو:
كل) نرصته (يعود الضمري عىل حلف) .وتق ّدم يف هذا الرتكيب
يجب عليه (يعود الضمري عىل ّ
مركّب الج ّر "عليه" عىل الفاعل نرصته وإن كان الضمري يف مركّب الج ّر فاعال معنويّا ،ويُعترب
الفاعل نرصته فاعال نحويّا وجاء الرتكيب عىل نحو* :يجب نرصة الحلف .وكذلك* :يجب (عىل)
كل نرصة الحلف.
ّ
ويستوقفنا عدم املطابقة بني الفعل "يجب" وبني االسم املؤنّث نرصة ،فهل تج ّمد الفعل
رصف مع بق ّية الضامئر؟ وهل يقتيض تحقيق الوجوب هذا التج ّمد؟ وهل نعلّل
"يجب" ومل يعد يت ّ
زيك صفوت ،)1934( ،جمهرة خطب العرب ،املكتبة العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،املجلّد األ ّول ،ص .75
 12أحمد ّ
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"كل" أساسا ال سيّام وأ ّن فاعليّة نرصة
املعنوي ّ
تقديم املركّب بالج ّر بالسعي إىل شحن الفاعل
ّ
كل .ويقتيض البحث أن نتتبّع استعامالت الفعل "يجب"
ال تتحقّق لحالها ،وإنّ ا تحدث بفاعليّة ّ
النحوي؛ وللتأكّد من اطّراد
تزامنيّا يف املد ّونات الحاسوبيّة ملعرفة تق ّدم املركّب بالج ّر عىل الفاعل
ّ
مثل هذا الرتكيب.
التاريخي عىل استعامالت زمان ّية أربعة للفعل "وجب" ،وهي عىل نحو:
ونعرث يف معجم الدوحة
ّ
وجب البعري :برك وسقط ،13وجب الشخص :مات ،14وجب القلب :خفق واضطرب من
خوف أو غريه ،15وجبت الشمس :غابت" .16وجاء الفعل "وجب" الزما يف األمثلة األربعة طبق
الرتكيب التايل :فعل +فاعل .وتن ّوعت طبيعة الفواعل ،فهي تشمل األشخاص والحيوان وعنرصا من
الطبيعة .وجاء الفعل "وجب" فعال توزيع ّيا ،واستعمل يف املايض؛ وتبدو هذه املالحظة بديه ّية؛
إالّ أنّها تفيدنا يف استجالء تط ّور هذا الفعل دالل ّيا؛ إذ يطّرد استعامله يف زمن املستقبل يف املد ّونة
رصفا مع ضمري الغيبة املفرد ال
الحاسوب ّية .ويرد استعامل الفعل "وجب" ،واملضارع منه "يجب" م ّ
غري ،وال متكّن هذه الشواهد األربعة من الجزم بإمكان ّية ترصيف الفعل من عدمه ،مبا أنّها ن ّزلت
رصفا مع ضمري الغائب املفرد .ويتحتّم علينا النظر تزامن ّيا
يف سياق
معجمي ينزع إىل إيراد الفعل م ّ
ّ
كل
( )synchronicيف املد ّونات الحاسوب ّية للتأكّد من ترصيف هذا الفعل يف مختلف األزمنة ومع ّ
الضامئر ،وال س ّيام النظر يف استمرار استعامل هذا الفعل فعال توزيع ّيا.
ونالحظ اختالفا يف الرتكيب عند استعامل الفعل "يجب" يف معنى الوجوب وعند استعامله يف
ولعل تحقيق سمة الوجوب تح ّول الفعل من
تحقيق دالالت السقوط واملوت والغياب والخفقانّ .
يتخي تركيبا مغايرا لرتكيب الفعل وهو يستعمل استعامال
توزيعي إىل فعل
فعل
وظيفي ،وتجعله ّ
ّ
ّ
ونتحسس هذه الظاهرة من الفرق بني الرتكيبني:
توزيع ّيا؛
ّ
13
14
15
16

ّ
صواف فإذا وجبت
استعمل الفعل وجب يف السنة األوىل للهجرة يف قوله تعاىل" :وال ُبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خري فاذكروا اسم الله عليها
(الحج .)36
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القان َع واملعرتّ كذلك سخّرناها لكم لعلّكم تشكرون
ّ
نبوي) ،مسند أحمد بن حنبل (ت  241ه) ،تحقيق شعيب األرنؤوط
جاء يف مسند أحمد قوله :دعه ّن يبكني ما دام عنده ّن ،فإذا وجب فال يبكني (حديث ّ
وآخرين ،الرسالة ،بريوت ،1995 ،املجلّد ( 160/39رقم الحديث.)23751 :
العريب،
جاء يف بيت البن مقبل العجالين
ِب القلوب مخافة منه ،وتبدي خايف األرسار (ديوان ابن مقبل ،تحقيق ع ّزة حسن ،دار الرشق ّ
التميمي :و ُمع ّر ٍس تَج ُ
ّ
بريوت ،حلب1955 ،م ص .101
فصل الظهر حني زالت الشمس ...ث ّم جاءه املغرب ،فقال:
النبي جاءه جربيل فقال :قم فصلّهّ ،
ن
أ
األنصاري
وهو
ّه
ل
عبدال
بن
جاء يف مسند أحمد" عن جابر
ّ
ّ
ّ
فصل حني وجبت الشمس ،مسند أحمد بن أحمد(ت241:ه) ،تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،الرسالة ،بريوت ،1995 ،م  22ص ( ،408رقم
قم فصلّهّ ،
الحديث .)14538
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فعل  +فاعل

(وجب الشخص)

ف  +م بالج ّر  +م إضا ّيف

يجب عليه نرصته)

وال يكمن الفرق بني املثالني يف طبيعة الرتكيب فحسب ،وإنّ ا يف ما يضمره املركّب اإلضا ّيف
"نرصته" ،فهو يتض ّمن أن املصدريّة عىل نحو "أن ينرصه" ،ومن ث ّم تنجم االستفهامات :هل يقتيض
يتجل يف االستعامالت الحديثة
مفهوم الوجوب استعامل "أن" يف ما يعرف بأن املصدريّة مثلام ّ
لهذا الفعل؟ ومل ّا كان الوجوب يحدث يف املستقبل ،فإ ّن فعل الوجوب "يجب" يقرتن بـ "أن"
لداللتها عىل املستقبل ،مثلام يذهب إىل ذلك ابن هشام يف مغني اللبيب .وال نجزم بهذا الحكم،
إالّ إذا نظرنا يف ك ّم هائل من االستعامالت يف املد ّونات الحاسوبيّة.
ونخلص من الوقوف عىل االستعامالت الزمان ّية للفعل وجب/يجب إىل أمرين ،أ ّولهام استعامل
الفعل "وجب" استعامال توزيع ّيا ،مك ّونا من فعل وفاعل؛ وأ ّما األمر الثاين ،فيكمن يف أ ّن التع ّرف
عىل خصوص ّيات أفعال الوجوب ال تتحقّق من الوقوف عىل بعض الشواهد ،وإنّ ا تتطلّب تدبّر
نتبي ،بتدبّر املد ّونة العا ّمة ،أ ّن الفعل "يجب"
ك ّم هائل من النصوص ومعالجتها حاسوب ّيا .ولذلك ّ
مم وقفنا عليه من استعامالت
يتم ّحض للوجوب وإن تن ّزل يف موضوعات اجتامع ّية .ونلحظ ّ
املختصة والعا ّمة إىل أ ّن استعامل الفعل "يجب" ينزع إىل نزعتني يف االستعامل .تسعى
املد ّونتني
ّ
األوىل إىل تحقيق الفاعل ّية بفعل مقرتن بأن الدالّة عىل املستقبل واملق ّيدة لزمن الحدث .وجاءت
املختصة عىل نحو:
تراكيب هذه النزعة املحقّقة الوجوب يف املد ّونة
ّ
	–يجب  +مركّب باملوصول الحر ّيف 157 :م ّرة.
	–يجب  +مركّب بالج ّر  +مركّب باملوصول الحر ّيف 93 :م ّرة.
لغوي ،أ ّما
ويكون إجامل هذه الرتاكيب  250استعامال لغويّا من مجموع  421استعامل
ّ
اإلسنادي الذي يجيء
مشتق أو املركّب شبه
النزعة الثان ّية فتوظّف اإلضافة املبن ّية عىل مصدر
ّ
ّ
املشتق فيه مصدراّ .
ويدل املصدر يف كال الرتكيبني عىل سمة اإلطالق .ويبلغ مجمل تراكيب هذا
ّ
املنحى  53تركيبا وذلك بنسبة  % 14,44من مجمل تراكيب هذين التو ّجهني.
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ويرد الفعل "يجب" وسط الجملة يف أشكال تراكيب عديدة جاء مجموعها  68شكال تركيبيّا.
يل أو من
ويفوق تص ّدر الفعل "يجب" الجملة ورود "يجب" وسط الجملة سواء يف التواتر الجم ّ
تركيب إىل تركيب .فتص ّدر "يجب" الجملة يتحقّق يف  214تركيب .ويقرتن بفاعله مبارشة يف 201
تركيب ،ويفصل عن فاعله مبركّب للج ّر يف  113تركيب.
نخلص من املقارنة بني تص ّدر الفعل "يجب" الجملة ووروده يف وسطها أ ّن اللغة العرب ّية
تنزع إىل شحن الفاعل مبارشة باإللزام وإىل اقرتان الفعل "يجب" بالفاعل لتشديد الشحن بسمة
عم يفيده املركّب بالج ّر من حدوث إشكال
الوجوب .وورود الفعل "يجب" وسط الجملة ينتج ّ
ويتجل أ ّن اللغة العرب ّية تنزع أساسا إىل شحن الوجوب يف الجملة
ّ
تستلزم نتائجه توظيف اإللزام.
بأكملها .وهذا ما وقفنا عليه للفعل "يجب" .فقد اقرتن هذا الفعل بفاعله املركّب باملوصول
لغوي ويف خمس عرشة وثيقة.
الحر ّيف يف  157استعامل ّ
وال نقف عىل استعامل األمر من فعل وجب يف مد ّونتي العربيّة العامليّة و"سكاتش أنجاين"،
وإن جاء شكل "جب" فإنّه يُقصد به " ُج ّب" ،وقد حصل اللبس أل ّن الكلامت الواردة يف املد ّونات
اللسانيّة ال تشفع بالحركات.
"حسن"
ونسوق مثاال ثانيا ألفعال الوجوب ،وهو الفعل "انبغى" يف صيغة املايض ،ويف معنى ُ
و"صلُح" عىل لسان صحري بن عمري التميمي سنة  86قبل الهجرة 538/م يف قوله" :ومل أضع ما ينبغي
أن أفعله" .17ويحقّق الفعل "ينبغي" اإللحاح يف الطلب الذي ينجم عن حاجة أو ضالّة .وال يختلف
الفرنيس يوحي
هذا املعنى عن املعنى اللغو ّي للفعل "( "falloirينبغي) يف اللغة الفرنس ّية .فالفعل
ّ
بأ ّن الطلب يحدث عن حاجة أو رضورة .ويتّضح هذا املعنى ،عىل سبيل املثال ،من الجملة الفرنس ّية:
""il faut terminer ce travail ce soir
املساء هذا العمل هذا إنهاء ينبغي هو
(ينبغي أن يُنهى هذا العمل يف هذا املساء).
األصمعي ،الصمعيّات ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين 1962 ،املعارف ،القاهرة ص .237
17
ّ
نستفيد ،يف تحليل فعيل يجب وينبغي ،من بحثنا :رضا الطيّب الكشو ، )2016( ،تطبيق لسانيّات املد ّونات عىل اللغة العربيّة ،املجلّة العربيّة للثقافة ،تونس ،العدد
الثاين والستّون ،ص ص .308 257-
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وقد تنتج الدعوة إىل إكامل العمل عن حاجة أو رضورة .ويتّضح ذلك بالتعبري عن املسكوت
عنه يف الجملة السابقة .فباإلمكان القول( :يجب إكامل هذا العمل هذا املساء أل ّن فالنا ينتظره).
عب حشو الجملة عن الحاجة إىل إكامل العمل .وباإلمكان القول( :ينبغي إكامل هذا العمل
وقد ّ
هذا املساء أل ّن أجل تسليمه قد حان) .ويشرتك الفعالن "وجب/يجب" و"ينبغي" يف الداللة عىل
مم يسم استعامالته"،
رش ّ
معنى الطلب ،إالّ أ ّن هذا الطلب يف فعل "ينبغي" ينزع إىل الخري أو ال ّ
ويؤث ّر يف املجاالت التي يطّرد فيها .وهذا ما جعل الفعل "ينبغي" يتواتر يف النصوص الدينيّة،
ست آيات قرآنيّة مقابل ورود فعل "وجب" يف آية واحدة .وتتط ّور الداللة عىل
بدليل أنّه ورد يف ّ
يفس تواتره يف النصوص الدينيّة؛ ويف كتب
رش إىل الداللة عىل النصح ،وهو ما ّ
النزعة إىل الخري وال ّ
ابن املقفّع "كليلة ودمنة" و"األدب الكبري" و"األدب الصغري"؛ وينسجم معنى النصح مع ما جاء
التاريخي.
عىل لسان صحري بن عمري التميمي يف معجم الدوحة
ّ
وتتفاوت درجات الوجوب للفعل "ينبغي" ،وهي تراوح بني اإللحاح يف الطلب واالشرتاط.
وقد أسهم الرتكيب يف تعديل اإللزام يف الفعل ينبغي ،فوروده جواب رشط يجعله يف معنى الفعل
يشرتط ،وإن ُسبق مبركّب للج ّر فإ ّن الفعل "ينبغي" يحقّق الرشط والتخصيص أل ّن هذا املركّب
يضمر معنى الرشط.
وتنفرد صيغة املضارع مع ضمري الغائب املفرد يف تحقيق الوجوب ،فال نعرث يف املد ّونة
املختصة عىل استعامل األمر"اِنبغ" وال اسم الفاعل " ُمنبَغ" وال املصدر "انبغاء" .ونظرنا يف
ّ
مد ّونة "اسكاتش انجاين" للفعل "ينبغي"فتبي ّنا أ ّن الفعل "ينبغي" يتواتر  959137م ّرة ،وجاءت
االستعامالت يف  47957صفحة ،أ ّما الفعل "انبغى" فقد تواتر  374م ّرة وتواتر م ّرتني يف املد ّونة
العربيّة العامليّة ملكتبة اإلسكندريّة .والفارق شاسع بني تواتره يف صيغتي املضارع واملايض .وهذا
املختصة وثانيها تضارب آراء اللغويني العرب
يفس استفهامات ع ّدة ،أ ّولها غيابه يف املد ّونة
ّ
ما ّ
أي استعامل السم الفاعل يف
القدامى يف رشعيّة استعامل الفعل املايض "انبغى" .ومل نعرث عىل ّ
املد ّونة العربيّة العامليّة ملكتبة اإلسكندريّة ،ونظرنا يف مد ّونة "سكاتش أنجاين" فلم نعرث عىل اسم
الفاعل من الفعل "ينبغي".
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ومل يرد استعامل "ينبغي" يف األمر يف املد ّونة العربيّة العامليّة ملكتبة اإلسكندريّة ،وقد أثبتت
مد ّونة "سكاتش أنجاين"  385استعامال للشكل "انبغ" وعىل امتداد  14صفحة .ومل ّا تدبّرنا هذه
االستعامالت انكشف لنا استعامل أفعل التفضيل للفعل "نبغ" .ويثبت السياق ذلك ،فاالستعامالت
التالية ال تفيد األمر وإنّ ا ّ
تدل عىل أفعل التفضيل وهي:
العسكريني
أنبغ

شعراء البالط
شعراء عرصه
تالميذ املدرسة

أي استعامل ،وأوردت مد ّونة "سكاتش أنجاين"  46استعامال
وبحثنا عن املصدر فام عرثنا عىل ّ
للمصدر "انبغاء" .وهي نسبة قليلة ج ّدا مقارنة بتواتر صيغة املضارع التي تبلغ  959137استعامال.
ونخلص إىل أ ّن تواتر الفعل "انبغى" يف املايض بنسبة  374م ّرة وتواتر املصدر "انبغاء"  46م ّرة
للميض وكذلك السم الحدثّ .
ودل
جل اللغويني بأ ّن هذا الفعل ال يستعمل
تؤكّد ما ذهب إليه ّ
ّ
املصدر"انبغاء" عىل الوجوب املطلق مثلام يفهم من املثايل التايل:
مم يدرك العقل قبحه.
فالعدل مثال مام يدرك العقل حسنه ،وانبغاء فعله ،والظلم ّ
والطريف أنّنا عرثنا عىل  47استعامال لـ"تنبغي" يف حني أ ّن انبغت مل ترد البتّة.
مم أسهم يف تحقيقه مفهوم
مم تق ّدم ،أ ّن الفعل "ينبغي" تج ّمد يف استعامل واحد ّ
نخلصّ ،
املختصة والعا ّمة .وإن نفت املد ّونة القانون ّية
الوجوب ال غري .وينطبق هذا االستنتاج عىل املد ّونتني
ّ
استعامل املايض واألمر واسم الفاعل واملصدر من "ينبغي" وكذلك األمر من الفعل "وجب ،يجب "
فإ ّن املد ّونات العا ّمة مل تخرج عنها كثريا ،وما أوردته من استعامالت نزرة لـ"انبغى" وانبغاء يؤكّد
أ ّن الفعل "ينبغي" يستعمل أساسا يف صيغة املضارع.
ونستنتج من تدبّر املد ّونات الحاسوب ّية أ ّن الفعل يجب تط ّور مدلوله وأصبح يفيد معنيي
االشرتاط واالت ّصاف .وقىض اتّساع مدلول هذا الفعل اطّراده يف مختلف أمناط النصوص غري أ ّن
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شحنة الوجوب تتفاوت من منط إىل آخر .فهي تقوى يف النصوص القانونيّة وتهن يف النصوص
اإلرشاديّة .وال يتحقّق الوجوب يف أقىص درجاته بالرتكيب وحده أو بالداللة مبفردها وإنّ ا يتعاضد
الرتكيب والداللة إلنجاز اإللزام.
ونتبي أ ّن التن ّوع يف املعاين اللغويّة لفعل" وجب ،يجب" هو ما أ ّدى إىل اطّراد استعامله
ّ
مقارنة بفعل "ينبغي" ،ويؤ ّدي االنحسار يف املعاين اللغويّة إىل انحسار يف معانم sememe
الوجوب .وينعكس هذا الفارق يف املعنى بني الفعلني "وجب ،يجب" و"ينبغي" عىل تواترهام يف
أمناط النصوص .فقد تبي ّنا محدوديّة استعامل الفعل "ينبغي" يف النصوص القانون ّية مقارنة باطّراد
ونتبي التط ّور الدال ّيل لفعل"يجب" ،لك ّن املعاجم تسكت عنه ،يف حني أ ّن املد ّونات
الفعل "يجب"ّ .
يبي كيف أ ّن هذا الفعل يتم ّحض ملعنى اإللزام ال
الحاسوب ّية تكشفه .فام تورده من استعامالت ّ
غري .والحاصل أ ّن النظر زمان ّيا وتزامن ّيا يف مدلوالت أقسام الكلم ُيكّن من استجالء التط ّور الدال ّيل
وقد يكشف عن أشكال التعلّق.

•تعلّقات أقسام الكلم
أثبتنا أه ّمية املد ّونات الحاسوب ّية يف عرض األلفاظ املتواترة قصد استعاملها يف تأليف املوا ّد
التعليم ّية ،ال س ّيام للمراحل األوىل من تعليم اللغات .وتحتاج املراحل املتق ّدمة إىل هذه املد ّونات
خاصة للعرب ولغري العرب ،يف موضوعات املال واألعامل والص ّحة والعالقات
إلعداد كتب ّ
الديبلوماس ّية؛ ويقتيض التأليف يف هذه املوضوعات التع ّرف عىل أشكال تعلّقات أقسام الكلم
التي تتم ّيز املد ّونات الحاسوب ّية بعرضها بصورة شاملة ودقيقة .ونستجيل من هذه املد ّونات
املتصاحبات ()collocations؛ وهي تعني ما يرد مع كلمة من كلامت أخرى ،فكلمة صفقة
تصاحبها كلامت من نوع "رابحة" و"خارسة" و"كبرية" و"عظيمة".
ونستخرج من املد ّونات الحاسوب ّية استعامالت األلفاظ لالستفادة منها يف صوغ النصوص
والتدريبات اللغويّة .ورغم متثّل ابن اللغة استعامالت بعض األلفاظ ،فإ ّن الحدس ال يقدر بحال
ّ
ونستدل بلفظ "العنف" لنستجيل ما يعلق به من أفعال
من األحوال عىل استحضارها جميعها.
ونتبي من النظر يف االستعامالت
وصفات .وهو يتواتر يف مد ّونة "سكاتش أنجاين"  800609م ّرة؛ ّ
األلف األوىل لهذا اللفظ أن ّه يقرتن بثامنية وعرشين فعال قد يعجز حدس املتكلّم عىل استحضارها.
30
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وجاءت هذه األفعال عىل نحو :يرضب العنف ،يوقف العنف ،يسود العنف ،يغذّي العنف،
ميارس العنف ،يدين العنف ،يتص ّدى للعنف ،يدعو للعنف ،يتع ّرض للعنف ،يتّسم بالعنف ،يُج ّرم
وسعنا العيّنة العشوائيّة فإنّنا نعرث عىل أفعال أخرى تقرتن بهذا اللفظ،
العنف ،يؤ ّجج العنف؛ وإن ّ
تعب
إىل جانب أ ّن استمرار تداوله يولّد اقرتانه بأفعال أخرى .وجاءت هذه األفعال متن ّوعة ،فهي ّ
عن حاالت العنف واشتداده فهدوئه وإيقافه.
ويعلق لفظ "العنف" باألسامء ،فإن سبقه اسم تح ّول اللفظ إىل مركّب إضا ّيف ،وإن لحقه صار
ونفس هذا التفاوت
مركّبا نعت ّيا؛ ونع ّد يف األلف استعامل  112مركّبا إضاف ّيا مقابل  42مركّبا نعت ّياّ .
والنعتي بنزعة اللغة العرب ّية إىل استحداث األلفاظ الجديدة باستخدام املركّب
بني املركّبني اإلضا ّيف
ّ
اإلضا ّيف .وقد استخلصنا هذه الظاهرة يف عدد من الع ّينات اللغويّة يف كتابنا "امللكة الكامنة وامللكة
الحاصلة يف مق ّدمة ابن خلدون" ( ،2019ص  .)65-56ونعرض يف ما ييل أمثلة من هذه املركّبات
لنتبي تع ّدد مجاالتها؛ وقد أوردنا قامئة األسامء املضافة وقابلناها بلفظ العنف لنتج ّنب تكرار هذا
ّ
كل اسم مضاف.
االسم مع ّ
استمرار ،ثقافة ،منابت ،أحداث ،مامرسة ،سيناريو ،مقدار ،أعامل ،إنهاء ،تصعيد ،تصاعد،
حب ،استخدام ،زيادة ،حاالت ،منظومة ،مبدأ ،ح ّدة ،ظاهرة ،مناهضة ،طابع
إيقافّ ،
موجات ،عوامل ،وقف ،اتّجاه ،ازدياد ،سلطة ،نبذ ،متادي ،خيارات ،أسباب ،مقاومة،
نرش ،استعامل ،مستوى ،تيارات ،وقائع ،وترية ،جرائم ،د ّوامة ،مستنقعات ،عودة ،منع...

العنف

نالحظ من هذا الجدول تع ّدد األسامء املضافة املقرتنة بلفظ العنف وتن ّوع مجاالتها ،فهي
تشمل مراحله وأشكال تط ّوره واملواقف من مامرسته .وتتع ّدد الصفات التي تقرتن بلفظ العنف؛
ونسوق أمثلة منها لندرك مجاالت استعاملها.
الجنيس ،الشديد ،املتبادل،
الوحيش ،األعمى،
الدموي،
األرسي،
الطائفي ،املد ّمر،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املعنوي،
الجسدي،
السيايس ،املفرط،
اإلداري،
اللفظي ،البد ّين،
الهستريي ،املا ّدي،
العنف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الزوجي.
الرمزي،
الرشعي ،اللطيف،
املجتمعي،
اليومي،
الجنو ّين ،السائد ،املامرس،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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وتنحو أمثلة أخرى هذا املنحى ،فلفظا "البيئة" أو "التل ّوث" يعلقان بالعديد من األفعال،
مم يؤكّد عرس استحضارها
وتعلق بهام الصفات واألسامء املضافة .وتتن ّوع هذه األفعال واألسامءّ ،
بأجمعها عند إدراجها يف املوا ّد التعليميّة؛ وهذا ما ّ
يدل عىل دور املد ّونات الحاسوبيّة يف جمعها
وتنزيلها يف سياقاتها.
ويتواتر لفظ "رجل" يف مد ّونة "سكاتش أنجاين"  1592493م ّرة عىل امتداد  79625صفحة؛
ويقرتن بأسامء وصفات ع ّدة قد ال يخطر جميعها بذاكرة مد ّرس اللغة ،وال يوردها معجم اللغة،
األسايس" يقترص عىل استعامالت رجل اإلسعاف ورجل الساعة ورجل املطافئ
فقاموس "املعجم
ّ
بينام تضيف املد ّونة اللغوية استعامالت أخرى هي :رجل الصحراء ورجل الدين ورجل األعامل
ورجل مه ّم ورجل اإلثارة ورجل عابد ورجل متسلّط ورجل رشيد ورجل األمن ورجل األقدار ورجل
االقتصاد ورجل ميسور ورجل معارض ورجل الشارع 18ونخلص من هذه األمثلة إىل أ ّن املد ّونات
الحاسوب ّية تخ ّزن تعلّقات أقسام الكلم وتشفعها بسياقات استعاملها ،وهو ما يفيد تأليف املوا ّد
اللغوي.
التعليم ّية وكذلك وضع معاجم اللغة املبن ّية عىل التبادل
ّ

•العبارات املتج ّمدة
اهت ّم اللسانيون ،يف العقود األخرية ،بالعبارات املتج ّمدة ،أل ّن اكتسابها يندرج يف اهتاممات
مؤلّفي املوا ّد التعليم ّية وألنّها متداولة يف عمل ّية التواصل .وقد أثبت "موريس قروس" 19يف أبحاثه أ ّن
كم هائال من "أفعال العامد" و"العبارات املتج ّمدة" وتع ّد املد ّونات اللغويّة
اللغات الطبيع ّية تتض ّمن ّ
وعاء ميكّن من الوقوف عليها وجردها وإحصائها والنظر يف أشكال تعلّقاتها ودرجات تج ّمدها ومدى
تداولها .وليس بوسعنا يف هذا البحث جرد جميع العبارات املتج ّمدة ،وسنعمد إىل تحليل بعض
األمثلة ،لنستنبط منها خصوص ّياتها وما تطرحه من إشكال ّيات إدراجها يف املوا ّد التعليم ّية.
ننظر يف مدى شيوع بعض العبارات املتج ّمدة يف مد ّونة "سكاتش أنجاين" لضخامة حجمها،
إذ تض ّم سبعة مليارات من الكلامت العرب ّية ،ونعرضها مشفوعة بنسب تواترها؛ وننتهج يف
عادي
 18رجل عجوز ورجل القانون ورجل طيّب ورجل مثقّف ورجل جاهل ورجل مغفّل ،ورجل خمسيني ورجل ّ
العريب،
 19تتضارب اجتهادات اللسانيني يف ترجمة "إيديوم"  idiomeويرتجمها صالح الكشو بالعبارات املتج ّمدة (انظر :صالح الكشو ،2012،النحو التحوييل ّ
االسم والفعل والحرف ،تونس ،مركز النرش العر ّيب ص ص  ،269-225وترتجم بالعبارة املتكلّسة.
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تحديد العبارات املتج ّمدة مقياس توزيع املوضوعات ،إذ يع ّرف الجمود بـ "أالّ يتّصف موضوع
من موضوعات العبارة بتوزيع ح ّر ممكن ،ويتطلّب هذا النظر يف بنية املوضوع الداخليّة لبيان
العنرص "املتج ّمد" فيه ألنّه ال يخلو موضوع من أن يكون بعضه أو كلّه من "املتج ّمد .ويستعمل
رصفة من مثل رجل
لفظ "الجامد" مقابل
ّ
"املشتق" ونطلق صفة الجامد عىل األسامء غري املت ّ
20
رصف يف الكالم"  .وال يُدرك
وفرس وحائط ،مثلام يقول "سيبويه" "وضعت موضعا واحدا ال تت ّ
املتكلّم/السامع معنى العبارة املتج ّمدة بالحدس وإنّ ا يحفظ معناها حفظا.
وتتواتر العبارات املتج ّمدة يف اللغات الطبيع ّية قدميا وحديثا ،وهي ترد يف شكل لفظ مفرد
من مثل "صه" و"مرحى" ويف شكل مركّب جز ّيئ من مثل "كبش الفداء" و"بنات األفكار" و"بنات
الدهر"(للمصائب) و"ذات البني" و"ذات الخامر" و"ذات الصدود" و"يد الدهر" و"ابن السبيل"
(للمسافر) ،و"أ ّم الفناء"(للدنيا) و"جناح بعوضة" (لليشء التافه) و"بيت العنكبوت" (لليشء
الخفي) .وترد العبارات
الضعيف) و"بيضة الديك" (لليشء النادر) و"ليلة القدر (تقال لليشء
ّ
املتج ّمدة يف شكل جملة من مثل "أخذ عىل عاتقه" أو"لقي حتفه" أو "قىض نحبه" أو " طار طائره"
"كس شوكته" أو "هام عىل وجهه" 21أو "هو
أو "رجع أدراجه" أو "أهدر دمه" أو " ركب رأسه" أو ّ
ولنتول تحليل بعضها ونقف عىل
ّ
لنبي تداولها،
أخرض القفا" .22وع ّددنا أمثلة للعبارات املتج ّمدة ّ
مدى تج ّمدها .ونبدأ بعبارة "لقي حتفه" التي تواترت يف مد ّونة "سكاتش أنجاين"  462م ّرة يف
أربع وعرشين صفحة؛ وت ُستعمل عىل نحو" أطلق الخاطفون النار عىل الرجل فلقي حتفه "وعىل
نحو" سقط من فوق أكياس القمح املك ّدسة فوق الشاحنة فلقي حتفه" .ونالحظ أ ّن هذه العبارة
املتج ّمدة قليلة التداول مقارنة بعبارات متج ّمدة أخرى من مثل عبارة "سحابة صيف" املتداولة
بنسبة  3654م ّرة ،وكذلك "بيت العنكبوت" املتواترة  5781م ّرة يف مد ّونة "سكاتش أنجاين".
رصفة يف جميع استعامالت مد ّونة "سكاتش أنجاين" ،ومل
ونالحظ أ ّن عبارة "لقي حتفه" غري مت ّ
رصف الفعل "لقي" يف العدد أو يف الزمان وكذا الحال بالنسبة إىل املركّب اإلضا ّيف "حتفه"؛ فلم
يت ّ
يُستعمل مثال يف شكل "حتفها" أو "حتفك".
 20سيبويه ،ج ،1ص .322
"شق العصا" أو "حفظ اليشء عن ظهر قلب" أو "جاء تغيل مراجله" أو " وقع يف ورطة" أو "
 21أو "اخلط الحابل بالنابل" أو "هو عبد بطنه" أو "عدا طوره" أو ّ
كف عفريت" أو "هو مرضوب عىل يده" أو "هم يف هياط ومياط" أو "هو ّلي العريكة" أو "هو عىل قاب قوسني أو أدىن"
دارت عليه الدوائر" أو "هو عىل ّ
التحوييل ،االسم والفعل والحرف ص .227
ّ
العريب
 22صالح الكشو ،)2012( ،النحو ّ
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وتتواتر عبارة "سحابة صيف" ،يف مد ّونة "سكاتش أنجاين"  3654م ّرة وعىل امتداد 183
صفحة .وجاء استعامل هذه العبارة عىل نحو" إ ّن انتفاضة الـ ...ما هي إالّ سحابة صيف رسعان
ما تنقشع وزوبعة يف فنجان ال تجاوز حافته" ،وجاءت هذه العبارة عىل نحو" اعترب خروجه من
ونتبي ،من النظر إىل استعامالت هذه العبارة جميعها يف مد ّونة "سكاتش
البطولة سحابة صيف"ّ ،
أنجاين" أنّها تحتفظ بصيغتها نفسها يف  3654استعامال ،وهي نسبة متثّل  1461مليون كلمة
بحكم تواتر هذه العبارة بنسبة  0.40يف املليون الواحد.
ونسوق مثال عبارة "بيت العنكبوت" ،وهي تتواتر  5781م ّرة يف  290صفحة ،وجاءت
الشواهد عىل استعامل هذه العبارة عىل نحو" أخذوا يستدلّون عىل دعواهم بأدلّة أوهى من
بيت العنكبوت" وكذلك" أنظمة االستبداد أوهى من بيت العنكبوت" ويقال أيضا " إ ّن األمل يف
وصول األحزاب إىل الحكم يوما ما أوهى من بيت العنكبوت"ّ .
وتدل هذه العبارة عىل مفهوم
الضعف بدليل ما تقرتن به يف أكرث الحاالت بلفظي "أوهى" و"أوهن" .ونالحظ ،بالنظر يف 290
صفحة ويف  5781استعامل لعبارة "بيت العنكبوت" ورود هذه العبارة يف شكل جامد كلّيا دون
رصف مركّبها اإلضا ّيف.
أن يت ّ
"شق العصا" عىل مدلولها وعىل صيغتها يف  586استعامل يف مد ّونة "سكاتش
وتحافظ عبارة ّ
(مم يخ ّول مؤاخذة
أنجاين" ،وال نعرث مثال عىل ترصيف الفعل إىل املؤنّث ،بأن يصبح "شقّت" ّ
املد ّونة لجواز الترصيف مع بقيّة الضامئر) أو أن يلحق تغيري بالفاعل "العصا" يف مستوى وسيلة
"شق عصاه" .ونستقي من مد ّونة "سكاتش أنجاين" املثالني التاليني
التعريف ،فتصبح العبارة ّ
لنتبي تج ّمد هذه العبارة وهام:
ّ
فشق العصا أي ش ّذ عن املسلمني
	–ابن تيمية رجل ظهر يف أواخر القرن السابع
الهجري ّ
ّ
التوسل باألنبياء.
بتحريم ّ
شق العصا وتفريق الصفوف.
	–تقوم نعرة جاهل ّية جديدة تهدف إىل ّ
رصفا يف العبارات املتج ّمدة السابقة فإ ّن هذا ال يعني أالّ تلحق تغيريات جزئيّة
وإن مل نلحظ ت ّ
لبعض العبارات املتج ّمدة من مثل عبارة "قىض نحبه" ،وقد جاءت يف بعض األمثلة متج ّمدة كلّيا
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من مثل قولنا" :رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه ،فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر" وقولنا
أيضً ا" ...املغفور له الشيخ مالّ يونس الذي قىض نحبه يف إحدى مستشفيات عامن" .ورغم تج ّمد
هذه العبارة يف املثالني السابقني فإنّنا نلحظ تغيريا جزئيّا يلحق بالفعل قىض بأن يرد يف صيغة
املضارع مقرتنا بالسني يف قولنا " هل ستعود إليه حبيبته الجميلة أم سيقيض نحبه وحي ًدا عىل
جبال األنديز؟ ويرد الفعل "قىض" يف صيغة املايض مع ضمري الغائب الجمع من مثل قولنا "وهناك
رصف االسم "نَ ْحب" مبج ّرد تغيري جزيئ يلحق الفعل
آخرون قضوا نحبهم من قبل .ويلحق الت ّ
"قىض" .ويستعمل الفعل "قىض" يف صيغة املضارع مع ضمري الغائب املفرد أو الجمع ويكون عىل
نحو "يقيض" أو "يقضون".
خفي سواء يف اللغة العرب ّية
والحاصل تكون تح ّركات عنارص الجمل املتج ّمدة محدودة وبشكل ّ
أو اللغات األجنب ّية ،ففي اللغة الفرنس ّية مثال نلحظ تج ّمد عبارة ( casser sa pipeكرس غليونه يف
معنى مات) مقابل ( casser une assietteكرس صح ًنا) و( casser son briquetكرس ق ّداحته).
والحاصل تكشف املد ّونات الحاسوبيّة مدى اطّراد العبارات املتج ّمدة ودرجات تج ّمدها،
اللغوي ومن ث ّم إمكانيّة االستفادة منها يف تأليف املوا ّد التعيميّة.
وندرك بذلك أه ّميتها يف التبادل
ّ

•أفعال العامد
"ض َب" ّ
يدل حدثه عىل عمل ّية الرضب
ينبني الفعل عىل سمتي الحدث والزمن ،فالفعل َ َ
وتحقّق زمنه يف املايض؛ وتفيد استعامالت بعض األفعال عىل مت ّحض الفعل للزمن فحسب ،فالفعل
"قام" يف قام الولد يحقّق حدث النهوض وزمن املايض؛ إالّ أ ّن الفعل ذاته يف "قام بزيارة املتحف"
يحقّق سمة الزمن ال غري ،وإن أردنا إفادة الحدث والزمن فإنّنا نستعمل الجملة ذاتها عىل نحو
"زار املتحف" بدل "قام بزيارة املتحف"؛ ويصطلح عىل الفعل "قام" يف "قام بزيارة" بأنّه فعل
عامد .ومل ّا كان مبحث أفعال العامد حديثًا ،فإ ّن املد ّونات اللغويّة تصبح وعاء لدراسة هذه
الظاهرة ،فال يكفي أن نقول إ ّن الفعل "قام" فعل عامد يف هذه الحالة ويف هذا املثال ،وإنّ ا أن
أي منط من النصوص؛ فهل تشيع أفعال العامد
نتبي مدى حاالت استعامل الفعل فعل عامد ويف ّ
ّ
يف لغة الصحافة مثال بحكم ترجمة األخبار من لغات أجنب ّية تتواتر فيها أفعال العامد؟ ويتولّد عن
ذلك استفهام آخر يكمن يف ما هي األفعال التي تقبل التح ّول من أفعال توزيع ّية إىل أفعال عامد؟
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وترجع تسمية الفعل العامد إىل "موريس قروس"23؛ وهي أفعال تتن ّزل يف نظريّة
النحو املعجم الذي يضبط ،يف معناه العا ّم ،الرتاكيب النحويّة األساسيّة ،والجملة البسيطة
تيس التحويالت النحويّة وتصف التغيريات بني الرتاكيب .وتحمل
وحدة معنويّة دنياّ ،
تتول اإلخبار الدال ّيل
أفعال العامد يف الجمل عالمات الزمان والجنس والعدد ،بدل أن ّ
مشتق من ما ّدة الفعل املناط به اإلخبار .وال
وهذه الظاهرة جلّية مع الفعل املقرتن باسم
ّ
ّ
يتول يف الجملة األ ّولية سمة الحمل ،فالفعل يح ّدد توزيع موضوعاته االسميّة
شك أنّ الفعل ّ
( )arguments nominauxوميأل وظيفة الحمل يف الجملة .وخالفا لذلك ال ميأل الفعل
يل .ومثال
العامد وظيفة الحمل؛ فقد يحقّقها االسم الذي نصطلح عىل تسميته باالسم الحم ّ
ذلك:
النص
يل هذا ّ
	–يحلّل ع ٌّ
النص
يل بتحليل هذا ّ
	–يقوم ع ٌّ
و"النص" موضوعني ()arguments
يل"
ّ
يؤ ّدي الفعل "يحلّل" وظيفة الحمل ويرد االسم "ع ّ
ويتول االسم "تحليل" وظيفة الحمل يف الجملة الثانية .وجاء الفعل "يقوم" فارغا
ّ
للفعل يحلّل.
دالل ّيا ،وتكمن وظيفته يف إكساب الجملة سمة الزمان بعد أن كان يحقّق سمتي الحدث والزمان.
ويتول لفظ
ّ
النص بالفعل يحلّل يف الجملة األوىل ويرتبطان به.
ويعلق الفاعل "عيل" واملفعول ّ
"تحليل" وظيفة الحمل يف الجملة الثانية.
ويتواتر الفعل العامد يف االستعامل يف مختلف الجمل الطبيع ّية من مثل ما تتداوله اللغة
الفرنس ّية من أفعال مساعدة مثل ( avoirملك أو لـِ) و( etreكان) و( faireفعل) وprendre
(أخذ) ويق ّر "آريك ال بورت" ( )Eric Laporteبإعداد عرشات الجداول لجمل اسم ّية مبن ّية
عىل أفعال العامد .وتحتاج اللغة العرب ّية إىل إعداد مثل هذه القوائم يف تأليف املوا ّد التعليم ّية،
يتجل دور املد ّونات الحاسوب ّية؛ فهي مت ّدنا بأشكال هذه االستعامالت؛ وعىل سبيل املثال
وبذلك ّ
يتواتر الفعل "قام" يف مد ّونة "سكاتش أنجاين"  1736401م ّرة والفعل ذاته يف صيغة املضارع
 1587537م ّرة .ويدعو ارتفاع نسبة التواتر إىل التساؤل عن السبب ،هل يخرب الفعل "قام" عن
التحوييل ،االسم والفعل والحرف.
ّ
العريب
 23مصطلح فعل عامد من وضع صالح الكشو ،انظر كتابه النحو ّ
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املعجمي يف هذه االستعامالت جميعها أم أ ّن استعامله فعل عامد رفع يف نسبة تداوله؟
معناه
ّ
وإذا تع ّددت دالالت الفعل "قام" زمانيّا ،فإنّنا نتساءل عن مدى استمرارها تزامنيّا؟
وال يقترص تأليف املوا ّد التعليم ّية عىل تحديد أقسام الكلم املتواترة فحسب ،وإنّ ا عىل
استجالء دالالتها الزمان ّية ( )Diachronicوالتزامن ّية ( .)Synchronicوإن تع ّرفنا عىل مدلول
التاريخي ولسان العرب البن منظور واملعجم املفهرس
األلفاظ زمان ّيا بالنظر يف معجم الدوحة
ّ
أللفاظ القرآن الكريم فإ ّن تحديد مدلوالتها تزامن ّيا ال يتحقّق إالّ بتدبّر املد ّونات الحاسوب ّية.
ّ
ونستدل عىل هذه الظاهرة بفعل "قام/يقوم" لنثبت حتم ّية توظيف هذه املد ّونات يف استجالء
خصوص ّيات األفعال الرتكيب ّية الدالل ّية.
يُستعمل الفعل "قام" زمانيّا استعامال توزيعيّا؛ ويرد فعال الزما يف دالالت ع ّدة .فهو ّ
يدل
باألساس عىل معنى "وقف" .وقد جاء يف اللسان "قامت الدابّة" يف معنى وقفت عن السري ،وجاء
التاريخي يف معنى "نهض" من مثل قولنا:
يف معجم الدوحة
ّ
إذا ما قام حالبها أرنت كأ ّن صاحبها إذا قام يُلجمها.
ويفيد الفعل "قام" معنى "عزم" من مثل قول النابغة الذبيا ّين:
نُبّئت حصنا وحيّا من بني أسد قاموا فقالوا ِحامنا غري مقروب
ويعني الفعل "قاموا" عزموا ومنه قوله تعاىل" :وأنّه مل ّا قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون
عليه لبدا" (الج ّن  )19أي مل ّا عزم .ويقرتن معنى الوقوف يف فعل قام بالداللة عىل الثبات يف
فس قوله تعاىل" :وإذا أظلم عليهم قاموا" (البقرة  )2بـ"وقفوا" وثبتوا يف مكانهم غري
الوقوف ،ويُ ّ
متحيا ال يجد منفذا ،ويُقال
متق ّدمني وال متأ ّخرين؛ ونقول يف هذا السياق "قام املاء" إذا ثبت ّ
الحق" يف معنى "ثبت ومل يربح" .و"قام ميزان النهار" يف معنى "اعتدل"؛ ويُقال:
أيضا "قام عندهم ّ
"كم قامت ناقتك"؟ يف معنى "كم بلغت"؟؛ ونعرث يف "لسان العرب" عىل استعامل الفعل "قام"
ونتبي من هذه
يف معنى "رشع" من مثل قولنا" :قامت املرأة تنوح" يف معنى "جعلت تنوح"؛ ّ
توزيعي يُستعمل زمان ّيا استعامال الزما ،ويُحقّق دالالت ع ّدة.
األمثلة جميعها أ ّن الفعل "قام" فعل
ّ
يل بن
ويتع ّدى الفعل "قام" بالحرف "عىل" يف معنى اعتنى باليشء وتكفّل بشؤونه من مثل قول ع ّ
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أيب طالب(ض)" :أمرين رسول اللّه (ص) أن أقسم بُدنه ،أقوم عليها" (مسند أحمد بن حنبل ،رقم
الحديث  .)593ونستعمل "قام عىل األمر" يف معنى "ثبت عىل الطلب والزمه" ويف ذلك يصف
األعىش حلم قيس بن معدي كرب يف قوله" :يقوم عىل الوغم يف قومه فيعفو إذا شاء ،أو ينتقم"
(ديوان األعىش الكبري  .)173/1ويتع ّدى الفعل "قام" بالالم يف معنى أمكن وقدر عىل ويف ذلك
ص الليوث وهذا هالك صقعا (ديوان
يقول "لقيط بن يعمر" :أنتم فريقان :هذا ال يقوم له َه ْ ُ
لقيط بن يعمر ص .)42
ويتع ّدى الفعل "قام" بالحرف "عن" يف معنى زال وابتعد؛ ويقول امرؤ القيس يف هذا السياق
منش بأعراف الجياد أكفّنا إذا نحن قمنا عن
واصفا مسح األيدي يف أعراف الجياد بعد أكل الصيدّ :
شواء ُمضَّ هب( .ديوان امرئ القيس ص .)78
وإن استُعمل الفعل "قام" فعال توزيعيّا الزما ومتع ّديا بحرف فإنّه يرد زمانيّا فعل عامد،
ونلحظ ذلك يف قول "البسوس بنت منقذ التميميّة" (يف سنة 134ق ه492/م) .وهي تح ّرض
جساس بن م ّرة عىل األخذ بثأرها من كليب بن ربيعة:
ّ
كل غارات
والرضب يف ّ
إذا مل يقوموا يل بثأري ،ويصدقوا طعانَ ُهم
َ
رش نكْبات
فال آب ساعيهم ،وال ُس ّد فقرهم وال زال يف الدنيا لهم ُّ
واستُعمل "قام بالثأر" بدل الفعل "ثأر" .واستُعمل الفعل "قام" فعل عامد يف معجم الدوحة
الثوري سنة 96ه715/م؛ وذلك يف قول إبراهيم بن يزيد النخعي:
التاريخي يف تفسري سفيان
ّ
ّ
أحق" (تفسري سفيان الثوري 1983 ،ص .)67
"إذا قام الرضاع عىل مثن فاأل ّم ّ
ويتحتّم عىل مؤلّف املوا ّد التعليميّة تتبّع تراكيب الفعل "قام" ودالالتها تزامنيّا بعد أن
ونتبي بالنظر يف مد ّونة "سكاتش أنجاين" أ ّن الفعل "قام" يتواتر  1736401م ّرة؛
ُح ّددت زمانيّاّ .
ونتساءل عن أسباب ارتفاع نسبة التواتر وعن أشكال استعامل هذا الفعل؛ هل حافظ عىل
استعامالته الزمانيّة فعال توزيعيّا الزما ومتع ّديا بحرف؟
وإذا تدبّرنا ع ّينة من استعامالت الفعل "قام" فإنّنا نالحظ اندثار أغلب املدلوالت الزمان ّية
التاريخي ولسان العرب ،وتح ّول هذا الفعل ،يف استعامالت
التي وقفنا عليها يف معجمي الدوحة
ّ
38
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يفس ارتفاع
املد ّونة الحاسوبيّة ،من فعل
توزيعي إىل فعل عامد بنسبة  90%تقريبا .وهذا ما ّ
ّ
نسبة تداول هذا الفعل؛ فقد مت ّحض إلفادة الزمان للعديد من الحمول االسميّة؛ ونسوق أمثلة
توزيعي الزم ومتع ّد إىل فعل
لنتبي كيف تط ّور هذا الفعل دالليّا وذلك بتح ّوله من فعل
عىل ذلك ّ
ّ
عامد؛ وإن جاء فعال توزيعيّا وبنسبة قليلة ،فإنّه يحقّق معنى "نهض".
ويتجل من النظر يف استعامالت مد ّونة "سكاتش أنجاين" أ ّن الفعل "قام" يتواتر استعامله
ّ
ّ
ونستدل ببعض هذا االستعامالت من
يل؛
فعل عامد أكرث من استعامله يف معناه
املعجمي األص ّ
ّ
مثل" :24قام باقتناء ،قام بافتعال ،قام بإثبات ،قام باتّصال ،قام بإيفاد ،قام بلمس ،قام باقتياد ،قام
بتسديد الدين ،قام باقتباس ،قام بربط ،قام باتّباع ،قام بطالق ،قام بعالج ،قام بإيذاء ،قام بإتالف،
قام بارتكاب ،قام بإلغاء ،قام بغناء ،قام بابتزاز ،قام برمي ،قام بإرشاد ،قام بابتالع ،قام برشق ،قام
ببثّ  .وتطول هذه القامئة لسببني ،أ ّولهام أنّنا مل ننظر يف الـ  1736401استعامل للفعل قام؛ وأ ّما
السبب الثاين فألنّنا مل نتت ّبع استعامالت صيغة املضارع "يقوم" ،فال فرق بني "يقوم بتزويد" و"قام
بتزويد" وال فرق أيضا بني "يقوم بإرجاع" وبني " قام بإرجاع".
والحاصل أ ّن الوقوف عىل استعامالت الفعل "قام /يقوم" يفيد أ ّن بلوغ تواترها مبع ّدل الثالثة
توزيعي إىل فعل عامد ومن استخدام
ماليني استعامل يعلّل بتح ّول الفعل قام/يقوم من فعل
ّ
الرتكيب :فعل +فاعل إىل الرتكيب فعل  +فاعل  +حرف  +اسم مجرور .ورغم ذلك ال تزال املعاجم
العربيّة ترشح الفعل "قام" فعال توزيعيّا وال تزال الكتب املدرسيّة تغيّب استعامل أفعال العامد
من مثل "قام"و "وضع" و"أخذ" و"تناول".
6.6النحو والصرف

تسهم املد ّونات الحاسوب ّية يف تحديد الرتاكيب املطّردة مثل مدى اقرتان أفعال الوجوب
واإلمكان واالحتامل واملنع بـالحرف املوصو ّيل "أن" ،وكذلك مدى الفصل بني فعل الوجوب ومركّب
املوصول الحر ّيف مبركّب ج ّر ،فبدل أن نستعمل الرتكيب :يجب  +مركّب باملوصول الحر ّيف بـ"أن"
 24قام بإبادة ،قام بإدراج ،قام بارتداء ،قام بإهانة ،قام بإجبار ،قام بسجن/بحبس ،قام برتويج ،قام باقرتاح ،قام بإيواء ،قام بشتم ،قام بارتكاب ،قام بإصالح ،قام
بإيقاف ،قام باقتحام ،قام بإيصال ،قام بإشهار ،قام بإرجاع ،قام بإسعاف ،قام بإرشاك ،قام بإحداث ،قام بابتكار ،قام بج ّر ،قام بزيارة ،قام بإخراج ،قام بافتتاح،
قام بإلغاء ،قام بإخراج ،قام بتناقل ،قام بإشعال ،قام بشنق ،قام بإهداء ،قام بإرسال ،قام بتسليم ،قام بإبالغ ،قام بتوزيع"...
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من مثل :يجب أن نقاوم األعداء ،فإنّنا نفصل بني الفعل "يجب" والحرف "أن" مبركّب ج ّر عىل
يل أن أسافر .ونهدف إىل استجالء التط ّور
نحو :يجب  +مركّب بالج ّر  +أن من مثل :يجب ع ّ
يف تراكيب أفعال الوجوب ،والتع ّرف عىل مدى اتّسام هذه األفعال بالقرينة "أن" عىل غرار ما
تقرتن به أفعال الوجوب يف الفرنسيّة واإلنجليزيّة واألملانيّة ببعض القرائن األخرى .وقد ال يتحقّق
الوجوب باألفعال فحسب ،وإنّ ا تؤ ّديه بعض الحروف.

•حـروف الجـ ّر
املختصة أ ّن حرف "عىل....
نتبي من تت ّبع أشكال الوجوب املستعملة يف املد ّونة القانون ّية
ّ
ّ
أن "...يحقّق مفهوم الوجوب عىل غرار أفعال الوجوب ويقرتن بالحرف "أن" مثلام نلحظه يف
مختصة
فعيل "يجب" و"ينبغي" .ويتواتر حرف "عىل" املقرتن بـ"أن"  103م ّرات يف مد ّونة قانون ّية
ّ
أعددناها لهذا البحث ،وهي تض ّم  40000كلمة؛ وتستقي نصوصها من كتب ومجالّت ومواثيق
محلّية وعامل ّية .ونعرث عىل تسع حاالت يتح ّول فيها الفعل املقرتن بـ" أن" إىل مصدر 25ومثال ذلك:
"عىل املجلس األكرب ترتيب ما تظهر فيه املصلحة للدولة واململكة" (دستور الجمهوريّة
التونس ّية الفصل )62؛
ويرد الرتكيب عىل نحو" :عىل املجلس األكرب أن يرتّب ما تظهر فيه املصلحة للدولة واململكة"؛
وقد تح ّولت "أن" املصدريّة مشفوعة بفعل إىل مصدر من مثل "االتّصال" بدل "أن يتّصل" و"تعيني"
يعي" و"تسليم" بدل "أن يسلّم" .وال نستغرب تحقيق الحرف "عىل" معنى الوجوب
بدل "أن ّ
الذي نستشفّه من هذه األقوال .وقد دلّت "عىل" عىل معنى الرشط يف مثال لطه حسني يف "دعاء
الكروان" ،وجاء قوله :كنت أرافقها يف اللعب عىل أالّ ألعب معها وأرافقها إىل الكتّاب عىل أالّ أتعلّم
الرسمي للجمهوريّة التونس ّية عدد  97ص  3112و – 3113املجلّة الجزائ ّية لسنة  1994يف
 25دستور الجمهوريّة التونس ّية  - 12--10 44:مجلّة الرائد
ّ
الصفحات التاليّة – 55-47-25-2122-20-19-18-17-11-10--9 :مجلّة املرافعات املدنيّة والتجاريّة صص-123-102-101-99-97-96-90-82-44-35-34 :
الرسمي عدد  6للسنة  2011ص4
 – 139املجلّة الجنائ ّية لسنة  1994ص ص – 29-9-8قانون تأسييس يتعلّق بالتنظيم املؤقّت للسلط العموم ّية  ،الرائد
ّ
– مرشوع دستور دولة الخالفة صص—56-39-34-16مجلّة العالقات بني املس ّوغني واملتس ّوغينصص 59- - 35 - 15ميثاق األمم املتّحدة ص -41-36-33-6
 57--46النظام األسايس ملحكمة العدا الدول ّية ص  - 137 - 132 - 121 - 118 - 109 - 100 -دستور الجمهوريّة التونس ّية يف الفصول  35و 38و 62-مرشوع
دستور دولة الخالفة ص 19و 24و – 43قانون تأسييس يتعلّق بالتنظيم املؤقّت للسلط العموميّة لسنة  2011ص – 4جواز سفر ص– . 1مجلّة الرائد الرسمي
للجمهوريّة التونس ّية عدد 97صفحتا 3113و – 3114مجلّة املرافعات املدن ّية والتجاريّة ص -120-117-102-100-99-92-91-88-74-54-47-34-33 32-
 149--143-142-139-132املجلّة الجزائيّة ص 93--77-23-19-10-9املجلّة الجنائيّة ص 16و28و 63-مجلّة املرافعات املدنيّة والتجاريّة ص -79-76-69
 92--89-84مجلّة العالقات بني املس ّوغني واملتس ّوغني ص35-34-13-12-11-10-9

40

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

معها .وأفاد الحرف "عىل" معنى الرشط يف استعاملني يف هذا املثال .وال ننكر أ ّن الحرف "عىل"
يحقّق معنيي االستعالء أو املكان إالّ أ ّن هذا الحرف يقرتن يف النصوص القانونيّة بـ"أن" مثله مثل
أفعال الوجوب ،ويفيد معنيي االتّصاف أو الرشط اللذين أفادهام الفعل "يجب" عىل سبيل املثال.
ونكاد نجزم بأ ّن الحرف "عىل" يقرتن بـ"أن" يف تحقيقه مفهوم الوجوب ،ونالحظ أنّه يكاد يتم ّحض
لهذا الرتكيب بدليل إحصاء االستعامالت اللغويّة .فالحرف "عىل" يقرتن بـ"أن" يف  103حالة مقابل
تسع حاالت يج ّرد فيها من "أن" .وقد تح ّول الفعل املقرتن بـ"أن" إىل مصدر يف حاالت قليلة جدا ّ
من مثل :وعىل املالك عند انتهاء األشغال مطالبة املكرتي الذي انتفع من تلك األشغال الجديدة
مبارشة الرتفيع يف معني الكراء يف حدود هذا االنتفاع 26ويكون هذا املثال عىل نحو :وعىل املالك
عند انتهاء األشغال أن يطالب املكرتي الذي انتفع من تلك األشغال الجديدة مبارشة الرتفيع يف
معني الكراء يف حدود هذا االنتفاع .والحاصل أ ّن استعامالت "عىل ...أن" تحقّق الوجوب أساسا يف
أقل يف نصوص الحياة اليوميّة .وال ّ
شك أ ّن الوقوف عىل هذه الظواهر
النصوص القانونيّة وبنسبة ّ
اللغويّة يفيد مؤلّفي املوا ّد التعليميّة.

•الجمــوع
مم ميكّن مؤلّفي املوا ّد التعليم ّية
ت ُسهم املد ّونات الحاسوب ّية يف ضبط تواتر جموع األسامء ّ
ّ
ونستدل
من اختزال النادر منها يف كتب اللغة للمبتدئني من الناطقني وغري الناطقني بالعرب ّية؛
عىل هذه النزعة مبثالني ،يكمن املثال األ ّول يف جمع االسم "منلة" فهي ت ُجمع يف كتب اللغة
عىل "نَ ٌْل" ِ
و"ن ٌال" .ويتواتر لفظ "منلة" يف مد ّونة "سكاتش أنجاين"  9586وعىل امتداد 480
ص ،وتتواتر صيغة الجمع "نَ ٌْل"  6961م ّرة مقابل تواتر صيغة الجمع ِ"ن ٌال"  133م ّرة يف سبع
صفحات .وإذا جاء تواتر لفظ ِنال  133م ّرة فال داعي إلدراجه يف كتب تعليم اللغة العرب ّية
للمبتدئني ،كام أ ّن معاجم اللغة تورد صيغتي الجمع "نَ ٌْل" و" ِن ٌال" بنفس الدرجة ودون أن
تشري إىل ندرة استعامل صيغة الجمع ِ"ن ٌال" ،وهذا ما نعرث عليه يف املعجم الوسيط ،فـ"النملة
حرشة خفيفة الجسم( ،ج) نَ لِ ،
األسايس املنحى ذاته ،فـ" النملة
ونال ،ص  ،955وينحو املعجم
ّ
(ج) نَ ٌْل ِ
ون ٌال ص .1233
 26مجموعة النصوص املنظمة للعالقات بني املسوغني واملتسوغني ص.10
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ونسوق مثاال ثانيا عىل صيغة الجمع للفظ عامل ،وتورد معاجم اللغة ثالث صيغ جمع
وعامل/عمل (جمع تكسري يفيد الكرثة) وعامل/عملة
هي "عامل/عاملون (جمع مذكّر سامل)
ّ
(جمع تكسري يفيد الكرثة) ،وقد ال نهتدي بالحدس إىل صيغة الجمع األكرث توات ًرا ،لذا ندقّق
ونتبي أ ّن صيغة الجمع "عاملون" تتواتر 6654
هذه املسألة بالنظر يف مد ّونة "سكاتش أنجاين"؛ ّ
"عمل" فهي تتواتر  269084م ّرة ،وتتواتر صيغة
م ّرة وعىل امتداد  333ص ،وأ ّما صيغة الجمع ّ
الجمع "عملة"  83066م ّرة وعىل امتداد  4154م ّرة .وبذلك نرت ّب صيغ الجمع للفظ "عامل"
عىل نحو:
عمل  269084م ّرة
عامل ّ -------
عامل_______ عملة  83066م ّرة
عامل  ------عاملون  6654م ّرة
وإذا رغبنا يف تبسيط جموع اللغة العرب ّية أو اختزالها يف معاجم الناشئة فإنّنا نقترص عىل
وحرصا عىل
عمل وعملة ونستغني عن صيغة عاملون وال نوردها إالّ يف املعاجم الكبرية
ً
صيغتي ّ
الشمول .وتع ّد اللغة اإلنجليزيّة معاجم كاملة مبن ّية عىل املد ّونات الحاسوب ّية من مثل معجم
"لونقامن لإلنجليزيّة املعارصة" ()The Longman Dictionary of contemporary English؛
وأدرج هذا املعجم يف طبعته الثالثة سنة  1995معلومات عن تواتر الكلمة يف املد ّونات الحاسوب ّية
ومدى تواترها يف املنطوق واملكتوب كام أشار إىل ترصيفات الكلمة .وتدرس مثل هذه املعاجم
السامت الدالل ّية للكلامت وتنظر يف ما يُولّده اقرتانها بكلامت مصاحبة من معان سلب ّية أو إيجاب ّية
من مثل "رشذمة أو ثلّة أو كوكبة.27
كم هائال من النصوص املنطوقة
وجملة األمر أ ّن املد ّونات الحاسوبيّة تعرض عىل اللسا ّين ًّ
واملكتوبة ث ّم إنّها تجيب الدارسني عن استفساراتهم .ويصبح استعامل املد ّونة الحاسوبيّة مل ًّحا
ورضوريًّا إذا أدركنا أ ّن بعض مد ّريس اللغة العربيّة يف إفريقيا وآسيا ليسوا من العرب ومن الناطقني
األجنبي يف حاالت اإلشكال إىل املد ّونة الحاسوبيّة علّه
األصليني للغة العربيّة .لذا يلجأ هذا املد ّرس
ّ
 27لسان ّيات املتون ص 40
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تبي اللسانيون
يهتدي إىل اإلجابة ّ
عم يعرتضه من إشكال سواء يف التدريس أو فهم اللغة .وقد ّ
عم تتض ّمنه املد ّونات
أ ّن الرتاكيب املستعملة يف كتب متعلّمي اللغة الثانية تختلف يف بنيتها ّ
ومم يحمل عىل إعادة تأليف كتب القواعد
مم ينعكس عىل التواصل خارج الفصل ّ
الحاسوبيّة ّ
وذلك باستقراء الظواهر اللغويّة من أشكال االستعامل .وتتج ّنب كتب التعليميّة للعرب ولغري
العرب إيراد األفعال املعتلّة لعرس ترصيفها إالّ أ ّن املد ّونات الحاسوبيّة تؤكّد كرثة شيوعها .وقد
أثبتنا ،يف الفقرات السابقة ،تواتر فعيل "قال" و"كان" .وتسهم املد ّونات الحاسوبيّة يف النظر يف
مسائل نحويّة ورصفيّة ومعجميّة ع ّدة يضيق مجال البحث عن تحليلها؛ وتكمن يف ضبط تواتر
الفعل يف صيغتي املايض واملضارع وكذلك النزعة إىل استعامل األفعال املزيدة القياسيّة أكرث من
األفعال الثال ّيث السامعيّة التي تطرح إشكاال يتمثّل يف معرفة عني الفعل.
7 .7نتائج البحث

يعس توظيفها يف التعليم ّية .ومل
جاءت املد ّونات الحاسوب ّية العرب ّية ما ّدة خاماّ ،
مم ّ
ُيس نسب ّيا االستفادة منها من مثل تحشيتها وتشجريها للتع ّرف عىل
ت ُدرس بعد دراسة لسان ّية ت ّ
خصوص ّياتها الرتكيب ّية والرصف ّية ،ومن ث ّم التع ّرف عىل السامت اللغويّة ألصناف النصوص .وال ننكر
أه ّمية هذه املد ّونات ملا تتض ّمنه من ك ّم هائل من النصوص .فبإمكاننا أن نستجيل منها أشكال
اللغوي ال س ّيام وأ ّن بعض املد ّونات تخ ّزن إلكرتون ّيا نصوصا إعالم ّية واقتصاديّة ودين ّية
االستعامل
ّ
واجتامع ّية وقانون ّية .وتُدرج املد ّونات الحاسوب ّية اللغة الطبيع ّية يف صفوف الدراسة وتوظّفها يف
تأليف املوا ّد التعليم ّية بعي ًدا عن استخدام لغة مصنوعة ومتكلّفة .وإذا ُد ّرست اللغة العرب ّية يف
غري بلدها فإ ّن حاجة الدارسني إىل االحتكاك باللغة املنطوقة واملكتوبة تصري أوكد.
اللغوي ،يف إدراك
وتسهم املد ّونات الحاسوب ّية ،مبا تعرضه من سياقات طبيع ّية لالستعامل
ّ
تراكيب لغة ما وظبط معجمها .فال ننظر ،بفضل املد ّونات الحاسوب ّية ،إىل الكلمة نظرة معجم ّية
ض ّيقة وإنّ ا نقف عىل تعلّقاتها وسياقات استعاملها ،وهو ما يُساعد عىل تحديد معناها والتع ّرف
اللغوي.
عىل تط ّوراتها الدالل ّية وإدراك معاين التعابري املتج ّمدة ومدى تواترها يف التبادل
ّ
ويتغي دور املد ّرس من عارف باللغة عن طريق حدسه وتخمينه إىل مو ّجه إىل استعامل
ّ
املد ّونة الحاسوب ّية وتدقيق الظواهر اللغويّة عن طريقها .وبذلك تُكسب عودة املتعلّم إىل
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اللغوي
يتبي متاثال بني حاجات التواصل
ّ
املد ّونات الحاسوبيّة الثقة يف واقعيّة ما تعلّمه ،فقد ّ
مم يُق ّوي دافعيّته يف التعلّم ،ويُن ّمي مهاراته يف
وبني ما تعرضه املد ّونات من تراكيب ومفردات ّ
املالحظة والفهم واالستنتاج واستنباط قواعد اللغة.
ويستفيد تدريس فهم املسموع من املد ّونات املنطوقة ،فهو ينتقي منها نصوصا متثّل النطق
ّ
الحواف .فالتاء املسبوقة للطاء ال تنطق عىل نسق
الطبيعي لألصوات وال ُنطق املتأث ّر باألصوات
ّ
التاء املجاورة ألصوات مرقّقة .فصوت الطاء يسم التاء التي تسبقه أو تلحق به بظاهرة التفخيم.
وتفيد نصوص املد ّونات املنطوقة فهم املسموع يف ما تظهره من أشكال النرب والتنغيم والتكرار
وهو ما قد ال يتيحه نطق املد ّرس ،ث ّم إ ّن املد ّونة املنطوقة تعرض نطقا متع ّددة للكبار والصغار
والذكور واإلناث .وهي تُطلع املتعلّمني عىل نطق أبناء اللغة دون تد ّخل املد ّرس يف تعديل
يتبي املتعلّم تكرار ألفاظ من مثل "إم" و"يعني" و"قصدي" و"اللّه"
مثل هذه النصوص ،وبذلك ّ
و"قسام عظام" و"يا فندم" (يف اللهجة املرصيّة) ،و"يا أستاذ" و"طب ًعا".
ونستجيل من املد ّونات الحاسوبيّة سامت الثقافة ،فصورة الج ّدة يف اللغة العربيّة تقرتن
بهالة من التقديس واالحرتام يف حني أنّها قد تكون مثا ًرا للفكاهة يف املد ّونة اإلنجليزيّة ،ومتكّن
والحج والعمرة
هذه املد ّونات من التع ّرف عىل استعامالت املفاهيم الثقافيّة مثل الصوم والزكاة
ّ
وتتجل السامت الثقافيّة من
ّ
وزمزم والصفا واملروة وجبل عرفات ومختلف الجوامع اإلسالميّة.
بعض العبارات من مثل "إن شاء اللّه" و"ال حول وال ق ّوة إالّ باللّه" و"أستودعك اللّه" و"اللّه حبّو"
يف اللغة املحكيّة للتلطيف من وقع املوت عىل امليّت و" بالعرضة" يف اللهجة العراقيّة وتعني أن
بدل عنه.
تبارك لشخص ما رشاء يشء فكأنّه يعرضها عليك لتأخذها ً
اللغوي وبغناه .وهي مت ّيز بني املستويات اللغويّة التي
وتتّسم املد ّونات الحاسوب ّية بالتن ّوع
ّ
قد ال يقدر املد ّرس عىل متييزها ،وتحافظ هذه املد ّونات عىل خصائص أهل اللغة ألنها تصدر عن
املتكلّمني األصليني بها؛ وفرق بني استعامالت ابن اللغة وبني من يتعلّمها وإن تق ّدم يف اكتسابها؛
فاإلنجليزي يستعمل
أجنبي عن اللغة.
خاصة تختفي يف لغة مد ّرس
فابن اللغة يستعمل عبارات ّ
ّ
ّ
مثال "أنت تعرف" (  )you knowو"نوعا ما" وغريها من املصاحبات اللغويّة التي ال نلحظ لها أث ًرا
يف لغة املتعلّم ال س ّيام من تعلّم بالطرق التقليديّة ومل يستفد من املد ّونات الحاسوب ّية ،ويستعمل
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ابن اللغة عبارات عربيّة طبيعيّة من مثل "يعني" أو "طب ًعا" أو "أنت معي" أو "عجيب" أو "عليك
اللّه" أو "اللّه يهلكك" للتعبري عن فرط اإلعجاب بذكاء إنسان ما .وتسم مثل هذه العبارات الكالم
األجنبي للغة شبي ًها بقطعة نرثيّة مكتوبة.
بسمة الواقعيّة يف حني يرد كالم
ّ
وتكون املد ّونات الحاسوب ّية موثوقة وحقيق ّية أكرث من حدس املعلّم ال س ّيام من غري ابن
املاليزي بعض خصوص ّيات اللغة العرب ّية ،يف
الهندي أو
األندنويس أو
اللغة .فقد ال يُدرك املعلّم
ّ
ّ
ّ
حني تضمر املد ّونة الحاسوب ّية أبعاد املعاين ،وتُدقّق طبيعة حروف الج ّر لبعض األفعال يف لغة ما.
ويتجاوز توظيف لسانياّت املد ّونات تعليم اللغات لينفتح عىل معالجة صناعة املعاجم
واستجالء الخصوصيّات الرصفيّة والرتاكيب اللغويّة األساسيّة ودالالت األلفاظ وتصنيف األفعال
إىل أفعال الطلب والحركة واملشاعر ،وهو ما يفتح أبواب بحوث أخرى  .وتق ّر "قرانجر" ()2003
بأنّنا نستفيد من املد ّونات الطالّبيّة يف تصميم املوا ّد التعليميّة ،وتذكر "أ ّن هناك قواعد لغويّة
مبنيّة عىل املد ّونات الطالّبيّة يف اللغة اإلنجليزيّة املكتوبة واملتح ّدثة وميكن أن تكون ما ّدة جاهزة
لتأليف كتاب القواعد للطالّب .28وإذا كانت "قرانجر" تق ّر باالستفادة يف التعليميّة من املد ّونات
واملختصة يف تعليم العربيّة للعرب
الطالّبيّة فإنّنا نجزم باالستفادة من املد ّونات اللسانيّة العا ّمة
ّ
ولغري العرب.

Granger, S. (1998). The computer learner corpus: a versatile new source of data for SLA research. In: Granger, S. (Ed.), Learner 28
.London/New York: Addison Wesley Longman .)18-English on Computer (pp. 3
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الخاتمــة

سعينا يف هذا البحث إىل أن نس ّن منهجا يف تأليف املوا ّد التعليم ّية بنيناه عىل توظيف
املد ّونات الحاسوبيّة بدل االعتامد عىل القوائم اللغويّة وحدس املؤلّفني فحسب .ونكون بذلك قد
وسعنا مجاالت التعليميّة بأن جعلناها تنفتح عىل أبحاث الحاسوب وما يخ ّزنه من ماليني النصوص
ّ
ومليارات األلفاظ العرب ّية.
وإن أع ّدت مراكز البحوث العربيّة مد ّونات حاسوبيّة ضخمة الحجم فإنّها مل تشفعها
يعس االستفادة منها ويجعلها ما ّدة خاما ال غري .ورغم هذه
بربمجيّات التحشية والتشجري ّ
مم ّ
اإلشكال ّيات فإنّنا حاولنا توظيف املد ّونات الحاسوب ّية يف تأليف املق ّررات الدراس ّية بأن بي ّنا األفعال
اللغوي.
واألسامء األكرث تواترا؛ ونظرنا يف تعلّقات أقسام الكلم يستخدمها متعلّم اللغة يف التبادل
ّ
وتبي ّنا من املد ّونات الحاسوب ّية كيف تح ّولت أفعال توزيع ّية متداولة إىل أفعال عامد وكيف
مت ّحض فعال "يجب" و"ينبغي" أفعال وجوب؛ وكيف اطّردت العبارات املتج ّمدة يف االستعامالت
اللغويّة؛ ونكون قد أغنينا ،مبثل هذه املباحث ،مناهج تأليف املوا ّد التعليميّة بأن جعلناها تنظر
يف الخصوص ّيات الرتكيب ّية – الدالل ّية للّغات الطبيع ّية وبأن جعلناها تستقرئ األنحاء اللغويّة من
املد ّونات الحاسوب ّية وما تض ّمه من أشكال االستعامل.
وحاولنا ،يف هذا البحث ،أن نوظّف املد ّونات اللسان ّية يف إعداد املوا ّد التعليم ّية للناطقني
بالعرب ّية وبغريها ،واستدللنا عىل ذلك مبثال إجرا ّيئ بي ّنا به غياب أفعال الوجوب واإلمكان يف
سلسلة من سالسل تعليم اللغة العرب ّية للناطقني بغريها ،وبره ّنا عىل هذا الغياب باطّراد هذه
األفعال يف مد ّونتي مدينة امللك عبد العزيز ومد ّونة "سكاتش أنجاين" .وتتبّعنا أفعال الوجوب
واإلمكان أله ّميتها يف التواصل .فمتعلّم اللغة يريد أن يلزم املتلقّي بأمر ما يف حالة من الحاالت
ث ّم إ ّن هذه األفعال متثّل أعامال لغويّة ومن ث ّم فإ ّن الناطقني باللغة يتداولونها .ويتو ّجب إدراجها
يف إعداد املوا ّد التعليم ّية للعرب ولغري العرب.
وإن ظلّت التعليم ّية تركّز مع البنيويني والتوليديني عىل الرتاكيب اللغويّة فإنّنا نحونا بها
منحى دالل ّيا قوامه أشكال االستعامل وما تضمره من خصوص ّيات تركيب ّية دالل ّية .وإن انتهجنا،
يف هذا البحث ،منهجا حاسوبيّا لسانيّا فإنّا نروم أيضا توظيف نتائج األبحاث الرتبويّة والنفسيّة
لتتعاضد هذه املبادئ جميعها يف تأليف املوا ّد التعليميّة وتولّد منها منهجا تعليميّا متكامال.
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ّ
عبدالله بن محمـد البارحي -د .عايدة بنت بطي القاسمية
أ .محمـد بن
جامعــة صحار  -كلية التربية واآلداب

ّ
المقدمة

يع ّد االبتكار شكال من أشكال النشاط اإلنساين ،فبعد أن حلت اآللة يف املصانع واإلدارات
واملؤسسات ،مل تعد الحاجة بتلك األهم ّية إىل ق ّوة العضالت البرشية ،وإنّ ا تح ّولت إىل الطاقة
ّ
املفكّرة الخالّقة ،إذ تجاوزت تقنيات اآللة برسعتها الزمان واملكان فضال عىل اإلتقان والجودة،
مم يجعل االستغناء عن الطاقات والكفاءات العضلية أمرا طبيعيا ،وباملقابل ازداد الطلب عىل
ّ
مؤسسة إيجاد قدرات مبتكرة بني أفرادها تعينها
النشاط االبتكاري ،فأصبح من الرضوري عىل ّ
كل ّ
حتى تبقى يف املق ّدمة دامئا ،وهذا
عىل مواكبة التط ّور الرسيع يف تكنولوجيا املعلومات واملعرفة ّ
ومؤسسة ،فالطاقات املبدعة واملبتكرة تحتاج
ما يدعو إىل اكتشاف العنارص املبتكرة يف ّ
كل تج ّمع ّ
إىل الرعاية الكافية والفرص املناسبة حتّى تنمو وتكرب وتأخذ موقعها يف مجاالت العمل املختلفة.
املؤسسات التعليمية،
وعليه فإ ّن تنمية االبتكار ومهارات التفكري من أبرز مها ّم القائد يف ّ
وتعليم املديرين والقادة واملسؤولني الطرق الصحيحة للتعامل مع الطلبة املوهوبني ،وتدريبهم
عىل وضع رؤية إسرتاتيجية تتعلّق باستثامر املوهبة لدى الطلبة وإبرازها ؛ كخطوة لالستعداد
للتعامل مع التح ّديات املعارصة.
الخلفية النظرية للدراسة

مفهوم االبتكار :لغة :ابتكر أي اخرتع ،ابتدع ،استنبط شيئا غري مسبوق إليه – ابتكر طريقة
جديدة( .املعجم الوسيط) ،وذكر دياب ( )2005بأ ّن االبتكار هو إنتاج جديد وهادف ومو ّجه نحو
معي ،وهذا اإلنتاج يتم ّيز بالج ّدة واألصالة.
هدف ّ
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أنواع االبتكــار
يقسم االبتكار كام جاء عند الدريني ( )2013إىل ثالثة أقسام هي :االبتكار التكنولوجي:
ّ
وهو ذلك النوع من االبتكار الذي يؤ ّدي إىل التغيري يف املنظّامت  ،عن طريق تقديم الجديد من
التكنولوجيا ،ويحدث نتيجة استخدام مع ّدات جديدة ،أو نظام جديد أو يحدث تغيريات يف
املنتجات والخدمات .واالبتكار اإلداري :وهو الذي يؤ ّدي إىل إحداث تغيريات يف الهياكل والنظم
أو يف العمليات ،ويرتبط ارتباطا مبارشا بطبيعة النشاط والعمل األسايس للمنظّمة ،كام يرتبط
ارتباطا مبارشا بإدارة املنظّمة واستخدام األفراد وتوزيع املوارد وهيكلة املها ّم والسلطة واملكافآت.
واالبتكار املساعد :وهو االبتكار الذي يرتبط بعالقة املنظّمة مع البيئة املحيطة ،ويتض ّمن تقديم
املحل ،كربامج التدريب املهني ،وخدمات التعليم ،والتعليم املستم ّر وغريها.
الخدمات للمجتمع ّ
وتتمثل أه ّمية االبتكار يف تحسني جودة املنتجات ،وتنمية مهارات التفكري الشخصية للفرد،
املؤسسة
وذلك من خالل التفاعل الجامعي ،ومامرسة العصف الذهني ،واملساهمة يف تعزيز صورة ّ
املؤسسات ،واملساعدة عىل إيجاد طرق
يف أذهان الحرفاء ،واملساعدة عىل إيجاد روح املنافسة يف ّ
بحل املشكالت
املؤسسة ،واملساهمة يف تحسني جودة القرارات الخاصة ّ
لزيادة حجم املبيعات يف ّ
املؤسسة ،يف مختلف املجاالت سوا ًء كانت اقتصادية أم ف ّنية أم تسويقية ،باإلضافة إىل
داخل ّ
املؤسسة ،من خالل تقليل الفرتة
ّ
حل املشكالت املتعلّقة ببيئة العمل نفسها ،واملساهمة يف متيز ّ
املؤسسات املنافسة بالنسبة إىل الوقت (خطاطبة،
املؤسسة من ّ
الزمنية لإلنتاج ،األمر الذي يجعل ّ
.)2002

العوامل املؤثّرة يف االبتكار
تص ّنف العوامل املؤث ّرة يف االبتكار عند الدريني ( )2013إىل ثالث مجموعات مرتابطة ،وهي:
مجموعة العوامل الشخصية :يعتقد البعض أ ّن االبتكار يقترص عىل شديدي الذكاء فقط ،إالّ
أنّه يجدر الذكر أ ّن االبتكار ظاهرة إنسانية عا ّمة ،ال تقترص عىل فئة مع ّينة من الناس ،وبالرغم
من ذلك فقد وجد العلامء والباحثني أ ّن املبتكرين يتم ّيزون بعدد من الصفات املشرتكة ،ومنها أنّه
حب استطالع كبري ،كام أنّهم يتح ّدون معظم الطرق التقليدية يف إنجاز األمور ،ويخلقون
لديهم ّ
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حل املشكالت ومواجهتها ،كام يتميّزون دامئا بأن ّهم ينظرون خارج
تص ّورات جديدة تساعدهم يف ّ
الصندوق ،أي أ ّن نظرتهم لألمور عادة ما تكون بعيدة املدى ،ومن الصفات والعوامل الشخصية
األخرى والتي عادة ما تظهر يف املبتكرين أنّهم مييلون إىل التعقيد ،وال مييلون إىل الطرق السهلة
حل املشكالت ،ويختلفون بذلك عن األفراد العاديني بتفكريهم الخارج عن املألوف.
واملألوفة يف ّ
مجموعة العوامل التنظيمية :من أه ّم العوامل التنظيمية التي تؤث ّر يف االبتكار اسرتاتيجية
املؤسسة ،حيث أ ّن األفراد ال يعملون يف الفراغ ،وإنّ ا يعملون داخل محيط تنظيمي من شأنه
ّ
مؤسسات تتبع اسرتاتيجية
أن يؤث ّر بشكل كبري عىل مدى ابتكارهم ،والجدير بالذكر أ ّن هناك ّ
مؤسسات
التجديد ،ويكون ابتكار األفراد فيها هو السبب يف ميزتها التنافسية يف األسواق ،وهناك ّ
تو ّجه ابتكار أفرادها نحو الحفاظ عىل الوضع الحايل ،وليس نحو التجديد والتم ّيز ،ومن األمور
التنظيمية األخرى املؤث ّرة يف ابتكار األفراد العمل بروح الفريق ،حيث يكون األداء أفضل يف حال
فردي؛ ملا له من تأثري إيجايب يف تعزيز االبتكار
العمل ضمن فريق منه يف حال العمل بشكل
ّ
ودعمه.
مجموعة العوامل البيئية :إ ّن للبيئة دورا ها ّما يف االبتكار ،فهي إ ّما أن تساعد الفرد عىل
االبتكار ،وإ ّما أن تحبطه وتقيّده ،ومن العوامل البيئية املؤث ّرة يف العملية االبتكارية؛ العوامل
املؤسسات التعليمية والثقافية ،حيث إ ّن
االجتامعية والثقافية والتي تبدأ من األرسة ،ومنها إىل ّ
لكل منها دورا كبريا يف التأثري عىل الفرد وطريقة تفكريه ،وتحفيزه عىل االبتكار من خالل تربيته
ّ
يتجل يف دعم القيادات السياسية لالبتكار يف
وتوجيهه ثقافيا ،كام أ ّن للعوامل السياسية دورا ها ّما ّ
املؤسسات التنموية
املجتمع ،وذلك من خالل تخصيص الحوافز املادية واملعنوية ،وتشجيع قيام ّ
والتعليمية والبحثية ،التي تساعد بدورها عىل من ّو القدرات االبتكارية لدى األفراد.

متطلّبات االبتكار يف املدرسة
يرى (عبد الفتاح )1995 ،أ ّن من العوامل امله ّمة التي تساعد عىل إيجاد متطلّبات االبتكار
وتشجيعه هي :التخلّص من اإلجراءات الروتينية املعقّدة التي تحول دون انطالق األفكار واالبتكار،
ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ،وتكليفه بأعامل متثّل تح ّديات لفكره وقدراته ،ليك ترفع
لديه من روح اإلبداع واالبتكار والتطوير وتح ّدي املجهول ،ومساندة املسؤولني لألفكار االبتكارية
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وتقبّلهم ودعمهم لها ،والعمل عىل إنشاء ما يس ّمى بــ (بنك األفكار) عىل أن تت ّوىل اإلرشاف
كل مجال،
كل فكرة جديدة وتتب ّنى املواهب االبتكارية يف ّ
عليه جهة مركزية عليا ،تقوم بتشجيع ّ
ودعم استخدام األساليب العلمية التي تسهم يف إثارة الفكر وابتكار روح اإلبداع وتقديم أفكار
جديدة عند دراسة املق ّررات يف مختلف مراحلها ،ومن بني تلك األساليب أسلوب العصف الذهني،
الذي يعتمد عىل تقديم أكرب قدر ممكن من الحلول واالقرتاحات للمشكلة ،دون فرض قيود
عىل مق ّدميها يف بداية طرح الفكرة ،وتشجيع األداء االبتكاري ،ودعم املبتكرين وتب ّني أفكارهم
ودراستها دراسة جا ّدة ،حتّى لو بدت غريبة أل ّول وهلة.

مع ّوقات االبتكــار
هناك العديد من الدراسات التي اهت ّمت بدراسة مع ّوقات االبتكار نجد أ ّن أغلب هذه
الدراسات نظرية ،وعبارة عن مجموعة من اآلراء املتعلّقة بالعوامل التي تعوق االبتكار ومن هذه
الدراسات :دراسة عبادة ( )2006والتي كشفت من خالل بحثه امليداين بعنوان (التفكري االبتكاري
يف مراحل التعليم العام) عن مع ّوقات التفكري االبتكاري لدى تالميذ تلك املرحلة كام يدركها
املعلّمون واملعلّامت وهي:
خاصة باألرسة وهي :الرعاية األرسية لألبناء ،واتجاه األرسة نحو التفكري
	–مع ّوقات ّ
االبتكاري ،واالتجاهات الوالدية ،والتوافق األرسي ،وعالقات األرسة باملدرسة.
خاصة باملعلّم وهي :اتجاه املعلّم نحو مهنة التدريس ،ومدى اتساع أفق املعلم
	–مع ّوقات ّ
الثقايف واالجتامعي ،وطريقة املعلّم يف التدريس ،ومشكالت التالميذ املبتكرين ،وإعداد
املعلم وتدريبه.
	–معوقات خاصة مبحتوى املنهاج الدرايس وهي :بناء املناهج الدراسية ،وتطبيق املناهج
الدراسية ،وتقويم املناهج الدراسية ،وإعداد الكتاب املدريس.
بكل من الطابع التقليدي
خاصة باإلدارة املدرسية وهي :نظام التعليم؛ وتتعلّق ّ
	–مع ّوقات ّ
للعملية التعليمية التعلّمية باملدرسة ،ومدى االستقالل الذايت لدى التالميذ ،واألخطاء
املتعلّقة بنظام التعليم األسايس ،واألخطاء املتعلّقة بالنظام التعليمي باملدارس.
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خاصة باملجتمع وهي :مدى مالءمة بيئة املجتمع الخارجي للتالميذ ،ومفهوم
	–مع ّوقات ّ
املؤسسات الثقافية يف املجتمع ،وسلبيات الثقافة ،وعالقة املجتمع باملدرسة ،وانتشار
دور ّ
ظاهرة التسلطية .كام كشفت نتائج الفروق بني مراحل التعليم العام؛ مع ّوقات التفكري
االبتكاري ،بأ ّن حجم املع ّوقات يرتكّز بصورة أكرب يف الحلقة الثانية من التعليم األسايس ث ّم
الثانوي وأخريا يف الحلقة األوىل من التعليم األسايس.

العوامل امل ّيرسة لالبتكــار
هناك العديد من األبحاث والدراسات التي اهتمت بدراسة العوامل امل ّيرسة لالبتكار؛ منها دراسة
سمريات )2009( ،والذي قام بدراسة بعنوان "العوامل امل ّيرسة للتفكري االبتكاري كام يراها املعلّمون يف
مراحل التعليم العام" وقد كشفت الدراسة أ ّن من العوامل امل ّيرسة لالبتكار يف مراحل التعليم العام هي:
	–عومل متعلّقة باألرسة وهي :عالقة األرسة باملدرسة ،وتنمية الشخصية السويّة لألبناء،
واتجاهات الوالدين اإليجابية نحو األبناء.
حل مشكالته الخاصة ،وتشجيع
	–عوامل متعلّقة باملعلّم وهي :إعداد املعلّم ،ومساعدته عىل ّ
املعلّم للتلميذ املبتكر ،وتنمية املعلّم لشخصية التلميذ السويّة ،وإشباع املعلّم لحاجات
التالميذ وميولهم وخيالهم ،وتشجيع املعلّم للتعلّم الذايت ،ودميقراطية املعلّم.
	–عوامل متعلّقة باملنهج املدريس وهي :تطوير املناهج الدراسية ،وتشجيع الكتاب املدريس
للتفكري االبتكاري.
	–عوامل متعلّقة باإلدارة املدرسية وهي :تطوير اإلدارة املدرسية ونظام التعليم بصفة عامة،
وتوفري االمتحانات الالّزمة لتنمية التفكري االبتكاري ،والفهم السليم لإلدارة املدرسية،
واالهتامم باألنشطة والبحوث الرتبوية ،والدور اإليجايب ملدير املدرسة.
للمؤسسات الثقافية يف املجتمع ،وتوفري
	–عوامل متعلّقة باملجتمع وهي :الدور اإليجايب
ّ
للمؤسسات الثقافية
اللزمة
املناخ االجتامعي املناسب للتفكري االبتكاري ،وتوفري اإلمكانات ّ
ّ
يف املجتمع.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها

يع ّد مدير املدرسة عنرصا أساسيا يف العملية الرتبوية ،لذلك ال ب ّد أن ميتلك كفاءة تجعله قادرا
عىل تنفيذ عمله بفاعلية ،ونتيجة ملا تشهده السلطنة من نقلة نوعية يف تطوير أنظمتها الرتبوية
التي تشهد حركة تطوير مستمرة يف العملية التعليمية التعلّمية ،فإ ّن ذلك أيضا يتطلّب تطويرا يف
مستوى أداء املديرين يتالءم مع هذه التطورات .لذلك فمعرفة متطلّبات تطبيق االبتكار اإلداري
باملدارس قد تساعد املديرين عىل مواجهة تلك املتطلّبات يف إدارة مدارسهم ومن ث ّم تحقيق
الفعالية يف جانب أدوارهم لتنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس.
وتربز أه ّمية دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى الطلبة مبدارس السلطنة عىل وجه
العموم ،ومدارس محافظة شامل الباطنة عىل وجه الخصوص ،بتدريبها وصقلها عىل أحدث
االتجاهات املعروفة يف االبتكار اإلداري ،حتّى تستطيع القيام بأدوارها نحو عمليات التطوير
والتغيري يف جانب العملية التعليمية لطلبة التعليم األسايس مبدارسهم ،مبا يسهم يف عملية تنمية
االبتكار بني طلبتهم .ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي تبحث عن دور مديري املدارس يف
تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة من وجهة نظر أفراد عيّنة
الدراسة.
قام الباحثان بإجراء استطالع رأي عىل خمسني مديرا من مديري املدارس ومساعديهم
مبدارس محافظة شامل الباطنة من خارج ع ّينة الدراسة ،حول دورهم يف تنمية االبتكار لدى
الطلبة ،لتتّضح للباحثني بعض النقاط الها ّمة التي تخدم موضوع البحث ،حيث تض ّمن االستطالع
سؤالني عىل النحو التايل:
السؤال األول :تتوفّر باملدرسة البيئة املناسبة الكتشاف االبتكار ودعمه لدى الطلبة بشكل:
كبري  -متوسط  -منخفض.
والشكل التايل يوضّ ح نتائج هذا السؤال:
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شكل  .1.1استطالع رأي

يتّضح من الشكل  1.1لالستطالع؛ أ ّن أكرث أفراد الع ّينة يتّفقون عىل توفّر بيئة مناسبة
متوسط ،بنسبة  .55%والبعض من
الكتشاف االبتكار ودعمه لدى الطلبة يف املدرسة بشكل ّ
أفراد الع ّينة يرى أ ّن يف املدرسة بيئة مناسبة الكتشاف االبتكار ودعمه لدى الطلبة بشكل كب ّري،
بنسبة  .15%بينام يرى بعض أفراد الع ّينة أ ّن هناك بيئة مناسبة الكتشاف االبتكار ودعمه لدى
الطلبة بشكل منخفض ،بنسبة  .30%ومبا أ ّن أكرث أفراد الع ّينة جاءت استجاباتهم إىل أنّه تتوفّر
متوسط ،وهي نسبة ال
باملدرسة البيئة املناسبة الكتشاف االبتكار ودعمه لدى الطلبة بشكل ّ
تعكس أه ّمية االبتكار يف الجانب التعليمي ،فعليه يسعى الباحثان للتع ّرف عىل دور مديري
املدارس يف تنمية االبتكار ملجال توفّر البيئة املدرسية املحفّزة لالبتكار لدى طلبة التعليم األسايس
من خالل استخدامهام أداة الدراسة.
خاصة الكتشاف الطلبة
بينام جاء السؤال االستطالعي الثاين :تويل إدارة املدرسة أه ّمية ّ
املبتكرين ودعمهم بشكل - :كبري  -متوسط  -منخفض.
والشكل التايل يوضّ ح نتائج هذا السؤال:
شكل  .1.2استطالع رأي
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متوسط "تويل إدارة
يتّضح من الشكل  2.1أ ّن أكرث أفراد العيّنة االستطالعية اختاروا بشكل ّ
متوسط ،بنسبة  .43%والبعض
املدرسة أه ّمية ّ
خاصة الكتشاف الطلبة املبتكرين ودعمهم بشكل ّ
من أفراد العيّنة يرون أ ّن إدارة املدرسة "تويل أه ّمية خاصة الكتشاف الطلبة املبتكرين ودعمهم"
بشكل منخفض ،بنسبة  .20%ويرى بعض أفراد العيّنة أ ّن إدارة املدرسة "تويل أهمية الكتشاف
الطلبة املبتكرين ودعمهم" بشكل كبري ،بنسبة  .37%ومبا أ ّن أكرث أفراد العيّنة االستطالعية يرون
متوسط ،لذا
أ ّن إدارة املدرسة "تويل أه ّمية ّ
خاصة الكتشاف الطلبة املبتكرين ودعمهم" بشكل ّ
يسعى الباحثان إىل التع ّرف عىل دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار ملجال الكتشاف الطلبة
املبتكرين ودعمهم من خالل أداة الدراسة.
وإىل ذلك فإ ّن الدراسة تهدف إىل التع ّرف عىل دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى
طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة بسلطنة عامن ،ومن املنتظر اإلجابة عن األسئلة
التالية:
1.1ما دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل
الباطنة من وجهة نظرهم؟
2.2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( )0.05لدور مديري املدارس يف
متغيات
تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة تعزى إىل ّ
الدراسة :النوع  ،واملؤ ّهل العلمي ،وسنوات الخربة؟
3.3ما املقرتحات والتوصيات لتنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل
الباطنة؟

أهداف الدراسة
1.1التع ّرف عىل دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة مدارس التعليم األسايس يف
محافظة شامل الباطنة.
متغيات الدراسة :النوع ،وسنوات الخربة ،واملؤ ّهل العلمي عىل
2.2الكشف عن أثر ّ
كل من ّ
دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة.
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التوصل إىل جملة من التوصيات واملقرتحات لتنمية االبتكار لدى طلبة مدارس التعليم
ّ 3.3
األسايس يف محافظة شامل الباطنة.

أه ّمية الدراسة
التغيات املتسارعة التي يشهدها املجتمع العامين بشكل عام،
1.1تتزامن هذه الدراسة مع ّ
ونظم التعليم بشكل خاص ،كنظام تطوير التعليم األسايس وتطبيق بعض املشاريع
الرتبوية ،مام يستوجب مراجعة األساليب اإلدارية الحديثة ،وتفعيل دور اإلدارات يف
تنمية االبتكار اإلداري لخدمة االبتكار الطاليب.
2.2يأمل الباحثان أن تساهم هذه الدراسة يف دعم نظريات التغيري والتطوير والقيادة.
املؤسسات التعليمية بالسلطنة التوصيات التي
3.3يأمل الباحثان تبني أصحاب القرار يف ّ
سوف تخرج بها هذه الدراسة.
4.4دعم املكتبة العربية مبثل هذه الدراسات ،وكذلك الباحثني واملهتمني يف هذا املجال.

حدود الدراسة:
الحدود املكانية :شملت هذه الدراسة ع ّينة من مدارس التعليم األسايس مبحافظة شامل
الباطنة ،وت ّم اختيار محافظة شامل الباطنة كونها من أكرب املحافظات التعليمية كثافة يف عدد
املدارس عىل مستوى سلطنة عامن.
الحدود البرشية :شملت هذه الدراسة عيّنة من مديري املدارس ومساعديهم مبدارس التعليم
األسايس يف محافظة شامل الباطنة.
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس 2017/2018م.
الحدود ااملوضوعية :اقترصت الدراسة يف حدودها املوضوعية عىل مجال التخطيط ومجال
البيئة املدرسية ومجال اكتشاف املواهب الطالبية.
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مصطلحات الدراسة:
االبتكار :لغة ،من ابتكر أ ّي اخرتع وابتدع واستنبط شيئا غري مسبوق إليه  .ابتكر طريقة جديدة.
(املعجم الوسيط) ،وتع ّددت تعريفات االبتكار؛ ونذكر منها :أنّه نشاط عقيل تصاحبه رغبة
والتوصل إىل حلول مشكالت أو بلوغ غايات يكون لدى املبتكر حساسية نحوها،
قويّة يف البحث
ّ
وإرصار عىل معالجتها (عابدين .)2006 ،وعرف الدريني ( )2013االبتكار بأنّه مجموعة من
العمليات التي يستخدمها الفرد  ،مبا يتوفّر لديه من قدرات عقلية وفكرية ،وما يحيط به من
مؤثّرات مختلفة ،لينتج إنتاجا يتميّز باألصالة .ويعرفه الباحث بأنّه” :عملية تحويل الفكرة إىل
منتج جديد أو عملية أو مامرسة جديدة مبا يتناسب مع متطلّبات الطالب واحتياجاته ،وإسهامه
يف العملية التعليمية التعلّمية”.

منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج الوصفي يف الدراسة ،والتي تهدف إىل جمع البيانات والحقائق
عن الظاهرة مع محاولة تفسري هذه الحقائق تفسريا كافيا ،ووصف الخصائص املختلفة وجمع
املعلومات حولها ،للوصول إىل استنتاجات تساعد يف فهم الواقع وتطويره.

مجتمع الدراسة:
يتك ّون مجتمع الدراسة من مديري مدارس التعليم األسايس ومديراتها يف محافظة شامل
الباطنة للحلقتني األوىل والثانية وعددهم ( )269موزّعني عىل جميع واليات املحافظة (وفق
الكتاب اإلحصايئ باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة بشامل الباطنة2018 ،م).

ع ّينة الدراسة:
ت ّم اختيار عيّنة ال احتاملية بالتقنية القصدية تتك ّون من ( )100مدير ومديرة ،وبنسبة
الكل للدراسة مبختلف واليات محافظة شامل الباطنة ،وجاء مديرو املدارس
 37%من املجتمع ّ
(الذكور) بنسبة  %40ومديرات مدارس (اإلناث) بنسبة  ،%60حيث ت ّم تحديد النسبة بناء عىل
متغي النوع ملجتمع الدراسة .والجدول  2.3يوضّ ح خصائص أفراد العيّنة:
التناسب الواقع يف ّ
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جدول 2.3

املتغيات الدميوغرافية للدراسة
توزيع عينة الدراسة حسب
ّ
املتغي
نوع
ّ

املستويات

ذكر
النوع االجتامعي أنثى
املجموع
فأقل
 9سنوات ّ
سنوات الخربة من  10إىل  19سنة
 20سنة فأكرث
املجموع
دبلوم
بكالوريوس
املؤهّل العلمي ماجستري فأعىل
املجموع

التكرارات
40
60
100
1
27
72
100
6
79
15

النسبة املئوية
40%
60%
100%
1%
27%
72%
100%
6%
79%
15%

100

100%

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باالستعانة بأداة الدراسة (االستبانة) والتي ت ّم من
خاللها قياس دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل
الباطنة ،حيث قام الباحثان بتصميم االستبانة بعد الرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة
املتعلّقة بتنمية االبتكار لدى الطلبة ،حيث تك ّونت االستبانة من  30عبارة موزّعة عىل ثالثة
محاور تض ّمنت دور مدير املدرسة يف تنمية االبتكار يف مجال التخطيط وتحتوي  10فقرات،
ودور مدير املدرسة يف تنمية االبتكار يف مجال البيئة املدرسية وتحتوي  10فقرات ،ودور مدير
املدرسة يف تنمية االبتكار يف مجال اكتشاف املواهب الطالبية لدى طلبة التعليم األسايس وتحتوي

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

59

 10فقرات ،مستخدمني مقياس ليكرت الخاميس :أوافق بش ّدة ،أوافق ،غري متأكّد ،ال أوافق ،ال
أوافق بش ّدة.

نتائج الدراسة وتفسريها
هدفت هذه الدراسة التع ّرف عىل دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة
التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة يف سلطنة عامن من وجهة نظرهم ،وفيام ييل عرضا لنتائج
الدراسة مرتّبة حسب تسلسل أسئلتها.

شكل  1.4شكل بياين ميثّل توزيع مجموع البنود

يوضّ ح الشكل البياين  1.4أعاله بأ ّن توزيع مجموع البنود هو توزيع منتظم ومنحى البيانات
املتوسط الحسايب .وكثافة البيانات
متامثل ،حيث أ ّن معظم القيم تتوزّع بانتظام عن ميني ويسار
ّ
جاءت يف الوسط ،وبالتايل فإ ّن توزيع البيانات يكون توزيعا طبيعيا .لذا استخدم الباحثان أسلوب
اإلحصاء البارامرتي يف تحليل البيانات.

ونصه:
أوال :النتائج املتعلّقة بالسؤال األ ّولّ ،
"ما دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل
الباطنة يف سلطنة عامن من وجهة نظرهم"؟
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات
ولإلجابة عن هذا السؤال ،ت ّم استخراج ّ
ع ّينة الدراسة حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة
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ككل .ولتوضيح نتائج اإلجابة عىل
شامل الباطنة يف سلطنة عامن حسب مجاالت الدراسة واألداة ّ
السؤال ،اعتمد الباحث معيار الحكم التايل:

جدول 1.4

معيار الحكم عىل نتائج اإلجابة
درجة التقدير

املدى
من  1إىل 2.33

ضعيفة

من  2.34إىل 3.67

متوسطة
ّ

من  3.68إىل 5

عالية

والجدول رقم  2.4يوضّ ح ذلك.

جدول 2.4

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات الع ّينة عىل مجاالت الدراسة،
ّ
املتوسطات الحسابية
مرتبة حسب
ّ
املجاالت

الرتبة الرقم

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

1

2

مجال البيئة املدرسية

4.10

0.47

عالية

2

3

مجال اكتشاف املواهب الطالبية 4.09

0.43

عالية

3

1

مجال التخطيط

3.84

0.48

عالية

ككل
األداة ّ

4.01

0.39

عالية
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عيّنة الدراسة حول
يبي الجدول 2.4
ّ
ّ
دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة يف
سلطنة عامن حسب مجاالت الدراسة واألداة ككل ،حيث جاء يف املرتبة األوىل مجال البيئة
متوسط حسايب بلغ ( )4.10وانحراف معياري ( ،)0.47تاله يف املرتبة الثانية مجال
املدرسية ،بأعىل ّ
اكتشاف املواهب الطالبية ،مبتوسط حسايب بلغ( )4.09وانحراف معياري ( ،)0.7432فيام جاء يف
مبتوسط حسايب بلغ ( )3.84وانحراف معياري (،)0.48
املرتبة الثالثة واألخرية مجال التخطيطّ ،
ككل ( ،)4.01بانحراف معياري عام ( )0.39وبدرجة تقدير
املتوسط الحسايب العام لألداة ّ
وبلغ
ّ
عالية يف دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس.
وتتفق النتائج مع دراسة السعدية ( ،)2011ودراسة بلواين ( )2008ودراسة الزهر ()2003
متوسط حسايب وتختلف مع دراسة الخواجا
حيث جاء مجال البيئة التنظيمية املدرسية بأعىل ّ
( )2004الذي جاء مستوى التخطيط لألهداف وتحديد اإلجراءات يف املرتبة األوىل .ويعزو الباحثان
أجل تنمية االبتكار،
ذلك إىل أ ّن مديري املدارس يرون أه ّمية أكرب ملجال تهيئة البيئة املدرسية ،من ّ
اللزمة للطلبة املبتكرين ،وتنظيم الورش
وذلك من خالل العمل عىل توفري األنشطة والتجهيزات ّ
وتعزيز عالقة الطالب بالبيئة املدرسية ،وتنمية مهاراته يف عمليات املالحظة والبحث والتفكري
مع توفري ج ّو من الحرية والتفاعل بني الطلبة واملعلّمني وإدارة املدرسة داخل البيئة املدرسية،
كام يعمل مديرو املدارس عىل تشجيع املواهب الطالّبية وتحقيق حرية املشاركة باألنشطة
املدرسية ،واالهتامم بطرائق التدريس التي تن ّمي االبتكار لدى الطلبة ،مع الدعم والتعزيز من
أجل تحفيزهم إلظهار مواهبهم ،يف حني يرى مديرو املدارس أ ّن عمليات التنفيذ من خالل توفري
ّ
البيئة املدرسية املناسبة واكتشاف املواهب الطالّبية يأيت من حيث األه ّمية أعىل من عمل ّيات
التخطيط ،كون أ ّن بعض القوانني واإلجراءات تعمل عىل وضع منط مو ّحد للخطط دون النظر
للجانب االبتكاري ،ومن واقع خربة الباحث الطويلة يف اإلدارة املدرسية نجد أن مديري املدارس
لحل مثل هذه الصعوبات،
يتغلّبون عىل هذه املشكلة من خالل األسلوب القيادي الذي يتّبعونه ّ
حيث يعملون عىل تذليل الصعاب التي قد تقف أمام الطلبة املبتكرين ،كتوفري أماكن ملامرسة
بكل مدرسة.
األنشطة وتوفري املستلزمات يف حدود اإلمكانات التي تتوفّر ّ
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حسب فقرات مجاالت الدراسة
أ ّوال :مجال التخطيط
جدول 3.4

الرتبة

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال التخطيط،
ّ
املتوسطات الحسابية
مرتبة تنازليا حسب
ّ
الرقم

1

1

2

3

3

2

4

5

5

8

6

4

7

9

8

6

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري

الفقرات
خطتي املدرسية تعمل عىل تنمية القدرات
االبتكارية لدى الطلبة.
أساعد املعلّمني عىل وضع خطط عالجية
لتحسني عمليات التفكري والتعلّم لدى
الطلبة.
أز ّود املعلّمني بعمليات التفكري التي تنقل
الطالب من العمليات البسيطة إىل املتق ّدمة
أو ّجه املعلّمني لتحليل الكتب املدرسية
وجعلها أكرث مالمئة لألهداف االبتكارية
خاصة عند إعداد
أعطي االبتكار أه ّمية ّ
املوازنات يف الخطة.
أساعد املعلّمني يف اختيار األنشطة التي
تسهم يف تنمية الجانب االبتكاري.
محتوى خطّتي املدرسية يركّز عىل املواقف
واملشكالت التي تتح ّدى تفكري الطلبة.
أعمل عىل املساهمة يف تكييف املنهج
ليتالءم مع خطّة املدرسة لتنمية االبتكار.

درجة
التقدير

4.30

0.64

عالية

4.14

0.65

عالية

4.05

0.67

عالية

3.96

0.75

عالية

3.96

0.80

عالية

3.93

0.67

عالية

3.85

0.88

عالية

3.76

0.91

عالية
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الرتبة

الرقم

9

7

10

10

الفقرات
القوانني واإلجراءات تعمل عىل وضع
منط مو ّحد للخطط دون النظر للجانب
االبتكاري.
اهت ّم بتزويد املعلّمني مبا يستج ّد من
أساليب لتنمية االبتكار.
املستوى العام

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري

درجة
التقدير

3.63

0.98

متوسطة

2.79

1.01

متوسطة

3.84

0.48

عالية

املتوسط الحسايب العام واالنحراف املعياري العام لفقرات مجال التخطيط،
يبي الجدول 3.4
ّ
ّ
املتوسط العام للمجال ( )3.84بانحراف معياري عام ( ،)0.48وبدرجة تقدير عالية .حيث
إذ بلغ
ّ
تنص عىل ”خطّتي املدرسية تعمل عىل تنمية القدرات االبتكارية
جاءت الفقرة رقم ( )1والتي ّ
متوسط حسايب بلغ ( ،)4.30تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة
لدى الطلبة” يف املرتبة األوىل بأعىل ّ
ونصها” أساعد املعلّمني عىل وضع خطط عالجية لتحسني عمليات التفكري والتعلّم لدى
رقم (ّ )3
ونصها ”أز ّود املعلمني
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.14تلتها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم (ّ )2
الطلبة” ّ
مبتوسط حسايب بلغ
بعمليات التفكري التي تنقل الطالب من العمليات البسيطة إىل املتق ّدمة” ّ
ونصها ”اهتاممي ليس كبريا فيام يتعلّق بتزويد املعلّمني
( ،)4.05بينام جاءت الفقرة رقم (ّ )10
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.89وتتّفق
مبا يستج ّد من أساليب تنمية االبتكار” يف املرتبة األخرية
ّ
النتائج مع دراسة الخواجا ( )2004التي تؤكّد عىل التخطيط لألهداف ووضعها وتحديد اإلجراءات
املناسبة للتنفيذ واملتابعة ،وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة (اللخاوي )2008 ،التي أظهرت
عدم إعطاء أه ّمية لجانب التخطيط من جانب مديري املدارس الذكور .ويعزو الباحث السبب
يف اهتامم مديري املدارس بالتخطيط املدريس ،وخصوصا فيام يتعلّق بتنمية القدرات االبتكارية
لدى الطلبة ،ومساعدة املعلّمني عىل وضع خطط عالجية يف تحسني عمليات التفكري والتعلّم
لدى طلبتهم ،إىل إدراك إدارات املدارس أه ّمية التخطيط املدريس ،وإسهامه يف تنظيم الكثري
وربا التو ّجه الحديث نحو تنمية االبتكار يجعل من هذه
من الجوانب الرتبوية داخل املدرسةّ ،
اإلدارة تو ّجه بشكل كبري معظم برامجها نحو تنمية االبتكار ،سواء ما يتعلّق بتنميته لدى الطلبة
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بشكل مبارش أو مبساعدة املعلّمني عىل تنمية االبتكار لدى الطلبة ،وقد يعزو الباحث ذلك إىل
ممثل بأقسام متابعة العمل الرتبوي ،كقسم اإلرشاف
اهتامم وزارة الرتبية والتعليم بالسلطنةّ ،
الرتبوي وقسم التقويم الرتبوي وقسم اإلرشاف اإلداري ،التي تتابع عمليات التخطيط املدريس،
وتضع لذلك برامج تدريبية تساعد مديري املدارس عىل التخطيط الجيّد ،وهو ما يعكس أه ّمية
التخطيط املدريس لديهم .يف حني جاء اهتامم مديري املدارس بتزويد املعلّمني مبا يستج ّد من
املخصصات املالية املو ّجهة
متوسطة  ،وقد يعود ذلك إىل نقص
ّ
أساليب لتنمية االبتكار يف درجة ّ
إىل املدارس لدعم املشاريع املبتكرة يف هذا الجانب ،أضف إىل ذلك الفجوة الكبرية التي تعاين منها
واملؤسسات املدنية التي يتوقّع منها دعم مثل
املحل
إدارات املدارس وهي بينها وبني املجتمع ّ
ّ
هذه املشاريع الرتبوية ،ودليل ذلك خربة الباحثني الطويلة يف اإلدارة املدرسية ،والتي يالحظ فيها
املؤسسات عن حضور االجتامعات واللقاءات التي تنظّمها املدارس ،ما يؤث ّر سلبا عىل
عزوف هذه ّ
إمكانية دعم تنمية االبتكار لدى الطلبة.

ثانيا :مجال البيئة املدرسية
جدول 4.4

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال البيئة املدرسية،
ّ
املتوسطات الحسابية
مرتّبة تنازليا حسب
ّ

الرتبة الرقم
1

20

2

19

3

12

4

16

الفقرات

املتوسط االنحراف درجة
ّ
الحسايب املعياري التقدير

أعمل عىل تهيئة ج ّو من الحرية والتفاعل بني
الطلبة واملعلّمني وإدارة املدرسة يف البيئة املدرسية.
وحل
أدعم املعلّم يف توفري أساليب وبرامج للتفكري ّ
4.23
املشكالت لدى الطلبة.
اللزمة للطلبة
اجتهد لتوفري التجهيزات الرضورية ّ
4.20
املبتكرين.
أعمل عىل تهيئة جميع الظروف البيئية الداعمة
4.17
لألنشطة االبتكارية.
4.24

0.52

عالية

0.55

عالية

0.60

عالية

0.53

عالية
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الرتبة الرقم
5
6

15
14

7

18

8

11

9

13

10

17

الفقرات
أسعى لتهيئة مرافق املدرسة للطلبة املبتكرين.
أقوم بنرش ثقافة االبتكار يف املدرسة.
أقوم عىل تعزيز عالقة الطالب بالبيئة املدرسية،
لتنمية مهاراته يف عمليات املالحظة واملتابعة
والبحث والتفكري.
حب
أراعي توفري األنشطة التي تساعد عىل ّ
االستطالع وتنمية الخيال.
أقوم بتنظيم ورش عمل لتدريب الطالّب عىل
مهاريت التحليل والرتكيب.
خاصة للطلبة املبتكرين
أعمل عىل تهيئة قاعات ّ
ملامرسة أنشطتهم.
املستوى العام

املتوسط االنحراف درجة
ّ
الحسايب املعياري التقدير
عالية
0.68 4.16
عالية
0.73 4.12
4.09

0.62

عالية

4.05

0.64

عالية

3.95

0.77

عالية

3.81

0.81

عالية

4.10

0.47

عالية

املتوسط الحسايب العام واالنحراف املعياري العام لفقرات مجال البيئة
يبي الجدول 4.4
ّ
ّ
املتوسط العام للمجال ( )4.10بانحراف معياري عام ( ،)0.47وبدرجة تقدير
املدرسية ،إذ بلغ
ّ
تنص عىل” أعمل عىل تهيئة ج ّو من الحرية والتفاعل
عالية .حيث جاءت الفقرة رقم ( )20والتي ّ
متوسط حسايب
بني الطلبة واملعلّمني وإدارة املدرسة يف البيئة املدرسية” يف املرتبة األوىل بأعىل ّ
ونصها” أدعم املعلّم يف توفري أساليب
بلغ ( ،)4.24تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم (ّ )19
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.23تلتها يف املرتبة الثالثة
وبرامج للتفكري ّ
وحل املشكالت لدى الطلبة” ّ
مبتوسط
ونصها ” اجتهد لتوفري التجهيزات الرضورية ّ
الفقرة رقم (ّ )12
اللزمة للطلبة املبتكرين” ّ
خاصة للطلبة
ونصها” أعمل عىل تهيئة قاعات ّ
حسايب بلغ ( ،)4.20بينام جاءت الفقرة رقم (ّ )17
مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.81حيث تتّفق نتائج
املبتكرين ملامرسة أنشطتهم” يف املرتبة األخرية ّ
هذه الدراسة مع دراسة السعدية ( ،)2011ودراسة بلواين ( )2008ودراسة الزهر ( )2003حيث
متوسط حسايب وتختلف مع دراسة الخواجا ()2004
جاء مجال البيئة التنظيمية املدرسية بأعىل ّ
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الذي جاء مستوى التخطيط لألهداف وتحديد اإلجراءات يف املرتبة األوىل .ويعزو الباحث اهتامم
مديري املدارس بتهيئة ج ّو من الحرية والتفاعل مع الطلبة إىل اإلدارة الدميقراطية التي يتمتّع بها
مديري املدارس ،وأنّهم يعملون عىل تنمية قدرات الطلبة املبتكرين ،مع تزويد املعلّمني بأساليب
وحل املشكالت ،من خالل االطالع الدائم واملستم ّر للمستج ّدات الرتبوية والعلمية
وبرامج للتفكري ّ
الحديثة ،كام ميتلكون األساليب الصحيحة لتنمية االبتكار واملواهب الطالبية ،يف ج ّو تسوده الثقة
خاصة
املتبادلة بني الهيئة اإلدارية والتدريسية والطلبة ،يف حني أ ّن العمل عىل تهيئة قاعات ّ
أقل من بقية العنارص( ،)3.81وقد يعود
مبتوسط حسايب ّ
للطلبة املبتكرين جاء بدرجة عالية ،لك ّنه ّ
ذلك إىل إدراك مديري املدارس أ ّن مه ّمة تهيئة مثل هذه القاعات مكلفة نسبيا ،وهي مه ّمة من
اختصاص الوزارة أو مديرية الرتبية والتعليم ،باإلضافة إىل أ ّن الكثافة الطالبية يف املدارس ال تسمح
خاصة بالطلبة املبتكرين ملامرسة أنشطتهم الفردية
بتغيري استخدام بعض القاعات الصفّية لتكون ّ
والجامعية ،أو قد يعود ذلك إىل نظرة مديري املدارس بأ ّن وجود الطالب يف الفصول الدراسية
االعتيادية ومشاركته لزمالئه يف الفصل يع ّد حافزا جيّدا وبيئة مناسبة للعمل الجامعي االبتكاري،
مخصصة للعمل االبتكاري من وجهة نظرهم.
وبالتايل ّ
تقل أه ّمية وجود قاعات ّ

ثالثا :مجال اكتشاف املواهب الطالّبية
جدول 5.4

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال اكتشاف املواهب الطالّبية،
ّ
املتوسطات الحسابية
مرتّبة تنازليا حسب
ّ

الرتبة الرقم
1

30

2

29

املتوسط االنحراف درجة
الحسايب املعياري التقدير

الفقرات
أجل تحفيزهم إلظهار
أع ّزز الطلبة املبتكرين من ّ
مواهبهم.
أدعم املواهب الطالّبية العتقادي بأنّها رشط أسايس
لتنمية الجانب االبتكاري.

4.52

0.56

عالية

4.33

0.49

عالية
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الرتبة الرقم
3

24

4

22

5

26

6

21

7

25

8

23

9

28

10

27

الفقرات
أحقّق حريّة مشاركة الطلبة باألنشطة املدرسية،
والذي يسهم يف من ّو القدرات االبتكارية لديهم.
أتعاون مع املعلّمني الكتشاف املواهب الطالّبية.
أركّز عىل األنشطة املدرسية املن ّوعة واملبتكرة والتي
تسهم يف الكشف عن املواهب الطالبية.
أعمل عىل متابعة الطلبة املبتكرين بشكل دائم.
تهت ّم طرائق التدريس مبشاركات الطلبة االبتكارية يف
العملية التعليمية.
أبتعد عن الش ّدة والرصامة والتسلّط وفرض الرأي عند
التعامل مع الطلبة املبتكرين.
سجل إنجاز الطالب ليساعد عىل
أتابع بشكل دوري ّ
تعزيز املواهب واكتشافها.
أعتقد بأ ّن الجانب االبتكاري يعتمد عىل خصائص
الطالب نفسه.
املستوى العام

املتوسط االنحراف درجة
الحسايب املعياري التقدير
4.27

0.51

عالية

4.25

0.54

عالية

4.13

0.56

عالية

4.06

0.65

عالية

4.06

0.53

عالية

3.83

0.99

عالية

3.75

0.82

عالية

3.71

1.07

عالية

4.09

0.43

عالية

املتوسط الحسايب العام واالنحراف املعياري العام لفقرات مجال اكتشاف
يبي الجدول 5.4
ّ
ّ
املتوسط العام للمجال ( )4.09بانحراف معياري عام ( ،)0.43وبدرجة
املواهب الطالّبية ،إذ بلغ
ّ
أجل
تنص عىل "أع ّزز الطلبة املبتكرين من ّ
تقدير عالية .حيث جاءت الفقرة رقم ( )30والتي ّ
متوسط حسايب بلغ ( ،)4.52تلتها يف املرتبة
تحفيزهم إلظهار مواهبهم" يف املرتبة األوىل بأعىل ّ
ونصها” أدعم املواهب الطالبية العتقادي بأنّها رشط أسايس لتنمية الجانب
الثانية الفقرة رقم (ّ )29
ونصها " أحقّق
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.33تلتها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم (ّ )24
االبتكاري” ّ
مبتوسط
حرية مشاركة الطلبة باألنشطة املدرسية ،والذي يسهم يف من ّو القدرات االبتكارية لديهم” ّ
ونصها” أعتقد بأ ّن الجانب االبتكاري يعتمد عىل
حسايب بلغ ( ،)4.27بينام جاءت الفقرة رقم(ّ )27
مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.71وتتّفق هذه النتائج مع
خصائص الطالب نفسه” يف املرتبة األخرية ّ
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دراسة شقّور ( )2002التي جاءت بأه ّمية تحفيز العمل االبتكاري لدى الطلبة وتختلف مع دراسة
املتوسط ،ويعزو
الزعبوط ( )2015التي جاءت بأ ّن واقع تنمية االبتكار واإلبداع جاء يف املستوى
ّ
الباحث اهتامم مديري املدارس بتعزيز الطلبة املبتكرين إىل إدراك اإلدارات املدرسية أله ّمية
التعزيز يف تنمية املواهب الطالّبية االبتكارية ،وأنّه وسيلة ها ّمة لتحفيز الطلبة املبتكرين ودافع
قوي الكتشاف املواهب الطالّبية التي ليس لديها حب الظهور أحيانا ،أو التي قد تكون مل تلق
االهتامم والتشجيع من قبل املعلّمني ،يف حني أ ّن االعتامد عىل خصائص الطالب نفسه يف تنمية
أقل من بقية العنارص ( ،)3.71والذي قد يعود
مبتوسط حسايب ّ
االبتكار جاء بدرجة عالية ،لك ّنه ّ
إىل إدراك مديري املدارس بأ ّن تنمية الجانب االبتكاري ال يعتمد عىل خصائص الطالب نفسه
وحل
فقط ،وإنّ ا هناك جوانب أخرى يعتمد عليها يف تنمية االبتكار ،كاستخدام برامج التفكري ّ
املشكالت وتهيئة البيئة املناسبة ،وإثرائها باألنشطة والوسائل املناسبة لتنمية االبتكار ،أضف إىل
ذلك عمليات التحفيز التي تق ّدمها البيئة املدرسية من إدارة ومعلّمني وف ّنيني ،وكذلك اإلمكانات
املادية املتوفّرة يف املدرسة ،مع وجود تشجيع ومتابعة من أولياء أمور الطلبة ،وتوفري ما يلزم
ألنشطتهم ،وما يشغل هواياتهم واهتامماتهم.

ونصه:
ثانيا :النتائج املتعلّقة بالسؤال الثاينّ ،

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف تقديرات ع ّينة
الدراسة حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة
متغيات؛ النوع االجتامعي ،واملؤ ّهل العلمي ،وسنوات
شامل الباطنة يف سلطنة عامن تعزى إىل ّ
الخربة؟"
املتوسطات الحسابية واالنحرافات
ولإلجابة عن هذا السؤال ت ّم تحليل البيانات الستخراج
ّ
املعيارية لتقديرات ع ّينة الدراسة حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم
املتوسطات باستخدام اختبار
األسايس مبحافظة شامل الباطنة يف سلطنة عامن ،ومقارنة هذه
ّ
( ،)T-testوتحليل التباين األحادي ()ANOVA؛ للتحقّق من داللة الفروق التي تعزى إىل
متغيات؛ النوع االجتامعي ،واملؤ ّهل العلمي ،وسنوات الخربة ،عىل النحو التايل:
ّ
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متغي "النوع االجتامعي"
ّ 1.1

جدول 6.4

متغي النوع االجتامعي حول دور
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار (ت) ألثر ّ
ّ
مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس
املجاالت

مجال التخطيط
مجال البيئة املدرسية
مجال اكتشاف املواهب
الطالبية

العدد
الداللة
املتوسط االنحراف
النوع
ّ
قيمة (ت)
اإلحصائية
االجتامعي ن= 100الحسايب املعياري
0.576 0.314
0.51
3.80
40
ذكر
0.45
3.86
60
أنثى
0.094 2.856
0.54
4.12
40
ذكر
0.43
4.09
60
أنثى
0.008 7.304
0.51
4.15
40
ذكر
0.36
4.05
60
أنثى

يالحظ من الجدول  6.4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
يف تقديرات ع ّينة الدراسة حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس
متغي النوع االجتامعي (ذكر/أنثى) يف مجايل؛
مبحافظة شامل الباطنة يف سلطنة عامن حسب ّ
التخطيط ،والبيئة املدرسية ،يف حني يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجال اكتشاف
املواهب الطالّبية ،وجاءت الفروق اإلحصائية فيه لصالح ع ّينة الذكور .وتتّفق نتائج هذه الدراسة
مع دراسة الخواجة ( )2004ودراسة السعدية ( )2011ودراسة الريامية ودراسة فوتس ()2006
ملتغي
وتختلف مع دراسة يارين ( ،)2011ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ّ
النوع يف مجايل التخطيط والبيئة املدرسية  ،إىل أ ّن جميع اإلدارات املدرسية ( ذكورا وإناثا) لهم
دور كبري يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس ،بغض النظر للنوع  ،فهناك توحيد يف
اإلجراءات واألساليب املستخدمة من قبل اإلدارات املدرسية  ،كام أنّه يوجد تقارب يف مستويات
الفكر بني الذكور واإلناث  ،لتقارب الوسائل واإلجراءات املستخدمة من قبل املدرسة ،يف حني
ملتغي النوع يف مجال اكتشاف املواهب الطالّبية والتي جاءت
توجد فروق ذات داللة إحصائية ّ
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لصالح الذكور ,والذي قد يعزى إىل كون الطلبة الذكور أكرث جرأة ونشاطا ،وإىل كون اإلناث
خجوالت يف إظهار مواهبهن لآلخرين.
متغي "املؤ ّهل العلمي"
ّ 2.2
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عيّنة الدراسة حول دور
ت ّم استخراج
ّ
مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة يف سلطنة عامن
متغي املؤ ّهل العلمي (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستري فأعىل) ،والجدول رقم ( )11يوضّ ح ذلك.
حسب ّ

جدول 7.4

متغي املؤهّل العلمي حول دور مديري املدارس
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألثر ّ
ّ
يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة

املؤهّل العلمي العدد
دبلوم

6

بكالوريوس

79

ماجستري فأعىل 15
الكيل

100

مجال التخطيط

مجال مجال اكتشاف
املواهب
البيئة
املدرسية الطالّبية

االنحراف املعياري

4.05

4.58

4.75

املتوسط الحسايب
ّ

0.50

0.39

0.29

االنحراف املعياري

3.81

4.08

4.03

املتوسط الحسايب
ّ

0.47

0.40

0.35

االنحراف املعياري

3.88

4.00

4.17

املتوسط الحسايب
ّ

0.52

0.74

0.58

االنحراف املعياري

3.84

4.10

4.09

املتوسط الحسايب
ّ

0.48

0.47

0.43
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عيّنة
يبي الجدول  7.4تبيانا متقاربا يف ّ
ّ
الدراسة حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل
متغي املؤ ّهل العلمي .وللتأكّد من داللة الفروق اإلحصائية بني
الباطنة يف سلطنة عامن حسب ّ
املتوسطات الحسابية ،ت ّم استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)ANOVAوالجدول ( )12يوضّ ح ذلك.
ّ

جدول 8.4

متغي املؤهّل العلمي حول دور مديري املدارس يف تنمية
تحليل التباين األحادي ( )ANOVAألثر ّ
االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة

مجموع
املصدر
املجاالت
املربعات
بني املجموعات 0.347
داخل املجموعات 22.006
مجال التخطيط
22.353
الكيل
بني املجموعات 1.569
مجال البيئة املدرسية داخل املجموعات 20.67
22.24
الكيل
بني املجموعات 3.019
مجال اكتشاف املواهب
داخل املجموعات 14.923
الطالبية
17.942
الكيل

الداللة
درجات متوسط
قيمة ف
اإلحصائية
الحرية املربّعات
0.468 0.764 0.173
2
0.227
97
99
0.029 3.683 0.785
2
0.213
97
99
0.000 9.813
1.51
2
0.154
97
99

يالحظ من الجدول  8.4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
يف تقديرات ع ّينة الدراسة حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس
مبحافظة شامل الباطنة تعزى إىل املؤ ّهل العلمي يف مجال التخطيط ،يف حني يالحظ وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف مجايل؛ البيئة املدرسية ،واكتشاف املواهب الطالّبية .ولبيان الفروق
املتوسطات الحسابية يف مجايل؛ البيئة املدرسية ،واكتشاف املواهب الطالّبية ،ت ّم
الزوجية بني
ّ
مبي يف الجدول (.)13
استخدام املقارنات البعدية بطريقة ( )Scheffeكام هو ّ
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جدول 9.4

متغي املؤهّل العلمي حول دور مديري املدارس يف تنمية
املقارنات البعدية بطريقة ( )Scheffeألثر ّ
االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة
املجاالت

املؤهّل العلمي

دبلوم
البيئة املدرسية دبلوم
بكالوريوس
دبلوم
اكتشاف
دبلوم
املواهب
الطالبية
ماجستري فأعىل

بكالوريوس
ماجستري فأعىل
ماجستري فأعىل
بكالوريوس
ماجستري فأعىل
بكالوريوس

الداللة اتجاه
فرق
املتوسطات اإلحصائية الفروق
دبلوم
0.043
*49852.
دبلوم
0.037
*58333.
0.809
0.08481
دبلوم
0.000
*72342.
دبلوم
0.011
*58333.
0.45
0.14008

* دالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05
يتبي من الجدول  9.4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بني
ّ
الخاصة باملؤ ّهلني العلميني؛ بكالوريوس وماجستري
الخاصة باملؤهل العلمي دبلوم ،والع ّينة
الع ّينة
ّ
ّ
الخاصة باملؤ ّهل العلمي دبلوم يف املجالني .ويعزو الباحثان
فأعىل .وجاءت الفروق لصالح الع ّينة
ّ
وجود الفروق إىل الخربة الطويلة التي تتمتّع بها فئة الحاصلني عىل مؤ ّهل الدبلوم ،حيث تزيد
أعامرهم – حسب علم الباحثني -عن أربعني عاما ،إذ كانت آخر دفعة ملؤ ّهل الدبلوم عام 1996م،
املحل واملجتمع
وبطبيعة الحال فإ ّن هذه الفئة نتيجة خربتها الطويلة ،فهي أكرث ارتباطا باملجتمع ّ
املدريس عىل السواء ،فهي تعامل الطلبة معاملة أبوية ،أكرث مام يكون بني املديرين اآلخرين
وطلبتهم ،وقد المس الباحثان هذا الجانب من خالل خربتهام  ،وهذا بدوره له أثر عىل اهتاممهم
امللموس بالبيئة املدرسية ،وتشجيعهم املستمر للمعلّمني نحو رضورة اكتشاف املواهب الطالّبية.
متغي "سنوات الخربة"
ّ 3.3
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات ع ّينة الدراسة حول دور
ت ّم استخراج ّ
مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة يف سلطنة
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فأقل ،من  10إىل  19سنة ،من  20سنة فأعىل)،
متغي سنوات الخربة ( 9سنوات ّ
عامن حسب ّ
فأقل والبالغ عددها فردا واحدا فقط ،فقد
ونظرا لصغر حجم العيّنة يف فئة الخربة  9سنوات ّ
استبعد الباحثان هذه الفئة من الفروقات اإلحصائية مستخدمني اختبار ”ت” ملعرفة الفروق
املتوسطات تبعا للفئتني (من  10إىل  19سنة ،من  20سنة فأعىل) ،والجدول رقم
اإلحصائية بني
ّ
( )14يوضح ذلك.

جدول 10.4

متغي سنوات الخربة
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار (ت) ألثر ّ
ّ
حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة التعليم األسايس

املجاالت
التخطيط

سنوات الخربة

من  10إىل  19سنة 27

3.89

0.46

72

3.82

0.48

من  10إىل  19سنة 27

4.03

0.57

72

4.13

0.44

من  10إىل  19سنة 27

4.13

0.46

72

4.08

0.42

 20سنة فأكرث
البيئة املدرسية

 20سنة فأكرث
اكتشاف املواهب
الطالبية

العدد املتوسط االنحراف
ن= 99الحسايب املعياري

 20سنة فأكرث

قيمة الداللة
(ت) اإلحصائية
0.063
0.663
0.622

0.802
0.418
0.432

يالحظ من الجدول  10.4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05يف تقديرات ع ّينة الدراسة حول دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى طلبة
متغي سنوات الخربة
التعليم األسايس مبحافظة شامل الباطنة يف سلطنة عامن حسب ّ
(من  10إىل  19سنة ،من  20سنة فأعىل) يف جميع املجاالت .وتتّفق نتائج هذه الدراسة
مع دراسة فوتس ( )2006ودراسة العاجز وشلدان ( )2010ودراسة السعدية ( )2011ودراسة
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اللخاوي ( )2008وال تختلف هذه الدراسة مع الدراسات التي حصل عليها الباحث ،وقد يعزو
الباحث عدم وجود فروق إىل أ ّن السامت الشخصية وامله ّنية ملديري املدارس بجانب الخربات التي
تزيد عن  10سنوات ،والتي تكسب املديرين املهارة الكافية إلدراك أهميّة دور مديري املدارس
يف تنمية االبتكار ،كام أ ّن هناك عالقة وثيقة بني الخربات العملية التي مي ّر بها اإلنسان يف حياته
وبني إنتاجه الذهني ،والذي بدورة ينعكس بشكل إيجايب عىل األدوار املنوطة مبديري املدارس
نحو تنمية االبتكار مبدارسهم.
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التوصيات والمقترحات

توصل إليها الباحثان ،وتعزيزا لألداء العايل لدور مديري املدارس يف تنمية
يف ضوء النتائج التي ّ
االبتكار فإنّهام يوصيان مبا ييل:
1.1أه ّمية التنمية اإلدارية املستم ّرة للقيادات الرتبوية يف البيئة املدرسية ،وذلك بعقد دورات
وورش عمل لتنمية االبتكار مبختلف أساليبه.
2.2تفعيل املناهج الدراسية وتطويرها بشكل مستم ّر وتضمينها املامرسات الفعلية للطلبة
املوهوبني ،والتي تدعو إىل تنمية االبتكار وبناء العقل والفكر.
 3.3توفري التسهيالت املادية واملعنوية بشكل مستم ّر ،وتوفري البيئة املدرسية التي تع ّزز النم ّو
االبتكاري لدى املعلّمني واملتعلّمني واإلدارة املدرسية.
ومتخصص إلعداد
متخصص يف الكشف عن املواهب االبتكارية،
منسق
ّ
ّ
4.4أهم ّية استحداث ّ
الربامج اإلثرائية لهؤالء الطلبة.
الخاص وتقديم الدعم للمدارس
مؤسسات املجتمع املختلفة والقطاع
ّ
5.5زيادة التعاون مع ّ
أجل تنمية الطلبة املبتكرين ،والتشجيع عىل االبتكار.
من ّ
والخاصة
6.6إعداد الدورات واملشاغل التدريبية والتأهيلية إلدارات املدارس ومعلّميها
ّ
بربامج االبتكار واملوهبة.
7.7رضورة ديناميكية اإلدارة املدرسية ومرونتها يف التجديد والتطوير يف هياكلها وأنظمتها وأساليبها
وحل املشكالت لدى الطلبة.
مبا يسهم ويش ّجع ويحفّز عىل االبتكار والبحث والتجريب ّ

8.8مكافأة اإلدارات واملعلّمني والطلبة واألرس التي تش ّجع وتن ّمي وتغرس الفكر االبتكاري
لدى الطلبة ،عىل مستوى الواليات واملحافظات والسلطنة.
 9.9رضورة االهتامم بالخربات من إدارات املدارس وخصوصا مؤ ّهالت الدبلوم القدامى،
واالستعانة بهم يف التواصل مع الطلبة املبتكرين وأرسهم.
1010إجراء دراسات مشابهة يف دور مديري املدارس يف تنمية االبتكار لدى الطلبة من وجهة
نظر املعلّمني والطلبة واملرشفني اإلداريني.
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د .فـهـد بن علي العميري
أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية المشارك
قسم المناهج وطرق التدريسّ -
كلية التربية -جامعة أم القرىّ -
ّ
المكرمة
مكة

خلفية الدراسة

أحدثت تقنية املعلومات واالتصال واستخداماتها املتع ّددة ثورة كبرية يف مجاالت الحياة
املختلفة ،وغدت تستقطع أوقاتا طويلة من األفراد واملجتمعات ،إذ أصبحوا يقضون مها ّمهم
الحياتية وحاجاتهم املتن ّوعة وعالقاتهم االجتامعية وتكوين الصداقات من خالل الشبكة
املعلوماتية ،والتي تستجيب الهتامماتهم وتحقّق رغباتهم ،ال سيام مع وجود الرغبة يف االستفادة
من خدماتها ،وتوفّر البنية التحتية لتسهيل استخدامها لفئات املجتمع كافّة.
كل مكان ،أصبح السؤال
أي وقت ويف ّ
ويف ّ
ظل إتاحة الوصول إىل الشبكة املعلوماتية يف ّ
املطروح كيف ميكن مواجهة املشكالت املتزايدة الناجمة عن االستخدام غري الرشيد واملسؤول
للتقنية الرقمية ،وما اآلليات التي ميكن االعتامد عليها لتمكني املستخدمني من الحياة بكفاءة
وأمان ،وإكسابهم املعارف واملهارات ومعرفة حقوقهم وواجباتهم أثناء التعامل مع تلك التقنية،
عالوة عىل إجراءات الحامية والقوانني والترشيعات التي تنظّم تلك املامرسات املستخدمة
(الدهشان والفويهي.)2015 ،
وقد أشارت نتائج الدراسة املسح ّية التي قام بها مركز بيو البحثي ( )Pew Researchيف العام
2012م بأن ( )95%من املراهقني من سن ( )17 –12سنة يستخدمون الشبكات الرقمية ،وأ ّن
مع ّدل االستخدام اليومي يزيد مبا يقارب ( )88دقيقة بني أوساط املراهقني من س ّن ( )16 –9سنة.

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

81

ووفق هذه النتائج أكّدت وزارة التعليم الكندية يف مقاطعة ألربتا يف دليلها الصادر عام 2012م عىل
للمؤسسات الرتبوية واملعلّمني وأولياء األمور تجاه توعية الطلبة واألفراد حول املخاطر
الدور الها ّم
ّ
املتع ّددة من استخدام التقنية الرقمية والفوائد التي تعود منها (.)Alberta Education, 2012
ومع هذا االنتشار املتسارع للتقنية الرقمية واستخدامها وتوظفيها يف شتّى مناحي الحياة
خاص ًة ما يتعلّق منها بالجوانب التي تضبط سلوك
بدأت تتنامى مفاهيم تتّصل بذلك االستخدامّ ،
املستخدم وتوجيهه بشكل صحيح وتضمن عدم انحرافه لنواح سلب ّية ،ومن أبرز تلك املفاهيم،
مفهوم املواطنة الرقم ّية ،وهي ليست مفهوما حديثاً ،فقد تناولها الكثري من الباحثني منذ بضع
سنوات ،ولكن هذا املفهوم مل يتبلور ويتّسم بالشمولية كام هو اآلن ،وقد سبق أن تناول خرباء
التقنية الرقمية بعض عنارصها بشكل منعزل وغري متكامل ،فكتب بعضهم عن الفجوة الرقمية،
الرقمي ،واعتنى البعض مبحو األ ّمية الرقمية ،ومؤ ّخرا ً بدأ الخرباء االهتامم
واهت ّم آخرون بالوصول
ّ
بقواعد السلوك الرقمي ،واإلجراءات الوقائية الواجب ات ّخاذها لضامن أمن األفراد واألجهزة
والشبكات (السيد2017 ،؛ القحطاين.)2018 ،
ويشري مفهوم املواطنة الرقمية إىل درجة تفاعل الفرد مع اآلخرين يف املجتمع عرب الشبكة
املعلوماتية (اإلنرتنت) وتطبيقاتها املتن ّوعة ،واستخدام التقنية املتق ّدمة بطريقة تضمن أمن
وخصوصية املستخدم ،وتجعله مواطناً مسؤوالً وفاعالً يف املجتمع ،قادرا ً عىل التعامل اإليجايب
والتفاعل املطلوب مع التقنيات الحديثة ( .)Wang& Xing, 2018ويرى ديلنجر )2015
( ,Dillingerأ ّن املواطنة الرقمية يقصد بها تثقيف املستخدمني سواء كانوا من الطلبة أو املعلّمني
واآلباء ليصبحوا مواطنني رقميني يستخدمون التقنية بكفاءة ،ولديهم القدرة عىل تقييم مصداقية
املحتوى الرقمي ،والتفكري الناقد حول التح ّديات األخالقية يف العامل الرقمي.
ويف ذات السياق؛ استنتج رشف والدمرداش ( )2014ثالثة خصائص ملفهوم املواطنة الرقمية،
وهي :الوعي بالعامل الرقمي ومك ّوناته ،وامتالك مهارات املامرسة الف ّعالة واملناسبة يف استخدامات
الرقمي بآلياته املختلفة ،واتباع القواعد والضوابط التي تجعل السلوك الرقمي للفرد يتسم
العامل
ّ
باملقبولية االجتامعية.
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واورد اريبيل ( )2013مجموعة من املجاالت املرتبطة باملواطنة الرقمية ،والتي تشكّل أساساً
لالستخدام املناسب للتقنية ،وتساعد يف تدريب الطلبة وتأهيلهم ليترصفوا بطريقة سلوكية مالمئة،
وتعد نقطة انطالق ملساعدة الطلبة عىل فهم أساسيات وعنارص املواطنة الرقمية ،وهي كاآليت:
1.1التن ّور الرقمي )Digital Literacy( :يقصد به القدرة عىل استخدام التقنية الرقمية
ومعرفة متى وكيف تستخدم.
2.2الص ّحة الرقمية )Digital Health( :تتمثّل يف جوانب الهيئة الجسدية والنفسية لبنية
الجسم املتعلقة باستخدام التقنية الرقمية.
يعب عن التبادل اإللكرتوين للمعلومات.
3.3االتصال الرقميّ )Digital Communication( :
4.4الوصول الرقمي  )Access Digital(:وهو املشاركة اإللكرتونية الكاملة يف املجتمع.
5.5قواعد السلوك الرقمي )Digital Etiquette( :تتك ّون من معايري السلوك واإلجراءات
املتوقّعة من قِّبل مستخدمي التقنية الرقمية تجاه اآلخرين.
6.6القانون الرقمي )Digital Law( :يهت ّم بالحقوق والقيود القانونية التي تحكم االستخدام
التقني.
7.7الحقوق واملسؤوليات الرقمية )Digital Rights and Responsibilities( :عبارة عن
املتطّلبات والحريات املمتدة لجميع مستخدمي التقنية الرقمية والتوقّعات السلوكية
التي تصاحبها.
8.8األمن الرقمي )Security Digital( :يشتمل عىل االحتياطات التي يجب أن يتخذها
جميع مستخدمي التقنية لضامن سالمتهم الشخصية وأمن شبكاتهم ومعلوماتهم.
9.9التجارة الرقمية )Digital Commerce( :يقصد بها عمليات رشاء وبيع البضائع عىل
الشبكة العاملية.
وبنا ًء عىل ذلك؛ فإ ّن مجاالت املواطنة الرقمية تشكل القواعد واإلجراءات التي ميكن من
خاللها تثقيف وتدريب املستخدمني بجميع فئاتهم عىل التعامل املنشود مع التقنية الرقمية
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بشكل احرتايف وف ّعال ،يساعدهم عىل الوصول إىل املعلومات الرقمية اآلمنة ،واالستفادة القصوى
من الخدمات املقدمة من خالل الشبكات اإللكرتونية ،ونرش ثقافة االستثامر الرقمي يف شتى
مناشط الحياة.
ويرى سريسون وهانكوك وسوهل وشيلفريد (Searson, Hancock, Soheil & Shepherd,
 )2015أ ّن املواطنة الرقمية تتك ّون أيضا من األهداف الرتبوية املشتقّة من املعايري الصادرة من
الجمعية الدولية للتقنية يف التعليم ( ،)ISTE, 2007وهي كاآليت:
1.1املساواة يف الحقوق وإمكانية الوصول الرقمي لجميع فئات املجتمع.
2.2الدفاع عن الحقوق الرقمية يف بيئات التعلّم االفرتاضية.
3.3االحرتام وحسن التعامل مع اآلخرين أثناء استخدام الشبكات الرقمية.
4.4االبتعاد عن الرسقة العلمية واإلرضار باألعامل العلمية الرقمية لآلخرين.
5.5اتخاذ القرارات املناسبة املتعلّقة بالتواصل من خالل القنوات الرقمية.
6.6استخدام األدوات الرقمية للتعلّم املتط ّور ومواكبة التط ّور التقني.
7.7اتخاذ قرارات سليمة عند الرشاء عرب الشبكات الرقمية بهدف حامية املعلومات الخاصة.
8.8الح ّد من األخطار الجسدية والنفسية التي يتس ّبب بها اإلدمان الرقمي.
كل من (الدورسي2017،؛ الصاعدي )2017،عىل أه ّمية املواطنة الرقمية واصفني إيّاها
وأكّد ّ
أنّها تشكّل نظام الحامية لجميع األفراد عند استخدام الش ّبكات الرقمية من خالل الحاسبات أو
األجهزة الذك ّية أو الهواتف النقّالة ،إذ تسعى إىل إيجاد الشخصية املتكاملة للمواطن الرقمي
املحب بوعي وطنه والخادم له بإخالص ،وتوفري األساس الذي يقوم عليه املجتمع الرقمي ،وتوحيد
ّ
الثقافة التقنية ،وتفهم املخاطر واملشكالت املحتملة ،وتقليل ثغرات استخدام التقنية الرقمية
استخداماً س ّيئاً .وبصورة أكرث وضوحاً؛ تتّضح أه ّمية املواطنة الرقمية من خالل ما تؤ ّديه من
املؤسسات التعليمية
الرقي مبستوى إدراك املواطنني ومامرساتهم ومها ّم ّ
دور رائد ومحوري يف ّ
شتى املجاالت.
واالقتصادية يف املجتمع ملواكبة التط ّورات الرقمية ،واالستفادة منها يف ّ
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ويف الوقت الحارض؛ أضحت املواطنة الرقمية تتأث ّر ليس فقط بالثقافات الداخلية وإنّ ا
بالثقافات الخارجية ،نتيجة لالنفتاح الثقايف (العوملة الثقافية) ،والقدرة الكاملة عىل الوصول بشكل
مم أوجد درجة عالية من
أي وقت ومكانّ ،
مبسط ورسيع إىل جميع املجتمعات الثقافية يف ّ
ّ
التداخل والرتابط والتكامل بني مفاهيم املواطنة كاالنتامء والوالء والح ّرية والعدل واملساواة يف
املجتمع وبني استخدامات التقنية الرقمية ،وقد أسفر ذلك عن سلوكيات تتباين بني اإليجابيّة إذا
ما أستفيد منها بالشكل الصحيح والسلبيَّة إذا مل يلتزم مستخدموها الضواب َط القانونيَّة التي تنظّم
شؤون الحياة ،ومن املتوقّع يف أي مجتمع أن يتفاعل املواطنون بطريقة معيّنة يف إطار القوانني
والقواعد املوضوعة ،ولكن هذا التفاعل نادرا ً ما يحدث يف الشبكات الرقمية ،حيث انترشت ظاهرة
االستخدام السيّئ ملختلف التطبيقات التقنية (العامر.)Ribble & Bailey, 2007 2008 ،
وتضطلع املواطنة الرقمية مبه ّمة املرشد واملو ّجه إىل أفراد املجتمع يف طريقة تعاملهم
مع التقنية ،وتوضّ ح لهم الحقوق التي ينبغي أن يتمتّعوا بها ويستفيدوا منها ،كام توضح لهم
يتبي أ ّن املواطنة الرقمية تسعى جاهدة إىل جعل املستخدمني
املسؤوليات املنوطة بهم ،ومن هنا ّ
ومم ّ
يدل
يتعاملون مع التقنية الرقمية بالشكل األمثل (ّ .)Mossberger & McNeel, 2008
عىل أه ّمية املواطنة الرقمية ما قامت به الجمعية الدولية للتقنية يف التعليم عام 2016م
( )International Society Technology in Education :ISTEمن وضع املواطن الرقمي يف
الرتتيب الثاين من معايريها والذي يؤكّد عىل رضورة أن يتع ّرف الطلبة عىل حقوقهم وواجباتهم
رصفون بطرق آمنة وأخالقية.
وفرص العيش والتعلّم والعمل يف عامل رقمي مرتابط ويت ّ
وقد ظهرت مجموعة من املبادرات الدولية لدمج املواطنة الرقمية بالعملية التعليمية
كدمجها بالنظام التعليم األمرييك والربيطاين والكندي ،حيث يت ّم تدريس موضوعاتها للطلبة
باملدارس يف إطار منهج الرتبية الرقمية ،وأيضا يف أسرتاليا يتم تدريس املواطنة الرقمية للطلبة مع
تدريب املعلّمني واآلباء عليها وفق خطّة متكاملة ،كام تخطّط فرنسا لجعل املواطنة الرقمية قضية
وطنية كربى (القايد.)2014 ،
وتحظى املواطنة الرقمية باهتامم العديد من الجهات الرسمية يف اململكة العربية السعودية،
ويف طليعة تلك الجهات وزارة التعليم التي تدرس تضمني املواطنة الرقمية يف املناهج الدراسية
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خاص الدراسات االجتامعية نظرا ً لطبيعة املواطنة التي تتّخذ من مو ّجهات
املختلفة ،وبشكل ّ
الدراسات االجتامعية ويف مق ّدمتها اإلنسان والوطن واألنظمة والعالقات محاور يف ما ّدتها الرتبوية،
وميكن إحداث ذلك التضمني يف املناهج بالتعاون مع االتحاد السعودي لألمن السيرباين والربمجة،
وذلك حرصاً عىل سالمة األجيال الرقمية الحالية وتوظيفها فيام يخدم الوطن ويعضد أمنه ويرفع
من شأنه ويدعم تحقّق رؤيته املستقبلية الطموحة (املسعودي.)2018 ،
لقد ح ّولت الثورة التقنية العامل إىل قرية صغرية األمر الذي أوجب استخدام برامج تعليم ّية
متق ّدمة تتناسب مع مستوى الطلبة وقدراتهم ،وتسمح بتبادل الخربات مع اآلخرين ومن هنا
ظهرت الربامج التعليمية الرقمية العديدة ذات اإلمكانيات املتع ّددة ،ويع ّد التعلّم اإللكرتوين أو
ظل االنفتاح املعريف للعامل ،بهدف
املربمج باستخدام الحاسب اآليل من أكرث أنواع التعلّم انتشارا ً يف ّ
بناء مجتمع متكامل ذي مهارات عالية .ومع ازدياد انتشار استخدام التعلّم اإللكرتوين ظهرت
والخاصة بالعروض التقدمي ّية لالرتقاء ببيئة التعلّم والتأثري فيها،
العديد من الربامج اإللكرتونية
ّ
مثل :برنامج إمييزنج ( ،)Emazingوبرنامج بريزي ( ،)Preziوبرنامج البوربوينت (،)Power Point
وبرنامج فالش ( )Flashويع ّد برنامج بريزي األكرث حداثة ،ويكمن اختالفه عن العروض التقدميية
األخرى كونه قامئاً عىل النظريّة املعرف ّية ويدعم املجتمع االفرتايض (العطيوي.)2016 ،
وقد ظهر برنامج بريزي بشكل رسمي يف عام 2009م من قبل فيشري وآرفاي (،)Arvai & Fisher
وبدعم من مخترب الوسائط املتع ّددة ( )Kitchen Budapestورشكة االتصاالت (،)Magyar Telekom
ث ّم افتتحوا يف عام  2010م مكتباً لهم يف مدينة سان فرانسيسكو ،وبحلول عام 2012م أصبح
برنامج بريزي معروف االستخدام يف مؤمترات ( )TEDالتي أنشئت أصالً بقصد تعزيز األفكار
العظيمة ونرشها ،وقد اختري بريزي كأفضل موقع من جملة ( )100موقع يف الويب ،حيث
يحتوي بريزي حاليا عىل أكرث من  60مليون مستخدم ،ويت ّم إنشاء عرضني جديدين حول العامل
كل ثانية)Pack, 2014( .
ّ
وبرنامج بريزي هو موقع إلكرتوين فاليش يقوم بإنشاء العروض التقدمي ّية ذات بعدين والثالثية
األبعاد ,باستخدام قوالب مج ّهزة مسبقا حيث تتك ّون عىل هيئة خرائط مص ّممة باحرتافية
كتطبيق وتحميله عىل الحاسب اآليل )Chicioreanu, 2010( .وقد ذكر لوفري وهولسيك وفيرش
86

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

( )Laufer, Halacsy, & Fischer, 2011املشار إليهم يف الديرويش ورسحان ( )12 ،2018إىل أ ّن
أه ّمية هذا الربنامج تكمن يف تفعيل استخدام الخرائط البرصية ،ومتكينه من التكبري والتصغري
والتنقّل داخل املحتوى مبرونة عالية ،إضافة إىل إنشاء العروض وتنظيمها ومشاركتها عن طريق
مم يتيح فرصة أكرب للطلبة للتعاون خالل عمل
الشبكات الرقمية ومواقع التواصل االجتامعيّ ،
عروضهم أو التواصل مع أساتذتهم ،كام ميكنهم حفظها عىل أجهزة الحاسوب أو داخل صفحاتهم
الشخصية يف موقع الربنامج ،بحيث ال يطّلع عليها سواهم.
كل من املواطنة
وبالرجوع لألدب الرتبوي؛ فقد تناولت العديد من الدراسات السابقة ّ
الرقم ّية وبرنامج بريزي .وفيام يتّصل باملواطنة الرقمية ،نادت العديد من الدراسات واألبحاث
العلم ّية ،برضورة تزويد الطلبة مبفاهيمها ،والعمل عىل تثقيفهم باملعلومات واملهارات التي
تجعلهم قادرين عىل املامرسات الرقمية السليمة أثناء استخداماتهم للبيئة اإللكرتونية ،ومن تلك
الدراسات دراسة ريتشارد ( )Richards, 2010التي سلطت الضوء عىل إمكانات أدوات الجيل
الثاين للويب يف غرس مفاهيم املواطنة وأخالقياتها ،وأشارت إىل نجاح أدوات الويب ( )2.0يف
تقصت إمكانية
إكساب سامت املواطنة الرقمية الفاعلة .ودراسة نتونغ ( )Netwong, 2013التي ّ
استخدام التعليم اإللكرتوين يف تنمية املواطنة الرقمية والتحصيل الدرايس ،حيث كشفت نتائجها
عن تنمية مجاالت املواطنة الرقمية لدى الطلبة ،باإلضافة إىل وجود عالقة قويّة بني املواطنة
الرقمية ومستوى التحصيل الدرايس.
وأظهرت نتائج دراسة املسلامين ( )2014نقصاً يف معايري السلوك املقبول املرتبط باستخدام
الطلبة للتقنية .ودراسة الدهشان والفويهي ( )2015التي أكّدت أه ّمية تعريف الطلبة بطرق
لحل االستخدامات املختلفة
عمل التقنيات الرقمية الحديثة ،وتوفري قامئة وأدلّة بأه ّم التوجيهات ّ
للتقنيات الرقمية .وهدفت دراسة الشاعر ( )Elshair, 2015إىل تنمية مالمح املواطنة الرقمية
تحسناً يف مجاالت
لدى طالبات كلّية البنات بجامعة عني شمس يف مرص ،وأوضحت النتائج ّ
املواطنة الرقمية ،والوعي مبجتمع التعلّم.
وق ّدمت دراسة الشهري ( )2016تص ّورا ً لتحقيق املواطنة الرقمية من خالل تصميم برنامج
للمواطنة الرقمية ،يكون هدفه األساس تدريب الطلبة عىل اكتساب قيم املواطنة الرقمية.
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تعليمي مقرتح لتنمية مفاهيم
ودراسة السيّد ( )2017التي هدفت إىل قياس فاعلية برنامج
ّ
املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالبات كلّية الرتبية واتجاهاتهم نحو مامرسة أخالقياتها يف مرص،
وأوضحت النتائج أ ّن لتنفيذ الربنامج التعليمي املقرتح يف البحث حجم تأثري ّ
دال كبري يف تنمية
مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالبات مجموعة البحث .ونادى املؤمتر الدويل األ ّول
حول التعلّم الذيكّ ودوره يف خدمة املجتمع الذي عقد عام 2017م بجامعة القدس املفتوحة
يف فلسطني بأه ّمية إعداد برامج ودورات تعليمية للطلبة لتوعيتهم بجوانب املواطنة الرقمية
ومجاالتها (العويض وحسونة.)2017 ،
وأوضحت دراسة التي أع ّدها أبو املجد واليوسف ( )2018أ ّن شبكات التواصل االجتامعي لها
دور كبري يف تعزيز أبعاد املواطنة الرقمية .أ ّما دراسة هافا وقلبولو ()Hava & Gelibolu, 2018
الصف املقلوب عىل عدد من
فقد سعت إىل معرفة أثر تدريس املواطنة الرقمية من خالل منوذج ّ
املتغ ّريات وهي األداء التعلّمي والتعلّم الذايت املنتظم والتعلّم الذايت املبارش وقد أظهرت النتائج
متغي األداء التعلّمي للمتعلّمني .أ ّما فيام يتعلّق باملناهج فقد أوضحت
وجود أثر كبري عىل ّ
نتائج دراسة الشياب والطوالبة ( )2018أ ّن هناك مجموعة من مفاهيم املواطنة الرقمية الواجب
تضمينها يف كتب الرتبية املدنية والوطنية من أه ّمها القوانني الرقمية والص ّحة والسالمة الرقمية
والحقوق واملسؤوليات الرقمية ومحو األ ّمية الرقمية.
نصار ( )2019أ ّن تص ّورات طلبة الجامعة للمواطنة الرقمية وسبل
وأبانت نتائج دراسة ّ
تفعيلها مرتفعة .بينام كشفت نتائج دراسة باسامك وياكار و قونيز وكوز (Başarmak, Yakar,
 )Güneş & Kuş, 2019أ ّن تحليل كتب املرحلة الثانوية برتكيا أظهر أ ّن تناول املواطنة كان
بشكل محدود ج ّدا ً يف جميع مق ّرراتها باستثناء مق ّرر الحاسب اآليل.
ومن الدراسات السابقة التي اهت ّمت باستخدام برنامج بريزي يف العمل ّية التعليم ّية دراسة
بريون وسترينس ( )Perron & Stearns, 2011التي أكّدت نتائجها أنّه يساعد يف تعزيز التعاون
بني الطلبة يف املشاريع املشرتكة وتعزيز قاعدة املعرفة يف العمل االجتامعي .ودراسة بيندير
وبول ( )Bender & Bull, 2012يف أمريكا التي هدفت إىل قياس أثر استخدام منوذج عرض
املتوسطة ومواقفهم
الوسائط املتع ّددة غري الخطّي بربنامج بريزي عىل اتّجاهات طلبة املدرسة
ّ
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نحو تعلّم ما ّدة العلوم ،ولتحقيق أهداف الدراسة ت ّم استخدام برنامج بريزي كنموذج تعليمي
أسايس مل ّدة زمنية مح ّددة ،وكشفت النتائج عن فاعلية برنامج بريزي يف مساعدة الطلبة عىل
استيعاب املصطلحات واملفاهيم العلميّة املتن ّوعة.
وأشارت دراسة سرتاسري ( )Strasser, 2014إىل أ ّن برنامج بريزي من الربامج املناسبة الستخدامها
أثناء املحارضات ،كام متكّن الطلبة من إنشاء العروض التقدميية اإلبداعية الفردية والجامعية.
ودراسة دايف وجيوراندل وكييس وميلون ( )Duffy, Guerandel, Casey & Malone, 2015يف
أمريكا التي عمدت إىل تجريب استخدام تقنية بريزي ،وتحديد مواطن الق ّوة والضعف يف هذه
الوسيلة الجديدة يف التدريس ،حيث ت ّم استخدامه لتقديم محارضات يف مق ّرر الص ّحة النفسية
للطلبة ،وتوصلت الدراسة إىل أ ّن ( )98,6%من آراء الطلبة ترى برنامج بريزي أكرث جاذبية وفائدة
من األمناط األخرى التي تستخدم يف تقديم املحارضات.
وتناولت دراسة العطيوي ( )2016قياس فاعلية استخدام برنامج بريزي يف تحصيل طالبات
كلّية الرتبية يف مق ّرر طرق تدريس خاصة ،مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وأشارت النتائج إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائيّة ( )α≤0.05بني مجموعة الدراسة ومجموعة املقارنة يف االختبار
وتقصت كذلك ،دراسة الديرويش
البعدي تعزى إىل طريقة التدريس ولصالح مجموعة الدراسةّ .
ورسحان ( )2018قياس أثر استخدام برنامج ( )preziاملدعم بالوسائط التعليمية عىل التحصيل
الدرايس واالتجاه نحو الربنامج لدى طلبة كلية الرتبية األساسية بجامعة دهوك ،وخلصت نتائج
الدراسة إىل وجود فرق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05يف التحصيل األكادميي بني مجموعة
تبي ارتفاع مستوى
الدراسة ومجموعة املقارنة يف االختبار البعدي لصالح مجموعة الدراسة ،كام ّ
اتجاهاتهم نحو برنامج بريزي.
يستنتج من العرض السابق؛ أنّه بالرغم من أ ّن الدراسات الرتبوية أكّدت أه ّمية املواطنة
الرقمية يف تنشئة جيل رقمي قادر عىل مواجهة التح ّديات املرتبطة باالستخدام املتزايد للتقنية،
وما يتعلّق بها من تط ّورات متسارعة ،بيد أ ّن هذا الرتكيز ت ّم توجيهه إىل مراحل التعليم العام
بشكل كبري ،مام نتج عنه ندرة يف الدراسات املتعلّقة بطلبة الجامعة ،والذين يحتاجون إىل الربامج
النوع ّية التي تحميهم من االستخدام غري املسؤول يف البيئة الرقمية ،وتنمية املفاهيم واملهارات
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التي تجعلهم قادرين عىل استخدام التقنية الرقمية مبا يعود عليهم بالنفع .ومن هنا أتت الحاجة
إىل القيام بالدراسة الحالية بغية بناء برنامج تعليمي قائم عىل تطبيق بريزي وقياس فاعليته يف
تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالب جامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
مشكلة الدراسة

يع ّد التعليم الجامعي من الركائز األساسية يف إنتاج املعرفة وتوليدها ونرشها وتطبيقها
لتساهم يف بناء املجتمع املعريف املثقّف ،وما يشهده العامل اليوم من ثورة تقن ّية هائلة هو من
نتاجات التعليم ،ومبا أ ّن الجامعة تُع ّد معقالً للفكر اإلنساين ،ومرشدا ً إىل طريق التق ّدم املعريف
والتقني يف املجتمع املعارص ،فإ ّن نجاحها يتوقّف عىل مستوى استجابتها للمستج ّدات املجتمعية
واملستحدثات التقنية.
بكل مراحلها ،وذلك
وترتبط املواطنة الرقمية بعالقة وطيدة بالعملية التعليمية التعلّمية ّ
باعتبارها الوسيلة التي تساعد الطلبة عىل فهم ما يجب فهمه من أجل االستخدام األمثل للتقنية ،فهي
وسيلة إلعداد الطلبة للمشاركة يف خدمة وطنهم من خالل االستخدام األمثل لها )Eurydice, 2013(.
ماسة إىل سياسات وتنظيامت توجيهية ووقائية ض ّد األخطار التقن ّية ،وما
وتظهر اليوم الحاجة ّ
يشوبها من مشكالت تتعلّق باألفراد واملجتمعات ،ويف نفس الوقت االستفادة املثىل من إيجابياتها
وتوظيفها بالشكل الصحيح ،وتثقيف املواطن بحقوقه التي يجب أن يتمتّع بها وهو يتعامل معها
وااللتزامات التي ال ب ّد أن يتق ّيد بها أثناء االستفادة منها.
ومن تلك التنظيامت وضع مبادرات وبرامج تربوية عن املواطنة الرقمية ،لتحسني سالمة
الطلبة وتعزيزها من االستخدامات السلبية املتزايدة للتقنيّة واملتمثلّة يف ثقافة التعامل الرشيد
وخاصة الدراسات التي تستهدف التوعية بالسالمة واألمن اإللكرتوين عند
مع التقنية الرقمية،
ّ
استخدام التطبيقات التقنية النقّالة املتصلة بشبكة املعلوماتية من خالل الحاسبات املحمولة ،أو
األجهزة الذكيّة متع ّددة االستخدامات.
تأسيساً عىل ما سبق؛ تتضح األهم ّية الكبرية للمواطنة الرقمية يف إعداد املواطنني القادرين
عىل استخدام التقنيات الحديثة بطريقة آمنة ،واكتساب السلوك اإليجايب وتح ّمل املسؤولية
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الشخصية ،واملساهمة يف بناء املجتمع وتحقيق نهضته .ومواكبة للتو ّجهات الرتبوية املعارصة فقد
انبثقت فكرة هذه الدراسة املعتمدة عىل بناء برنامج تعليمي يسهم يف تنمية مفاهيم املواطنة
الرقمية ومهاراتها لدى طالّب الجامعة.
أسئلة الدراسة وفرضياتها

تتمحور الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
1.1ما فاعلية الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية
لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة؟
2.2ما فاعلية الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف تنمية مهارات املواطنة الرقمية
لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة؟
3.3هل توجد عالقة ارتباطية بني مقدار النم ّو ملفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالب
السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة؟
وقد وضعت الفرضيات الصفرية بغية اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وهي:
متوسطي درجات
1.1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بني ّ
مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف ملفاهيم
املواطنة الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
2.2ال توجد فاعلية للربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف إكساب مفاهيم املواطنة
الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
3.3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بني متوسطي درجات
مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف بطاقة املالحظة ملهارات املواطنة
الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبدالعزيز يف مدينة ج ّدة.
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4.4ال توجد فاعلية للربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف إكساب مهارات املواطنة
الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
 5.5ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بني مقدار
النم ّو يف مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك
عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
6.6ال يوجد تنبّؤ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بدرجات التحصيل
املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية من خالل معرفة درجات مهاراتها لدى طالب السنة
التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
7.7ال يوجد تن ّبؤ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بدرجات مهارات
املواطنة الرقمية من خالل معرفة درجات التحصيل املعريف ملفاهيمها لدى طالّب السنة
التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
أهداف الدراسة

سعت الدراسة الحالية إىل تحقيق األهداف اآلتية:
1.1بناء الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي لتنمية مفاهيم املواطنة الرقمية
ومهاراتها.
2.2قياس فاعلية الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف تنمية مفاهيم املواطنة
الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية.
3.3قياس فاعلية الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف تنمية مهارات املواطنة
الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية.
4.4تحديد العالقة االرتباطية بني مقدار النم ّو ملفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالّب
السنة التحضريية.
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أهمية الدراسة

1.1تتمثل أه ّمية هذه الدراسة يف اآليت:
2.2تع ّد املواطنة الرقمية من املوضوعات الحديثة ذات األه ّمية ،ملا لها من دور يف تعزيز
األمن الفكري للطلبة ،وتحقيق األمان الرقمي ،من خالل الكشف عن مفاهيم املواطنة
الرقمية ومهاراتها.
املؤسسات
3.3توصف املواطنة الرقمية بأنّها ذات صلة ق ّوية مبنظومة التعليم ،حيث تقوم ّ
التعليمية بتثقيف الطلبة وتعليمهم رقم ّيا ملا يحـتاجونه من التقنيات واستخدامها
بالشكل الصحيح ،واالستفادة من مميزاتها وتفادي مخاطرها.
4.4اإلفادة من أنظمة التعلّم اإللكرتوين يف تعلّم املهارات املتن ّوعة وتعزيز قدرات الطلبة.
5.5تعترب هذه الدراسة– يف حدود اطالع الباحث -أوىل الدراسات التي تناولت بناء برنامج
تعليمي قائم عىل تطبيق بريزي وقياس فاعليتها يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية
وغني عن التأكيد أه ّمية املرحلة الجامعية التي تعترب
ومهاراتها لدى طالب الجامعةّ .
بحق مصنع بناء األجيال املتسلّحة بالعلم واملعرفة.
ّ
6.6يؤ ّمل أن ترثي نتائج هذه الدراسة األدب الرتبوي العريب ،وتفتح مجاالت جديدة للباحثني
إلجراء دراسات أخرى عن املواطنة الرقمية.
ّ
محددات الدراسة

1.1املحدّ دات املوضوعية :الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف تنمية مفاهيم
املواطنة الرقمية ومهاراتها.
2.2املحدّ دات البرشية :طالّب السنة التحضريية.
3.3املحدّ دات املكانية :جامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
4.4املحدّ دات الزمنية :الفصل الدرايس األ ّول للعام الجامعي 1440/1439هـ (2019/2018م).
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مصطلحات الدراسة

كل من شحاتة والنجار ( )2003،230بأنها” :األثر املتوقّع حدوثه من خالل
	–الفاعلية :ع ّرفها ٌ
املتغيات التابعة”.
متغيا ً مست ّقالً يف أحد ّ
املعالجة التجريبية باعتبارها ّ
	–وتع ّرف إجرائياً بأنّها :مقدار األثر الذي يحدثه استخدام الربنامج التعليمي القائم عىل
تطبيق بريزي يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالّب السنة التحضريية
بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
	–الربنامج التعليمي :يع ّرف عىل أنّه" :خطوات منهجية ذات قواعد تجريبية ،تهدف إىل
تكوين نظام يتم من خالله عرض مجموعة من املفاهيم واملعلومات املرتبطة باألنشطة
املناسبة لضامن نجاح الربنامج التعليمي" (إبراهيم.)2009،43 ،
	–ويع ّرف إجرائياً بأنّه :نظام تعليمي يتك ّون من مجموعة من الخطوات العلمية ،التي تساعد
الطالّب يف تنمية املفاهيم واملهارات املرتبطة باملواطنة الرقمية ،وتوظيفها يف االستخدامات
التقنية املختلفة.
	–برنامج بريزي ( :)Prezi Programهو "برنامج إلكرتوين للعروض التقدميية يعرض
املعلومات بشكل خريطة برصية ،ميكن من خالله تقديم النصوص والفيديو والرسوم
بشكل دينامييك يسمح بالتكبري والتصغري والتنقّل داخل املحتوى" (العطيوي.)2016،355 ،
	–ويعرف إجرائياً بأنّه :برنامج يحتوي عىل مجموعة من األدوات التفاعلية والقوالب الخاصة
التي يت ّم عرضها عىل شكل أجزاء متسلسلة ،والتي تتيح لطالّب السنة التحضريية تعلّم
املفاهيم واملهارات املرتبطة باملواطنة الرقمية ،والتفاعل اإليجايب مع املحتوى الرقمي.
	–املواطنة الرقمية :يعرفّها فارمر ( )Farmer, 2011, 292بأنّها” :القدرة عىل استخدام
التقنيات اإللكرتونية الحديثة بطريقة آمنة ومسؤولة ،وف ّعالة”.
	–وتع ّرف إجرائياً بأنّها :امتالك املفاهيم واملهارات ذات الصلة باملواطنة املستخدمة يف
العامل الرقمي ،وإتباع اإلجراءات الصحيحة يف التفاعل مع اآلخرين رقمياً ،ومعرفة الحقوق
والواجبات املتعلّقة بالتقنية الرقمية.
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	–مفاهيم املواطنة الرقمية :عرفها مصطفى ( )2014،4بأنّها” :مجموعة من التص ّورات
العقلية املج ّردة يف شكل رمز أو كلمة أو جملة ،تستخدم للداللة عىل يشء أو موضوع أو
ظاهرة معيّنة ،متكّن من فهمها والقدرة عىل تفسريها وتوظيفها يف مواقف رقمية جديدة”.
	– وتع ّرف إجرائياً بأنّها :مجموعة من التص ّورات العقلية املج ّردة والداللية التي يتع ّرف
عليها الطالب الجامعي ،واملتعلّقة باالستخدام الواعي واملسؤول يف املجتمع الرقمي ،من
خالل مرور الطالب بخربات متن ّوعة تساهم يف التع ّرف عىل السامت املشرتكة لألشياء
الرقمية ،والتي تقاس من خالل اختبار التحصيل املعريف الذي أُع ّد لهذا الغرض.
	–مهارات املواطنة الرقمية :تع ّرف عىل أنّها” :السلوك املنظّم والهادف الذي يظهره املتعلّم
لتحقيق مجموعة من املها ّم واألغراض الرقمية املرتبطة مبفاهيم املواطنة الرقمية وأبعادها
بأقل جهد ووقت” (.)Hill, 2015,371
ّ
	–وتع ّرف إجرائياً بأنّها :قدرة الطالب الجامعي عىل إتقان مجموعة من املهارات املرتبطة
مبجاالت املواطنة الرقمية بكيفية مح ّددة ،وبدقّة عالية ورسعة يف التنفيذ ،والتي تقاس من
خالل بطاقة املالحظة التي أُع ّدت لهذا الغرض.
	–السنة التحضريية :تع ّرف إجرائياً بأنّها :أوىل سنوات التعليم الجامعي السعودي التي
يلتحق بها الطلبة ،ويُع ّد اجتيازها وفق معايري وضوابط أكادميية رشطاً لاللتحاق مبرحلة
التخصصات املختلفة.
البكالوريوس يف
ّ
منهجية الدراسة وإجراءاتها

	–منهج الدراسة :تنتمي هذه الدراسة إىل منط الدراسات شبه التجريبية ،واعتمد فيها عىل
التصميم ذي املجموعة الواحدة باستخدام القياس القبيل والبعدي ألداء مجموعة الدراسة
قبل الربنامج التعليمي وبعده ،ثم قياس األثر الناتج عن املعالجة التجريبية (& Creswell
املتغيات اآلتية:
 .)Poth, 2018واشتملت الدراسة عىل ّ
املتغي املستقل :الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي.
ّ 1.1
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املتغيان التابعان :التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية ،وت ّم قياسه من خالل
ّ 2.2
اختبار التحصيل املعريف ،ومهارات املواطنة الرقمية وت ّم قياسها من خالل بطاقة املالحظة.
	–مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك
عبد العزيز يف مدينة ج ّدة خالل الفصل الدرايس األ ّول للعام الجامعي 1440/1439هـ
(2019/2018م) ،والبالغ عددهم ( )7000طالب ،حسب إحصائية عامدة القبول والتسجيل
بالجامعة (جامعة امللك عبد العزيز.)2018،
التخصصات يف السنة
	–ع ّينة الدراسة :استخدمت العيّنة العشوائية املتيّرسة من مختلف
ّ
التحضريية ،وقد تك ّونت العيّنة من ( )30طالباً ،ميثّلون مجموعة الدراسة.
بناء البرنامج التعليمي

وخاصة فيام يتّصل مبفاهيم املواطنة الرقمية
قام الباحث باالطالع عىل األدب الرتبوي،
ّ
ومهاراتها .وقد قًدم الربنامج التعليمي يف تسعة موضوعات ترتبط بعنارص املواطنة الرقمية التسعة،
كل موضوع عىل األهداف اإلجرائية ،واملحتوى التعليمي ،واسرتاتيجيات التدريس
بحيث يشتمل ّ
ومناذجه ،والوسائل التعليمية ،واألنشطة التعلمية ،والقراءات اإلثرائية ،وأمناط التقويم وأدواته.
1 .1األسس التي قام عليها البرنامج التعليمي

قام الربنامج التعليمي عىل األسس اآلتية:
	–تحديد األهداف ،وصياغتها يف عبارات إجرائية واضحة.
	–مناسبة املحتوى لألهداف التي يسعى الربنامج لتحقيقها.
	–مراعاة الدقة ،والحداثة ،والتكامل ،والشمول يف اختيار املحتوى ،وتنظيمه ،ملواكبة
املستج ّدات املعارصة.
	–الرتكيز عىل دور الطالب يف عملية التعلّم.
	–مراعاة التن ّوع والتوازن ،بني األنشطة التعليمية النظرية والتطبيقية للربنامج.
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	–صياغة النتاجات يف عبارات واضحة ومح ّددة يسهل قياسها ،ومالحظتها ،بحيث تكون
مم ينعكس عىل تحقيق
جهود الطالب متّجهة نحو تحقيق األهداف التعليمية املقصودةّ ،
تعلّم أفضل.
الطلب.
	–مناسبة أمناط التقويم وأدواته ،والقراءات املويص بها ،للمواقف التعليمية ،وحاجات ّ
2.2أهداف البرنامج التعليمي:

ألي برنامج تعليمي عىل املستويني التخطيطي
ت ُع ّد األهداف التعليمية املك ّونات الرئيسة األوىل ّ
والتنفيذي ،ومتثّل أه ّم عنارص الربنامج ،كون العنارص األخرى كاملحتوى واسرتاتيجيات التدريس،
والوسائل التعليمية ،واألنشطة التعلمية ،وأمناط التقويم وأدواته تُبنى يف ضوء أهداف الربنامج،
فهي متثّل محور املنهج عند تخطيطه وتنفيذه وتقوميه ،وقد ت ّم عند صياغة أهداف الربنامج
اشتقاقها من املصادر املختلفة واملتمثّلة يف فلسفة املجتمع وحاجاته ،وفلسفة الرتبية الحديثة،
وطبيعة املتعلّمني ،وحاجاتهم وميولهم ،وخصائص املرحلة العمرية ،وكذلك طبيعة عمل ّية التعلم،
التخصصات العلمية عىل وجه الخصوص .ويكمن الهدف
وأهداف السنة التحضريية عا ّم ًة ومنهج
ّ
الرئيس للربنامج التعليمي يف امتالك طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز ملفاهيم
املواطنة الرقمية ومهاراتها ،واملتمثّلة بـ :التن ّور الرقمي  ،والوصول الرقمي ،والتواصل الرقمي،
والص ّحة الرقمية ،وقواعد السلوك الرقمي ،والقانون الرقمي ،والحقوق والواجبات الرقمية ،واألمن
الرقمي ،والتجارة الرقمية .وبصورة أكرث تحديدا ً،تض ّمن الربنامج التعليمي األهداف اآلتية:
	–إملام الطالّب مبفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها ،وربطها بالواقع الفعيل ،بحيث يتك ّون
لديهم رؤية واضحة عن تلك املفاهيم واملهارات وأثرها عىل حياتهم ومجتمعهم.
	–تنمية الوعي لدى الطالّب نحو املامرسات األخالقية مبا يسهم يف تشكيل السلوك اإليجايب
لديهم عند استخدام التقنية ،وتطبيقها يف الحياة اليومية.
	–مساعدة الطالّب عىل التميّز بني االستخدام األمثل للتقنية ،وبني االستخدام املفرط لها.
	–املقارنة بني أنواع الربامج والتطبيقات اإللكرتونية ،من خالل اختيار ما يناسب حاجاتهم.
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	–متكني الطالّب من تحديد مواصفات املواطن الرقمي.
	–استنتاج الطالّب للمفهوم الشامل للمواطنة الرقمية.
	–اقرتاح الطالّب حلول للح ّد من التأثري السلبي للتقنية.
	–توضيح قواعد السلوك الرشايئ الرقمي الصحيح للطالّب ،وأه ّم اإلجراءات التي يجب اتباعها
عند عملية الرشاء والبيع من خالل األنرتنت.
	–مناقشة الطالّب لحقوقهم وواجباتهم الرقمية ،واالستخدام املسؤول للتقنية.
	–مناقشة الطالّب أدوارهم كمستخدمني للتقنية يف الحفاظ عىل االستخدام املستدام.
	–تعريف الطالّب بأه ّم عنارص املواطنة الرقمية.
	–مامرسة الطالّب بعض مهارات املواطنة الرقمية الالزمة يف املجتمع الرقمي.
	–تأصيل األساس القانوين لحقوق املواطن وواجباته الرقمية.
	–تحديد مصادر التهديدات الرقمية ،وكيفية الحامية منها.
	–استنتاج الطالّب للمشكالت االجتامعية والنفسية والجسديّة ،ج ّراء االستخدام الخاطئ
للتقنية ،وطرق الوقاية منها.
	–توضيح أنواع الجرائم اإللكرتونية التي تط ّبق فيها اإلجراءات النظامية ،وكيفية التعامل
معها ،والوقاية منها.
	–التأكيد عىل أه ّمية التن ّور الرقمي ،ورضورة نرش ثقافة املواطنة الرقمية.
	–تحليل االهتامم املتزايد من قبل الدولة نحو التح ّول الرقمي الذي يشمل مرافق املجتمع كافّة.
3 .3محتوى موضوعات البرنامج التعليمي:

يُع ّد املحتوى أحد العنارص األساسية التي يقوم عليها الربنامج التعليمي ،ويقصد باملحتوى يف
هذا الربنامج نوعية املعارف والخربات التي وقع عليها االختيار ،ونظّمت بطريقة متكّن من تحقيق
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أهداف الربنامج ,وأخذ يف االعتبار عند إعدادها الفروق الفردية بني الطالّب .كام ُروعي يف محتوى
الربنامج التعليمي املطبّق توفّر مجموعة من املعايري متثّلت يف اآليت:
	–قيام الربنامج التعليمي عىل أهداف واضحة ومح ّددة.
	–مراعاة الربنامج التعليمي للتنظيم السيكولوجي واملنطقي عند إعداده.
	–اتصاف الربنامج التعليمي بالتوازن من حيث العمق واالتساع ,مبا يتناسب ومستوى الطالّب.
	–إمكانية استخدام أكرث من اسرتاتيجية للتدريس يف الربنامج التعليمي.
	–االستفادة من تقنيات التعليم الحديثة يف الربنامج التعليمي.
الطلب ،مع إيضاح كيفية القيام بها،ودرجة
	–يصف الربنامج التعليمي األنشطة املطلوبة من ّ
تكرارها,،ومستوى األداء فيها.
	–اشتامل الربنامج التعليمي عىل أمناط وأدوات تقويم حديثة لتقدير درجة ما حقّقه الطالّب.
	–احتواء الربنامج التعليمي عىل خربات تعلّم تسهم يف إتقان تعلّم املفاهيم واملهارات
املح ّددة.
	–تقديم الربنامج التعليمي مصادر القراءات اإلثرائية لغرض متكني الطالّب من االستزادة العلمية.
	–روعي يف املجاالت التي يغطّيها الربنامج التعليمي ،احتواء كالً منها ،عىل مكونات أساسية،
تتمثل يف عنوان املوضوع ,واملفاهيم واملهارات الرئيسة للموضوع ،وأهداف املوضوع،
واسرتاتيجيات التدريس ،والوسائل التعليمية ،واألنشطة التعلمية ،والقراءات اإلثرائية،
وأمناط التقويم وأدواته.

قامئة مفاهيم املواطنة الرقمية:
بناء عىل ما سبق؛ ت ّم اختيار محتوى الربنامج التعليمي ملفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها
املطلوب تنميتها لدى طالّب السنة التحضريية ،وذلك من خالل مراجعة األدب الرتبوي والدراسات
السابقة (املسلامين2014 ،؛ الحرصي2016 ،؛ السيد2017 ،؛ الصاعدي2017 ،؛ &Bennett
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Fessenden, 2006؛ )Bailey& Ribble, 2007, Al-Zahrani, 2015؛ حيث ت ّم تنظيم املحتوى
كل موضوع مجموعة من املفاهيم ذات الصلة به والتي
يف تسعة موضوعات يندرج تحت مظلّة ّ
وصل عددها إىل ( )72مفهوما ،وذلك عىل النحو اآليت:
املوضوع األ ّول -التن ّور الرقمي ( :)Digital Literacyيشتمل عىل املفاهيم اآلتية:
1.1املواطنة الرقمية (.)Digital Citizenship
2.2املواطن الرقمي (.)Digital Citizen
3.3محو األ ّمية الرقمية .))Digital Literacy
4.4الفجوة الرقمية (.)Digital divide
5.5املصادر الرقمية (.)Digital sources
6.6املستج ّدات الرقمية (.)Digital developments
7.7السحب الرقمية (.)Digital clouds
8.8التطبيقات الرقمية النقّالة (.)Mobile Digital Applications
9.9شبكات التواصل االجتامعي (.)Social Networks
املوضوع الثاين -الص ّحة الرقمية ( :)Digital Healthيتض ّمن املفاهيم اآلتية:
1.1الص ّحة الرقمية(. )Digital Health
 2.2إدارة الوقت الرقمي (.)Digital Time Management
 3.3اإلدمان الرقمي .))Digital Addiction
 4.4العزلة الرقمية (.)Digital Isolation
5.5اإلجهاد البرصي (.)Visual fatigue
 6.6املخاطر السمعية والبرصية (.)Audiovisual love
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املوضوع الثالث -التواصل الرقمي ( :)Digital Communicationيحتوي عىل املفاهيم اآلتية:
1.1التواصل الرقمي (.)Digital communication
2.2البصمة الرقمية (.)Digital Footprint
 3.3التواصل بالوسائط املتع ّددة (.)Communicate with multimedia
 4.4التواصل الفوري واملؤ ّجل (.)Immediate and deferred communication
 5.5أدوات التواصل الرقمي (.)Digital communication tools
6.6غرفة املحادثة (.)Chat rooms
املوضوع الرابع -الوصول الرقمي( :)Access Digitalيشتمل عىل املفاهيم اآلتية:
1.1الوصول الرقمي .))Digital Access
 2.2املشاركة الرقمية (.)Digital participation
 3.3مح ّركات البحث (.)Search Engines
 4.4الشبكات الرقمية (.)Digital Networks
 5.5متصفّح الويب (.)Web Browser
 6.6التعلّم عن بعد (.)Distance learning
املوضوع الخامس -قواعد السلوك الرقمي( :)Digital Etiquetteيتض ّمن املفاهيم اآلتية:
1.1السلوك الرقمي (.)Digital Behavior
2.2آداب التعامل الرقمي (.)Digital etiquette
3.3األخالقيات الرقمية (.)Digital Ethics
 4.4الوعي الرقمي (.)Digital awareness
5.5التعلّم الرقمي (.)Digital Learning
6.6العمل التط ّوعي الرقمي (.)Digital Volunteer Work
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املوضوع السادس -القانون الرقمي  )Digital Law(:يحتوي عىل املفاهيم اآلتية:
1.1القانون الرقمي (.)Digital Law
2.2رسقة الهويّة (.)Identity Theft
3.3الرسقة العلمية الرقمية (.)Digital Plagiarism
4.4التسلّط الرقمي (.)Cyber bullying
التجسس الرقمي (.)Digital Spying
ّ 5.5
6.6التخفّي الرقمي (.)Digital Stealthy
7.7التلفّظ الرقمي (.)Pronunciation
8.8االبتزاز الرقمي (.)Digital extortion
9.9التن ّمر الرقمي (.)Digital bullying
1010الشذوذ الرقمي (.)Digital anomaly
 1111الجرائم الرقمية (.)Digital Crimes
 1212اإلرهاب الرقمي (.)Digital terrorism
 1313القرصنة الرقمية (.)Digital piracy
 1414الرقم الرسي (.)Password
 1515األمن الشخيص (.)Personal Security
 1616املتطفّل الرقمي (.)Digital spam
1717املواقع املشبوهة (.)Suspicious sites
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املوضوع السابع -الحقوق واملسؤوليات الرقمية ()Digital Rights & Responsibilities
يشتمل عىل املفاهيم اآلتية:
1.1الح ّرية الرقمية (.)Digital Freedom
 2.2الحقوق الرقمية (.)Digital Rights
 3.3املسؤوليات الرقمية (.)Digital Responsibilities
4.4امللكية الرقمية .))Digital Copyright
5.5الخصوصية الرقمية (.)Digital Privacy
6.6املوضوع الثامن -األمن الرقمي )Security Digital(:يتضمن املفاهيم اآلتية:
7.7األمن الرقمي (.)Digital Security
 8.8الوقاية الرقمية (.)Digital prevention
 9.9الفريوس الرقمي )Digital Virus(.
 1010برامج الحامية (.)Protection programs
 1111الجدار الناري (.)Fire wall
 1212التشفري (.)Encryption
 1313التنزيل (.)Download
 1414االخرتاق الرقمي (.)Digital Breakthrough
التجسس (.)Spyware
برنامج
ّ
املوضوع التاسع -التجارة الرقمية ( :)Digital Commerceيحتوي عىل املفاهيم اآلتية:
1.1التجارة الرقمية (.)Digital Commerce
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2.2املوقع التجاري الرقمي (.)Digital Business Site
3.3التس ّوق الرقمي (.)Digital Shopping
4.4الدفع الرقمي (.)Digital payment
 5.5برنامج اإلعالنات (.)Adware
الغش الرقمي (.)Digital cheating
ّ 6.6
 7.7االحتيال الرقمي (.)Digital Phishing
 8.8رسقة الحسابات (.)Stealing accounts

قامئة مهارات املواطنة الرقمية:
بالرجوع إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة (الجزار2014 ،؛ رشف والدمرداش2014 ،؛
املسلامين2014 ،؛ املعجب واملنترشي2015 ،؛ السيد2017 ،؛ امللحم2018 ،؛ Berson & Berson,
 )2003 Crowe, 2006 d’Haenens, Koeman & Saeys, 2007؛ وقد تم تحديد قامئة مهارات
املواطنة الرقمية يف املجاالت التسعة املشار لها أعاله والتي بلغ عددها ( )50مهارة ،وهي عىل
النحو اآليت:
املوضوع األول -التن ّور الرقمي ( :)Digital Literacyتتض ّمن املهارات اآلتية:
1.1استخدام املصادر الرقمية كاملكتبات الرقمية.
2.2دخول املواقع الرقمية ملتابعة آخر املستج ّدات الرقمية.
3.3إنشاء حساب يف السحابة الرقمية.
4.4االشرتاك يف التطبيقات الرقمية النقّالة.
5.5التعامل مع شبكات التواصل االجتامعي.
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املوضوع الثاين -الص ّحة الرقمية ( :)Digital Healthيشتمل عىل املهارات اآلتية:
1.1التمكّن من األوضاع الصحيحة للجلوس أمام الحاسوب واألجهزة الذكّية.
2.2استخدام اليدين بشكل صحيح عند التعامل مع لوحة املفاتيح.
3.3ضبط حدود الوقت لالستخدام الرقمي.
4.4عدم النظر بشكل مستم ّر للشاشة.
املوضوع الثالث -التواصل الرقمي (:)Digital Communication
يحتوي عىل املهارات اآلتية:
1.1إرسال الوسائط املتع ّددة واستقبالها.
2.2التواصل مع الجهات الرسمية.
 3.3استخدام أدوات التواصل الرقمي التي تس ّهل التواصل مع األصدقاء مثل املنتديات
وغرف الدردشة والربيد اإللكرتوين.
املوضوع الرابع -الوصول الرقمي( :)Access Digitalيتض ّمن املهارات اآلتية:
1.1إنشاء الحسابات الرقمية.
2.2استخدام مح ّركات البحث للوصول إىل املعلومات.
3.3االتصال بشبكة األنرتنت ومشاركة املعلومات.
4.4استخدام أنواع متن ّوعة من املتصفّحات.
املوضوع الخامس -قواعد السلوك الرقمي( :)Digital Etiquetteيشمل عىل املهارات اآلتية:
1.1التأكّد من القواعد اللغوية والنحوية عند الكتابة يف الربيد اإللكرتوين.
2.2احرتام آراء اآلخرين.
3.3التأكّد من مصادر املعلومات قبل نرشها.
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4.4ذكر مصدر املحتوى الرقمي عند االستفادة أو االقتباس منه.
5.5املوضوع السادس -القانون الرقمي )Digital Law( :يحتوي عىل املهارات اآلتية:
6.6نرش اآلراء الشخصية يف إطار القواعد املرشوعة.
7.7رفض أي طلب إلقامة عالقات رقمية مجهولة.
8.8عمل حظر عىل األِشخاص غري املرغوب فيهم.
9.9عدم استقبال املوا ّد اإلباحية ونرشها.
1010تج ّنب أمناط الجرمية والتجاوزات الرقمية.
املوضوع السابع -الحقوق واملسؤوليات الرقمية (:)Digital Rights and Responsibilities
1.1تتض ّمن املهارات اآلتية:
2.2احرتام حقوق امللكية الفكرية لآلخرين.
3.3إنشاء الهويّة الرقمية الخاصة.
4.4التأكد من هويات اآلخرين.
5.5قراءة بيانات الخصوصية ألي برنامج قبل تثبيته.
6.6عدم فتح امللفات غري املعروفة وغري املوثوقة.
7.7عدم االنجراف خلف الرسائل املغرية.
8.8تج ّنب استخدام برامج الدردشة واملحادثة مع أشخاص غري معروفني.
املوضوع الثامن -األمن الرقمي ( :)Security Digitalيشتمل عىل املهارات اآلتية:
التجسس.
1.1البحث عن برامج
ّ
2.2تغيري إعدادات األمان يف مستعرض الويب.
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 3.3ضبط إعدادات جدار الحامية.
4.4تشغيل وضع األمان.
5.5االحتفاظ بنسخ احتياطية عن طريق السحابة اإللكرتونية.
6.6استخدام مضاد فريوسات وحامية أمنية لإلنرتنت عىل الكمبيوتر والهاتف الذيكّ.
7.7االحتفاظ باملعلومات امله ّمة والشخصية يف ملفّات محم ّية بكلمة مرور.
8.8تغيري كلامت املرور بانتظام لحامية الخصوصية.
9.9تشفري البيانات.
املوضوع التاسع -التجارة الرقمية ( :)Digital Commerceيحتوي عىل املهارات اآلتية:
1.1الدفع املايل من خالل بطاقات التسوق الرقمية.
2.2التفاعل مع التطبيقات الخاصة بالرشاء والبيع عرب اإلنرتنت.
الغش التجاري الرقمي.
3.3الحذر من ّ
4.4رشاء السلع القانونية.
5.5البحث قبل رشاء أي يشء من خالل سوق اإلنرتنت.
6.6استخدام أدوات التجارة الرقمية مثل األمازون وأيباي.
7.7استخدام وسائل آمنة الرشاء عرب اإلنرتنت.
8.8التعامل مع املواقع التجارية املشهورة.
9.9قراءة معلومات وسياسة املوقع التجاري قراءة ج ّيدة.
4.4تدريس البرنامج التعليمي

يع ّد استخدام اسرتاتيجيات التدريس ومناذجه الحديثة التي تعتمد عىل تفاعل الطالّب مع بعضهم،
والتعلّم الذايت من الطرق املساعدة يف تحقيق األهداف التعليمية املتوقعة منهم ،بحيث يكون فيها
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دور املحارض قائد ومو ّجهة للعملية التعليمية التعلمية مبا يتناسب مع طبيعة املحتوى واألهداف
املخصص لتقديم موضوعات الربنامج.
املح ّددة سلفاً ،ومبا يتوافق مع مستوى الطالّب ،والوقت ّ

•االسرتاتيجيات والنامذج التدريسية
استخدمت العديد من اسرتاتيجيات التدريس ومناذجه الحديثة ،واملتمثّلة يف اسرتاتيجية
حل املشكالت
التعلّم املنظّم ذاتياُ ،واسرتاتيجية االستكشاف ،واسرتاتيجية االستقصاء ،واسرتاتيجية ّ
إبداعياً ،ومنوذج التعلّم التعاوين ،ومنوذج التعلّم التوليدي.

•الوسائل التعليمية
متّت االستفادة من الوسائل التعليمية الحديثة عند تقديم موضوعات الربنامج التعليمي ،فقد
استخدم العرض املريئ ،والس ّبورة الذك ّية ،ومقاطع الفيديو ،والصور التوضيحية ،واستقبال األفالم
التعليمية ،وأوراق العمل املطبوعة.

•األنشطة التعلمية
تض ّمن الربنامج التعليمي مجموعة من األنشطة املنوط بالطالّب القيام بها ،وقد روعي يف
تنظيمها التوازن والتكامل فيام بينها مبا يسهم يف تحقيق األهداف املرج ّوة ،ومتثّلت يف اآليت:
	–إعداد نرشات توعوية عن بعض السلوكيات غري املرغوبة يف الجامعات.
	–جمع صور ورسوم تتعلّق ببعض املوضوعات والتعليق عليها.
	–مناقشة مواقف افرتاضية وإبداء الرأي فيها.
الحواس للوصول إىل حقائق األشياء وفهم العالقات بينها ،مبا ينعكس إيجابياً عىل
	–توظيف
ّ
تنمية أمناط التفكري والسيام التفكري الناقد لدى الطالب.

•القراءات اإلثرائية
ق ّدمت مجموعة من املصادر واملراجع بهدف اإلثراء املعريف ملوضوعات الربنامج التعليمي،
مبا ميكّن من الرجوع إليها للتع ّمق يف جوانب معيّنة من الربنامج ولالستزادة املعرفية.
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5.5تقويم البرنامج التعليمي:

تهدف عمليّة التقويم إىل التأكّد من تحقيق األهداف التعليمية املرج ّوة ،إضافة إىل مساهمتها
يف قياس أمناط السلوك التي ح ّددتها األهداف ،وتعريف الطالب باملستوى الذي وصل إليه.
وتتمثّل املراحل التقوميية للربنامج التعليمي يف اآليت:
	–التقويم القبيل :ي ُجرى قبل تطبيق الربنامج التعليمي ،بغية التع ّرف عىل درجة امتالك
الطالّب ملفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها املزمع تقدميها يف الربنامج.
	–التقويم املرحيل (مالحظة األداء العميل) :وهو مصاحب للربنامج التعليمي يف مراحله
مم ميكّن املحارض من تصحيح
املختلفة لتقويم أداء الطالّب ،وتقديم التغذية الراجعة لهمّ ،
املسار وبلوغ األهداف التعليمية .ومن األدوات التي استخدمت يف ذلك األسئلة التي
كل موضوع ،والتكاليف البحثية.
تعقب ّ
	–التقويم البعدي :يع ّد مبثابة التقويم النهايئ الذي يت ّم عقب تطبيق الربنامج التعليمي،
التحسن والتق ّدم التي طرأت عىل أداء الطالّب بعد
وميكن من خالله تحديد درجة
ّ
دراستهم ملوضوعات الربنامج ،وبالتايل ميكن الحكم عىل درجة فاعلية الربنامج التعليمي
الذي ت ّم تطبيقه.

أداتا الدراسة
أ ّوالً -اختبار التحصيل املعريف :تع ّد االختبارات التحصيلية من أكرث أنواع االختبارات املق ّننة
استخداما نظرا ً لدورها الفاعل يف تحديد مستوى ما تعلّمه الطلبة يف مق ّرر أو أكرث من املق ّررات
الدراسية يف م ّدة زمن ّية مح ّددة ،وكذلك تحديد نواحي الق ّوة والضعف فيام درسوه (سعادة والعمريي،
 .)2019وت ّم إعداد اختبار التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية وفقاً للخطوات اآلتية:

•بناء اختبار التحصيل املعريف :اشتمل عىل ثالث خطوات ،وهي:
	–تحديد الهدف من االختبار :هدف اختبار التحصيل املعريف التع ّرف إىل قياس امتالك طالّب
السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة ملفاهيم املواطنة الرقمية قبل
تطبيق الربنامج التعليمي وبعده.
مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

109

	–تحديد مجاالت االختبار ومفاهيمه :متثّلت مجاالت االختبار يف املجاالت التسعة الرئيسة
بكل مجال والبالغ عددها ( )72مفهوما.
للمواطنة الرقمية واملفاهيم املرتبطة ّ
	–صياغة فقرات االختبار :ت ّم االعتامد عىل منط األسئلة املوضوعية يف صياغة فقرات االختبار،
فقد استخدمت أسئلة الصواب والخطأ ،وأيضا أسئلة االختيار من متع ّدد حيث تىل كل
فقرة أربعة بدائل يختار الطالب بديالً واحدا ً من بينها هو البديل الصواب ،وأخريا ً أسئلة
املزاوجة .وقد روعي يف صياغة فقرات االختبار االعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند
صياغة الفقرات املوضوعية ،كام متّت كتابة التعليامت الخاصة باالختبار وكيفية اإلجابة
عنها يف منوذج اإلجابة املع ّد لهذا الغرض.

•صدق اختبار التحصيل املعريف :وم ّر بالخطوات الثالث اآلتية:
	–الصدق الظاهري لالختبار :عرض الباحث االختبار عىل مجموعة من املحكّمني وصل
عددهم إىل ( )15من ذوي االختصاص يف مجال املناهج وطرق التدريس ،وتقنيات التعليم،
والتعلّم اإللكرتوين ،والحاسب اآليل ،وقد وضعت بعض املالحظات وق ّدمت بعض املقرتحات
من قبلهم عىل فقرات االختبار من الناحية الرتبوية والعلمية .وقد ت ّم اعتامد نسبة اتفاق
( )80%من مجموع املحكّمني ،أي بواقع اتفاق (ُ )12محكّام العتامد التعديل والحذف
واإلضافة ،حيث ظهر االختبار يف نسخته النهائية املشتملة عىل ( )40فقرة ،موزّعة عىل
( )15فقرة ألسئلة الصواب والخطأ ،و( )15فقرة ألسئلة االختيار من متع ّدد ،و( )10فقرات
ألسئلة املزاوجة.
	–التجربة االستطالعية لالختبار :ت ّم تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار عىل ( )20طالبا
من طالّب السنة التحضريية خارج ع ّينة الدراسة وذلك بهدف حساب معامل السهولة
والصعوبة لفقرات االختبار ،حيث تراوح معامل السهولة لفقرات االختبار ما بني (-0,40
 ،)0,80يف حني تراوح معامل الصعوبة بني ( ،)0,50-0,20وبالتايل فإ ّن جميع فقرات االختبار
تقع داخل النطاق املح ّدد (أبو عالم .)2006 ،بعد ذلك ت ّم حساب تباين فقرات االختبار
لكل فقرة ،واتّضح أ ّن جميع الفقرات تراوحت بني (،)0,60-0,40
ملعرفة القدرة التميزية ّ
تبي من خالل التجربة االستطالعية
وتقع أيضاً ضمن النطاق املح ّدد (عودة ،)2014 ،وقد ّ
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متوسط الزمن املناسب إلنهاء جميع الطالب اإلجابة عن جميع فقرات االختبار ()45
أ ّن ّ
لكل فقرة من فقرات سؤال
دقيقة ،وت ّم تقدير درجات االختبار بواقع) درجة ونصف) ّ
لكل فقرة من فقرات سؤال
الصواب والخطأ مبجموع ( )22,5درجة ،و(درجة ونصف) ّ
لكل فقرة من فقرات سؤال
االختيار من متع ّدد مبجموع ( )22,5درجة ،و(درجة ونصف) ّ
املزواجة مبجموع ( )15درجة ،وبذلك أضحى االختبار يض ّم ( )40سؤاالً ،وأصبحت الدرجة
العظمى لالختبار ( )60درجة ،والدرجة الصغرى صفرا ً.
كل سؤال والدرجة
	–الصدق البنايئ لالختبار :ت ّم حساب معامالت ارتباط بريسون بني درجة ّ
كل سؤال مع الدرجة الكلّية لالختبار
الكلّية ،وذلك لتوضيح ق ّوة االرتباط بني درجات ّ
الذي تنتمي إليه ،وقد بلغ معامل األسئلة مع الدرجة الكلّية يساوي ( ،)0,89وتعترب هذه
القيمة مرتفعة وهي دالّة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α≤0,05وهذا يؤكّد أ ّن االختبار
يتمتّع بدرجة عالية من االتساق الداخيل (أبو النرص2004 ،؛ & Cohen, Mannion
.)Morrisonn, 2011
	–ثبات االختبار :استخدمت طريقة االختبار وإعادة االختبار( )Test-Retestلغرض التحقّق
من ثبات اختبار التحصيل املعريف ،حيث أ ُعيد تطبيق االختبار بعد مرور أسبوعني عىل نفس
العيّنة يف التجربة االستطالعية ،ووصل معامل االرتباط بريسون ( )Personبني الدرجات
املحصلة يف التطبيقني ( ،)0,82وهي قيمة ثبات مقبولة تدفع نحو الثقة يف تطبيق االختبار.
ّ
وت ّم حساب قيمة ألفا كرونباخ ( )Cronbach alphaوجاءت النتيجة ( ،)0,88وهو معامل
ثبات مرتفع ( .)Jackson, 2006وهكذا أصبح االختبار صالحاً وجاهزا ً للتطبيق.
ثانياً -بطاقة املالحظة :ت ّم االطالع عىل عدد من املقاييس التي ص ّممت لقياس املهارات
بشكل عام ومقاييس املهارات الرقمية بصفة خاصة ،كدراسة (الس ّيد2017 ،؛ Driver, Guesen,
& Tiberghien, 1993؛ Ribble, 2004, 2016؛ Boz, 2008؛ Simsek & Simsek, 2013؛
 .)Buente, 2015واستخدم مقياس ثاليث لتقدير درجة استجابات ع ّينة الدراسة عىل فقرات
واملتوسطة ()2
متوسطةٌ ،منخفضةٌ) ،حيث أُعطيت املرتفع ُة ( )3درجات،
ّ
البطاقة وهي (مرتفعةٌّ ،
درجتني ،واملنخفضة ( )1درجة واحدة.
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•بناء بطاقة املالحظة :اشتمل عىل ثالث خطوات ،وهي:
تحديد الهدف من بطاقة املالحظة :هدفت هذه البطاقة إىل قياس مهارات املواطنة الرقمية
لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة قبل تطبيق الربنامج
التعليمي وبعده.
تحديد مجاالت بطاقة املالحظة ومهاراتها :متثّلت مجاالت بطاقة املالحظة يف املجاالت التسعة
بكل مجال منها والتي وصل عددها إىل( )50مهارة.
الرئيسة للمواطنة الرقمية واملهارات املرتبطة ّ
صياغة فقرات بطاقة املالحظة :ت ّم التأكّد من استيفاء االعتبارات الها ّمة التي يجب مراعاتها
الخاصة بالبطاقة.
عند صياغة فقرات بطاقة املالحظة ،كام متّت كتابة التعليامت
ّ

•صدق بطاقة املالحظة :تضمن الخطوات الثالث اآلتية:
	–الصدق الظاهري لبطاقة املالحظة :عرضت بطاقة املالحظة يف نسختها األ ّولية عىل مجموعة
من املحكّمني مك ّونة من ( )15مح ّكامً من ذوي االختصاص يف مجال املناهج وطرق التدريس
وتقنيات التعليم؛ وذلك للتأكّد من مدى انتامء الفقرات ألغراض البطاقة ،ويف ضوء اقرتاحاتهم
ت ّم إجراء بعض التعديالت من حذف وإضافة وإعادة صياغة لبعض الفقرات ،وقد ت ّم اعتامد
حكم العتامد التعديل
نسبة اتفاق ( )80%من مجموع املحكّمني ،أي بواقع اتفاق (ُ )12م ّ
والحذف واإلضافة ،ويف ضوء ذلك ت ّم األخذ بآراء املحكّمني وإجراء التعديالت الرضورية،
وتك ّونت بطاقة املالحظة يف نسختها النهائية من ( )50فقرة ،موزّعة عىل ( )5مهارات ملجال
التن ّور الرقمي ،و( )4مهارات ملجال الص ّحة الرقمية ،و( )3مهارات ملجال التواصل الرقمي،
و( )4مهارات ملجال الوصول الرقمي ،و( )4مهارات ملجال قواعد السلوك الرقمي ،و()5
مهارات ملجال القانون الرقمي ،و( )7مهارات ملجال الحقوق واملسؤوليات الرقمية ،و()9
مهارات ملجال األمن الرقمي ،وأخريا ً ( )9مهارات ملجال التجارة الرقمية.
	–الصدق البنايئ لبطاقة املالحظة :ت ّم تطبيق البطاقة عىل ع ّينة استطالعية مك ّونة من ()20
طالبا ،من خارج أفراد ع ّينة الدراسة األصلية ،ومن ث ّم استخراج معامالت صدق االتساق
كل فقرة من الفقرات مع
بحساب معامل ارتباط بريسون ( )Pearson Correlationبني ّ
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الدرجة الكلّية للبطاقة بقصد إظهار مدى اتساق الفقرات يف قياس املجاالت الواردة فيها،
وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط لفقرات البطاقة بني ( )0,86و( )0,94وبداللة إحصائية
مم ّ
يدل عىل مناسبة هذه الفقرات لقياس مستوى مامرسة الطالب
عند مستوى(ّ ،)α≤ 0,01
ملهارات املواطنة الرقمية (أبو عالم .)2018،ويف ضوء نتيجة االتساق الداخيل لفقرات بطاقة
أي فقرة من فقرات البطاقة .وقد ظهر أ ّن قيم معامالت ارتباط الفقرات
املالحظة ،مل تحذف ّ
ترتبط بالدرجة الكلّية للبطاقة ارتباطًا تجاوز ( )0,90ويوصف باالرتباط املرتفع (الزعبي
وطالفحة2012 ،؛ عودة .)2014 ،وقد رافق هذا االرتباط املرتفع داللة إحصائية (،)α≤0,01
مم يؤكّد أ ّن بطاقة املالحظة تتمتّع بدرجة عالية من الصدق البنايئ.
ّ
	–ثبات بطاقة املالحظة :ت ّم حساب ثبات بطاقة املالحظة عن طريق معامل االتفاق ،حيث
ط ّبقت بطاقة املالحظة عىل أفراد الع ّينة االستطالعية املك ّونة من ( )20طالبا ،لحساب
م ّرات االتفاق واالختالف ،للتأكّد من إعطائها نتائج مشابهة يف حال استخدامها م ّرة أخرى،
وكام ذكر كوبر ( )Cooper, 1981فإ ّن هذه الطريقة تتطلّب وجود أكرث من ِ
مالحظ (اثنني
كل
مستقل ّ
ّ
عادةً) لتحديد أداء الشخص املراد مالحظته وىف نفس الوقت ،وأن يعمال بشكل
عن اآلخر ،وأن يستخدم كال من املالحظني نفس الرموز لتسجيل األداءات التي تحدث أثناء
م ّدة املالحظة ،وأن ينتهي كالهام من التسجيل يف نفس التوقيت يف نهاية امل ّدة الزمنية
املخصصة للمالحظة .وباستخدام معادلة كوبر ( ،)Cooper Equationوهي:
الكلّية
ّ
معامل االتفاق =

عدد م ّرات االتفاق بيـن ِ
املالحظ األ ّول واملالحظ الثاين
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف

x100%

كل طالب عىل
وىف ضوء هذه الخطوات؛ ت ّم حساب ثبات بطاقة املالحظة ،حيث ت ّم مالحظة ّ
حدة ،مرة واحدة من قبل الباحث ومالحظ آخر مساعد له ،وبعد رصد التقديرات الك ّمية قام
الباحث بحساب مدى االتفاق واالختالف بينه وبني املالحظ اآلخر .وقد تجاوزت قيم معامل
املتوسط الحسايب
االتفاق بني املالحظني ( )80%وهذا يُع ّد ّ
مؤشا ً لثبات عملية املالحظة ،وبحساب ّ
مم ّ
يدل عىل أ ّن البطاقة تتمتّع بدرجة
لنسب االتفاق بني املالحظني ،وجد أنه يساوي (ّ ،)92%
عالية من الثبات تدعو إىل الثقة يف تطبيقها عىل ع ّينة الدراسة.
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األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
املتوسطات الحسابية ،االنحرافات املعيارية).
1.1اإلحصاء الوصفي البسيط (النسبة املئوية،
ّ

2.2اإلحصاء االستداليل (اختبار كوملوجروف  -سمرينوف لطبيعة توزيع البيانات ،معامل آلفا
كرونباخ للثبات ،اختبار ”ت” للقياس القبيل والبعدي للفروق ،مربع إيتا لقياس حجم
املتغي املستقل ،معامل بريسون
ّ
املتغي
املستقل ،معادلة الكسب لبالك لقياس فاعلية ّ
أثر ّ
إليجاد قيمة معامل االرتباط ،معامل االنحدار الخطّي للتن ّبؤ).

إجراءات الدراسة:
متثّلت إجراءات الدراسة يف الخطوات اآلتية:
1.1االطالع عىل األدب الرتبوي والتقني املتصل بهذه الدراسة ،ألجل تحديد مشكلة الدراسة
وطرح أسئلتها ،ووضع فرضياته ،وتأطري أهدافها ،وإبراز أه ّميتها ،وعرض الدراسات
السابقة والتعليق عليها.
 2.2تحديد مجتمع الدراسة وع ّينتها.
 3.3تحديد منهج الدراسة.

املتخصصني يف املناهج وطرق
4.4بناء الربنامج التعليمي ،وإعداد أدواتها .وتحكيمها من
ّ
التدريس وتقنيات التعليم والتقويم ،وتعديلها وفقا ملالحظاتهم ومقرتحاتهم.
5.5إجراء الدراسة االستطالعية للتطبيق شبه التجريبي ألدايت الدراسة.
 6.6اختيار ع ّينة الدراسة من طالّب السنة التحضريية.
7.7تطبيق الربنامج التعليمي عىل عيّنة الدراسة من طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك
عبد العزيز يف مدينة ج ّدة .وكذلك التطبيق القبيل والبعدي ألدايت الدراسة.
8.8التحليل اإلحصايئ لبيانات أدايت الدراسة.
9.9عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها.
التوصل إىل استنتاجات الدراسة ،وتقديم التوصيات وطرح املقرتحات.
ّ 1010
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نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤال األ ّول
ما فاعلية الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية لدى
طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة؟

الفرض ّية األوىل
متوسطي درجات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بني ّ
مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة
الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة .والختبار مدى
ص ّحة الفرضية ت ّم التطبيق القبيل الختبار التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية ث ّم دراسة
مفاهيم املواطنة الرقمية من خالل برنامج بريزي ،ثم متّت إعادة تطبيق االختبار التحصييل
املعريف عىل مجموعة الدراسة ويف ضوء داللة الفروق باستخدام اختبار»ت «ت ّم حساب مربّع إيتا
( ،)η2كام يف الجدول اآليت:
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) وحجم األثر (مربّع
جدول رقم ()1
ّ
إيتا) للفروق يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية
االنحراف درجة
املستوى املجموعة العدد املتوسط
املعياري الحرية
مفاهيم قبيل
املواطنة
الرقمية بعدي

30

14,83

4,267

30

50,83

5,95

29

الداللة حجم
قيمة قيمة عند التأثري
«ت» الداللة مستوى (مربّع
 0.01إيتا)
 0,000 -43,278دالة

0,926
كبري
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متوسط
يظهر الجدول ( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0,01بني ّ
ومتوسط درجات القياس البعدي عىل مفاهيم املواطنة الرقمية وذلك
درجات القياس القبيل،
ّ
متوسطات القياسني (،)43,279
لصالح القياس البعدي ،فقد بلغت قيمة (ت) لداللة الفرق بني ّ
مم يعني رفض الفرضية الصفرية األوىل،
وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ّ ،)0,01
تنص عىل أنّه :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
واستبدالها بالفرضية البديلة املو ّجهة والتي ّ
متوسطي درجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي
مستوى الداللة ( )α≤0,01بني ّ
يف اختبار التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك
عبد العزيز يف مدينة ج ّدة ،حيث أوضحت النتائج وجود فروق دالّة لصالح القياس البعدي.
وقد بلغت قيمة حجم األثر باستخدام مربّع إيتا ( ،)0,926وهي قيمة كبرية ّ
تدل عىل أ ّن
نسبة كبرية من الفروق تعزى إىل الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي.

الفرضية الثانية
ال توجد فاعلية للربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف إكساب مفاهيم املواطنة
الرقمية لدى طالب السنة التحضريية بجامعة امللك عبدالعزيز يف مدينة جدة .وتم حساب
الفاعلية مبعادلة الكسب املعدل لبالك وفق الجدول (.)2
جدول ( )2حساب فاعلية التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية مبعادلة الكسب املعدّ ل لبالك
املستوى

ن

متوسط درجات
ّ
القياس القبيل

مفاهيم املواطنة الرقمية 14.83 30

متوسط درجات
ّ
القياس البعدي
50.83

نسبة الكسب املستوى
املعدّ ل اإلحصايئ
1.21

مقبول

يبي الجدول( )2أ ّن تأثري الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي مقبول بالنسبة إىل
ّ
القياس البعدي مقارنة بالقياس القبيل ،حيث أ ّن درجة الفاعلية لبالك تساوي أو تفوق (،)1,2
ودرجة الكسب الحالية تساوي ( ،)1,21وهذا يؤكّد فاعلية الربنامج يف تنمية مفاهيم املواطنة
الرقمية ،األمر الذي يؤكّد رفض الفرضية الصفرية الثانية ،واستبدالها بالفرضية البديلة املو ّجهة
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تنص عىل أنّه :توجد فاعلية للربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف إكساب مفاهيم
والتي ّ
املواطنة الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
وميكن تفسري فاعلية برنامج املواطنة الرقمية القائم عىل برنامج بريزي يف إكساب املفاهيم
واملعارف املتعلّقة باملواطنة الرقمية لدى طالّب الدراسة يف ضوء االعتبارات اآلتية :ساهم
تدريس الربنامج القائم عىل تطبيق بريزي يف توفري الوسائط الرقمية املتع ّددة مثل النصوص
واألصوات والصور ومقاطع الفيديو يف عرض املحتوى العلمي والتي تساعد عىل توضيح الحقائق
مم
واملفاهيم وجعل عمل ّية التعلّم جاذبة وش ّيقة ،بحيث تثري املتعلّم ،وتزيد من دافعيتهّ ،
ينعكس عىل تنمية التحصيل املعريف لديه ،كام أتاحت بيئة التعلّم اإللكرتونية من خالل برنامج
بريزي فرص التعلّم النشط ،واالنتقال من األدوار السلبية للطالب يف املحارضة التقليدية إىل
املشاركة الفاعلة بالتفاعل مع األدوات الرقمية املتاحة يف الربنامج التعليمي ،ومن جهة أخرى
ساعد الوصول املبارش واملرن إىل املعلومات املرتبطة مبوضوعات التعلّم ،وذلك دون التق ّيد
بكل طالب ،وبالتقنية التي تتوافر له،
الخاصة ّ
معي ،والتق ّدم يف التعلّم بالرسعة
ّ
مبكان أو وقت ّ
ألي عدد من التكرارات يف التمكّن
وتكرار الرشح والتفاعل وتسجيل املالحظات أو التساؤالت ّ
من اكتساب املفاهيم ،وأخريا ً كانت عمل ّية تقسيم محتوى برنامج املواطنة الرقمية ملجاالت
متن ّوعة ت ّم عرضها من خالل مقاطع وصور رقمية ساعد الطالّب عىل استيعاب املفاهيم املك ّونة
ملجاالت املواطنة الرقمية.
وبنا ًء عىل ما سبق؛ توضّ ح هذه النتائج أ ّن التدريس باستخدام برنامج بريزي ساهم بدور
فاعل وجوهري يف تحسني مستوى تحصيل الطالّب املعريف للمجاالت الرئيسية للمواطنة الرقمية
واملفاهيم املرتبطة بها ،واالرتقاء بفهمهم ومعارفهم ،وكسب املعلومات املتن ّوعة عن التن ّور الرقمي
وأه ّمية استخدام التكنولوجيا الرقمية ،والتع ُّرف عىل أه ّم املخاطر الصحيّة التي تصاحب االستخدام
غري املق ّنن لألجهزة الرقمية ،والوقوف عىل أه ّمية التبادل اإللكرتوين للمعلومات ،والتع ّرف عىل
أه ّم قواعد السلوك الرقمي عند استخدام األدوات الرقمية واإلملام بالحقوق واملسؤوليات الرقمية،
ومامرسة التجارة الرقمية ،واستيعاب القيود القانونية واالحتياطات األمنية التي يجب أن يتخذها
جميع مستخدمي التكنولوجيا لضامن سالمتهم الشخصية وأمن شبكتهم.
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وتتّفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي كشفت عن األثر اإليجايب
الستخدام برنامج بريزي يف العملية التدريسية كدراسة (العطيوي2016 ،؛ الخرض2018 ،؛ الديرويش
ورسحان2018 ،؛ )Bender & Bull, 2012؛ .Peters & Hopkins, 2013
وتدعم هذه النتائج ما أوضحته بعض الدراسات التي استهدفت استقصاء فاعلية الربامج
اإللكرتونية املتن ّوعة يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية كدراسة (السيد2017،؛ الصاعدي2017،؛
Ribble, 2004؛ ()Bailey& Ribble, 2007؛ Dillinger, 2015؛ .Hill, 2015

اإلجابة عن السؤال الثاين
ما فاعلية الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف تنمية مهارات املواطنة الرقمية لدى
طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة؟

الفرضية الثالثة
متوسطي درجات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بني ّ
مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف مقياس مهارات املواطنة الرقمية لدى طالّب
السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة جدة.

الفرضية الرابعة
ال توجد فاعلية للربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف إكساب مهارات املواطنة
الرقمية لدى طالب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
والختبار مدى ص ّحة الفرضية ت ّم التطبيق القبيل لبطاقة املالحظة ملهارات املواطنة الرقمية
ثم دراسة مهارات املواطنة الرقمية من خالل برنامج ،ثم متّت إعادة تطبيق بطاقة املالحظة عىل
مجموعة الدراسة ويف ضوء داللة الفروق باستخدام اختبار "ت" ت ّم حساب مربّع إيتا ،) )η2كام
هو موضّ ح يف الجدول (:)3
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار(ت) وحجم األثر (مربّع إيتا)
جدول ()3
ّ
للفروق يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة املالحظة ملهارات املواطنة الرقمية
االنحراف درجة
املستوى املجموعة العدد املتوسط
املعياري الحرية
مهارات قبيل
املواطنة
الرقمية بعدي

30

4.256 36.233

30

8.722 76.166

29

الداللة حجم
قيمة قيمة عند التأثري
«ت» الداللة مستوى (مربع
 0.01إيتا)
 0.000 -39.221دالة

0.729
كبري
جدا

متوسط
يكشف الجدول( )3عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0,01بني ّ
ومتوسط درجات القياس البعدي ،عىل مهارات املواطنة الرقمية ،وذلك
درجات القياس القبيل،
ّ
متوسطات القياسني (،)39,221-
لصالح القياس البعدي ,فقد بلغت قيمة (ت) لداللة الفرق بني ّ
مم يدعو إىل رفض الفرضية الصفرية
وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ّ ،)0,01
الثالثة ،واستبدالها بالفرضية البديلة املو ّجهة والتي تنص عىل أنّه :توجد فروق ذات داللة إحصائية
ومتوسط درجات القياس البعدي يف
متوسط درجات القياس القبيل,
ّ
عند مستوى ( )α≤0,01بني ّ
بطاقة املالحظة ملهارات املواطنة الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز
يف مدينة ج ّدة ،حيث أوضحت النتائج وجود فروق دالة لصالح القياس البعدي.
وقد بلغت قيمة حجم األثر باستخدام مربّع إيتا عىل مهارة القياس ( ،)0,729وهي قيمة
كبريةّ ،
وتدل عىل أ ّن نسبة كبرية من الفروق تعزى إىل الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي،
ويف الجدول اآليت ت ّم حساب الفاعلية مبعادلة الكسب املع ّدل لبالك:
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جدول ( )4حساب فاعلية بطاقة املالحظة ملهارات املواطنة الرقمية مبعادلة الكسب املعدّ ل لبالك
املستوى
مهارات املواطنة الرقمية

نسبة
املستوى
متوسط درجات
متوسط درجات
ّ
ّ
الكسب
ن
اإلحصايئ
القياس القبيل القياس البعدي
املعدّ ل
مرتفع
7,02
76,16
36,23 30
جدا

يبي الجدول( )4أ ّن تأثري الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي مقبول بالنسبة إىل
ّ
القياس البعدي مقارنة بالقياس القبيل ،حيث أ ّن درجة الفاعلية لبالك تساوي أو تفوق ()1,2
ودرجة الكسب الحالية تساوي ( )7,21وهذا يؤكّد فاعلية الربنامج بدرجة مرتفعة يف تنمية
مم يؤكّد رفض الفرضية الصفرية الرابعة ،واستبدالها بالفرضية البديلة
مهارات املواطنة الرقميةّ ،
املوجهة والتي تنص أنه :توجد فاعلية للربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي يف إكساب
مهارات املواطنة الرقمية لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
وميكن تفسري فاعلية برنامج املواطنة الرقمية القائم عىل برنامج بريزي يف إكساب املهارات
املرتبطة باملواطنة الرقمية لدى طالّب الدراسة يف ضوء االعتبارات اآلتية :استخدام تطبيق برنامج
أي وقت
(بريزي) يف أجهزة الطالّب املحمولة ،ساهم يف حرصهم عىل الدخول عىل الربنامج يف ّ
مم جعلهم عىل اتصال مستم ّر بالربنامج وبالتايل حصولهم عىل املهارات التي
ومن ّ
كل مكانّ ،
ترتبط باملواطنة الرقمية ،كام أ ّن قرص زمن الفيديوهات ساعد يف رسعة تحميلها وعرضها عرب
اإلنرتنت ،وحافظ عىل تركيز الطالّب وعدم متلملهم ،وهذا انعكس إيجاباً عىل أدائهم ،ولقد
ساهم حصول الطالّب عىل التغذية الراجعة أثناء تعلّمهم ملهارات املواطنة الرقمية يف معامل
الحاسب اآليل داخل الجامعة ،يف رفع مستويات إتقان الطالّب لهذه املهارات من جهة أخرى
قدم برنامج بريزي فرصاً أمام الطالّب للقيام مبراجعة ما تعلّموه بأكرث من طريقة؛ وهذا أ ّدى إىل
ربط ما تعلّموه من مهارة جديدة باملهارات السابقة ،وأخريا ً سهولة برنامج بريزي ،حيث أنّه ال
مم يساعد عىل استخدامه والتعامل معه ،وبالتايل
يتطلّب مهارات معقّدة تح ّد من استخدامهّ ،
االتجاه إىل اإلبحار بها.

120

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

وتأسيساً عىل ما تق ّدم؛ فإ ّن نتائج الدراسة املتعلّقة مبهارات املواطنة الرقمية تؤكّد عىل
فاعلية الربنامج التعليمي القائم عىل برنامج بريزي ويعكس القيمة الكبرية للربنامج ،الذي خضع
له طالّب السنة التحضريية ،حيث تض ّمن الربنامج التعليمي أهدافا تعليمية (مهارية) مح ّددة
وواضحة ،ومحتوى تعليميا مالمئا للمرحلة الجامعية ،ويتّصف بالحداثة والدقّة ،باإلضافة إىل
ومم ساعد أيضاً يف
اسرتاتيجيات التدريس التي تتناسب مع النظم اإللكرتونية يف عمليّة التعلّمّ ،
تحقيق هذه النتائج احتواء الربنامج التعليمي عىل الكثري من الفيديوهات والروابط الرقمية التي
بكل مهارة من مهارات املواطنة الرقمية التي تهدف هذه الدراسة إىل إكسابها للطالّب،
ترتبط ّ
حيث ميكنهم مشاهدة تلك الفيديوهات مرارا وتكرارا إىل أن يصلوا إىل مرحلة إتقان تلك املهارة،
وعليه فإ ّن جميع ما ذكر من املزايا مكّنت الطالّب من تحقيق أداءات مرتفعة يف بطاقة املالحظة
يف القياس البعدي ،مقارنة بالقياس القبيل.
وتتّفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي كشفت عن األثر اإليجايب الستخدام
برنامج بريزي يف العمل ّية التدريسية كدراسة (العطيوي2016 ،؛ الخرض2018 ،؛ .)Bender & Bull, 2012
وتؤكّد هذه النتائج ما أوضحته بعض الدراسات التي استهدفت استقصاء فاعلية الربامج
الرقمية املختلفة يف تنمية مهارت املواطنة الرقمية كدراسة ( ،Hava & Gelibolu, 2018السيد،
2017؛ Dillinger, 2015؛ .)Hill, 2015

اإلجابة عن السؤال الثالث
هل توجد عالقة ارتباطية بني مقدار النم ّو ملفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالّب
السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ت ّم اختبار ص ّحة الفرضيات الثالثة اآلتية:

الفرضية الخامسة:
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بني مقدار النم ّو
يف مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف
مدينة ج ّدة”.
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والختبار مدى ص ّحة هذه الفرضية ت ّم استخدام معامل ارتباط بريسون لالرتباط الخطّي وذلك
بهدف التع ّرف عىل مقدار النم ّو يف مفاهيم املواطنة الرقمية ،ومقدار النم ّو يف مهارات املواطنة
الرقمية لطالّب السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز ،وإيجاد العالقة االرتباطية بني
كم يوضحه الجدول(.)5
مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها ،وكانت النتائج ّ
جدول ( )5حساب معامل االرتباط الخطّي بني مفاهيم املواطنة الرقمية ومهارات املواطنة الرقمية

املستوى
مفاهيم املواطنة الرقمية – مهارات املواطنة
الرقمية

معامل االرتباط ( )Rمستوى الداللة اإلحصائية
0,741

0,000

يكشف الجدول( )5عن قيمة معامل االرتباط ( )0,714وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( ،)α≤0,01وهذه القيمة تشري إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة طردية قويّة بني
مم يعني رفض
املتغ ّريين التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية ،ومهارات املواطنة الرقميةّ .
تنص عىل أنّه :توجد
الفرضية الصفرية الخامسة ،واستبدالها بالفرضية البديلة املو ّجهة والتي ّ
عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,01بني مقدار النم ّو يف مفاهيم
املواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة جدة.
ويُرجع الباحث هذه النتيجة إىل أ ّن مفاهيم املواطنة الرقمية املتمثّلة يف املجاالت الرئيسة
للمواطنة الرقم ّية وهي التن ّور الرقمي ،والص ّحة الرقمية ،والتواصل الرقمي ،والوصول الرقمي،
وقواعد السلوك الرقمي ،والقانون الرقمي ،والحقوق واملسؤوليات الرقمية ،واألمن الرقمي،
والتجارة الرقمية ،واملتض ّمنة يف الربنامج التعليمي ،عندما يتعلّمها الطالب ويجيد فهمها وربطها
يف الواقع من خالل املامرسات املتك ّررة لألجهزة والربامج الرقمية ،ينعكس عىل مهاراته املرتبطة
بكل جدارة يف تلك األدوات الرقمية،
باملواطنة الرقمية ،ألنّه يستطيع حينئذ أن ميارس تلك املهارات ّ
أل ّن مهارات املواطنة الرقمية ،تعتمد بشكل أسايس عىل مفاهيم املواطنة الرقمية ،وبالتايل ال
يستطيع املتعلّم استخدام التقنيات املتق ّدمة للربامج الرقمية بشكل آمن ويحفظ له حقوقه ،ويل ّم
مبسؤولياته ،إذا مل تكن لديه معارف عن مفاهيم املواطنة الرقمية ،ومامرسة عملية لتلك املفاهيم
بشكل أداءات مهارية.
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الفرضية السادسة
ال يوجد تن ّبؤ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بدرجات التحصيل املعريف
ملفاهيم املواطنة الرقمية من خالل معرفة درجة مقياس مهاراتها لدى طالّب السنة التحضريية
بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة .والختبار ص ّحة هذه الفرضية ت ّم حساب معامل العالقة
االعتامدية التن ّبؤية بالتحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية من خالل مهارات املواطنة الرقمية
كام يظهر من الجدول (.)6
جدول ( )6العالقة االعتامدية التنبؤية للتحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية
من خالل مهارات املواطنة الرقمية
املستوى
مفاهيم املواطنة الرقمية
مهارات املواطنة الرقمية

معامل
معامل
االرتباط
التحديد
()R
0,741

0,509

تحليل التباين
ف
29,06

التحقق من
معادلة االنحدار

مستوى
قيمة مستوى
بيتا
الداللة
الداللة الداللة
 0,000دالة

 0,714دالة

يظهر الجدول( )6أ ّن قيمة معامل التحديد تساوي ( ،)0,509ويوضّ ح تحليل التباين أ ّن قيمة
مم يؤكّد وجود العالقة االعتامدية التنبّؤية
ف تساوي ( ،)29,06عند مستوى الداللة (ّ ،)0,00
بني املتغ ّريين املعتمدين يف مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها ،ولذلك ميكن التنبّؤ بدرجات
املستقل ملهارات
ّ
املتغي
املتغي التابع للتحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية من خالل درجات ّ
ّ
مم
املواطنة الرقمية حيث أ ّن قيمة بيتا تساوي ( ،)0,714وهي دالّة عند مستوى داللة (ّ .)0,00
يعني رفض الفرضية الصفرية السادسة ،واستبدالها بالفرضية البديلة املو ّجهة والتي تنص عىل أنّه:
يوجد تنبّؤ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,01بدرجات التحصيل املعريف ملفاهيم
املواطنة الرقمية من خالل معرفة درجة مقياس مهاراتها لدى طالب السنة التحضريية بجامعة
امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة.
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الفرضية السابعة
ال يوجد تن ّبؤ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بدرجات مقياس مهارات
املواطنة الرقمية من خالل معرفة درجة التحصيل املعريف ملفاهيمها لدى طالّب السنة التحضريية
بجامعة امللك عبد العزيز يف مدينة ج ّدة .والختبار ص ّحة هذه الفرضية ت ّم حساب معامل العالقة
يتبي من
االعتامدية التن ّبؤية ملهارات املواطنة الرقمية من خالل التحصيل املعريف ملفاهيمها كام ّ
الجدول (.)7
جدول ( )7العالقة االعتامدية التن ّبؤية ملهارات املواطنة الرقمية
من خالل التحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمية

املستوى
مهارات املواطنة الرقمية
مفاهيم املواطنة الرقمية

معامل
معامل
االرتباط
التحديد
()R
ف

تحليل التباين

التحقق من معادلة
االنحدار

قيمة مستوى
بيتا
الداللة الداللة

 0,000 29,06 0,509 0,741دالة

مستوى الداللة

 1,215دالة

أيضاً يظهر الجدول ( )7أ ّن قيمة معامل التحديد تساوي ( ،)0,509ويوضّ ح الجدول تحليل
التباين أ ّن قيمة ف تساوي ( )29,09عند مستوى الداللة ( ،)0,00وهذه النتيجة تؤكّد وجود عالقة
انحدارية بني املتغ ّريين ملهارات املواطنة الرقمية ومفاهيمها ،وتوضّ ح عمليّة التحقّق من ص ّحة
املتغي مهارات
املتغيين ،ولذلك ميكن التنبّؤ بدرجات
معادلة االنحدار وجود عالقة خطّية بني
ّ
ّ
املتغي للتحصيل املعريف ملفاهيم املواطنة الرقمي حيث إ ّن
املواطنة الرقمية من خالل درجات
ّ
مم يدعو إىل رفض الفرضية
قيمة بيتا تساوي ( ،)1,215وهي دالّة عند مستوى داللة (ّ .)0,01
تنص عىل أنّه :يوجد تنبّؤ ذو داللة
الصفرية السابعة ،واستبدالها بالفرضية البديلة املو ّجهة والتي ّ
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0,01بدرجات مقياس مهارات املواطنة الرقمية من خالل
معرفة درجة التحصيل املعريف ملفاهيمها لدى طالّب السنة التحضريية بجامعة امللك عبد العزيز
يف مدينة ج ّدة.
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وميكن تفسري هذه النتيجة بأ ّن مهارات املواطنة الرقمية تعتمد بشكل كبري عىل مفاهيم
املواطنة الرقمية ،حيث أ ّن املواطنة الرقمية ومفاهيمها ومبادءها ومجاالتها أساس العمل يف
البيئة الرقمية ،لذلك فإنّه من خالل تلك املفاهيم املرتبطة باملواطنة الرقمية ميكن تطوير مهارات
الطالّب فيها ،ولذلك ظهرت العالقة التنبّؤية التي ّ
تدل عىل قدرة من ّو مفاهيم املواطنة الرقمية عىل
التأثري مستقبال بشكل إيجايب عىل النم ّو مهاراتها ،وأيضاً قدرة من ّو مهارات املواطنة الرقمية عىل
التأثري مستقبالً بشكل إيجايب عىل من ّو مفاهيمها.

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

125

خالصة الدراسة

االستنتاجات:
تأسيسا عىل ما تق ّدم؛ يستنتج الباحث أ ّن بناء الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي
ضمن مق ّررات السنة التحضريية وقياس فاعليته يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها قد
أمثر نتاجات تعليمية تعلّمية يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها .وهذا إجامل ما تحقّق
يف اآليت:
1.1ساعد الربنامج التعليمي يف إمداد الطالّب بك ّم وافر من مفاهيم املواطنة الرقمية يف
مجاالتها التسعة ،وهي :التن ّور الرقمي ،والص ّحة الرقمية ،والتواصل الرقمي ،والوصول
الرقمي ،وقواعد السلوك الرقمي ،والقانون الرقمي ،والحقوق واملسؤوليات الرقمية،
ولبى حاجة
واألمن الرقمي ،والتجارة الرقمية .وبذلك س ّد الربنامج التعليمي ثغرة واسعة ّ
ماسة يف الربامج التعليمية ذات الطابع الرتبوي عرب تناوله ملفاهيم املواطنة الرقمية،
ّ
والتي تع ّد من املوضوعات املتصفة بأه ّمية بالغة لدى طلبة الجامعة والس ّيام طلبة
السنة التحضريية .كام ساعد الربنامج التعليمي يف تقديم تلك املفاهيم املعرفية الرقمية
بشكل موجز ومحسوس مكّن الطالّب من التع ّرف إىل مك ّونات املفهوم وأجزائه ،وطبيعة
العالقة التي ترتبط بني هذه األجزاء ،وذلك كلّه من خالل أنشطة تعلّمية معتمدة عىل
التقنية كان فيها دور املحارض هو مالحظة أداء الطالّب ،وتقديم املساعدة لهم للوصول
إىل إجابات عن استفساراتهم .وهذا ما يتّفق مع ما أكّدته الدراسات السابقة (الحرصي،
2016؛ الس ّيد2017 ،؛ الصاعدي2017 ،؛ أبو املجد واليوسف2018 ،؛ الشياب وطوالبة،
2018؛ نصار2019 ،؛ )Bennett& Fessenden, 2006؛ Bailey & Ribble, 2007؛ من
أ ّن تضمني املواطنة الرقمية يف الربامج التعليمية واملناهج الدراسية يحظى بأه ّمية كبرية
وفاعلية مرتفعة يف ترسيخ مفاهيم املواطنة.
2.2أسفر الربنامج التعليمي عن متكني الطالّب من مامرسة مهارات املواطنة الرقمية البالغ
عددها ( )50مهارة واملوزّعة عىل مجاالتها التسعة املشار إليها آنفا .وذلك من خالل
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أنشطة تعليميَّة تعلّمية معتمدة عىل طرح األسئلة واالستفسارات ،والبحث لها عن إجابات
مقنعة .وهذا االستنتاج يتّفق مع ما أكّدته الدراسات السابقة (السيّد2017 ،؛ القحطاين،
2018؛ امللحم2018 ،؛ Berson & Berson, 2003; ;Crowe, 2006؛ d’Haenens,
 ،)Koeman & Saeys, 2007من أه ّمية تنمية مهارات املواطنة الرقمية لدى الطلبة.
3.3اعتمد تدريس الربنامج التعليمي عىل أنشطة تعلّمية ،وعروض تقدميية وصور ورسومات
مم كان له األثر الكبري يف يقظة الطالّب
ومقاطع فيديو تعليمية باستخدام تطبيق بريزيّ ،
وتواصلهم املستم ّر والفاعل مع املحارض .وهو األمر الذي انعكس إيجاباً عىل تنمية
تحصيلهم املعريف ومهاراتهم الرقمية املتصلة باملواطنة ،وهذا ما دلّت عليه الدراسات
السابقة) الديرويش ورسحان2018 ،؛ الخرض.)2018 ،
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التوصيات

توصلت إليها الدراسة؛ ق ّدمت بعض التوصيات ،وهي ،كاآليت:
يف ضوء النتائج التي ّ
1.1اإلفادة من الربنامج التعليمي القائم عىل تطبيق بريزي املستخدم يف الدراسة الحالية يف
الخطط التطويرية للربامج التعليمية باملرحلة الجامعية يف اململكة العربية السعودية ،من
خالل تضمني مفاهيم املواطنة الرقمية ومهاراتها كمق ّرر متطلّب جامعة يف تلك الربامج
بشكل شامل ومتوازن ومتوافق مع بقية متطلّبات الجامعة من املق ّررات الدراسية .مبا
يسهم يف الوصول إىل الغاية املنشودة املتمثّلة يف تحقيق املواطنة الصالحة ألفراد املجتمع
السعودي.
2.2نرش ثقافة املواطنة الرقمية ومناقشة مختلف قضاياها وتطبيقاتها عىل الربامج التقنية
مؤسسات املجتمع املدين ووسائل اإلعالم
الحديثة واألجهزة الذكّية ،والتنسيق يف ذلك مع ّ
أي
بغية تحقيق التكامل يف هذا الشأن ،وتبدو الحاجة مل ّحة يف الوقت الراهن أكرث من ّ
املؤسسات التعليمية وخصوصا الجامعات السعودية لهذا التو ّجه.
وقت مىض لتب ّنى ّ
3.3التد ّرج يف عملية تعلّم املواطنة الرقمية يف املراحل التعليمية املختلفة ،ومبا يتناسب مع
املرحلة العمرية للطلبة ،حيث أنّها مت ّر مبراحل رئيسة تبدأ بإكساب املفاهيم األساسية
ولعل مق ّررات الدراسات
لها ،وتنتهي بتنمية املهارات املرتبطة بها ،وجميعها مرتبطةّ .
التخصصات األخرى
االجتامعية ومق ّررات تقنية املعلومات تع ّد ذات أحقيّة أكرث من بقيّة
ّ
يف اشتاملها عىل معارف املواطنة الرقمية وقيمها ومهاراتها.
4.4التأكيد عىل رضورة بناء الربامج التعليمية التي تعتمد عىل املتعلّم وتتمركز حوله من
خالل تفاعله وأنشطته.
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المقترحات

وهناك بعض املقرتحات لغرض تفعيل توصيات الدراسة ،وتتمثّل يف إجراء الدراسات اآلتية:
1.1بناء برنامج تعليمي قائم عىل معايري منهج املواطنة الصالحة ،وقياس فاعليته يف تنمية
القيم الرقمية وبعض أمناط التفكري ذات الصلة لدى طلبة الجامعات السعودية.
2.2بناء برنامج تدريبي قائم عىل معايري تعليم املواطنة الصالحة ،وقياس فاعليته يف
تنمية الكفايات واملهارات التدريسية للمحارضين بالجامعات السعودية.
3.3متطلّبات تطبيق املواطنة الرقمية يف التعليم العايل ،ودور الجامعات السعودية يف
تنمية املواطنة الرقمية والوعي بها.
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د .رضا بن المبروك ساسي

املفاهيم املفتاحية :التدريب األسايس ،التمهني ،املهنية ،الهوية املهنية التص ّورات.
ّ
مقدمــة

تعترب املسألة الرتبوية بأبعادها العميقة املتعلقة ببناء الهوية وإعداد األجيال ملستقبل رسيع
التغي والتج ّدد من أه ّم ما تهت ّم به الدراسات اإلنسانية واالجتامعية املعارصة.
ّ
لذلك اهت ّمت البحوث الرتبوية منذ أواخر القرن العرشين وبدايات القرن  21بدراسة
الفضاءات املدرسية وبالعملية التعليمية -التعلّمية وأوىل املتابعون عنايتهم بال ّنظريات والتجارب
املؤسسات.
التي تب ّنتها ّ
األقل
لكن ما ميكن استنتاجه بعد قراءة مسحيّة لألدبيات الرتبوية إىل حدود الستّينات عىل ّ
هو غياب االهتامم بالبحث يف مسألة التدريب األسايس للمعلّمني العاملني باملدرسة االبتدائية
رغم تخصيص فضاءات للتأهيل واإلعداد الرتبوي منذ القرن املايض.
عب ( ،2005الظاهري ،ن) عن نقلة يف البحوث برزت يف الستّينات ،أولت اهتامما برتبية
لقد ّ
حل
الكهول بصفة عامة وتدريبهم تدريبا يشمل املعارف واملهارات واملواقف واعتربته جزءا من ّ
ملواجهة التط ّورات الدميغرافية ،واالقتصادية واإليديولوجية التي فرضت نفسها عىل املجتمع
العاملي (.)Prestini-Christophe, 2005
املؤسسات االقتصادية والرتبوية وأضحى
وساد هذا االتجاه يف تدريب الكهول العاملني يف ّ
جل ّ
منذ الستينات فعال تربويا ودافعا للتفكري والتأ ّمل يف أهدافه ومحتوياته وطرائقه.
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كل من ( )Knowles,73و( )Lesne,77الذين اقرتحا مفهوم الندراغوجيا
ذلك ما وصفته أعامل ّ
كل م (.)Malglaive, 90
ومناذج للتدريب وما جاء يف دراسات ّ
و( )Bourgeois et al, 96الذين نادوا بالتمفصل بني ال ّنظري والعميل يف تدريب الكهول
واعتبار بنائية تعلّمهم.
يل عىل إثر
لقد أضحت مسألة تدريب الكهول واملعلّمني منهم بصفة ّ
خاصة إشكالية بحث فع ّ
األزمة االقتصادية واالجتامعية للسنوات ( 70و )80التي عرفتها أوروبا والواليات املتّحدة بسبب
تنامي البطالة وانحسار تشغيل أصحاب الشهادات إضافة إىل تزايد الطلب االجتامعي للتعليم
والتي أفرزت بدورها أزمة ثقة يف التعليم ( )Coombs, 89ومنطلقا الحتجاج الطلبة (ماي 68
بفرنسا) املطالبني بتعليم مينح حراكا اجتامعيا وتفتّحا يضمن عيشا كرميا ( .)Dahri, 2005وكانت
تلك االحتجاجات وغريها دافعا حقيقيّا لتطوير البحث يف إشكالية تدريب الكهول من املربّني قبل
االنتداب وبعده وعامال أساسيا يف االهتامم بهذه الفئة االجتامعية يف مجتمعات حديثة تنشد
التط ّور والتمهني ملهنة تستوجب اهتامما باألبعاد السيكولوجية واالجتامعية واملعرفيّة يف شخصية
املعلّم .وعرفت عىل إثرها العقود األخرية محاوالت إصالح مختلفة وجدال طويال ونقاشا ساخنا
حول الرتبية وغاياتها بسبب التح ّوالت الرسيعة التي فاجأت املجتمعات والتنافس الشديد بني
الدول عىل األخذ بناصية املعارف التي أضحت رهانا من الدرجة األوىل .ولذلك وجدت املدرسة
نفسها مدع ّوة أكرث من أي وقت مىض إىل تحسني أدائها لإلسهام يف رفع التح ّديات الداخلية
تشق
التغيات املتسارعة (انفجار املعارف ،تط ّور التمدرس )...التي ّ
والخارجية املطروحة بفعل ّ
املجتمع اإلنساين عساها تكون قادرة عىل االستجابة للمعايري العاملية وتكوين املواطن القادر عىل
متغي عىل الدوام .لذلك تعالت الصيحات املنادية ”بإعادة النظر يف التدريب
االنصهار يف مجتمع ّ
والدعوة إىل تأهيل حاثّ عىل التأ ّمل ومؤكّد عىل االنتباه إىل مسألة بناء الهوية املهنية للمعلّمني”.
(.)Anadon et al, 2001
لقد وج ّهت أصابع االتهام إىل املدرسة ونقدت وساطة املعلّمني ”لعجزهم عىل مواكبة العرص”.
املؤسسات املوكول إليها
وتصاعد نسب الفشل املدريس يف البلدان النامية أساسا ،ومن وراء ذلك ّ
تدريبهم (قوتيي  .)Gauthier et al 97ذلك ما جاء يف خطاب ()Brau-Anthony et al, 2005
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من وصف لتقارير صحفية ،اجتامعية وتربوية جمعت وجهات نظر مؤكّدة عىل هنات ونقائص
عديدة أفرزها التدريب األسايس باملعاهد الجامعية لتدريب املعلّمني بفرنسا .وهذا أيضا ما أكّده
التقرير الذي رفعته اللجنة الدولية املهت ّمة بالرتبية يف القرن الواحد والعرشين برئاسة (جاك ديلور
 )Delors,واملض ّمن يف مؤلّف بعنوان (الرتبية ذلك الكنز املكنون .)1996
لقد أصبح البحث يف مسألة التدريب األسايس املهني للمعلّمني رضورة عساه يواكب تنامي
االنتظارات ويواجه تعقّد مهنة التعليم يف عامل تع ّددت فيه مصادر املعرفة وقنوات التأثري يف
املعلّم ،ويف التلميذ ويف املعارف.
هكذا يتمثّل التّحدي الجوهري الذي تواجهه مختلف األنظمة الرتبوية يف تدريب معلّمني
مهنني قادرين عىل التأ ّمل والتحليل وعىل تح ّمل املسؤولية ،وأخذ القرار املناسب ،وعىل التجديد
واملواكبة ( .)Paquay, 98كام يتمثّل هذا التح ّدي يف متهني للتعليم يستجيب لطلب اجتامعي
يلّح عىل تب ّني مناذج تأهيل تؤكّد عىل بناء املعرفة وإمناء كفايات مهنيّة (.)Simbagoye, 2007
اإلطار اإلشكالي النظري:

•أه ّمية البحث والحاجة املل ّحة إليه:
دفعتنا أسباب عديدة جعلتنا نأخذ بعني االعتبار الرضورة العلمية ملتابعة أثر هذا الجهاز
التدريبي يف تص ّور كفايات (املعارف ال ّنظرية والعملية ،املهارات واملواقف) ملهنة التعليم وللذات
خاصة أ ّن األمر يتعلّق هنا مبوضوع إشكايل وضع بشأنه باحثون عديدون فرضيات
ملد ّرس جديدّ ،
تتجل من خاللها فوائد نظرية وعملية ألبحاث ميدانية متكاملة.
عديدة ّ
وانطالقا من هذه االستنتاجات الدافعة للبحث كان من الوجاهة تف ّحص أثر التدريب األسايس
بشكل دقيق للتع ّرف عىل تص ّورات التالمذة املعلّمني املتأ ّهلني ومالمح هويّاتهم املهنية قبيل التخ ّرج.
وميكن تلخيص نتائج تلك األعامل يف اعتبار التدريب األسايس أداة متهني لجامعة مهنية
تعليمية عىل شاكلة املهن الراقية (يف أوروبا وأمريكا الشاملية) وتطوير استقاللية مت ّيز مالمح
واملؤسسة الرتبوية.
وحل املستج ّد من مشاكل الفصل
هويّات قادرة عىل التك ّيف ّ
ّ
مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

139

وأكّدت عديد النصوص والدراسات السابقة منذ العقد املايض عىل أه ّمية توجيه التدريب
األسايس للمعلّمني إىل تطوير كفايات تجعل من املدرس مهنيا (القانون التوجيهي للرتبية والتعليم
املدريس (تونس ( ،)2002باكاي  ،Paquay 94النق  ،Lang 9بريونود  ،Perrenoud 93آلتي
 )Altetمسهام يف مقاومة الفشل املدريس يف عامل تتنامى فيه املعارف بنسق رسيع ويف سياق
متغي.
اجتامعي ّ
ذلك ما جاء يف تأكيد ( )Carbonneau 93عىل الطابع املهني يف تدريب املعلّمني ملهنة
معقّدة ،متع ّددة األوجه تستوجب استقاللية ومسؤولية وتجديدا وتأ ّمال يف املامرسة ،وتحليال
ذاتيا وتقييام تعديليا وتفكريا يف حلول للطارئ من املشكالت الرتبوية والتعليمية (Gather, 92
و.)Altet, 96
لكن يجب أالّ تنسينا متابعة أثر التدريب األسايس رهانني أساسيني هام اإلسهام يف تطوير
منظومة التدريب من خالل وجهات نظر التالمذة املعلّمني املتخ ّرجني وإسهامهم فيه بتغذية
راجعة قد تساعد عىل التعديل وبناء الكفايات التي يستوجبها واقع املدرسة التونسية.
قد متكّن هذه املتابعة ألثر التدريب األسايس التي يسهم فيها التالمذة املعلّمون املتأ ّهلون
بوجهات نظرهم من تحديد ألهداف التدريب األسايس وأولوياته ومن توضيح املرجعية التي ت ّيرس
عملية املتابعة والتمهني للتدريس.

•مرشوعية التمهني والبحث فيه:
محل مراجعات بسبب التغريات السياسية واالقتصادية االجتامعية التي
ملا كان التعليم ّ
عرفتها دول غربية وعربية من بينها تونس برزت الحاجة املل ّحة إىل مالءمة التدريب مع الواقع
االجتامعي واملدريس الجديدين وترتّب عن ذلك اعتبار التمهني حالّ من الحلول املساعدة عىل
معالجة الوضع وإعطاء دفع جديد للمنظومة الرتبوية والتدريبية ( ،)Cody, 2001لذلك اعترب
متهني التعليم من أه ّم اآلليات املساعدة عىل تطوير املنظومة الرتبوية.
جل بلدان العامل
لقد منت حركة التمهني التي لحقت مجال التدريب األسايس للمعلّمني يف ّ
املتق ّدم والصاعد منذ الثامنينات إالّ أنّها أبرزت رهانات اجتامعية واقتصادية وثقافية وسياسية
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وتاريخية وحتى ايديولوجية فرضت تفكريا مع ّمقا يف أبعاد جديدة ملهنة وصفت لقرون بالتمرير
وعبت
والتلقني .ونشأ هذا التو ّجه إىل هذه األبعاد التمهينية عن إرادة إصالح مامرسات التدريب ّ
عن فكرة أساسية متثّلت يف بناء كفايات تستوجبها مامرسة املهنة وأضحى متهني املعلّمني الجدد
من أولويات املرشفني عن الرتبية الذين اعتربوا التعليم االبتدايئ فعال مهنيا يستوجب تدريبا
أساسيا دقيقا وسيطرة عىل مامرسة مستقلّة ومسؤولة (.)Lang, 99
يتحسس االحرتاف أمال يف
ذلك ما ب ّينته الدراسات املتعلّقة بتمهني أسايس يف الدول الغربية ّ
صياغة تص ّور للمامرسة املهن ّية ،وللمعارف وللكفايات التي تستوجبها املهنة.

•رضورة التمهني لبناء تص ّورات إيجابية ملهنة التعليم ورسم مالمح هويّات مهنية
جديدة:
أصبح االهتامم بالبحث يف مسألة الهوية املهنية للمعلّمني منذ سنوات موضوعا اجتامعيا
شكّل خطابا عا ّما حول املهنة فرضته محاوالت اإلصالح املتتالية املنادية بالتمهني والتوجيه إىل
منوذج جديد يقطع مع تص ّورات تقليدية لعملهم.
ترى ( )Cattonar ,2006أنّه مل يعد من طموح اسرتاتيجيات التدريب األسايس أن يكون
املعلّم «عارفا ” مؤ ّديا لرسالة ما فحسب أو” تقنيا” بيداغوجيا مامرسا للمهنة بل مامرسا متأ ّمال
ملهنة تعليمية.
لقد أصبح االهتامم مبسألة بناء هويات مهنية راشدة ومستقلّة ومتأ ّملة ومسؤولة ومج ّددة
ملؤسسات التدريب منذ سنة ( )1990وأصبح التأسيس لها موضوعا اجتامعيا بنى
الشغل الشاغل ّ
رشعني إلصالح غايته متهني التعليم والقطع مع تص ّورات
خطاب املنتمني ملهنة الرتبية والتعليم وامل ّ
تقليدية ملعلّم عارف (مم ّرر للمعارف) أو تقني بيداغوجي فحسب بل مامرس مفكّر ميتهن مهنة
(.)Cattonar et Maroy, Lang 99, Lessard et Tardif 2003

أسئلة البحث:
يتناول هذا البحث إشكالية التمهني للتعليم وأثره يف التص ّورات والهويّات املهنية عساه يسهم
يف استكشاف حالة التص ّورات للمهنة واله ّويات املهنية ووصفها قبيل ختم التدريب.
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واهتم بوصف تص ّورات التالمذة املعلّمني ملهنة التعليم وهم عىل أبواب التخ ّرج لالطالع عىل
مدى تقاربهم أو تباعدهم من املهنيات الجديدة (منوذج املعلّم املهني) التي يفرتض أن تكون
أكرث انتشارا.
لذلك طرحت األسئلة التالية:
	–ما هي خصائص تص ّورات التالمذة املعلّمني ملهنة التعليم بعد سنتني من التدريب؟
	–ما هي حاالت الهوية املهنية التي ميكن قراءتها من خالل تلك التص ّورات للمهنة لدى
التالمذة املعلّمني؟
يس التدريب بناء مهارات وكفايات مهنية وبروز تص ّورات إيجابية ملهنة التعليم
	–وهل ّ
مسهمة يف رسم مالمح معلّم مهني قادر عىل التأ ّمل ،متّجه إىل االستقاللية واملسؤولية
ومائل للفعل االجتامعي وسائر نحو التجديد البيداغوجي؟
	–ما الذي مييّز مالمح الهويّات املهنية يف صلة بالتدريب األسايس وباملد ّربني وباملسؤوليات،
وبالعمل الرتبوي وباملتعلّمني وباملعلّمني وباملدرسة وبالذات.
	–هل متيل الهويات املهنية البادية يف التشكّل إىل التأ ّمل يف املامرسة واملسؤولية واالستقاللية
وإىل التجديد البيداغوجي؟
خاصة بعد الذي الحظناه
إ ّن محاولة اإلجابة عن هذه التساؤالت تع ّد من األه ّمية مبكان ّ
من غياب متابعة ملثل هذه املشاريع التدريبية ومن انعدام الحصول عىل تغذية راجعة تربز
كل من الباحثني الفرنسيني
اإلضافة وتح ّدد العوائق ما عدا ما جاء يف تقرير الخربة الذي صاغه ّ
( )Develay et Altet 2004واملتعلّق بوصف واقع التدريب األسايس للمعلّمني بتونس .لذلك
ارتأينا وجاهة يف استكشاف مالمح تص ّورات التالمذة املعلّمني املتأهلني ملهنة التعليم باملدرسة
االبتدائية التونسية اعتامدا عىل منوذج كل من ( Paquay 94و )Lang 96واتّجهنا نحو تحليل
صالت املتد ّربني بالعمل الرتبوي باملتعلّمني وباملعلمني وباملسؤوليّة وبأنفسهم من خالل منوذج
(.)Gohier et al, 2001
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اإلطار املفهومي للبحث:
1.1متهني املعلمني :مقاربة سوسيولوجية
املتخصصة يف هذا املوضوع من تحديد اهتاممني
لقد مكّنتنا العودة إىل األدبيات واملراجع
ّ
اثنني أساسني للمقاربات السوسيولوجية للتمهني.
االهتامم األ ّول :مفهوم املهنة واملهن ّية
االهتامم الثاين :مفهوم التص ّورات للمهنة ومفهوم الهوية املهنية

•مفهوم املهن ّية:

جاء يف لسان العرب البن منظور املرصي اإلفريقي يف املجلّد الثالث عرش ويف الصفحتني
(” )424 ،425فعل مهن ،مي ّهن إذا عمل يف صنعته وامل َ ْه َنةُ ...أو الِم ْه َن ُة أي الحذق بالخدمة والعمل
ونحوه ”...أماّ اصطالحا فقد أبرز (بالن  )Blin 97أ ّن مفهومي مهنة وحرفة لهام أصل مشرتك
دعمه ما ورد يف معجم مصطلحات العلوم االجتامعية (بدوي )1988 ،الذي وصف املهنة بأنّها:
”مجموعة أعامل مرتابطة ومتميزة ميتهنها الفرد يف املهن العليا غالبا”
وهناك جانبان أساسيان يف اعتبار عمل ما مهنة وهام:
.أالتعامل مع معارف من مستوى راق.
.بحصول فائدة اجتامعية متّفق حولها.
ويف هذا املستوى من التحليل ميكن أن نذكّر مبا أجراه ( )Dahri, 2005من مقارنة بني
مفهومي الحرفة واملهنة نربزها يف الجدول التايل:
كل من الحرفة واملهنة
جدول مقارن لخصائص ّ
حرفة
تصف نظاما اجتامعيا تكون فيه املكانة
موروثة.
تخضع مراقبتها للرتاتيب واملعايري.

مهنة
تصف نظاما اجتامعيا تعتمد فيه املكانة عىل كفايات
مم ّيزة.
تخضع مراقبتها ملعايري معقلنة.
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مهنة
حرفة
املهمت املفروضة ،املوىص بها يوافقها مصطلح النشاط املحيل إىل املك ّون الفكري للفاعل.
يوافقها مصطلح ّ
مؤسسة عىل معرفة نظرية
ترتكز باألساس عىل معرفة عملية اكتسبت عرب ترتكز عىل تقنيات ّ
مؤسسات أع ّدت
اكتسبت عرب تدريب إشهادي ويف ّ
تدريب قصري أو تجربة ميدانية.
لحامية قيمة الشهادة.
خاصة ومرجعية ألنشطتها.
ال وجود ملرجعية أو اسرتاتيجية وموقف واضح .تتمتّع بأخالق مهنية ّ

•مفهوم املهن ّية:

مؤشين اثنني متكاملني:
ميكن اعتبار الفرد مهن ّيا انطالقا من ّ
	–أن يقيم الفرد الدليل عىل اكتسابه معارف ومهارات ومواقف متعلّقة باملهنة حسب
مرجعية ما.
متخصصة (آلتي  )Altet 94واكتسب سيطرة عىل
	–أن ميارسها فرد ز ّود بكفايات خصوصية
ّ
النشاط واستجاب للمعايري والقواعد األخالقية للمهنة يف إطار مهنة معرتف بها.
وعىل هذا االعتبار ميكن أن توصف بكونها حالة الفرد الذي اكتسب مكانة وقدرة عىل الفعل
بكل استقاللية ومسؤولية (.)Perrenoud, 96
الرتبوي والتعليم ّ

•مفهوم التمهني:
جاء يف القاموس الحديث للرتبية (لوجاندر  )Legendre 1988تعريف لسريورة التمهني ومل
املشتق منه .وتشري السريورة املوصوفة إىل أبعاد خمسة هي:
يتع ّرض ملفهوم التمهني أو إىل الفعل
ّ
حل مشكل اجتامعي.
مجموعة عمليات تعمل عىل ّ
	–منط املعارف ورضورة التدريب.
	–كفايات معرتف بها رسميا.
	–نظام معايري وقيم.
	– اعرتاف اجتامعي.
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أي تدريب أسايس ميكن أن يفيض إىل بناء هويّة مهنية
ويرى (بريونو  )Perrenoud 93أ ّن ّ
وحل املشاكل .لذلك
إذا ما نشأ فكر االنتامء ألرسة التعليم وبرزت قيم وثقافة متّجهة نحو التفكري ّ
حل املشكالت املعقّدة واملتن ّوعة
نراه يصف التمهني بكونه ارتقاء إىل مسؤولية واستقاللية يف ّ
الخاصة واملتاحة مراعيا يف ذلك األهداف وأخالق املهنة .ويؤكّد عىل خصائص تتعلّق
بالوسائل
ّ
بالتمهني مربزا أه ّمية التفكري يف املامرسة ،يف صالت العمل وهامش املسؤولية واالستقاللية ومذكّرا
برضورة الرشاكة والتعاون والتفاوض.

•التمهني وتص ّورات املعلّمني للحرفة:
	–التص ّورات واملعارف
أورد قاموس (الروس  )Larousse 92تعريفا للتص ّور ( )Conceptionجاء فيه ما ييل:
الخاصة التي نتمثّل بها أنفسنا ونتوقّع بها شيئا” ” ...نفهم بها ،ونحصل
”التص ّور هو الكيفية
ّ
بها عىل فكرة” (ص  .)250أ ّما القاموس املوسوعي الفرنيس لسنة ( 2000ص  )1351فقد أورد ما
ييل” :التص ّور هو «عملية إدراك بواسطة رسم أو عالمة أو رمز أو هو صورة)Représentation( ،
وعالمة متثّل ظاهرة أو فكرة أو هو صورة ذهن ّية تسمح لفرد أو لجامعة بفهم الواقع وات ّخاذ
موقع فيه والتك ّيف معه فهي تو ّجه الفعل والعالقات االجتامعية .وتنظّم التواصل مع اآلخر”
( .)Rouiller, 2005وعمق الفيلسوف (توزي  )Tozzi 99تساؤله عن التص ّورات فاعتربها انخراطا
فكريا ووجدان ّيا مع منظومة أفكار  ،وصور ،وقيم يبنيها الفرد بالتد ّرج عند تأويل الواقع ”.

•التص ّورات االجتامعية ووظائفها:
يرجع االهتامم بدراسة التص ّورات االجتامعية إىل تقليد أورويب سوسيولوجي حيث يعود إدماج
هذا املفهوم إىل عامل االجتامع الفرنيس (دوركايم  )Durkeimيف أواخر القرن التاسع عرش أ ّما التيار
الذي ركّز عىل التص ّور االجتامعي فقد دشّ نه (موسكوفتيش ( .)Moscovisci )1961ويذكّر (سايس،
نورالدين ،1996 ،ص  )159مبا ذهب إليه ( )Abric, 93الذي اعترب ”التص ّور مجموعة منظّمة
معي أو عالقة وهو أيضا
من اآلراء واالتجاهات واملعتقدات واملعلومات حول موضوع أو موقف ّ
نتاج وسريورة لنشاط ذهني يصف الفرد أو مجموعة من األفراد بواسطته الواقع ويعطيه مدلوال
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معيّنا” .ويعترب (جوديل  )Jodelet 89التص ّورات االجتامعية منط تفكري إجرايئ عميل مو ّجه نحو
التواصل وفهم اآلخر والتحكّم يف الواقع االجتامعي واملا ّدي واملثايل وشكال من أشكال املعارف
املبنية واملتقاسمة اجتامعيا وجهتها عمليّة وهدفها بناء واقع مشرتك ملجموعة اجتامعية.

•تص ّورات املعلّمني للمهنة:
ننطلق من هنا ونشري أنّنا سنعود إىل تيار البحوث حول تفكري املعلّمني لتحديد بواكري االهتامم
كل من علم النفس العرفاين وعلم االجتامع من تحديد لثالثة
بتص ّورات املعلّمني وإىل ما ق ّدمه ّ
مفاهيم أساسية هي :املعارف ،ووجهات النظر والتص ّورات)  .وتتمتّع هذه التص ّورات (شارليي،89
بالن  ،97لوقران  ،2000فرايس  ،2000قوهيي وآخرون )2001بأه ّمية عالية يف منظومات التدريب
األسايس واملستم ّر لتن ّوعها لدى مختلف الفاعلني من تالمذة معلّمني ،ومعلّمني مج ّربني ،ومعلّمني
مد ّربني ،ومساعدين بيداغوجيني ،ومرشفني ،ومو ّجهني مد ّربني ...ألنّها تشكّل يف اآلن نفسه مح ّركا
للفعل وللتواصل (شارليي .)Charlier 89

•الهويّة امله ّنية للمعلّمني:
نهتم يف هذا املستوى التحلييل مبفهوم الهوية املهنية الذي صار مشغال من مشاغل األدبيات
كل من (Dubar91 ; Barbier, 1200 (Gohier,
املتعلّقة بالتمهني يف عرصنا أكّدت عليه دراسات ّ
لكل مهنة أرسة مهنية وقطاع
 ،2001 ; Cattonar et alالذين انطلقوا من مسلّمة مفادها أنّه ما دام ّ
لكل منها وصفا مم ّيزا لثقافته ،ولطرائقه ،ولخطابه .وشكال مم ّيزا يف عرض مشاكله وحلّها.
فإ ّن ّ
لذلك تع ّمقوا يف املسائل التالية:
	–ما الذي مي ّيز املعلّمني كمجموعة اجتامعية-مهنية؟
	–ماهي املعارف املهنية التي تستوجب إعادة نظر؟
	–ما الذي مي ّيز خرباتهم وكفاياتهم؟
	–كيف تجري سريورة اإلمناء املهني لديهم؟
هذه أسئلة حاولت بعض البحوث واألعامل املتع ّمقة يف إشكالية الهوية املهنية للمعلّمني اإلجابة عنها.
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• مفهوم تص ّورات عن الذات

ملا كان لزاما علينا أن نتع ّرف التص ّورات التي يحملها التلميذ املعلّم املتأ ّهل عن األدوار التي
يلعبها ،وعن املهنة التي يتد ّرب عليها ارتأينا أن نعتمد عىل مفهوم الذات الذي يحيل باألساس
إىل الشعور بالهوية .ويذكّر ( )Legendre, 1988, p111بتوصيف (آلبورت  )Allport 1961الذي
اعترب مفهوم الذات صورة متع ّددة األبعاد تض ّم مجموع اإلدراكات واالعتقادات التي يك ّونها الفرد
عن شخصه إضافة إىل تلك االتجاهات التي يبنيها يف اإلطار االجتامعي .
يع ّد التص ّور للذات بناء مفهوميا متع ّدد األبعاد (الوجدانية ،واملعرفية ،واألكادميية )،املتفاعلة
باستمرار فهو سريورة ديناميكية وناتج عن التفاعل االجتامعي وعن معالجة املعلومات التي
أوحى بها الواقع الذي ينمو فيه الفرد (.)Sassi ,N 93 ,p13

•مفهوم الهويّة

وصف (املنجد يف اللغة واألعالم ص )875 ،الهوية بكونها ”حقيقة اليشء أو الشخص املطلقة،
املشتملة عىل صفاته الجوهرية .”...واعترب قاموس ( )516Robert, 1991, p Le Grandالهوية
”حقيقة الواحد الشبيه بنفسه” .أ ّما اصطالحا فقد جاء يف معجم علم االجتامع ( بدوي  1986ص
 )200تعريف اعترب املفهوم مسارا ووصف الهوية بكونها ” :عملية متييز الفرد لنفسه عن غريه
أي تحديد حالته الشخصية” .ويحيل مفهوم الهويّة عند ( )Massonat, 90بالرضورة إىل مجموعة
أسئلة عن الذات (من أنا؟)( ،من أين جئت؟)( ،إىل أين أتجه؟)( ،كيف ألتزم مبسار حيايت؟) .فإذا
كان األمر كذلك بالنسبة إىل الهويّة ففيم تتمثّل الهويّة املهنية للمعلّمني الجدد؟

•الهو ّية املهنية للمعلّمني الجدد

لقد عرفت الثامنينات ( )80حركة بحث مهت ّم بالهويّات املهنيّة للمعلّمني منطلقة من مفهوم
محصلة (تداول) عىل فضاء
شمل تط ّور الذايت واملهني فيها .واعترب ( )Ferry, 83هذه الهويّة ّ
التدريب األسايس وتفاعل املتد ّربني باملد ّربني ومشاركتهم يف مشاريع التعليم املتد ّرج.
ويتعلّق األمر بالهويّة املهنية عند ( ),2005Dahriكلّام وصف املتد ّرب اسرتاتيجية بيداغوجية
أو تعليمية متنحه شعورا بالرىض عن ذاته وكلّام جعل من املا ّدة التي يعلّمها والكفاية البيداغوجية
التي يوظّفها مرجعا له .ويقرتب ( )Dahri 2005من (باربيي  )Barbier,فيعرف الهويّة املهنية
بكونها مجموع مك ّونات التص ّورات العرفانية والوجدانية التي يستنفرها املعلّم يف صلته بالتدريب
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وباملامرسة التعليمية .وميكن اعتبار الهويّة املهنية عىل هذا األساس أثرا من آثار سياق التدريب
وتجربة التعليم وما ترتّب عنهام من عالقات وصالت اجتامعية مختلفة (.)Blin, 1997
الهويّة املهنية واملعارف التعليمية
لقد أصبح االهتامم مبسألة الهويّة املهنية للمعلّمني منذ سنوات موضوعا اجتامعيا شكّل
الخطاب العام املتعلّق مبهنتهم واحتل صدارة إصالحات متتالية تطمح إىل التمهني ،ومتيل إىل
القطع مع التص ّورات التقليدية للفعل الرتبوي .ولقد تع ّددت الدراسات املنادية بتجاوز مالمح
املعلّم املم ّرر للمعارف والبيداغوجي التقني ،إىل منوذج املعلّم املتأ ّمل واملفكّر يف املامرسة
واملامرس للمهنة (.)Cattonar et al 2000,Lessard et al, 2003
الهويّة املهنية واملسار االجتامعي
تع ّد الهويّة املهنية من املنظور السوسيولوجي بناء اجتامعيا يلخص مسارا مهنيا منح للفرد
بعد أن تبلور يف إطار الصالت والتفاعل مع اآلخر .وعىل هذا األساس فهي إثبات لذلك البناء
الفردي واعرتاف اجتامعي ارتبط بالزمان واملكان الذي منا وتط ّور فيه (.)Riopel, 2006, p37
الهويّة املهنية والشخصية
تعني عبارة ”شخصية مهن ّية” عند ( )Baillauques, 1996ما أطلق عليه باحثون هويّة مهنية
ناتجة عن تفاعل بني الصالت االجتامعية وبني الشخصية وعن متفصل بني الدور املهني والشخصية
وبني قدرتها عىل الفعل واالنخراط فيه .ولنئ أوىل هذا التص ّور للهوية املهنيّة أولوية لبعد الشخصية
عىل حساب أبعاد أخرى فإ ّن البعد االجتامعي ال زال حارضا ( )Riopel, 2006, p39إضافة إىل
األبعاد الوجدانية عند مامرسة الحرفة (اتجاهات ،وتص ّورات ،وعالقات) وعند التبادل املدريس.
الهو ّية املهنية :منوذج قوهيي وآخرون ()Gohier et al 2001
اهت ّم خرباء تربويون ينتمون إىل جامعات الكيباك ( )Quebecمبسألة الهوية امله ّنية للمعلّمني
منذ التسعينات ( )1990وارتأى هذا الفريق أ ّن الهويّة املهنية كالهويّة الشاملة للشخص تدمج
البعدين السيكولوجي (الفردي) واالجتامعي للهويّة الفردية ( .)Gohier et al, 2001, p28وتتمثل
الهويّة املهنية عند هذا الفريق يف التص ّور للذات ،وللمعلّمني وللمهنة وتشمل املعارف ،واالعتقادات،
والقيم ،واملهارات ،واألهداف واملشاريع والطموحات التي يعرتف بها الشخص لنفسه بقطع النظر
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عن السياق ( .)Gohier et al, 1998, p9هذا من جهة ومن جهة أخرى تشمل تص ّورات للمعلّمني
وللمهنة من خالل صلة املعلّم بالعمل وباملسؤوليات وباملتعلّمني وباملدرسني وباملدرسة.
واقرتح هذا الفريق الكندي منوذجهم التفسريي لبناء الهويّة املهن ّية عىل الباحثني والدارسني
دفعا لتمهني التعليم ولفتوا االنتباه إىل خاصيته الديناميكية والتفاعلية فاحتفظنا به لقراءة مالمح
الهويّات املهن ّية املقروءة يف التص ّورات ألملنا يف مساعدته لنا عىل اقرتاح بعض عنارص اإلجابة
إلشكالية هذا البحث .ويف هذا املستوى من التحليل املفهومي ارتأينا فائدة يف التذكري بأه ّم
مك ّوناته يف الخطاطة التالية عساه يساعدنا عىل أجرأة أفضل.
منوذج بناء الهوية املهنية عند ()Gohier et al, 2001
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يعترب هذا التو ّجه لدى هؤالء الباحثني (قوهيي وآخرون  )Gohier et alاملهت ّم بتص ّورات
املعلّمني للتعليم وللمهنة وبالهويات املهنية عنارص عديدة ل ّخصتها الخطاطة التالية املتأث ّرة
بنموذج قوهي وآخرون:
منوذج قوهيي وآخرون ( )2001لبناء الهوية املهنية
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2.2متهني املعلمني :مقاربة بيداغوجية
يرى الرتبويون أن سريورة متهني املعلّمني ترتبط أكرث باملهنية أي بتعيني املعارف والكفايات
املهنية للمعلّم وبنائها من جهة والبحث عن اسرتاتيجيات ومناذج تدريب مسهمة يف إرساء ذلك
التمهني من جهة أخرى (تارديف  ،Tardif ،93باكاي  ،94آلتي  ،96النق  .)99 ،96ويحوم هذا
الت ّيار حول منوذج املعلّم املهني الذي ب ّرر اختيارنا لهذا اإلطار املفهومي املتمحور عىل مفهوم
املهنة الذي سبق أن عرضناه ووصفنا ما جاء قبله من مناذج.
تؤكّد مقاربة الرتبويني يف وصف املعلم باملهني ومنحه خصوصيات .فاملعلّم املهني عند
(توشون  )Tochon, 2000هو ذاك القادر عىل إيجاد الحلول ملشاكل معقّدة انطالقا من مد ّونة
تص ّورات ومعارف بلورها ونظمها .ومل يعد من املقبول اآلن أن يكتفي املعلّم بتطبيق املنهجيات
واألساليب بل فرض عليه بناء متشّ يات تعليمية مو ّجهة وهادفة ومتوافقة مع تن ّوع التالميذ
(مستوياتهم،و ظروفهم املادية )...وتنظيم رشاكة مع أوليائهم ومع الفريق البيداغوجي (بريونود،
.)Perrenoud 93

•املعلّم املهني واإلمناء املهني
يع ّد اإلمناء املهني سريورة تبنى من خاللها الكفايات املهنية للمعلّمني ال ميكن فصلها عن
كل من (باربيي  ,Barbier 94وآخرون)
سريورة بناء الهوية املهنية (فرايس  .)Fraysse 2000ويرى ّ
أ ّن عبارة إمناء مهني تشمل بعدا متعلّقا بالسريورة وبالتح ّوالت الفردية والجامعية للكفايات
ومك ّونات الهوية التي وقع استنفارها .لذلك جاءت النامذج الواصفة للمعلّم املهني مشفوعة
بنامذج وأجهزة تدريب يحتمل إسهامها يف إكساب املعارف والكفايات املهنية التعليمية (دوناي
 ،Donnayشارليي  ،Charlier 90باكاي  ،Paquay 94النق  ،Lang 96بريونود ،Perrenoud 96
آلتي  .)Altet 96ذلك ما أكّدت عليه األدبيات املتعلّقة بالتمهني من امتداد منوذج املدرس املهني
كل فرتات الحياة املهنية ومن أه ّمية االحتكاك املتواصل بوضعيات التعليم من قبل املعلّم أو
إىل ّ
التلميذ املعلّم عىل ح ّد السواء.
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فرضيات البحث:
سعيا م ّنا ملتابعة هذه اإلشكالية املنطلقة من سؤال مركزي حول أثر التدريب األسايس يف
التص ّورات عن املهنة ويف رسم مالمح ه ّويات مهن ّية جديدة استوجب م ّنا االهتامم مبا وصف
آنفا اعتبار الصالت التي تربط بني مك ّونات إشكالية هذا البحث والتي من أه ّمها صالت التالمذة
املعلّمني باملهنة ،وباملتعلّمني ،وباملسؤوليات ،وباملدرسة وبالذات.
حدود البحث:
ال يهدف هذا البحث إىل متابعة بناء الكفايات املهنية لدى التلميذ املعلّم بل إىل رصد حالة
التص ّورات عن املهنة وعن الهويات املهنية البادئة يف الظهور.
لذلك يجب أالّ ننىس أ ّن حدود هذا البحث املحدود يف الزمان واملكان فهو ال يهدف إىل
متابعة سريورة التص ّورات بل هو مج ّرد تساؤل عن درجة متهني املعلّمني يف التدريب األسايس من
التصورات ومالمح الهويات املهنية.
خالل ّ
وهو ال يهت ّم بفعل تلك التص ّورات يف تلك الكفايات املهنيّة ( )Baillauques, 1996أو
باملؤشات الدالّة عىل بروز مالمح الهوية املهنية ( )Riopel, 2006التي قد تبنى أثناء التدريب
ّ
األسايس بل باألساس يف أثر ذلك التدريب يف منظومة التص ّورات والهويات معا.
وأمال يف إبراز أثر التدريب األسايس باملعاهد العليا يف تص ّورات التالمذة املعلّمني عن املهنة
ويف مالمح الهويّات املهنية التي قد تتشكّل ،صغنا الفرضيتني العامتني التاليتني.
يساعد التدريب األسايس للمعلّمني وقبل الخدمة عىل بناء تص ّورات إيجابية عن مهنة التعليم
مبرحلة التعليم االبتدايئ قد تقرتب من مناذج املهنيات الجديدة.
يساعد التدريب األسايس للمعلّمني قبل الخدمة عىل تشكّل مالمح هويّات مهنية متيل إىل
التأ ّمل واالستقاللية واملسؤولية وإىل التجديد البيداغوجي.
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اإلطار المنهـجـي:

اخرتنا يف هذا البحث تو ّخي مقاربتني لجمع البيانات إحداهام ك ّمية تكملها مقاربة كيفية
نوعية مركّزة عىل تحليل الخطاب.
لذلك حاولنا أجرأة املنهج املعتمد بتعيني األفراد وتحديد األدوات األكرث مالءمة مع طبيعة املعلومات
التي نوينا جمعها ث ّم عملنا أخريا عىل وصف أساليب املعالجة وطرائق التحليل الك ّمي والكيفي.
لكن قبل الرشوع يف تحليل مختلف العنارص املتعلّقة بالجانب امليداين واملنهجي الب ّد من
اإلشارة إىل اعتامدنا مقاربة منهجية انطلقت من منوذج نظري حول ”تفكري املعلّمني” أو التفكري
والفعل لدى املعلّم لـ(كالرك وبرتسون  )Clarck et al, 1986أثريناه بنموذج ”املعلّم املهني”
لـ(باكاي والنق .)Paquay, 94 et Lang, 96
لقد كان اعتامد مقاربتني واحدة كيفية وأخرى كمية إضافة إىل التأطري النظري املفهومي
شكال من أشكال التكامل بني املعطيات ،حيث تو ّخينا طريقة املقابالت شبه املو ّجهة واالستبانة
املوظّفة لتقنية الفرز ( )Q-Sortاملشفوع باألسئلة املفتوحة.
1.1وصف مجتمع البحث
ملا كان هدفنا وصف تص ّورات تالمذة معلّمني ملهنة التعليم ح ّددنا مجتمع البحث ووصفنا
الع ّينة التي م ّررت عليها االستبانة املعتمدة تقنية الفرز (.)Q- Sort
نذكر هنا أنّه س ّجل بالسنة الثانية وباملعاهد الستة ( )6ما يناهز ( )780تلميذا معلّام مرتبّصا .
2.2وصف ع ّينة البحث
متغي
تكونت عيّنة البحث بالنسبة إىل املقاربة الكمية والتي اعتمدناها يف الغرض ملتابعة ّ
تص ّورات التالمذة املعلّمني ملهمة التعليم من أفراد ت ّم اختيارهم اختيارا عشوائيا طبقيا من
بكل من سوسة والكاف وسبيطلة.
املس ّجلني ّ
كل أفواج معهد سبيطلة
لذلك حاولنا إيجاد نوع من املوازنة يف عدد أفراد الع ّينة فالتجأنا إىل ّ
الذي س ّجل به مثانية وتسعون تلميذا معلّام مرتبصا (.)98
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البحث امليداين وعرض النتائج

•تص ّورات التالمذة املعلّمني ملهنة التعليم:
اخرتنا أن ننطلق يف هذا البحث باستكشاف ميول التالمذة املعلمني املتأ ّهلني واتجاهاتهم
املتعلّقة بـ :
	–القدرات املستوجبة التي تتأكّد السيطرة عليها ليكون املعلّم سائرا نحو التمهني.
	–الهدف من أنشطة التعليم بالفصل.
	–األولويات يف تعلّم هذه املهنة.
يف هذا الباب سنحاول استثامر البيانات الك ّمية والنوعية املتعلّقة باألبعاد املوصوفة سابقا
وبأوجه مناذج املعلّم املهني (باكاي والنق) (العارف ،والتقني ،واملتأ ّمل ،الفاعل االجتامعي
والشخص املتواصل مع ذاته ومع اآلخرين ).
هذا هو الهدف املم ّيز األ ّول من هذا البحث وهذا ما حاولنا صوغه يف األسئلة التالية:
	–كيف يتص ّور التالمذة املعلّمون مهنة التعليم بعد التدريب األسايس الذي تابعوه؟
	–ما هي مناذج املهن ّيات األكرث تقديرا لديهم؟
	–وماذا توحي لنا البيانات املتعلّقة بثنائية مهنيات جديدة  /تقليدية؟
	–املقاربة الك ّمية للتص ّورات ملهنة التعليم
انطلقنا يف املقاربة الك ّمية للتص ّورات من نتائج االستبيان املعتمد لتقنية الفرز الذي صنف
لغاية البحث إىل بنود بلغ عددها أربعا وعرشين ()24
كل بعد من
اعتمدنا ملحاولة اإلجابة عن هذه األسئلة معالجة متغ ّريات أساسية حوى ّ
أبعادها الثنائية املوصوفة سابقا حيث يكون عدد التص ّورات امليّرسة للمهنيات التقليدية مساويا
للتص ّورات امليّرسة للمهنيات الجديدة .ومكّنتنا تلك املعالجة من الحصول عىل معلومات واصفة
لأله ّميات النسبية املمنوحة لتلك النامذج من املهنيات ،فكانت بهذا الشكل منطا منظّام ملحتوى
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تص ّورات التالمذة املعلمني للمهنة آخذين يف االعتبار منوذج املعلّم املهني ( باكاي 94والنق)96
الذي احتفظنا به يف هذا البحث.

•وصف ميول النامذج املهنية ( األوجه) يف أبعادها الثالثة:
لكل بند رتبة وذلك حسب (املوقع)
نذكر قبل عرض النتائج املتعلّقة بتلك امليول أنّنا أسندنا ّ
أو الوضع الذي احتلّه يف الرتتيب أي أن تسند أعىل مرتبة للبند األ ّول يف الرتتيب.
مكّنتنا املعالجة اإلحصائية يف ما يتعلّق ببعد تص ّور الكفايات املستوجبة يف مهنة املعلّم مثال
املتوسط ( )2,81بعد قسمة مجموع الرتب الحسايب املسند إىل ذلك البند عىل
من الحصول عىل
ّ
( )191أي عدد املستجوبني الذين شاركوا يف االستبانة املعتمدة لتقنية الفرز (.)Q-Sort
املتوسطات املتعلّقة بكل بند مع اعتبار األبعاد الثالثة
ّ
الع ّينة (ن=)191

التصورات املستوجبة يف التعليم (الكفايات األساسية)

املع ّرف الرتبة

أبعاد محتوى التص ّورات

24

1

 PEشخص متواصل (من ّو ذايت)

04

2

 ASفاعل اجتامعي (التزام مبشاريع)

11

3

16

4

03

5

املجموعة
االنحراف (مهنيات
املتوسط
املعياري جديدة/
قدمية)
 NP 1,359 3,49م ج
3,38

1,200

 NPم ج

3,36

0,999

 APم ق

1,145

 NPم ج

1,191

 APم ق

07

6

 PEشخص متواصل (عالقة وإنصات) 2,82

1,036

 NPم ج

19

7

 MIمعلّم عارف (سيطرة عىل
محتويات التعليم)

2,81

1,165

 APم ق

 PAمامرس مهني (استعامل ذيك
للروتينات)
 ASفاعل اجتامعي (إدماج الرهانات
3,22
االجتامعية)
TEتقني (سيطرة عىل تقنيات تنظيم
3,05
الفصل)
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التصور لهدف أسايس من أنشطة التعليم التصور لألولويات يف تعلم الحرفة

املع ّرف الرتبة
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أبعاد محتوى التص ّورات

املجموعة
االنحراف (مهنيات
املتوسط
املعياري جديدة/
قدمية)

14

8

01
18
09

9
10
11

22

12

 PRمامرس متأمل (مالحظة املامرسة
وتحليلها)
رصف بذكاء عميل)
 PAمامرس مهني (ت ّ
 TEتقني (استعامل تقنيات تعليمية)
مامرس
 MIمعلّم عارف (مبادئ ،ونظريات
حول التعليم)

2,07

1,084

20

1

 TEتقني (تطبيق التقنيات واملهارات) 3,30

1,050

 APم ق

13

2

 PAمامرس مهني (التعلم باملامرسة)

3,28

1,202

 APم ق

17

3

21

4

 PEشخص متواصل (تلميع صورة الذات) 3,25
 ASفاعل اجتامعي (معرفة الرهانات
3,08
االجتامعية)

1,134

 NPم ج

1,153

 NPم ج

15

5

 PRمامرس متأ ّمل (فهم تعقّد الوضعيات) 3,05

1,045

 NPم ج

09

1

3,44

1,018

 APم ق

23
02

2
3

3,24
2,81

968, 0
1,165

 APم ق
 APم ق

12

4

2,74

1,074

 NPم ج

06

5

2,30

1,274

 NPم ج

08

6

 PRمامرس متأ ّمل (دعم التفكري النقدي) 2,24

1,131

 NPم ج

 PAمامرس مهني (إكساب طرائق
وأساليب)
 TEتقني (سيطرة عىل تقنيات وطرائق)
 PAمعلم مهني (سيطرة عىل محتويات)
 ASفاعل اجتامعي (دعم اإلحساس
باملسؤولية)
 PEشخص متواصل (إيجاد لذة التعلّم)
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2,72

1,158

 NPم ج

2,33
2,27
2,12

1,136
1,179
1,092

 APم ق
 APم ق
 NPم ج
 APم ق

ومم يؤكّد ميلهم ألولوية تعلّم املهنة مبنحهم طأمنينة و استقاللية هو موقع البند رقم ()15
ّ
(مامرس متأ ّمل) والذي تال البندين السابقني املتعلّقني بأولوية العالقة الرتبوية.
نلخصه فيام ييل:
هذا ما جاء بعد قراءة وصفية لنتائج االستبانة لتقنية الفرز ّ
املراتب األوىل للبنود
البعد

رقم (البند)
البند املتوسط

هوية النموذج

الرتبة

املهنية

تص ّور الكفايات والقدرات املستوجبة 24

3,49

1

مج
الشخص املتواصل PE
NP

تص ّور األولوية يف تعلّم املهنة

20

3,30

1

التقني TE

مق
AP

تص ّور الهدف األسايس من أنشطة
التعليم

09

3,44

1

املامرس املهني PA

مق
AP

يف خامتة هذا العرض التحلييل للنتائج الذي وفّر لنا مقاربة ك ّمية ومعالجة إحصائية بارامرتية
فأبرز لنا ميال لدى الخريجني إىل مناذج املهنيات التقليدية (سيادة املامرس املهنيي والتقني)
وبداية اتجاه إىل منوذج الفاعل االجتامعي ميكن القول أنّنا ظفرنا مؤقّتا بعنرص إجابة عن خصائص
التص ّورات ملهنة التعليم باالبتدايئ وعن مدى اقرتابها من مواصفات املهنيات التقليدية أو الجديدة
لدى عيّنة من خريجي املعاهد العليا لتدريب املعلّمني.
تص ّورات التالمذة املعلمني املتأهلني ملهنة التعليم :مقاربة كيفية
نعرض يف هذا الباب إذن ،نتائج حصلنا عليها بواسطة األسئلة املفتوحة عىل ع ّينة  18تلميذا
معلّام بعد تحليل ما توافق مع فرضية البحث األوىل وأسئلتها.
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•تصورات مهنة التعليم يف األجوبة املفتوحة:
لقد طلبنا من هؤالء التالمذة املعلّمني املتأ ّهلني إبداء آرائهم وإنتاج مقرتحات مكتوبة ال
تتجاوز الثالثة ،تتمتّع بأه ّمية لديهم ومل تؤخذ بعني االعتبار يف مستوى االستبيان املعتمد لتقنية
الفرز(.)Q-Sort
وللتذكري فإ ّن هذه األسئلة األساسية الثالثة تعلّقت تباعا باألبعاد الثالثة التالية:
	–تص ّورات الكفايات التي تستوجب السيطرة عليها من قبل املعلّم
	–تص ّور األولويات يف تعلّم مهنة التعليم
	–تص ّور الهدف األسايس من أنشطة التعليم يف االبتدايئ
استنتجنا من خالل االستبانة املعتمدة لتقنية الفرز أ ّن تص ّورات التالمذة املعلّمني ملهنة
التعليم باالبتدايئ قد توزّعت إىل قطبني يبدوان متقابلني فلوحظت تص ّورات متحورت حول
املهنيات التقليدية وأخرى حول املهنيات الجديدة .وتعلّقت مهنيات السجل األ ّول بنامذج
كل من املامرس املهني والتقني).كام تعلّقت مهنيات السجل الثاين مبهنيات
تقليدية (تص ّدرها ّ
جديدة تص ّدرها ”الفاعل االجتامعي” .وب ّينت هذه النتائج وجود نواة مركزية ()Noyau central
للتص ّور يف وجهات نظر التالمذة املعلّمني املستجوبني.
توصلنا إىل تعيني مجموعتني جانبيتني ( )Périphériquesشكّلتا نواتني ثانويتني
كام ّ
يف تص ّورات التالمذة املعلّمني ميكن تلخيصها يف مهارات املهني والتقني .وذلك ما ل ّخصناه يف
الخطاطة التالية واملرتجمة ملركزية نواة تتقابل فيها املهنيات التقليدية والجديدة وامل ّربرة لهامشية
النواتني األخريني.
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مركزية تص ّور املهنة وجانبيته

ويف خامتة عرض النتائج ميكن القول إنّها مكنتنا من اإلسهام ببعض األجوبة عن أسئلة البحث
املتعلّقة مبحاولة فهم لخصائص تص ّورات مهنة التعليم التي بناها التالمذة املعلّمون واستكشاف
مالمح هوياتهم املهنية.
لكن أال يجدر بنا بعد حركات التحليل التي حاولنا متابعتها أن نقرتح بعض التأويل والتفسري
لعلّه يضفي معنى عىل أه ّم ما توصل إليه البحث؟
كذلك مكّننا التحليل من استكشاف امليل إىل منوذج املهنيات التقليدية وبداية ميل إىل منوذج
املهنيات الجديدة ّ
احتل
دل عليه احتالل منوذج الفاعل االجتامعي املنتمي لهذه النامذج والذي ّ
أقل عمومية
املرتبة الثالثة بعد املهني والتقني .وأبرز تحليل النتائج إضافة إىل ذلك ويف مستوى ّ
بالنسبة إىل األبعاد الثالثة املوصوفة يف النموذج تف ّوقا لنموذج الفاعل االجتامعي ( )3,30يليه
منوال الشخص املتواصل.
إ ّن وجود أفراد هذه العيّنة يف مناذج املهنيات التقليدية أساسا (ميل واضح إىل منوذج
املامرس املهني والتقني) مع بداية ميل إىل منوذج الفاعل االجتامعي املنتمي إىل منوذج املهنيّات
الجديدة) يؤكّد لنا أ ّن هذا التدريب األسايس الذي تفاءلنا يف تو ّجهاته التمهينية (حسب النصوص
الترشيعية ( )2002والتعديل املتتايل لنظام الدراسات واالمتحانات يف التدريب األسايس ())2003
املعب عنها يف الفرضية األوىل البحث .ومينحنا هذا االستنتاج
ال زال بعيدا عن اآلمال والطموحات ّ
خاصة إذا علمنا أ ّن النتائج أظهرت ميال محدودا لنموذج املعلّم العارف املم ّرر
شيئا من التفاؤل ّ
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للمعرفة وميال واضحا إىل الفعل االجتامعي والتفكري يف الرهانات االجتامعية وإنجاح مرشوع
املدرسة.
هذا امليل يذكر يف حقيقة األمر بالدعوات املنادية بالجودة والتجديد ويقرتب من حاجات
التمهني ملهنة التعليم باالبتدايئ يف تونس وخارجها.
ومم يدعم هذا التفاؤل ما برز يف األسئلة املفتوحة من ميل واضح إىل القدرة عىل التكيّف
ّ
مع التلميذ ومع سياق الفصل وتعلّق باملقاربة بالكفايات وبأخالق املهنة .إالّ أ ّن استنتاجات كهذه
وضعتنا أمام تساؤالت عديدة:
	–هل يعود وجود تص ّورات التالمذة ملعلّمني ملهنة التعليم باملدارس االبتدائية التونسية
باألساس يف االقرتاب من مناذج املهنيات التقليدية إىل تعلّق املك ّونني (من أساتذة ،ومعلّمني،
ومساعدين ،ومتفقّدين) بالنموذج املغرق يف التطبيق ( )Applicationnisteالذي يويل
أهمية لتمرير املعرفة و التدريب عىل التقنيات ؟
	–أال تع ّرب هذه النتائج عن حرص املتأ ّهلني عىل تعلّم خيوط املهنة يف أرسع وقت ضامنا
لالندماج املهني؟
	–أال ميكن اعتبار هذه النتائج املتعلّقة بالتص ّورات التي يحملها هؤالء الخريجون عن مهنة
مؤش عىل رضورة إعادة النظر يف األساليب املعتمدة يف اختيار
التعليم باالبتدايئ مبثابة ّ
التمش البنايئ االجتامعي
املكونني وانتقاء من متيّزوا مبامرسات مج ّددة وبانخراط يف
ّ
( )Vygotskiللتعلّم وللتدريب والعمل عىل دعم الرشاكة فيهم؟
إ ّن ما ش ّد انتباهنا يف هذه النتائج أنّه رغم سيادة منوذج املهنيات التقليدية (امليل إىل منوذج
املامرس املهني الذي تص ّدر املرتبة األوىل والتقني الذي تص ّدر املرتبة الثانية) فقد تأ ّخر ترتيب
امليل إىل منوذج املامرس املم ّرر للمعرفة (رتبة  )5وتق ّدم امليل إىل منوذج الفاعل االجتامعي الذي
تاله ميل إىل منوذج املتواصل مع الذات ومع اآلخر (رتبة .)4
لقد بيّنت دراستنا هذه رسم اتجاهات املعلّم املامرس املهني والتقني فالفاعل االجتامعي،
وميال إىل هوية مهنية وسمت بقدر من املسؤولية ،ومن التأ ّمل ،ومن االستقاللية ومن التجديد
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رشعني واملك ّونني إىل رشاكة فاعلة وتعاون متج ّدد فعال
البيداغوجي إالّ أ ّن ذلك يدعو الباحثني ،وامل ّ
والبحث عن مناذج تدريب أصيلة .وما دام التدريب األسايس يف تونس يف مفرتق طرق فإ ّما أن
يواصل اإلصالح وينخرط أكرث يف التمهني ويعيد النظر يف مناذج التأهيل وإ ّما أن يبقى يف خدمة
الحلول الظرفية وس ّد الشغورات التي يستوجبها التقاعد.
لذلك يدعو ( )Ruth, 2005املرشفني إىل مترير رسالة تؤكّد عىل التأمل يف محاوالت املراهنة
عىل جودة التأهيل بدال عن منح الشهائد لخريجني ال يعون أدوارهم .كام يلفت ()Ruth, 2003
رسع يف الحكم عىل كفاءة الخريجني وجدارتهم من خالل متكّنهم
نظر أهل الذكر إىل عدم الت ّ
من مترير الربنامج الدرايس بل متابعة تص ّوراتهم وتقييم هوياتهم قبل التخ ّرج ما دام عديد
املبتدئني ال يتواصلون إىل بلورة صورة عن ذواتهم كمعلّمني (هوية مهنية) أو تص ّور واضح
للتعليم.
ترتبط طبيعة االلتزام بالتعليم إذن بالتص ّور الذي يحمله املعلّم الجديد للتعليم وباملعنى
كل املكونني إىل تجاوز سياسة السوق املدعمة للتو ّجه
الذي يعطيه للمهنة لذلك يدعو الباحثون ّ
التقنوي ( Technicisteولفت نظر املعلّمني الجدد إىل مامرسة النقد وإعطاء معنى للغايات،
وألهداف املدرسة ،لدور املعلم ولفعل التعليم.
إ ّن غياب الدافعية يف اختيار املهنة وغياب مرجعية لكفايات املعلّم والدعوة املحتشمة
رصح بها املشاركون يف بحثنا
للتمهني رغم بعض اإلصالحات قد يكون وراء العوائق العديدة التي ّ
هذا.
ومكنتنا هذه األعامل من استكشاف بعض التص ّورات اإليجابية عن مهنة التعليم باملدارس
االبتدائية التونسية ومن وصف تشكّل هويّات مهنية جديدة متيل عند البعض إىل املسؤولية،
والتأ ّمل واالستقاللية وإىل التجديد البيداغوجي .إالّ أنّنا مل نتمكّن من متابعة سريورة بناء تلك
تص ّورات املهنة أو تشكّل تلك اله ّويات املهنية ألنّنا ركّزنا اهتامما عىل وصف الحاالت دون
السريورات ومن هنا نقرتح عىل املهتمني بالبحث غوصا يف تلك اإلشكاليات عساهم يرفعون الستار
عن خفايا تفكري املعلمني الجدد وأرساره.
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إ ّن نافذة كهذه قد تساعد عىل استكشاف ما يجري يف ذهن التلميذ املعلّم قبل أن يصبح
معلّام ووصف سريورات مختلفة لبناء التصورات والهويات املهنية تكون منطلقا لدراسة تدريب
أسايس يراعي الفروق الشخصية والسياقية للمسارات التدريبية.
وأخريا نويص يف هذا البحث بإيالء مسألة االهتامم بتص ّورات مهنة التعليم وتشكّل اله ّويات
تستحق من اهتامم يف مشاريع التمهني الجديدة.
املهنية منذ التدريب األسايس ما
ّ
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د .سعاد عبد الواحد السالمي
جامعة تونس المنار

ّ
الملخص

املؤسسة الرتبوية أمام تح ّديات كبرية تحتّم عليها االهتامم بإعادة التفكري يف مواطن
أضحىت ّ
اليوم والغد وتجاوز منوذج املتعلّم املتلقّي للمعارف .وهي بهذا تصبح مدع ّوة إىل تطوير مناهجها
وتجديد مضامينها ،وتحسني أساليبها وطرائقها ووسائلها .فلتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية،
من الرضورة مبكان املواءمة بني ُمخرجات املنظومة التعليم ّية-التعلُّمية وحاجات املتعلّمني ضمن
رؤية للتّعلُّم متع ّددة املسارات وشمولية .فعوضا عن الحفظ والتلقني ،يأيت خيار متكني املتعلّم
املواطن اليوم من مهارات جوهرية إلنشاء أفراد قادرين عىل مواكبة تح ّديات الواقع .من ذلك،
وحل املشكالت بطرق إبداعية والتفكري النقدي واحرتام التن ّوع.
نذكر التواصل ّ
ويف سياق ذي عالقة ،تتن ّزل مبادرة املهارات الحياتية والتعليم من أجل املواطنة يف إقليم
الرشق األوسط وشامل إفريقيا موضوع املقال الحايل الذي نحاول فيه تقديم هذه املبادرة ،عرب
ثالث مراحل أساسية :تقترص األوىل ،عىل تقديم عام ملفهوم املهارات الحياتية ؛ وتتمثّل الثّانية،
يف تقديم مبادرة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا ؛
وتتلخّص الثّالثة ،يف دراسة حالة ،بتنزيل هذه املبادرة يف إطار املنظومة الرتبوية التونسية كنموذج
عميل إلدماج مقاربة املهارات الحياتية واملواطنة يف املدرسة التونسية.
الكلامت املفاتيح :مبادرة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل
إفريقيا – املنظومة الرتبوية التونسية -املناهج
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ّ
مقدمة

يص ّنف التعاون واإلبداع والعيش املشرتك والتفكري النقدي وإدارة الذات واحرتام التن ّوع
وتقدير االختالف والتواصل ،من املفاهيم التي تس ّمى باملهارات الحياتية والتي تع ّد موضوع عناية
من النظم الرتبوية العربية .ومتثّل أهدافا جوهريّة للرتبية وعىل أولويّة املهام الجديدة للمعلّم.
وتعطي املنظّامت الدولية واإلقليمية يف السنوات األخرية أهم ّية بالغة يف إدماجها وتعليمها
يف املناهج الدراسية وبرامج تكوين املربّني (األلكسو .)2004 ،استنادا إىل تشخيص املنظومات
الرتبوية ،فإنّها تع ّد من أبرز التح ّديات يف املنطقة العربية من أجل تدبري التّغيري وتطوير مفاهيم
الرتبية .ويقُود هذا التو ُّجه وهذه الخياراتُ ،رؤية مستقبل ّية لبناء اإلنسان وفلسفة للمواطن
العريب املنشُ ود يف القرن الحادي والعرشين.
إ ّن مقاربة املهارات الحياتية وما تتطلّبه من تنمية قدرات الفرد املعرفية واالجتامعية والعملية
وحل املسائل
واملهنيّة ،تويل عناية بالقدرة عىل االبتكار والتحليل واكتساب مهارات التفكري الناقد ّ
واالنضباط وتح ّمل املسؤولية .هذا باإلضافة إىل مهارات النجاح يف العمل ،كالتّمكن من مهارات
التعامل مع اآلخرين والتواصل معهم بالحوار واحرتام الرأي اآلخر والقدرة عىل العمل ضمن فريق...
الخ .ومي ّر ذلك أساسا بهندسة املناهج .بحيث ،تتض ّمن مجموعة من املعارف واملهارات الرضورية
يف إعداد املتعلّمني كمواطنني إيجابيني وفاعلني يف بناء املستقبل .وبالتّوازي مع ذلك ،يكون تطوير
املقاربات البيداغوجية (األساليب والطرائق والتقنيات وامل ُامرسات) التي من شأنها تطوير تلك
السياق،
املهارات لدى املتعلّمني ومن مث ّة ،إنهاء صورة املتعلّم املتلقّي للمعارف ّ
بكل سلبية .ويف هذا ّ
أجل املواطنة يف إقليم الرش ق األوسط وشامل
تتن ّزل مبادرة املهارات الحياتية والتعليم من ّ
إفريقيا )MENA( 1نحو تحقيق مهارات القرن الحادي والعرشين (.)UNICEF MENA, 2019
وبالتوازي مع ذلك ،انطلقت ثالث دول عربية (تونس وفلسطني ومرص) يف املرحلة التجريبية
( )LSCE 2019لتقييامت تعليم املهارات الحياتية واملواطنة كجزء من هذه املبادرة.
إذن ،ستُمثّل الفقرات التالية قراءة تحليلية وتأليفية ملختلف هذه النقاط .مع التط ّرق إىل
املنظومة الرتبوية بالجمهورية التونسية كدراسة حالة لسبل إدراج هذه املبادرة يف املناهج
1
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الدراسية للنهوض باملردوديّة وملزيد من النجاعة والفاعليّة .فكيف ميكن للمدرسة التونسية اليوم
ترتسخ املهارات الحياتية ،لتصبح مهارات ميارسها
إدماج املهارات الحياتية يف التعليم؟ وكيف ّ
املتعلّم يف مواقف الحياة املختلفة؟
يهدف هذا البحث إىل تقديم إطار نظري ملفهوم املهارات الحياتية .ومن ث ّم ،تحديد أه ّمها يف
ضوء مبادرة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا مع عرض
املؤسسة
موجز لنموذج تطبيقي إلدماج هذه املبادرة يف مناهج التعليم وكيفية تحقيقها داخل ّ
الرتبوية التونسية وتقديم عام للدراسة التقييمية التجريبية وذلك بالرجوع إىل معظم املنشورات
املرجعية يف هذا املجال الصادرة عن اليونيسيف -املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل إفريقيا.2
ّ
أهمية الدراسة

ميكن أن يُسهم هذا العمل أساسا يف:
	–تقديم رؤية تحويلية للتعليم من أجل القرن الحادي والعرشيني.
الخاصة مببادرة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف إقليم الرشق
	–تحديد املهارات الحياتية
ّ
األوسط وشامل إفريقيا.
	–تقديم وتحليل لإلطار املفاهيمي.
أجل تعليم املهارات الحياتية واملواطنة
	–مقاربات التعليم والتعلّم والطرائق الرضورية من ّ
	–صلة املهارات الحياتية األساسية االثنتي عرشة بأبعاد التعلّم.
	–توضيح أهم ّية دمج املهارات الحياتية األساسية االثنتي عرشة يف إصالح املناهج الدراسية يف تونس.

	–معرفة أثر األنشطة التعليمية يف مق ّرر الحديث يف تنمية املهارات الحياتية لدى املتعلّمني.

	–إرشاد القامئني عىل تطوير املناهج يف الدول العربية إىل تضمني النشاطات التعليمية التي
تن ّمي املهارات الحياتية لدى املتعلّمني.
	–تقديم الدراسة التقييمية LSCE 2019
2
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1 .1المنهجية المعتمدة :دراسة الحال Single Country Study

تتل ّخص املنهجية املعتمدة يف دراسة الحال ،عىل تركيز البحث عىل ظاهرة معارصة ضمن
سياق الحياة الواقعي (;  .)Yin, 1994; 2003; 2005فدراسة الحال من األدوات الها ّمة التي
ميكن من خاللها جمع بيانات متع ّددة ومعلومات متع ّمقة تتعلّق بالحال موضوع الدراسة
( .)Check and Schutt, 2011 ; Abdelwahed, 2017ويتمثّل الهدف يف وصف لوحدة
مستقلّة وتحليلها أياّ كانت هذه الوحدة (موضوع ،شخصية ،مجموعة من األفراد ،حادث،
ظرف معني ،مجموعة رشكات ،دولة ...الخ ).حول هذه النقطة بالذات ،تتمثّل أوىل خطوات
محل الدراسة ومح ّدداتها ونوعها ( .)Fidel et al, 2004ويف إطار
هذا املنهج يف تحديد الحالة ّ
هذا املقال ،تتعلّق حالة الدراسة بالجمهورية التونسية ،أمنوذجا إلدماج مفاهيم مبادرة تعليم
املهارات الحياتية والتعليم للمواطنة باملنظومة الرتبوية التونسية .ويف خطوة ثانية ،يكون تحديد
نوع دراسة الحالة .ودراسة الحالة الوصفية هي التي يكون التعامل معها يف هذا املقال .أ ّما
الخطوة الثالثة فتتمثّل يف تحديد املفاهيم األساسية املرتبطة بالحالة موضوع الدراسة .ويف هذا
وخاصة عىل الوثائق املرجعية ملبادرة
البحث ت ّم االعتامد عىل أكرث من مصدر يف ضبط املفاهيم
ّ
تعليم املهارات الحياتية والتعليم من أجل املواطنة الصادرة عن مكتب اليونسف اإلقليمي
للرشق األوسط وشامل إفريقيا.3
 2.2واقع المنظومة التربوية التونسية

يف البداية ،وجب التذكري بع ّدة مكاسب للمنظومة الرتبوية يف تونس مثل التعليم فخصصت
الدولة التونسية جزءا هاما من ميزانيتها لتمويل الجهد الرتبوي .فبنت املدارس واملعاهد
والكليات .وتوالت محاوالت اإلصالح من ُمنطلقات فلسفية متع ّددة ،من ذلك مبدأ مجانية
التعليم .ووقع دعم هذا التو ّجه بخيار إجبارية التعليم بني س ّن السادسة والسادسة عرشة .ومنذ
منتصف تسعينات القرن املايض ،اقرتن هدف التعميم بهدف آخر وهو تحسني جودة التعليم
وجعله أكرث فاعلية وشمولية وإنصافا .نُؤكّد هنا عىل أهمية املبادئ التي قامت عليها املنظومة
الرتبوية التونسية ،ونذكر منها أساسا )1 :جعل التعلّامت ذات معنى بالنسبة إىل الطفل وجعل
3
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التلميذ أكرث قدرة عىل اكتسابها وتطويرها؛ و )2تأصيل التعليم والتعلّم واعتبارهام رشطا أساسيا
املؤسسة الرتبوية نواة للتغيري االجتامعي؛ و )4تأكيد
للنم ّو االقتصادي واالجتامعي؛ و )3اعتبار ّ
التفتّح عىل الحداثة واالنخراط يف منظومة حقوق الطفل .هذا باإلضافة إىل تطبيق العديد من
السياسات املتعلّقة باإلصالحات منها إصدار اﻟﻘانون اﻟﺘوجيهي للرتبية والتعليم لسنة  2002الذي
ينص عىل اإلدراج الشامل واملجاين للسنة التحضريية 4يف قطاع التعليم العمومي ال سيّام باملناطق
ّ
الريفيّة .وكذلك تقديم برامج دعم األطفال الذين يواجهون صعوبات يف التعلّم ،مثل :العمل
االجتامعي املدريس واملدارس ذات األولويّة الرتبويّة والدمج املدريس لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة.
ّ
مكّنت مثل هذه السياسات الرتبوية والتعليمية من رسم الخريطة التعليمية الحالية وبالخصوص
خاصة بالنسبة إىل الفتاة ال ّريفية .وحول هذه النقطة بالذات
يف مستوى الرفع من نسب التّمدرس ّ
الصافية بلغت ،خالل السنة الدراسية  % 99.5 ،2018-2017بالنسبة
نشري إىل أ ّن نسبة التّمدرس ّ
إىل األطفال  6سنوات )مع التساوي بني الفتيات واألوالد( .وكان مع ّدل االلتحاق الصايف بالنسبة إىل
الفئة العمريّة  11-6سنة و .% 99.2وميثّل هذا تغطية شبه كاملة ت ّم تحقيقها منذ عقد من الزمان.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن مع ّدل التالميذ للمد ّرس الواحد انخفض ليصل يف الوقت الحايل إىل 17.6
باملرحلة االبتدائية و 12.0باملرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي (وزارة الرتبية.)2018 ،
وبال ّرغم من هذه الجوانب املضيئة ،تقودنا هذه املعطيات اإلحصائية إىل مسألة الك ّم
املؤسسة الرتبوية .فهل مكّن هذا
والكيف يف املنظومة الرتبوية .وتطرح مسألة جودة مردود ّ
التط ّور الك ّمي من تجويد النتائج املدرسية عا ّمة؟ وهل استطاعت الدولة أن تستبقي املتعلّمني
عىل مقاعد الدراسة إىل س ّن السادسة عرشة؟
تكشف مجموعة من الدراسات امليدانية ،عىل الصعيد الوطني والدويل ،أ ّن السياق الرتبوي
املؤشات .إذ ،بقي يشكو يف العديد من جوانبه من نقائص
ّ
أقل إيجابية يف مستوى عدد من ّ
وتناقضات خطرة زادت من نسبة املنقطعني عن التعليم واملعطّلني عن العمل.
 4أي الرتبية ما قبل املدرسية الخاصة باألطفال من سن  5إىل  6سنوات
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تراجع مستوى الجودة واملردودية
مت ّر املنظومة الرتبوية التونسية اليوم بالعديد من اإلشكاليات والصعوبات ،من أبرزها الرتاجع
يف املستوى النوعي للتعليم وتراجع مكتسبات التالميذ يف التعلّامت األساسية عىل وجه الخصوص.
التشخييص للمكتسبات القبل ّية املستوجبة يف مستوى
ويف هذه النقطة ،تشري دراسة التقويم
ّ
األسايس سنة  2012إىل ضعف ُمخرج املرحلة االبتدائية وضعف
السنة السابعة من التعليم
ّ
املكتسبات القبلية املستوجبة يف بداية السنة السابعة وعدم توفّر األرضية املناسبة ملواصلة
التعلّامت يف املرحلة اإلعدادية (املركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية.)2013 ،
تبي التقييامت الدول ّية املق ّننة تراجعا ملحوظا يف األداء والجودة واملردودية يف العملية
كام ّ
التعليمية وضعفا يف مستوى التحصيل لدى املتعلّمني .وتثبت دراسة  TIMSSللعام  ،2011ضعفا
متوسط أداء
يف مكتسبات تالميذ السنة الرابعة من التعليم األسايس .ففي ما ّدة الرياضيات ،بلغ ّ
كمتوسط لألداء العاملي .أ ّما يف مستوى السنة
تونس يف الرياضيات  359نقطة مقابل  500نقطة
ّ
متوسط أداء التالميذ  425نقطة أي ما يعادل املرتبة  30من
الثامنة من التعليم األسايس فقد بلغ ّ
بني  42دولة مشاركة (عبد الواحد وبن خليفة ،2014 ،ص.)37 .
ويتأكّد هذا املنحى السلبي ،يف مستوى نتائج التالميذ البالغني من العمر  15سنة ،من خالل
الدراسة الدولية للتقييم  .5 PISA 2015حيث ،يتب ّني أنّه يف مستوى الثقافة العلمية ،كان مع ّدل
أداء تونس  386نقطة وهو دون مع ّدل بلدان منظّمة التعاون والتنمية االقتصادية  493نقطة.
ويف قراءة لتوزيع أداء التالميذ يف العلوم بحسب سلّم املهارات املستهدفة يف الدراسة ،6PISA
أقل كفاءة وتحت املستوى الثاين يف العلوم)
نالحظ أ ّن نسبة مرتفعة من التالميذ يف تونس (ّ )% 66
األقل
مقابل % 21من تالميذ منظّمة التعاون والتنمية االقتصادية( .هذا يعني أ ّن هذه املجموعة ّ
كفاءة يف العلوم غري قادرة عىل تحديد املعارف العلمية وتفسريها وتطبيقها بشكل دائم يف إطار
مجموعة متن ّوعة ومعقّدة من املواقف الحياتية .وهي تفتقد إىل التفكري العلمي املتق ّدم والتفكري
املنطقي واستخدام هذا الفهم لدعم حلول ملواقف علمية وتقنية غري مألوفة .وبعبارة أوضح ،فإ ّن
OECD. (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi. 5
9789264266490-en/org/10.1787
PISA : Programme for International Student Assessment 6
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هؤالء التالميذ ال ميتلكون الح ّد األدىن من املعارف النظرية واملعارف العملية البسيطة .وهم بذلك
يُظهرون صعوبات ج ّدية يف العلوم وسوف تكون لهم صعوبات جسام يف استعامل العلوم استعامال
ناجعا يف حياتهم النشيطة .تدفع هذه املعطيات إىل الحرية .إذ ،سيواجه مثل هؤالء صعوبات
كمواطنني نشطني يف التفكري الريايض والعلمي يف عامل يتطلّب منهم مثل هذه املهارات العملية.
حل الوضعيات-املشكل غري
ونجد يف عرص تركّز فيه البلدان ذات األنظمة الناجحة عىل ّ
املألوفة وتطوير قدرة املتعلّم عىل توظيف معارفه ،أن نظام التعليم يف تونس (مثل بقية الدول
العربية املشاركة يف  )PISA 2015يركّز عىل الوضعيات املألوفة يف تدريس املوا ّد معتمدة يف
معظمها عىل التحفيظ والتلقني عىل حساب التفكري النقدي واإلبداع واملهارات الحياتية والفنون.
رسب
.أال ُّرس ُوب وال ّت ُّ
املؤسسات الرتبوية يف السنوات األخرية صعوبات كثرية مثل استفحال الفشل
شهدت ّ
املدريس واالنقطاع املبكّر عن الدراسة .مام ح ّولهام إىل ظاهرة شاملة مطروحة عىل جدول
أعامل أصحاب القرار والباحثني والفاعلني الرتبويني يف جميع مراحل الدراسة .وتشري اإلحصائيات
إىل أ ّن الرسوب واالنقطاع ظاهرة شاملة ال تقترص عىل مستويات مع ّينة وال عىل جهات دون
غريها .فنسبة الرسوب بلغت  % 8.8باملرحلة االبتدائية و % 18.7يف اإلعدادي و الثانوي خالل
السنة الدراسية  .2017-2016أ ّما االنقطاع عن ال ّدراسة ،فنجد نسبته مرتفعة -وبشكل ّ
دال – يف
اإلعدادي والثانوي مقارنة باالبتدايئ ،حيث ،بلغت  1 %يف املدارس االبتدائية ،مقابل  % 10.2يف
املفسة
املدارس اإلعدادية و 12.1%باملعاهد الثانوية (وزارة الرتبية .)2018 ،ومن بني األسباب ّ
لهذا املشهد املدريس التونيس ،نذكر باألساس )1 :فقدان التلميذ للدافع الشخيص للدراسة وغياب
الرغبة لديه يف التعلّم ،و )2هيمنة النمط التعليمي التقليدي (التلقني عوض التدريب عىل التفكري
النقدي والتعلّم الذايت) ،و )3فقدان الثقة بالنفس والتع ّرض الضطرابات نفسية (وزارة الرتبية،
الحق يف التعليم أصبح مه ّددا ،وأ ّن عددا ال
وتبي مثل هذه األرقام أ ّن ّ
 2015؛ اليونسفّ .)2015 ،
يستهان به من األطفال أضحى عرضة للتهميش.
وتدعو هذه املعطيات إىل القلق .نظرا لعدم امتالك األطفال خارج املسار الدرايس أو األطفال
رسب املدريس للح ّد األدىن من الكفايات واملهارات التي تخ ّول لهم أن يلجوا
املع ّرضني لخطر الت ّ
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بنجاح معرتك الحياة االجتامعية واملهنية .وأن يكونوا عنارص فاعلة يف الدورة االقتصادية ويف مسرية
البناء والتطوير .ومن شأن هذا الواقع إبقاء عدد كبري من األطفال املنقطعني عن الدراسة بحالة
رشد وإهامل مع الشعور بالنقص والعجز والعزلة .أضف إىل ذلك إمكانية تو ّرط نسبة منهم يف
ت ّ
جرائم الرسقة واملخ ّدرات والعنف والهجرة غري النظامية والتط ّرف الفكري واإلرهاب .وباختصار
فإ ّن االنقطاع املدريس يثقل كاهل املجموعة الوطنية ويُشكّل عبئا عىل الدولة واملجتمع.
.بالعنف املدريس والسلوكات املنافية للحياة املدرسية
املؤسسة
نالحظ يف السنوات األخرية ،سوء العالقة الرتبوية واملناخ الرتبوي بصفة عا ّمة داخل ّ
باملؤسسة الرتبوية وباملعرفة يف أحيان
الرتبوية التونسية .من دالئل ذلك نذكر تص ّدع عالقة املتعلّم ّ
واملادي وبروز السلوكات املنافية للحياة املدرسية
الغش والعنف اللفظي
وتفش ظاهريت ّ
عديدة ّ
ّ
املرب االجتامعية.
(املركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية )2008 ،وتراجع مكانة ّ
تغي الوضع ومل تبق للمد ّرس اليوم سلطة عىل التّلميذ كالتي كانت له عليه يف املايض،
لقد ّ
باإلضافة إىل أنّه مل يعد يحظى بالهيبة واالحرتام اللذين عرفهام (سايس وآخرون ،2007 ،ص.)8 .
ويرجع ذلك باألساس إىل وجود أزمة قيم يف املجتمع التونيس.
وإىل جانب ذلك ،فإ ّن ظاهرة الدروس الخصوصية غلب عليها النزوع إىل الربح املا ّدي عىل
املرب وتالميذه وتس ّبب يف
حساب مصلحة التلميذ .وهو األمر الذي ساهم يف خلق أزمة ثقة بني ّ
توليد مشاعر غضب ونقمة لدى األولياء وتراجعت مكانة املدرس يف نظرهم.
كل األطراف
واليوم أصبحت ظاهرة السلوكات املنافية لقواعد الحياة املدرسية مح ّط اهتامم ّ
املعن ّية باملناخ السائد يف الوسط املدريس .وعالج ظاهرة االنحطاط القيمي يف املدرسة ،مهام
اختلفت أسبابه يكون يف جزء كبري منه مبراجعة املنظومة الرتبوية القيمية والتأكيد عىل قيم
الحرية والكرامة والعدالة واملواطنة الفعاّلة .وكذلك من امله ّم إعادة النظر يف الفلسفة الرتبوية يف
تتجسد فيها معاين الحداثة األصيلة من ناحية ومق ّومات التعليم الف ّعال من ناحية ثانية.
اتجاه أن
ّ
تعب عن هذا االختيار الجامع بني العمق الحضاري والثقايف
وبحيث ،تت ّوج مبنظومة غايات وقيم ّ
من جهة والرهان العميل والفعالية من جهة أخرى بكيفية تط ّور ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان
وتن ّميها ضمن أفق القيم الكون ّية كالحرية واملواطنة والعمل واملسؤولية وااللتزام واإلبداع مبا
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يساعد عىل تنمية شخصية املتعلّم من جوانبها املتع ّددة وتطوير الحياة املدرسيّة مبختلف أبعادها
املؤسسة الرتبويّة.
عىل أساس ميثاق يصاغ لحفظ ّ
وضمن هذا التو ّجه ،تعمل وزارة الرتبية منذ  2011عىل إصالح املنظومة الرتبوية وتحسني
جودة مخرجاتها .حيث ،أعطت السياسة الرتبوية التونسية مكانة جوهرية للمد ّرسني كمدخل
حاسم لبناء إصالح املنظومة الرتبوية وتجديدها يف القرن الحادي والعرشين .ويف هذا اإلطار
يندرج برنامج الوزارة ملراجعة سياسة انتداب املد ّرسني وتكوينهم بتونس .فهذه املسألة تستدعي
ظل مجتمع املعرفة .ويف نفس هذا التو ّجه،
االستناد إىل تص ّورات واضحة لدور املد ّرس ومهاراته يف ّ
ومن خالل االطالع عىل بعض الدراسات السابقة (سايس وآخرون 2007،؛ سايس والنيفر 2013 ،؛
املركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية ،)2008 ،نستخلص أ ّن مالمح معلّم القرن
الحادي والعرشين ومهاراته وأدواره تشمل ع ّدة مجاالت .نذكر من أه ّمها املهارات البيداغوج ّية
والتجديد وروح املبادرة واملهارات التكنولوج ّية واملهارات االجتامع ّية.
مؤسسات الرتبية والتكوين ومنظومة التشغيل
.جالعالقات بني ّ
يف الوسط الرتبوي التونيس ،نُالحظ إىل ح ّد كبري تصدع العالقة املفصلية بني النجاح املدريس
واالرتقاء االجتامعي .بعبارة أوضح ،غياب التوافق بني ُمتطلّبات سوق الشغل ومخرجات التعليم
تفش معضلة
مم ساهم يف ّ
والفشل يف تحقيق املعادلة بني العرض والطلب يف هذا املجالّ .
البطالة يف صفوف الشباب املتعلّم وخاصة خ ّريجي التعليم العايل الحاصلني عىل شهائد علمية
كثريا ما تكون فاقدة للقيمة والجدوى املهنية .مثل هذه اإلشكاليات الهيكلية تفرض إعادة النظر
يف السياسات املعتمدة يف تنمية املوارد البرشية بصفة عا ّمة واعتامد رؤية شاملة استرشافية
وتص ّور جديد للتكوين األكادميي واملهني تأخذ بعني االعتبار التنافسية الدولية واملستج ّدات
التكنولوجية واالقتصادية وتنظيامت العمل الحديثة .فوعيا بتح ّديات القرن الواحد والعرشين،
بات من الرضوري الربط الوثيق بني التحصيل املعريف والتكوين والتشغيل يف إطار تكافؤ الفرص.
وبذلك تكون منظومة الرتبية ُمنسجمة مع االختيارات الوطنية االقتصادية واالجتامعية .فيتخ ّرج
املؤسسات التعليمية الفرد ذو الكفاءة الرضورية لسوق الشغل .األمر الذي من شأنه االرتقاء
يف ّ
مبنظومة الرتبية والتكوين إىل مستويات عليا من الجودة والفاعلية يف إعداد ”رأس مال برشي”
مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

173

املؤسسات االقتصادية
يتميّز باملهارة والقدرة عىل مواكبة التط ّورات مبا ميكّن من الرفع من مردودية ّ
واستقطاب االستثامرات الخارجية ومن ضامن الرقي االجتامعي لألفراد واملجتمع (وزارة التكوين
املهني والتشغيل.)2013 ،
ويف سياق ذي عالقة ،نشري إىل أنّه من األه ّمية مبكان أن تتّخذ املنظومة الرتبوية التدابري
الالزمة لتطوير منظومة التقييم وتجديدها .مبعنى أالّ يتوقّف تقييم املتعلّمني عند التحقّق من
متلّك املعارف والكفايات املق ّررة بل أن يتّسع ليق ّيم املهارات الحياتية ،فيشمل التقييم التعلّم
للمعرفة والتعلّم للعمل والتعلّم للعيش مع اآلخرين .وتربز هنا الحاجة إىل تطوير منظومة
التمسك بالتقييم املستمر للمعلّم.
التقويم الذايت للمتعلّم عوضا عن ّ
3 .3الخلفيّ ة ّ
ّ
ظرية للمهارات الحياتية
الن

.أمفاهيم ذات عالقة :املهارة والقدرة والكفاية واآلداء
بادئ ذي بدء ،نشري إىل أ ّن مفهوم املهارة  Habilityيُثري عند البعض نوعا من الغموض
وااللتباس كونها ُمتقاربة املعنى مع مفاهيم ذات عالقة مثل :الكفاية  Competenceوالقدرة
 Capacityواآلداء .Performance
تُع ّرف املهارة يف قاموس الهادي إىل لغة العرب كاآليت :مهارة املهارة :إتقان عمل اليشء (الكرمي،
 ،1992ص .)230 .أ ّما يف قاموس علم النفس الكبري ،يُق ّدم هذا املصطلح باعتباره مجموعة من
االستجابات املالمئة أو املناسبة لوضعية مع ّينة بصددها الفرد ،وذلك عرب سلوك ّيات ف ّعالة حصلت بعد
ع ّدة عمليات تعلّمية .ويع ّرف معجم علوم الرتبية ( )1994املهارة ،بأنّها هدف من أهداف التعليم
يشمل كفاءات املتعلّمني وقدراتهم عىل أداء مها ّم مع ّينة بكيفية دقيقة أو متناسقة أو ناجعة.
ويرتجم هذا األداء درجة التّحكّم يف أهداف مهارية مثل مهارات القراءة واملهارات الحركية .وتتّصل
عىل مستوى التعليم بع ّدة مجاالت منها ( 1أنشطة حركية يف مستوى املهارات اليدوية والجسمية
(2أنشطة مهارية تلفّظية ،مثل :النطق والخ ّط واستقبال األصوات… ( 3أنشطة مهارية تعبريية،
مثل :الرسم والرقص واملوسيقى .وتتطلّب هذه املهارات مجموعة من األنشطة ذات مستويات
ثالثة :أ) مهارة التقليد واملعالجة واملحاكاة ويت ّم تنميتها بواسطة تقنيات املحاكاة والتكرار؛ ب)
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مهارات اإلتقان وال ّدقة وتن ّمى بالتكرار والتمهري والتدريب؛ ج) مهارات االبتكار والتكيّف واإلبداع
يخص القدرة،
وتُن ّمى بالعمل الذايت والجهد الشخيص املو ّجهني )De Landscheer, 1980( .وفيام ّ
يع ّرفها حسن سعيد الكرمي ( :)1991هي القوة التي تُ كّن من أداء العمل أو ترك أدائه باإلرادة.
ويقال ليس له قدرة عىل مكافحة األعداء .و يقال ليس يل قدرة عىل احتامل املرض (ص.
 .)480ويع ّرف  Bloomالقدرة بكونها قدرة الفرد ،أثناء مواجهة مشكالت ووضعيات جديدة ،عىل
استدعاء معلومات أو تقنيات مستعملة يف تجارب سابقة (معجم علوم الرتبية  ،1994 ،ص.)36 .
وأ ّما األداء أو اإلنجاز  ،Performanceفإ ّن هذا املفهوم استعمله من تشومسيك Chomsky
يف إطار نظريته اللّسانية لإلشارة إىل مجموعة من اآلليات املوظفة يف عمليّة الكالم .ويق ّدم
 )1980( Sillamyمفهوم األداء كنتيجة لنشاط أو عمل ما ،من خالله ميكن التنبؤ بإمكانات الفرد
معي .ويضيف  De Landscheerبأ ّن املؤلفني مييّزون بني األداء كنشاط مو ّجه نحو
يف مجال ّ
هدف ما ،واألداء كإنهاء ( accomplissementإنهاء  )achievementمبعنى درجة نجاح نشاط
ما .كام نقصد باألداء النتيجة الفردية (النتيجة املدرسية للتلميذ) ،عىل العكس من مفهوم املردود
النتيجة الجامعية .مثال :املردود املدريس لعيّنة تالميذ األقسام ال ّنهائية باملدرسة االبتدائية .ويف
معجم علوم الرتبية ،يق ّدم مصطلح أداء مبعنى النتائج التي يبلغها املتعلّم حسب معايري مح ّددة
لإلنجاز والتي تكون مح ّددة يف شكل سلوكات وأداءات قابلة للمالحظة والقياس.
وبحثا عن مزيد الدقّة ،سنق ّدم فيام ييل مفهوم الكفاية .يعرفها  De Ketelبأنّها مجموعة
لحل وضعية – مشكل ( .)p. 52 ,1994ويتوافق هذا
منسقة من القدرات واملعارف املوظّفة ّ
ّ
التعريف مع ما جاء عىل لسان  )1996( Reyحني كتب يقول :تتمثّل الكفاية يف قدرة الفرد عىل
السلوكات املالمئة لعدد كبري من الوضعيات الجديدة( .يف شبشوب،1999 ،
بناء عدد ال متناه من ّ
ص .)29.إذن ،ال تتمثّل الكفاية يف مجموع املعلومات التي يحتاجها الفرد للقيام بنشاط فكري أو
معريف أو مهاري ،بقدر ما تتمثّل يف القدرة عىل إدماج املعلومات واملعارف واملهارات املكتسبة،
حل مالئم ملشكل جديد .ويشاطر هذا ال ّرأي ( Rifonp )1999بقوله :بالكفاية ،نرمي
قصد إيجاد ّ
إىل إبراز استعداد الفرد للقيام بعدد من املها ّم ،يف وضعيات مح ّددة ،للوصول إىل هدف ما .إنّها
رصف بفاعلية أمام وضعية ما (.)p. 54
تتطلّب القدرة عىل توظيف املعارف ّ
لحل املسائل والت ّ
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نوضّ ح هنا أ ّن الكفاية ،يف صيغة الفرد ،يُقصد بها عا ّمة الكفاءة أو املهارة أو األهلية
 .Habilityيف ميادين معينة؛ الشخص الكفء ،هو ذاك الذي يتملّك مهارة معيّنة .بينام الحديث
عن الكفايات يف صيغة الجمع ( )Competencesال تطرح مسألة الكفاءة  Aptitudeيف ح ّد ذاتها،
بقدر ما تعني ما ميكّن من بلوغها (الكفاءة) .إذ ،الكفايات املح ّددة بدقّة هي التي تجعل من
املمكن تحقيق الكفاية .)Astolfi at al, 1991, p.13( Competence
يف إطار املنظومة البيداغوجية ،ويف نطاق املقاربة التّعليم ّية عن طريق الكفايات ،يعترب
مفهوم القدرة عنرصا جوهريا .بالنسبة لــ  :Gilletعىل الصعيد البيداغوجي ،نقصد بالقدرات،
الفرض ّيات التي نبنيها حول ما يتو ّجب تطويره لدى الطلبة من خالل عملية التّكوين (1991
ويبي  )1988( Cardinetالفرق بني القدرة والكفاية ،بقوله :من حيث هو هدف تربوي،
ّ .)p.78,
القدرة هي مرمى للتكوين العام ،ميكن تعميمها عىل وضعيات مختلفة ،عىل العكس من ذلك،
تستدعي الكفاية عدّ ة قدرات يف ذات الوضعية .ويضيف  )1991( Meirieuقائال :القدرة هي
نشاط ذهني قادر ويط ّبق يف مجاالت مختلفة من املعرفة .بينام الكفاية هي :معرفة مح ّددة
معي ( .)p.181يف هذه الحالة فإ ّن مفهوم
تستدعي قدرة أو ع ّدة قدرات ،يف سياق مفاهيمي ّ
الخاصة بيداغوجيا األهداف.
القدرة تطغى عليه عبارة ”يكون قادرا عىل”
ّ
إذن يف الثنائية األوىل :كفاية  /أداء ،الكفاية تشري إىل إمكانات الفرد .يف حني ،األداء يأخذ
بعني االعتبار إنجازات الفرد .بينام يف الثّنائية الثانية :كفاية  /قدرة تنعكس اآلية .حيث ،يتناول
 Hamelineالقدرة من منظار اإلمكانات العامة ،والكفاية من منظار التميّز والخربة ( .)1979أمام
هذا االختالف يف تحديد مفهوم الكفاية ،ندعو إىل تجاوز هذا التباين يف وجهات ال ّنظر ،ومعالجة
السؤال الجوهري ال يكمن يف ماهي الكفاية بقدر
مفهوم الكفاية من منطلق جدواها  .utilityإذ ّ
ما هو أي مفهوم نحن يف حاجة إليه؟
بناء عىل ذلك ،ومن منطلق املامرسة البيداغوجية – الرتبوية ،نقرتح التقديم التايل للكفاية،
الصادر عن وزارة
معتمدين اإلطار املرجعي لربنامج الكفايات األساسية واألهداف االندماجيةّ ،
معي .ومن
الرتبية التونسية :القدرة هي نشاط عرفاين أو مهاري حريك ميارس عىل محتوى ّ
أمثلة ذلك :تعيني مك ّونات جملة أو صياغة فرضيات أو تصنيف بيانات ،أ ّما الكفاية فال متارس
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معي ،وإمنا متارس عىل وضعيات يف صيغة مشكالت وذلك بتوظيف مجموعة
عىل محتوى ّ
متكاملة من القدرات ( ،1995ص .)17 .ويتوافق هذا التعريف – إىل ح ّد ما – مع ذاك الوارد يف
للتبية لشبشوب ( :)1999ال تتمثّل الكفاية يف مجموع املعلومات التي
كتاب مقاربات جديدة ّ
يحتاجها الفرد للقيام بنشاط فكري أو معريف أو مهاري ،بقدر ما تتمثّل يف القدرة عىل إدماج
حل مالئم ملشكل جديد (ص .)p.30.ويؤكّد
املعلومات واملعارف و املهارات املكتسبة قصد إيجاد ّ
مؤشات أساسية:
تختص بثالثة ّ
( Perrenoudشبشوب )1999 ،عىل أ ّن الكفاية ّ
القدرة عىل تجنيد املعارف واملهارات الشخصية كلّام واجه الفرد وضعية  -مشكال جديدا؛
القدرة عىل نقل املعارف واملهارات الشّ خصية داخل وضعيات جديدة؛
والقدرة عىل إدماج هذه املعـارف واملهـارات قصد إيجـاد حلول مالمئـة للمشكـل املطروح.
.بمفهوم املهارات الحياتية
اآلن فيام يتعلّق مبفهوم املهارات الحياتية محور هذه ال ّدراسة ،فهي -وفقًا ملنظ ّمة الصحة
العاملية -قدرات نفسية لسلوك إيجايب تكيُّفي ُيكّن الشخص من التعامل بفعالية مع متطلّبات
وتح ّديات الحياة اليومية .وبشكل أكرث تحديدا ،املهارات الحياتية هي مجموعة من الكفاءات
النفسية االجتامعية ومهارات التعامل مع اآلخرين التي تساعد الناس عىل اتخاذ قرارات ُمستنرية)
حل املشكالت ،التفكري النقدي والخالّق ،والتواصل بشكل ف ّعال ،وبناء عالقات
مبنيّة عىل معلومات(ّ ،
سليمة ،التعاطف مع اآلخرين ،وإدارة حياتهم والتأقلم بطريقة صحيّة وب ّناءة (عيل2014 ،؛ املنظمة
الدولية للشباب .)2014 ،بينام تع ّرفها منظّمة األمم املتحدة للطفولة ( )UNICEF, 2012بأن ّها
مجموعة كبرية من املهارات النفسية والشخصية والتواصلية التي تساعد الناس يف اتخاذ قرارات
مدروسة ،والتواصل بفعالية ،وتنمية مهارات التأقلم وإدارة الذات التي من شأنها أن تؤ ّدي إىل عيش
حياة صحيّة ومنتجة .كام تق ّدم املنظمة الدولية للشباب ( )2014املهارات الحياتية كمجموعة شاملة
من املهارات والقدرات اإلدراكية وغري اإلدراكية العامة وسلوكيات االتصال والتو ّجهات الشخصية
واملعرفة التي ين ّميها الشباب ويحتفظون بها طوال حياتهم .وتُع ّزز املهارات الحياتية من رفاهية
الشباب وتساعدهم يف تطوير أنفسهم ليصبحوا أطرفا فاعلة ومنتجة يف ُمجتمعاتهم.
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يف ختام هذه الفقرة ،نقرتح هذا املفهوم اإلجرايئ للمهارات الحياتية ،يف نطاق مبادرة تعليم
املهارات الحياتية واملواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا  ،بوصفها املهارات النفسية
االجتامعية ال ُعليا املتقاطعة والقابلة للنقل وذات أه ّمية للتعلّم واملقدرة عىل التوظّف والتمكني
الذايت واملواطنة النشطة .ويُّعد تعليم املواطنة جزءا ً ال يتج ّزأ من تعليم املهارات الحياتية الذي يُشري
إىل القدرات والطاقات التي ُيكن لها أن تعمل عىل تعزيز املجتمعات املفتوحة ،ودعم الدافعية لدى
ككل (يونسيف.)2017 ،
األجيال الشابة ،وتوفري األدوات لبناء مستقبلٍ أفضل ملجتمعاتهم وللمنطقة ّ
مم تق ّدم ،اتّفاق هذه التعريفات عىل عدد من العنارص املشرتكة .نذكر من ذلك،
نستخلص ّ
األبعاد النفسية واالجتامعية والتواصلية والعاطفية التي تنطوي عليها املهارات الحياتية ،عالوة
عىل دورها يف متكني األفراد من التغلّب عىل التح ّديات ،والعمل بإيجابية ،والتط ّور للوصول إىل
إمكاناتهم املطلقة.
.جاملرجعية النظرية ملنظومة املهارات الحياتية
	–نظر ّية علم نفس النم ّو
التغيات التي تهدف إىل اكتامل نضج الكائن الحي من جميع
يُعترب النم ّو سلسلة متتابعة من ّ
النواحي .وعليه يهت ّم علم نفس النم ّو بدراسة خصائص ومعايري من ّو األفراد من جميع النواحي
تخص املراهقني
الجسمية والعقلية واالجتامعية واالنفعالية وغريها .وباعتبار هذه الدراسة التقييمية ّ
باألساس ،فإنّنا سنقترص عىل تقديم موجز لهذه املرحلة التي تتّسم بالقدرة عىل تكوين مفاهيم حول
حل املشاكل (Piaget,
متغيات متع ّددة يف نفس الوقت ،والتفكري املج ّرد ،وإنشاء قواعد لكيفية ّ
ّ
 .)1972ومن مظاهر النم ّو يف تلك الفرتة نذكر :تكوين املهارات واملفاهيم العقلية الرضورية للفرد
وتحقيق االستقالل العاطفي عن الوالدين وتكوين عالقات جديدة مع رفاق الس ّن من الجنسني
ومن ّو الثقة يف الذات والشعور الواضح بكيان الفرد واختيار مهنة واالستعداد لها (جسمياً وعقلياً
وانفعالياً واجتامعياً) وتكوين املفاهيم والتص ّورات للمواطنة وتقبّل املسؤولية االجتامعية وتكوين
نظام ناضج من القيم واملثل العليا التي تؤ ّهله ملامرسة أدوار اجتامعية.
حاسم لعمل ّية التعلّم
بناء عىل ذلك ،يعترب تطوير االتجاهات والقيم واملهارات والكفاءات
ً
مستقل ومواطن مسؤول بشكل عام .فمن األه ّمية مبكان وضع املناهج
ّ
ولتنمية الطفل كفرد
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لكل مرحلة من مراحل ال ّنمو مبا يتناسب مع قدرات املتعلّمني وميولهم ومبا
الدراسية املالمئة ّ
كل مرحلة.
يتامىش مع خصائص ّ
	–نظرية الذكاءات املتعدّ دة
يتمثّل املفهوم التقليدي للذكاء يف القدرة عىل التفكري واالستنتاج املنطقي والتو ّهج العقيل
والتوصل إليها .معنى ذلك أ ّن الذكاء محصور يف فئة من الناس.
والقدرة عىل خزن املعلومات
ّ
وأُلغي هذا املفهوم عىل يد عامل النفس  .Gardnerووضع مفهوم جديد للذكاء بوصفه مجموعة
حل املشكالت التي تُصادفه (1996؛  .)2008هذه النظريّة
من املهارات التي تُ كّن الفرد من ّ
تفرتض وجود مثانية ذكاءات  :الذّكاء اللغوي اللفظي والذّكاء الشّ خيص الذّايت والذكاء االجتامعي
والذكاء السمعي ( املوسيقي  /اإليقاعي ) والذّكاء املنطقي ال ّريايض والذكاء الطبيـعي والذكاء
كل ذكاء إىل
كل فرد تنمية ّ
املكاين الفضايئ والذكاء الجسمي الحريك .بعبارة أخرى ،يستطيع ّ
املستوى امل ُناسب من الكفاءة (دينامكية الذكاء) .وأفضل طريقة الكتشاف الذكاء هي أن تجعل
املتعلّمني يحلّون ُمشكالت وليس عن طريق اختبارات.
هذه ال ّرؤية للذكاءات املتع ّددة تُحيلنا إىل مجموعة من النقاط ذات العالقة مبقاربة املهارات
الحياتية  ،وهي  )1 :تعمل الذكاءات عادة بشكل جامعي تعاوين وبطرق متع ّددة و ُمركّبة ومعقّدة؛
أي نوع من أنواع الذكاءات املتع ّددة
و )2تتن ّوع الوسائل واالسرتاتيجيات ليكون الفرد ذكيا ضمن ّ
و )3أه ّمية تعزيز مجموعة متن ّوعة من طرق التعليم تعكس أساليب واسرتاتيجيات تعلّم متن ّوعة
وحل املشكالت ملواجهة الحياة
و )4تن ّوع املهارات ومن مث ّة تع ّدد الزوايا يف النظر للمواقف ّ
الواقعية؛ و )5هذه املهارات جزء من التعلّامت األساسية مثل الرياضيات والعلوم و )6بالتايل
املؤسسة الرتبوية فرصة للمراهق لتعلّم مثل هذه املهارات ذات البعد الذايت
أه ّمية أن تكون ّ
واالجتامعي إىل جانب املوا ّد التقليدية.
	–النظر ّية السلوكية Bihaviorism Theory
تُع ّد السلوكية اتجاها معرفيا نفسيا ،من مدارس علم النفس التجريبي تهت ّم بدراسة اكتساب
الفرد للسلوك .وقد ساهمت املدرسة السلوكية يف بناء مفهوم جديد للتعلّم ركّز عىل سلوك
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املتعلّم والظروف التي يحدث يف ظلّها التعلّم .وبذلك ،يكون الرتكيز عىل تعلّم السلوكيات الجديدة
واملقبولة والعمل عىل تقليل السلوكيات غري املناسبة .بعبارة أخرى ،ترتكز املدرسة السلوكية عىل
مم يجعل
تحديد األهداف النهائية للسلوك املتوقّع من املتعلّم ومن ث ّم معيار األداء املطالب بهّ ،
نجاح التعليم مبنيّا عىل مدى تحقيق األهداف املرج ّوة واملقصودة (جرادات .)2013 ،معنى ذلك،
تعترب األهداف السلوكية (معرفية ،وانفعالية ،ومهارية) حصيلة التعلّم العقيل أو الحريك أو االنفعايل
املرتتّب عىل تدريس وحدة أو موضوع درايس معني (األسطل ويونس الخالدي ،2005 ،ص.)98.
وبناء عليه ،يسعى النظام الرتبوي إىل تحقيق األهداف الرتبوية املشتقّة من فلسفة املجتمع
وثقافته ،وبذلك تكون مبثابة ترجمة ميدانية ملثل املجتمع وتطلّعاته يف نطاق املناهج ال ّدراسية.
تجدر اإلشارة كذلك ،إىل أ ّن هذا التو ّجه النظري يفرتض أ ّن سلوك املراهق هو نتاج التفاعالت
املعقّدة بني الفرد وبيئته .بعبارة أوضح ،يتعلّق األمر مبجموعة من العالقات املتداخلة بني ثالث
منظومات من املتغ ّريات النفسية واالجتامعية )1( :منظومة الشخصية القيم والتوقّعات واملعتقدات
واالتجاهات (و )2منظومة البيئة املتوقّعة) تص ّورات أولياء األمور أو األقران واتجاهاتهم عن
السلوك (و )3املنظومة السلوكية (املعايري االجتامعية) .من هنا كانت أه ّمية تطوير عدد من
خاصة يف مستوى هذه الفئة العمرية .من ذلك نذكر باألساس :مهارات التفكري
املهارات الحياتية ّ
النقدي وتقدير الذّات ومهارات التواصل والتفاوض .وبخصوص هذه النقاط بالذات نؤكّد عىل
ّ
أه ّمية إدماج هذه املهارات ذات األبعاد املتداخلة الشخصية واالجتامعية والبيئية والسلوكية؛
ضمن مامرسات بيداغوجية تطبيقية كجزء مه ّم من العمل ّية التّعليمية-التّعلُّمية.
4.4مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة في إقليم الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

.أرؤية تحويلية للتعليم من أجل القرن الحادي والعرشين:
هناك العديد من املداخل لتقديم املهارات الحياتية ،وهذا التع ّدد راجع إىل عدم وجود قامئة
مح ّددة لهذه املهارات (الغامدي .)2011 ،فمن هذه املداخل ما جاء يف مبادرة املهارات الحياتية
والتعليم من أجل املواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا -اليونسيف.
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يف البداية نشري إىل أ ّن مبادرة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف إقليم الرشق األوسط
وشامل إفريقيا ،جاءت بناء عىل تشخيص وقراءة واقعية وتحليلية ،ذات ثالثة أقطاب ،لواقع
التعليم يف املنطقة :التّعلم والتوظيف والتالحم االجتامعي .يف هذا السياق ،يتلخص هذا الواقع
يف ثالثة تح ّديات متداخلة وهي:
ظل أنظمة تعليم تركّز يف معظمها
	–مجتمع معريف ضعيف يُشكّل سمة رئيسية يف اإلقليم يف ّ
عىل التحفيظ والتلقني عىل حساب التفكري النقدي واإلبداع واملهارات الحياتية والفنون.
وتدن ُمخرجات التعلّم فهي
وكانت نتيجة ذلك أنظمة تعليم ضعيفة األداء وتعليم غري ج ّيد ّ
ضعيفة الجودة ومحدودة من ناحيتي اإلنصاف واإلدماج .ويتأكّد ذلك باألساس بال ّرجوع
إىل التقييامت الدولية املقارنة ( PISAو )TIMSSوما توفّره من قواعد بيانات تحصيلية
وأخرى سياقية عن حالة التعليم يف الدول املشاركة .7فقد كشفت هذه املشاركات عن
خلل كبري يف جودة مخرجات األنظمة الرتبوية العربية ونوعيتها  ،وعن مشاكل حقيقية يف
امتالك املتعلّمني يف املنطقة العربية للمهارات الجوهرية يف مستوى التّعلّامت األساسية
(األلكسو ،2014 ،ص .)7.متثّل نتائج  PISAاملتدنّية إنذارا للبلدان العربية املشاركة .ففي
زمن التنافس العاملي الشديد ،تحتاج هذه البلدان إىل العمل بج ّد للحفاظ عىل قاعدة
للمعارف واملهارات التي تواكب املتطلّبات املتغ ّرية .إ ّن لضعف األداء التعليمي تكلُفة
اجتامعية واقتصادية عالية تشكّل عبئا ثقيال عىل التنمية االقتصادية .بعبارة أخرى ،توجد
حاجة أكيدة ملعالجة ضعف األداء لدى رشيحة ها ّمة من املتعلّمني (تقارب  )℅70لضامن
تجهيز أكرب عدد ممكن من القوى العاملة يف املستقبل مبستويات من الكفاءة ،متكّنهم عىل
األقل من املشاركة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية .من زاوية أخرى ،نجد نسبة كبرية
ّ
باملؤسسات الرتبوية أو هم مع ّرضون لخطر
من األطفال والشباب يف املنطقة غري ملتحقني ّ
رسب  .وحول هذه النقطة بالذاتّ ،
تدق اليونسف ناقوس الخطر مذكّرة مبجموعة من
الت ّ
املعطيات تبعث عىل القلق الشديد .من ذلك نسوق ما ييل:

 7لقد ت ّم التطرّ ق لهذه النقطة ببعض من التفصيل في الفقرات السابقة م ّتخذين الواقع التربوي التونسي أنموذجا
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لقد انخفض عدد األطفال م ّمن هم خارج املدرسة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
من  15مليون يف عام  2008إىل  12.3مليون يف عام 2015؛ موزّعني كاآليت 4.3 :مليون طفل وطفلة
م ّمن هم يف س ّن املدرسة االبتدائية ( ،)9%و  2.9مليون طفل وطفلة م ّمن هم يف س ّن املرحلة
اإلعدادية ( ،)12%و  5.1مليون طفل وطفلة م ّمن هم يف س ّن مرحلة ما دون االبتدائية (.)58%
وهناك تفاوت كبري بني مع ّدالت االلتحاق باملدرسة االبتدائية فيام بني مختلف دول املنطقة.
وعىل الرغم من التق ّدم املحرز عىل صعيد االلتحاق باملرحلة االبتدائية ،إالّ أ ّن هناك فجوات كبرية
عىل مستويي املرحلة ما دون االبتدائية واملرحلة اإلعدادية ،وما زالت هناك حاالت عدم إنصاف
كل دولة من دول املنطقة عىل املستويات كافة .وعالوة عىل ذلك،
كبرية قامئة عىل الدخل ضمن ّ
ال تعكس هذه األرقام متاماً عدد األطفال الذين ت ّم إجبارهم عىل ترك املدرسة بسبب األزمة يف
تعب فعالً عن العدد الفعيل لبلغ العدد اإلجاميل لألطفال
سوريا والعراق .ولو كانت هذه األرقام ّ
م ّمن هم خارج املدرسة أكرث عن  15مليون طفل وطفلة .إضافة إىل ذلك ،هناك  6.2مليون طفل
رسب .وهؤالء هم من يُعتربون
وطفلة ملتحقون بالتعليم األسايس لك ّنهم مع ّرضون لخطر الت ّ
رسبني من املدرسة يف املستقبل .وإجامالً ،هناك ما يقارب  22مليون طفل وطفلة
األطفال املت ّ
8
رسب.
م ّمن هم إ ّما خارج املدرسة أو مع ّرضون لخطر الت ّ
ظل غياب مهارات املقدرة عىل التوظّف ،وارتفاع مع ّدالت
	–انخفاض النم ّو االقتصادي ،يف ّ
البطالة بني الشباب والتفاوتات عىل أساس النوع االجتامعي يف سوق الشغل مع انخفاض
فرص العمل وضعف بيئة األعامل.
	–ضعف التالحم واالنسجام االجتامعي :لقد شهدت السنوات األخرية أحداثا متالحقة
وتط ّورات رسيعة .أضف لذلك اختالف القيم وقواعد السلوك وتنامي العنف وتفكّك
العالقات .وقد انتاب القلق املجتمعات من هذا التغيري الرسيع عىل عديد األصعدة .لذلك
ازداد االهتامم بالرتبية عىل املواطنة نتيجة لتصاعد العنف والتط ّرف الشديد وضعف
املشاركة املدنية .من هنا تأيت الحاجة امللحة اليوم للرتبية عىل املواطنة ونبذ العنف ورفض
التط ّرف الشديد .بحيث تشكل قيم الدميقراطية نقطة انطالق هذه الرتبية باعتامدها
85%8A%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9 8
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كمنهج وطريقة وغاية ومامرسة من أجل ُمواجهة التّح ّديات الكُربى والقضاء عىل العنف.
ومن ث ّم ،تحقيق التالحم االجتامعي.
إذن ،يف ضوء مجموعة التح ّديات التي يفرضها واقع املنطقة ،انبثقت مبادرة اليونسف
لتثقيف املهارات الحياتية واملواطنة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بني الرشكاء
اإلقليميني والوطنيني من خالل رؤية شاملة وتحولية للتعليم تهدف إىل تعظيم األثر اإلنساين
لجميع األطفال ورفدهم بشكل أفضل باملهارات التي متكّنهم من التعامل مع االنتقال من مرحلة
الطفولة إىل مرحلة الرشد ،ومن مرحلة التعليم إىل العمل ،ومن مرحلة النامء التلقائية إىل مرحلة
املواطنة املسؤولة والنشطة .9وتبعا لذلك ،تُع ّد نظرية التغيري حجر الزاوية يف هذه املبادرة .وميثّل
تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا مسعى تعاونيا ومشرتكا
عىل املستوى القطري واإلقليمي والدويل .بحيث تهدف هذه املبادرة إىل تحقيق تأثري يف ثالثة
مجاالت منفصلة لك ّنها مرتابطة يف الوقت ذاته :وهي )1 :الوصول إىل مجتمع معريف عرب تحسني
نتائج التعليم والتعلُّم؛ و )2تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تحسني فرص التوظيف وريادة
األعامل ؛ و )3تعزيز التالحم االجتامعي من خالل تحسني املشاركة املدنية.
يرتكز هذا التص ّور عىل رؤية شمولية وتحويلية للتعليم استنادا ً إىل أربعة منطلقات أساسية:10
	–مقاربة إنسانية قامئة عىل الحقوق :التعليم الج ّيد ليس حيادي القيمة ويجب أن ميارس
تأثريا ً تحويلياً .من ذلك أه ّمية املحافظة عىل استدامة التعليم الج ّيد بواسطة أساس أخالقي
قوي يعزز كرامة اإلنسان والقيم اإلنسانية القامئة عىل الحقوق.
ّ
	–دورة تعلّم مدى الحياة :مبعنى اكتساب املهارات الحياتية هو استثامر تراكمي يبدأ منذ
س ّن مبكّرة ،وليس مقترصا عىل املراهقني والبالغني فقط .يستند هذا املبدأ إىل افرتاض أ ّن
أي عمر هو متعلّم يف سياق مجتمع يوفّر فرصاً متع ّددة مدى الحياة للتعلّم
ّ
كل فر ٍد يف ّ
وتحقيق اإلمكانات الشخصية ،وبالتايل فهو يتجاوز التمييز التقليدي بني التعليم األويل
والتعليم املست ّمر.
85%8A%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9 9
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	–مقاربة األنظمة واملسارات املتعدّ دة للتعلّم بتنظيم فُرص التعلّم يف نطاق التعليم الرسمي
والسياقات غري النظامية ومنح الفرصة الثانية لغري امللتحقني باملدراس .وميكن للتعليم
الجيّد أن يكون ف ّعاالً يف تعزيز التعلّم والتمكني الفردي ،ويف خلق بيئ ٍة تسمح بتحقيق
الرتابط االجتامعي .فإذا ت ّم تعزيز تعليم املهارات الحياتية واملواطنة من خالل مسارات
تعل ٍّم متع ّددة ،من التعليم الرسمي إىل السياقات غري النظامية وإىل مكان العمل ،عندها
ُيكن أن يصل إىل جميع األفراد .وبدوره ،ميكن تحقيق استدامة التعلّم الجيّد من خالل
تعليم املهارات الحياتية واملواطنة فقط عندما يت ّم دمجه يف األنظمة التعليمية .والقصد هنا
هو تكامل مسؤوليات الرتبية والتنشئة االجتامعية عرب األرسة واملؤسسات الرتبوية ورياض
واملؤسسات الثقافية ومراكز اإلدماج االجتامعي واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم.
األطفال
ّ
	–اتباع مقاربة كلّية يف التعليم :ترتكز الرؤية عىل مقارب ٍة شمولية يف التعليم .تنظر إىل املتعلّم
ككل عرب االعرتاف بتع ّدد أبعاد التعليم أي املجال املعريف واملجاالت الفردية واالجتامعية:
ّ
التطوير الشخيص والتالحم االجتامعي والتنمية املستدامة .إذ يع ّزز التعليم الج ّيد متكني األفراد
القادرين عىل التعلّم بفاعلية والوفاء مبسؤولياتهم االجتامعية وال ّنجاح يف الحياة املهنية.
باعي األبعاد
.بمنوذج تعلّم ُر ّ
يُع ّزز منوذج التعلّم مدى الحياة:
	–التعلّم للمعرفة أو ال ُبعد املعريف  :Learning to knowويشمل تطوير قدرات الرتكيز.
وحب االطّالع واإلبداع والرغبة
ّ
وحل املشكالت والتفكري النقدي ،والرتكيز عىل الفضول ّ
فهم أفضل للعامل .ويلقى مفهوم التعلّم للمعرفة اهتامماً متزايدا ً أل ّن
يف الحصول عىل ٍ
تعلّم املهارات ذات الصلة يُع ّزز من اكتساب املهارات األساسية كمهارات القراءة والكتابة
رضوري لتطوير
والحساب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولذلك فإ ّن ال ّبعد املعريف
ّ
مهارات جديدة واكتساب معارف جديدة.
	–التعلّم للعمل أو ال ُبعد األدوايت  :Learning to doوالذي يُركّز عىل كيفية دعم األطفال
والشباب لتطبيق ما تعلّموه عىل أرض الواقع ،وكيفية تكييف التعليم لخدمة عامل األعامل
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عىل نح ٍو أفضل ،وتأيت هذه املسألة جنباً إىل جنب مع مفهوم التطبيق وفق تصنيف بلوم”
من خالل وضع التعلّم النظري موضع التنفيذ يف السياقات اليومية ،ذلك لكون التعلّم
املتغية والتكنولوجيات الجديدة
يتغي برسعة استجاب ّة ملتطلّبات سوق العمل
ّ
للعمل ّ
واحتياجات الشباب خالل مرحلة انتقالهم من التعليم إىل سوق الشغل.
	–التعلّم لنكون أو ال ُبعد الفردي  :Learning to beويعني التعلّم لتحقيق الذات والنم ّو
الشخيص والتمكني الذايت ،ويشمل املهارات املعرفية الذاتية ومهارات التعامل مع اآلخرين،
يف حني يشمل النم ّو الشخيص كالّ من العوامل الشخصية الذاتية واملجتمعية ،وت ُعترب
املهارات التي يت ّم تطويرها يف إطار هذا ال ُبعد مه ّمة يف مجال الحامية الذاتية ومنع العنف
يتعي اعتبارها عوامل متكين ّية ألبعاد التعلّم األخرى.
والصمود ،وبالتايل ّ
	–التعلّم من أجل العيش املشرتك أو ال ُبعد االجتامعي  :Learning to live togetherوهو
البُعد األخالقي الذي يُع ّزز رؤية تعليم املواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،
من خالل اعتامده عىل مقاربة قامئة عىل حقوق اإلنسان تتامىش مع قيم العدالة االجتامعية
والدميقراطية  ،وتُشكّل األساس األخالقي لألبعاد الثالثة األخرى (املعريف واألدوايت والفردي)
وبنفس القدر من األه ّمية ،يهدف تعليم املواطنة إىل أن يكون ذا صلة يف إقليم الرشق
األوسط وشامل إفريقيا مبعالجة أكرب التح ّديات التي تواجه املنطقة.

صورة رقم  :1رؤية تحويلية للتعليم من أجل القرن الحادي والعرشيني (عبدالواحد)2019 ،
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هذا وال ينبغي اعتبار أبعاد التعلّم األربعة هذه عىل أنّها مختلفة أو متعارضة مع بعضها
البعض ال ّن الواقع أكرث دينامكيةً .حيث أن ّها تتداخل وتتشابك ويع ّزز بعضها البعض لتتج ّمع لدى
املتعلّم .كام يوفّر هذا التص ّور للتعلّم إطارا ً عمليّا للنظر يف املهارات الحياتية املتعلّقة بأغراض
التعلّم املختلفة ،وهذا مبثابة أداة عملية لالختيار الجيّد للمهارات ذات الصلة بالتعلّم الجيّد.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن العديد من املهارات الحياتية ُيكن تطبيقها يف أبعاد التعلّم األربعة مجتمعةً،
لكل بُعد عىل أه ّميتها ِ
وصلتها بذلك البُعد.
ويعتمد اختيار املهارات ّ
يتجسد هذا املنظور متع ّدد األبعاد يف الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ()SDG 4
ّ
وهو :ضامن التعليم الج ّيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع،
التحسن الصحي،
إىل جانب خمسة أهداف ذات صلة تُعنى بتوفري رؤية شاملة لدور التعليم يف
ّ
خاصة تنظيم األرسة واملساواة عىل أساس النوع االجتامعي ( )SDGs 3.7 and 5.6والتشجيع
ّ
تبني أمناط حياة مستدامة ومسؤولة بيئ ّيا (.)SDGs 12.8 and 13.3
عىل ّ
5.5المهارات الحياتية األساسية االثنتا عشرة إلقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يف نطاق مبادرة املهارات الحياتية والتعليم من أجل املواطنة يف إقليم الرشق األوسط وشامل
إفريقيا  ،ت ّم تحديد مجموعة من اثنتي عرشة مهارة أساسية ،باستخدام منوذج األبعاد األربعة ،وهي:
التواصل والتعاون والتفكري النقدي واإلبداع وصنع القرارات والتعاطف والتفاوض وإدارة الذات
وحل املشكالت .11وقد ا ُعت ِمد يف تحديد املهارات الحياتية األساسية
واحرتام التن ّوع والصمود واملشاركة ّ
واختيارها عىل مراجعة واسعة لألدبيات ومن خالل املشاورات اإلقليمية والوطنية التي أجريت كجزء
من مبادرة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة ،وذلك من خالل عمل ّية من ثالث خطوات:
كل بُعد
	– الخطوة األوىل ،شملت إدراج قامئة تحليلية شاملة ملجموعة من املهارات تحت ّ
من أبعاد التعلّم األربعة ،استنادا ّ إىل القضايا االجتامعية واالقتصادية الرئيسة التي ينبغي
معالجتها وهي تعزيز جودة التعليم ونتائج التعلّم ،وتعزيز املقدرة عىل التوظّف وريادة
األعامل ،وتعزيز التمكني الفردي واملشاركة املدنية.
https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html 11
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لكل بُعد استنادا ً
	–الخطوة الثانية ،جرى بعد ذلك تحديد مجموعة مك ّونة من ثالث مهارات ّ
إىل أه ّميتها وتأثريها لذلك البُعد وعىل شمولها ملهار ٍ
ات أخرى عديدة أو مهارات فرعية.
	–الخطوة الثالثة ،جاءت بإجراء تحليلٍ مع ّمق للمهارات االثنتي عرشة بالنظر إىل الطبيعة
املتداخلة لألبعاد األربعة ومهاراتها ذات الصلة ،وإبراز أهدافها من خالل األدلّة ومساهمتها
كل
كل بُعد متّصلة به ،وكذلك مساهمتها يف األبعاد الثالثة األخرى .وبهذا فإ ّن ّ
الخاصة يف ّ
مهارة من املهارات االثنتي عرشة يف حال تحليلها وتطبيقها من هذا املنظور تق ّدم للمتعلّم
مقارب ًة شامل ًة للتعلّم.
ملزيد ال ُوضوح نقرتح الشكل التايل الذي يل ّخص املهارات الحياتية االثنتي عرشة :12

الشكل رقم  :2املهارات الحياتية األساسية االثنتي عرشة

	–اإلبداع هو القدرة عىل توليد أفكار وتقنيات ووجهات نظر مبتكرة أو توضيحها أو تطبيقها
وغالبا ضمن بيئة تعاونية .وهو مكّون رئييس من عنارص التفكري الهادف .ويعترب اإلبداع وسيلة
لخلق املعرفة التي ميكن أن تع ّزز التعلُّم الذايت وتعلُّم كيفية التعلُّم والتعلُّم مدى الحياة.
The_12_core_life_skills_factsheets_AR.pdf_180611/06-http://www.lsce-mena.org/uploads/updated_lsce_files/2018 12
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	–التفكري ال ّنقدي هو مهارة حياتية عمليّة ترفع من مستوى اإلنجاز األكادميي ،وطويلة
األمد تتيح للفرد فرص تعلّم كيفيّة تقييم املواقف واالفرتاضات وطرح األسئلة واستخالص
االستنتاجات وتحضري اإلجابات .لذا يُع ّد التفكري النقدي عمليّة ب ّناءة ت ُع ّد الفرد ملواجهة
التغيات االقتصادية املعقّدة وبيئات الحياة املعقّدة.
ّ
حـل املشكالت هو القدرة عىل التفكري وكفايات مركّبة تُ كّن املتعلّم من مواجهة مشكالت
	– ّ
معقّدة تفرض عليه البحث عن الحلول املالمئة بهدف بناء املعرفة.
	–ال ّتعاون هو الفعل أو العمليّة التي من خاللها يت ّم العمل معا للحصول عىل يشء ما ،أو
لتحقيق هدف مشرتك أو منفعة متبادلة.
وصل إىل ات ّفاق
	–التفاوض يع ّرف عىل أنّه عمل ّية تواصل بني طرفني عىل ّ
األقل وذلك بهدف التّ ّ
حول مصلحة متباينة وملموسة وهو العمل ّية التي من خاللها يستطيع املرء أن يربهن عىل
قدرته عىل التفاعل .نُؤكّد هنا عىل االرتباط بني مهارات التواصل والتفاوض تبادليا ومبارشا
ضمن مقاربة تكاملية.
	–صنع القرارات هي إحدى العمل ّيات املعرفية األساسية للسلوك البرشي التي يت ّم من خاللها
اختيار مسار عمل مفضّ ل من بني مجموعة من البدائل بناء عىل معايري مع ّينة.
	–إدارة ال ّذات هي قدرة األفراد عىل تنظيم سلوكاتهم ومشاعرهم وعواطفهم وردود أفعالهم
ومراقبتها والتّحكم فيها .إنّها فئة من املهارات التي تشمل التّحكّم الذّايت والف ّعاليّة الذاتية
والوعي الذايت .وتعترب إدارة الذّات ممكنة أل ّن ال ّدماغ لديه آليات للتّنظيم الذّايت ،وهي مجموعة
من القدرات التي تساعد األفراد عىل تسخري املهارات املناسبة يف الوقت املناسب وإدارة
استجاباتهم للعامل ومقاومة االستجابات غري املالمئة .وتقود إدارة الذات إىل تحقيق الكفاءة
الذاتية ،وهي إميان الفرد الواثق بقدراته وإمكاناته عىل التّعلُّم وتحقيق األهداف وال ّنجاح.
املتغية بنجاح .وهذا
	– ّ
الصمود بصفة عامة هو القدرة الشخص ّية الب ّناءة عىل تجاوز الظّروف ّ
ال يعني الفهم التّقليدي املحدود الذي يقيض بأن الصمود يرتبط فقط بالقدرة عىل البقاء
أو القبول بالواقع.
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كل
	–ال ّتواصل هو عملية ثنائية االتجاه لتبادل املعلومات والفهم .وتشمل مهارات التواصل ّ
من التّواصل اللفظي وغري اللفظي  .ويكون ذلك يف سياق العالقات االجتامعية .وت ُع ّد
مهارات التواصل جزءا ال يت ّجزأ من اكتساب املهارات الحياتية األساسية األخرى كلّها
ومامرستها وتنميتها.
كل
	–احتـرام ال ّتنـ ّوع وهو أن يكون الفرد محرتما للتن ّوع بوصفه حقيقة اجتامعية .يعني أ ّن ّ
فرد ُمتف ّرد و ُمتم ّيز ومن ث ّم االعرتاف باالختالفات الفردية لآلخرين .وميكن تعريف هذه
الفروقات حسب العرق أو ال ّنوع االجتامعي واالقتصادي أو الس ّن او القدرات .ويشرتط
احرتام التن ّوع االعرتاف بالقيمة املتكافئة لألشخاص وتعزيزها.
	–ال ّتعاطف هو القدرة عىل فهم مشاعر اآلخرين وتخيّل معايشته لها .والتعاطف مهارة
السعي وراء إقامة عالقات إيجابية وإدارة ال ّنزاعات وحلّها.
حياتية تساعد األشخاص عىل ّ
	–املشاركة أو التشاركية هي أخذ دور والتّأثري يف العمليات والقرارات واألنشطة .وأن يكون
أي أن يسهم بشكل فاعل يف خلق مجتمع منسجم ،ومتعاون ودميوقراطي.
املرء تشارك ّيا ّ
يف حقيقة األمر ،من امل ُه ّم مبكان مالحظة أ ّن املهارات االثنتي عرشة املح ّددة ليست مبعز ٍل عن
منظومة القيم الرتبوية واألخالقية واالجتامعية .ذلك ألنّها تعكس رؤية شاملة وتحويلية للعمل ّية
التعليمة -التعلّمية الف ّعالة القامئة عىل ٍ
أخالقي تربوي صلب .وعىل التعليم دعم كرامة
أساس
ٍ
اإلنسان وتعزيز القيم القامئة عىل حقوق اإلنسان .وخالفاً لألطر القامئة واملنظومات السائدة ،فإ ّن
الرتكيز عىل املهارات األساسية االثنتي عرشة يف إقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال يهدف فقط
إىل توجيه التعليم نحو تحقيق الفرد أدا ًء ناجحاً يف العمل .وال يعترب التعليم يف األساس مج ّرد
ٍ
نشاط اقتصادي يهدف إىل تحقيق أقىص قد ٍر من النم ّو واإلنتاجية .وبنفس القدر من األه ّمية،
ِ
وضعت املهارات االثنتا عرشة ضمن مقاربة إعادة التفكري يف التعليم بطريقة تؤ ّدي دورها يف
تعزيز التالحم االجتامعي ،بوصفها تتامىش مع أطر املواطنة كمامرسة وسلوك واألطر اإلنسانية
املص ّممة لالهتامم باألخر واحرتامه والح ّد من العنف و منعه.
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إ ّن املهارات الحياتية األساسية االثنتي عرشة تستم ّر مدى الحياة وتستند إىل األدلة التي تؤكّد
عىل أهميّة اكتساب املهارات منذ س ٍّن مبكّرة .ويف ذلك ،محاربة للتحيّز السائد يف املجتمع بربط
اكتساب املهارات فقط باليافعني والشباب .وبالتايل ،فضمن اإلطار املفاهيمي والربامجي كان
الرتكيز عىل إبراز أه ّمية االستثامر الرتاكمي يف اكتساب املهارات .فضال عىل أ ّن مسألة اكتساب
املهارات األساسية االثنتي عرشة والحفاظ عليها يت ّم من خالل أشكال التعلُم كافّة يف مقاربة
األنظمة التي تشمل مسار ٍ
ات متعددة للتعلّم ،مبا يف ذلك التعليم الرسمي وغري الرسمي وغري
ٍ
أوقات مختلفة ويف
النظامي .واملقصود هنا النقاط الجوهرية التالية )1 :التعلّم يت ّم اليوم يف
ٍ
ظروف مختلفة ،وكذلك بوجود تن ّو ٍع يف املتعلّمني ومساراتهم؛ و )2توفري فرص تعل ٍّم متع ّددة وفق
ٍ
وقنوات متع ّددة
عمليّ ٍة متواصل ٍة تستم ّر مدى الحياة؛ و )3زيادة فرص التعلّم من خالل مسارات
عرب الحياة.
يف سياق هذا التو ّجه ،يكون نجاح برنامج املهارات الحياتية ضمن خطّة عمل متع ّددة
األطراف وعىل املدى الطويل .من ذلك نذكر :املدارس ،واألولياء واملجتمع املدين .من بني السبل
لذلك ،نُدرج ثالثة أساليب أساسية مرتابطة ومتكاملة لتحقيق أهداف إدماج املهارات الحياتية،
وهي:
	–التد ّخل املنظّم طويل املدى الذي يجب أن يُق ّدم من خالل املنظومة الدراسية الرسمية
املؤسسة الرتبوية.
والذي يستهدف املتعلّمني املتواجدين يف ّ
	–تعزيز وتنسيق التد ّخالت واألنشطة الرتبوية والتعليمية ال ّرسمية وغري الرسمية داخل
املؤسسة الرتبوية وخارجها.
ّ
	–تدعيم التد ّخالت املدرسية واملجتمعية التي من شأنها التأثري عىل البيئة االجتامعية
املحيطة ،مبا يف ذلك األعراف واملامرسات االجتامعية ،التي قد تكون عائقا أمام إدماج
املهارات الحياتية يف نطاق مامرسات سلوكية إيجابية وتكيفية.
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6.6إدماج مبادرة المهارات الحياتية و والتعليم من أجل المواطنة في المناهج الدراسية
في تونس

أسايس من قبل الرأي العا ّم والنخبة حول
خالل السنوات األخرية بالبالد التونس ّية ،طُرح تساؤل
ّ
التونيس امل ْرت َجى تنشئتُه وتكوي ُنه وتأهيلُه يف ضوء التو ّجهات
املدرسة التونس ّية وفلسفة اإلنسان
ّ
التعليم ّية واملنهج ّية العامل ّية والوطنية .وأخذت الرؤى تتبلور شيئا فشيئا ،وأسهم املجتمع املد ّين
املختصون يف شأن الرتبية والتعليم يف هذا املخاض .ويف هذا السياق ،وباعتامد منهجية
والخرباء
ّ
تشاركية ،انبثق مرشوع إصالح املنظومة الرتبويّة بالبالد التونس ّية من أجل مدرسة تونس ّية ُمنصفة،
عالية األداء ،ت ْبني املواطن وترتقي بالوطن (وزارة الرتبية .)2016 ،ويف ذات هذا التو ّجه ُح ّددت
للمدرسة التونسية اثنتا عرشة وظيفة عا ّمة ميكن تلخيصها ميا ييل :فعىل املدرسة أن تحرتم حقوق
الطفل يف شمولها ،وأن توفّر الحظوظ نفسها لجميع املتعلّمني ،وعليها أن تع ّد ُمريديها للحياة
والعمل ،وأن تؤ ّمن مناءهم الكامل،وتضمن لهم تربية عىل حقوق اإلنسان وعىل قيم املواطنة،
وأن تف ّرد التعلّم بحسب الحاجات والخصوصيات الفرديّة ،وتن ّمي الشعور باالنتامء والعيش
املدريس ،وتسدي خدمات مساندة ،كالنقل واإلطعام ،وأن تنفتح عىل محيطها،
الجامعي يف املحيط
ّ
ّ
وأن تُك ّون املوارد البرشيّة املؤ ّهلة.
يف سياق ذي عالقة ،كان خيار إصالح املناهج باعتبارها ُمخطّط عمل حديث و ُمبتكر يضمن
تكوين املتعلّمني عرب جميع مراحل تعلّمهم ويعطي املعنى املحسوس للفعل البيداغوجي يف
الخاصة باملواد .ومن األهداف الكربى للمنهاج
صلب النظام الرتبوي ومنه تنبثق بقيّة املناهج
ّ
التبوي واملرشوع املجتمعي الشامل؛ و )2تحقيق
نذكر أساسا )1 :تحقيق االنسجام بني النظام ّ
كل املراحل؛ و )3تحقيق االنسجام بني
االنسجام بني الغايات الرتبوية وأنشطة تكوين املتعلّمني يف ّ
ُمخطط العمل ومقتضيات إنجازه وتنفيذه (الشايب .)2018 ،بعبارة أوضح ،هذا الطرح للمناهج
مبفهومها الحديث يتجاوز مسألة تنمية املعلومات واملعارف لدى امل ُتعلّمني فحسرب .فقد أصبحت
تهت ّم باملهارات امل ُرتبطة بحاجات املتعلّمني ،وتوسيع دائرة نشاطهم وتنمية إبداعهم .كام أصبح
الرتكيز يف املنهج عىل األهداف واملحتوى وطرائق التدريس وأساليب التعلّم ،كام تزايد االهتامم
بشكل واضح بطرق التدريس وأساليبها ،باعتبارها أداة تحقيق األهداف وترسيخ املحتوى يف
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نفوس املتعلّمني (الغامدي .)2011 ،لذا ،فمن بني الخيارات الجوهرية إلصالح املناهج الدراسية
الوطنية ،يأيت دمج املهارات الحياتية األساسية االثنتي عرشة ضمن رؤية شاملة لغايات املنظومة
الرتبوية .يلخص الشكل التايل هذه الرؤية:

شكل رقم :املهارات الحياتية األساسية االثنتي عرشة مهارات شاملة وعالية الرتبة يف إصالح املناهج
الدراسية يف تونس (مكتب اليونسف اإلقليمي للرشق األوسط وشامل إفريقيا)2017 ،

يعكس هذا الشكل أه ّمية الرتبية عىل املهارات الحياتية يف تجويد املامرسات البيداغوجية
داخل الفصل ،باعتبارها منهجية تعليمية تفاعلية .والغاية من ذلك مساعدة املتعلّم امل ُواطن عىل
 )1تنمية االستقاللية لديه وتدريبه عىل تح ّمل املسؤولية بشكل تدريجي؛ و )2اتخاذ قرارات
حل املشكالت والتفكري النقدي واإلبداعي والتواصل
وجيهة ومبن ّية عىل معلومات ومبادئ ّ
الف ّعال ؛ و )3تزويده بالخربات إلدارة املواقف الحياتية اليومية وإقامة عالقات أرسية واجتامعية
ط ّيبة و )4توجيهه لالستخدام األمثل لتكنولوجيات املعلومات واالتصال والبحث عن املعلومة؛
و )5تنمية املالحظة الواعية كمنطلق لتطوير التفكري العلمي .وتجدر اإلشارة هنا أ ّن تعزيز
هذه املهارات وتنمية هذه القدرات لدى املتعلّمني مي ّر ُو ُجوبا عرب املوا ّد الدراسية واملامرسات

192

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

البيداغوجية والوضعيات التعليمية وإدارة الفصل .هذا إىل جانب وضع أهداف التعلّم املتعلّقة
باملهارت الحياتية األساسية وإيصال هذه األهداف بوضوح لجميع املتعلّمني؛ وخلق فرص لنمذجة
املهارت الحياتية األساسية ومامرستها يف التعليم والتعلّم ،بني املعلّمني واملتعلّمني ،وبني املتعلّمني
فيام بينهم؛ وتوعية املتعلّمني بأه ّمية املهارت الحياتية األساسية يف التعلّم ويف الحياة بشكلٍ أع ّم.
إ ّن مقاربة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة ال تنفي التعلّامت الرئيسة مثل اللغة والرياضيات
والعلوم والدراسات االجتامعية ،بل من الرضورة مبكان ضامن االتساق واالنسجام بني مختلف هذه
التخصصات عرب املناهج الدراسية .وميكن القول إنّه من الخطأ الفادح حرص الرتكيز فقط عىل
ّ
املهارات األساسية يف موضو ٍع واحد وغياب ُمقارب ٍة متامسكة وشاملة هي مبثابة إسرتاتيجية غري ف ّعالة.
7 .7تقييمات تعليم المهارات الحياتية والمواطنة  :LSCEالمرحلة التجريبية أفريل 2019

تتن ّزل تقييامت تعليم املهارات الحياتية واملواطنة  LSCE 2019يف نطاق الدراسات الدولية
املقارنة والتقييامت الواسعة النطاق .وعىل خالف ال ّدراستني  PISAو ،TIMSSالتي تهتم بإجراء
مقارنات موضوعية حول التّو ّجهات العاملية يف مستوى التعلُّامت األساسية والتنظيم املدريس
وظروف التعلِيم والتّعلُّم؛ فإ ّن تقييم  LSCEجاء ليق ّيم ُمخرجات التعلّم لتعليم املهارات الحياتية
واملواطنة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا .وحول هذه النقطة بالذات ،يجدر التأكيد عىل أ ّن
هذه الدراسة يف املرحلة التجريبية .ويٌعترب تشخيص واقع العملية الرتبوية مدخال أساسيا بل
رضوريا من مداخل اإلصالح الرتبوي .إذ ،تتمثّل أوىل خطوات هذا اإلصالح يف إجراء دراسات
مؤشات كمي ّة ونوع ّية أساسية لتقييم أثر هذه املبادرة
تقييم ّية وطنية ودولية ملا توفّره من ّ
املتغيات ذات العالقة .فتكون بذلك مساهمة مثل هذه التقييامت يف تقديم
وقياس أثر بعض
ّ
صورة واضحة عن مخرجات النظام الرتبوي وتساعد أصحاب القرار عىل توجيه السياسات الرتبوية
واتخاذ اإلجراءات الالّزمة إلصالح املنظومة الرتبوية عرب تطوير املدخالت الرتبوية من مناهج
مم ينعكس إيجابيا عىل املخرجات الرتبوية من
تعليمية وبيئة تربوية وطرق التدريس والتقييم ّ
مكتسبات ومهارات التالميذ.
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التبوي ( )IEA13اإلرشاف عىل دراسة .LSCE 2019
ّ
تتول املنظّمة ال ّدولية لتقييم األداء ّ
ولقد أنجزت لـــ  IEAاختبارات هذه الدراسة بالرشاكة مع الهيئة الوطنية لألبحاث الرتبوية
( .)NFER14حيث ،قامت بتطوير أدوات التقييم كجزء من مبادرة تعليم املهارات الحياتية
والتعليم من أجل املواطنة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ( .)MENAويقرتح املرشوع،
بتكليف من اليونيسف بالتعاون مع البنك الدويل وبعض الرشكاء اإلقليميني والوطنيني ،رؤية
شاملة للتعليم تهدف إىل تطوير مهارات األطفال والشباب يف املنطقة .شملت ال ّدورة األوىل
التجريبية (أفريل )2019،الجمهورية التونسية إىل جانب دولة فلسطني وجمهورية مرص.
ولقد قامت وزارة الرتبية عرب فريق بحث ،بتنظيم دورة تجريبية للدراسة التقييمية مبادرة
املؤسسات الرتبوية
املهارات الحياتية والتعليم من ّ
أجل املواطنة .شملت الدراسة عددا محدودا من ّ
اإلعدادية وذلك خالل النصف الثاين من شهر أفريل  .2019واستهدفت دراسة  ،LSCEع ّينة من
تالميذ السنة السابعة من التّعليم األسايس باعتبار مع ّدل العمر  13سنة عند إجراء االختبار .وتقابل
هذه الرشيحة العمرية مرحلة املراهقة .وحسب اعتقادنا ،ليس ذلك من محض الصدفة .فخالل
التغيات يف مختلف الجوانب :النفسية والشخصية والعقلية
هذه املرحلة يعرتي املتعلّم جملة من ّ
التغيات عىل سلوك املتعلّم ،يجعل هذه املرحلة أكرث
والجسمية .من مث ّة االنعكاس الواضح لهذه ّ
مناسبة لتعلُّم املهارات الحياتية واكتسابها ،باعتبار املهارات الحياتية أداة لتحقيق غايات بعيدة
املدى لفائدة املتعلّمني .والقصد من ذلك أ ّن تعليم املهارة ليس هو الهدف يف ح ّد ذاته ،وإمنّا الهدف
والخاصة .حيث ،يُع ّد املتعلّم
هو كيف يستفيد املتعلّم من خالل اكتساب املهارة يف حياته العا ّمة
ّ
ماسة إىل أن تُع ّزز لديه ،من خالل املناهج الدراسية ،مهارات مثل
يف هذه املرحلة العمرية بحاجة ّ
إدارة الذات ومهارة التفكري النقدي واتّخاذ القرارات ومهارات التواصل والتعاون والتفاوض (اإلقناع،
وفض النزاعات) واملشاركة اإليجابية يف املجتمع .فيتشكّل لدى امل ُتعلّم عدد من القدرات النفسية
ّ
لسلوك إيجايب تك ُّيفي ميكّنه من التعامل بفاعلية ونجاعة مع ُمتطلّبات الحياة اليومية وتح ّدياتها.
هذا إىل جانب تطوير آليات االهتامم بصحته واملحافظة عىل البيئة .وبذلك يكون متكني املتعلّم من
والسبل امل ُناسبة للتفاعل الف ّعال مع مختلف املواقف واملسائل الحياتية.
اآلليات ُ
International Association for the Evaluation of Educational Achievement: https://www.iea.nl/about-us 13
National Foundation for Educational Research: https://www.nfer.ac.uk 14
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أ .د .بشير محمودي
جامعة ابن خلدون تيارت  -كلية اآلداب ّ
واللغات

توطئــة

إ ّن الرتشّ ح الختبارات منظّمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEوالتي تعترب معيارا
أي بلد من البلدان ،سواء كان بلدا عضوا أو بلدا مشاركا يف إطار ما
لقياس جودة التعليم يف ّ
يس ّمى ”بالربنامج الدويل ملتابعة وتقييم مكتسبات التالميذ” ( .)PISAيفرض إعادة التفكري
العميق والتعديل النوعي للربامج واملناهج الدراسية وكذلك تكوين املعلّمني عىل األداءات
واملامرسات الف ّعالة واملناسبة لرؤية الربنامج املعتمد لتقييم األنظمة التعليمية ( )PISAمن خالل
تلك االختبارات لقياس قدرات التالميذ يف مجاالت القراءة والرياضيات والعلوم والتي تجرى م ّرة
كل ثالث سنوات.
واحدة ّ
رصح به إلجراء هذا الفحص واكتشاف مدى اكتساب التالميذ
كام أ ّن العمر املفروض أو امل ّ
أي ،االنتقال من اكتساب الكفاءات من
لكفاءات متكّنهم من االندماج واملساهمة يف املجتمع ّ
املجال املدريس (التعليمي) إىل املجال االجتامعي (الحيايت واليومي) 15( 1سنة) .يعني التفكري يف
أي يف املراحل األوىل من التعليم،
تكييف الربامج وطرائق التدريس منذ التحاق التالميذ باملدرسة ّ
أجل رعاية الكفاءة وتت ّبعها من مرحلة إىل أخرى ،حسب
كرضورة حتمية وإجراء إلزامي من ّ
انتقال التالميذ من مرحلة إىل أخرى كذلك ،أو وضع هذه الفلسفة بعني االعتبار أثناء إعداد
الربامج واملناهج كمرحلة أ ّولية ،كام ميكن من جهة أخرى استدراك ذلك باملالحق واالستدراكات
التي تدخل دامئا يف إطار دعم الرؤى وتصحيح املفاهيم وتعديل الطرائق والكيفيات يف املامرسات
التعليمية التي ال ميكنها أن تستق ّر عىل أسلوب واحد أو أحادي.
 1محارضة من إلقاء األستاذ الدكتور فريد بن رمضان بتاريخ  2018/03/24باملعهد الوطني لتكوين موظّفي قطاع الرتبية الوطنية ابن الرشد بتيارت.
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ولك ّن تلك العمليّة ال تكون ركضا أو جريا وراء إصالحات عميقة وقيم كربى تب ّنتها األنظمة
التعليمية والرتبوية يف العامل بتد ّرج وبتسلسل طبيعيني ،بل ال ب ّد أن تكون مسايرة ومواكبة ،رشيطة
أن يتضمن إصالح املنظومة الرتبوية يف بالدنا أرضية مش ّجعة وحقال قابال للتعايش مع القيم
حتى نبقى يف مجال التكييف والتعديل ،بدال من مواجهة مجال اإلزالة والتغيري الجذريني.
العاملية ّ
مؤشات يف النظام الرتبوي تستجيب لتص ّورات
إ ّن منطق التكييف يتامىش مع وجود ّ
املؤشات قويّة وواضحة وليست باهتة أو هامشية،
وألطروحات النظام العاملي ،عىل أن تكون تلك ّ
حتّى تسمح بتحقيق املالءمة بشكل مرن أو التفاعل مع قيم األنظمة التعليمية بيرس وبسهولة،
كتأسيس لنوع من االندماج يف املنظومة العاملية ولالختبارات والتصنيفات العاملية .وللوصول
إىل هذه الغاية يت ّم يف املقابل تصميم هندسة لتكوين املعلمني ،من حيث هي هندسة لتكييف
املضامني واملحتويات وهندسة املناهج والطرائق وفق الفلسفة املطروحة؛ كفكرة تحقيق من ّو
الكفاءة وتط ّورها وتفعيل اكتسابها كقيمة معرفية وكقيمة ثقافية ،متكّن من اكتساب مهارات
وسلوكات تعمل عىل قدرة املتعلّمني ونجاحهم يف التعامل مع الوضعيات الواقعية يف الحياة
كسلوكات اجتامعية وثقافية ووجدانية وهو مجال من مجاالت تكوين املعلّمني.
”يتعلق األمر بتقييم الكيفية التي يكون فيها الشباب قادرين عىل استخدام معارفهم يف
معي من العلوم واآلداب”.2
مامرساتهم اليومية أكرث من استخدام مستواهم النظري يف ّ
أي مجال ّ
فاألمر يتعلّق هنا بنوع الكفاءات ومستوياتها .أو بتعبري آخر مبجاالت اكتسابها وتفعيلها ،فقد
تكون الكفاءة مكتسبة عىل املستوى املدريس لك ّنها غري موظّفة يف املجال االجتامعي ،أو ما يتعلّق
لحل
خاصة إذا كانت هناك عالقة واضحة ووضعيات تتيح بتوظيفها ّ
بالحياة الفعلية للمتعلّمنيّ .
املشكالت واملواقف التي تواجههم .فالتح ّدي الواجب إنجازه هو كيف ميكن تحويل الكفاءات من
مجالها املعريف إىل مجالها االجتامعي؟ أو كيف ميكن أن يكتسب املتعلّم الكفاءة كثقافة سلوكية
يف الحياة؟.
فالعمل ّية معقّدة وال تخلو من صعوبات كثرية ومتع ّددة خاصة إذا كان مستوى املعلّمني
املهني ومامرساتهم التدريسية ال يسمحان بتحقيق هذه الرؤية أو هذه املقاييس أو املعايري يف
 2الربنامج الدويل ملتابعة مكتسبات التالميذ مشاركة الجزائر يف  .PISA 2015إعداد وزارة الرتبية الوطنية.
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تعليم الكفاءات واكتسابها .فاملسألة ال تتعلّق مبؤ ّهالت املعلّمني بقدر ما تتعلّق مبستوى مهاري
وبوعي إدرايك لتمثّل مسار تعليم الكفاءات ومستويات تحقيقها .فعىل الرغم من أن إصالح
املنظومة الرتبوية يف بالدنا يتض ّمن نقاط ق ّوة مش ّجعة لتنفيذ املقاييس أو املعايري التي تطرحها
اختبارات  .PISAولكن مع تعزيز نقاط الق ّوة وتكييف الربامج وتكوين املعلّمني ،كعمليات
للتهيئة والتحضري وملسايرة األنظمة التعليمية العاملية يف الوقت نفسه.3
رصف واقعي يف الحياة لدى املتعلّمني ،إالّ إذا
كام ال ميكن تحقيق الكفاءات كسلوك أو ت ّ
احرتمنا مستويات تعليم الكفاءة يف ح ّد ذاته .أل ّن اكتساب الكفاءة كمهارة أو سلوك هو الذروة
أو املرحلة العليا يف تنمية الكفاءة وتحقيقها .فهي مت ّر بتد ّرج وبرتتيب يف متثيل الكفاءة نظريا
حتى الكفاءات املكتسبة قبليا ،ال ب ّد أن تخضع أو تدمج
(املجال املعريف) وعمل ّيا (الجانب املهاري) ّ
يف عملية مراعاة من ّو وتطور الكتساب الكفاءة عن طريق تصحيح األداءات واملامرسات وتقوميها.
وهذا ما يتك ّرر كثريا يف أوساط املشتغلني بالرتبية عموما وبالتعليمية خصوصا بـ ”تنمية الكفاءات
املستهدفة” ولكن دون وضع خطط وتصاميم إجرائية ملفهوم تنمية الكفاءة ومستوياتها.
مراحل منو
الكفاءة

 3بلغ عدد البلدان املشاركة يف  PISA 2018 79بلدا مبا فيها البلدان العربية (اململكة العربية السعودية ،قطر ،اإلمارات العربية املتحدة ،ليبيا ،املغرب ،تونس،
األردن .)....
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	–C°0ك ← الكفاءة يف مرحلة التأسيس
	–C°1ك ← الكفاءة يف مرحلة النم ّو
	–C°2ك ← الكفاءة يف مرحلة التط ّور
	–C°3ك ← الكفاءة يف مرحلة النضج

	– 4/C°3ك ← الكفاءة يف مرحلة االنتقال
إ ّن هذا التد ّرج املقرتح ميكن تطبيقه عىل تنمية كفاءات فهم املكتوب (القراءة املدرسية) لدى
املتعلّمني وفق تص ّورات اختبارات  PISAالتي تتعلّق يف األساس األ ّول ،بطرائق تعليم ّية ومقاربات
أي انتقال الكفاءة من مستوى إىل
بيداغوجية تنطلق من تعليم الكفاءات عىل املستوى األفقي ّ
أخر أو من مجال إىل آخر (املجال املدريس /املجال االجتامعي) وعىل املستوى العمودي من خالل
فهم جزئيات الكفاءة يف ح ّد ذاتها وإخضاعها إىل جملة من االختيارات واالستبداالت التعليم ّية
لضامن جودة اكتساب الكفاءة وشمولها لجميع تجلّياتها لدى املتعلّمني.
القراءة المدرسية في ضوء برنامج PISA

إ ّن تحقيق الكفاءة املتعالية (الدرجة األعىل) تفرض تأسيسا ورعاية للكفاءات منذ املرحلة
األوىل من التعليم لتنمو وتتط ّور ولتصل إىل درجة االكتامل والنضج .فإ ّن تحقيق هدف أن يصبح
النص انطالقا من نصوص غائبة واستخراج التأويالت
املتعلّم قادرا عىل النقد وإبداء الرأي وتفسري ّ
النص مبعطيات واقعية ذات صلة باملجتمع يستدعي مقاربة جديدة
املمكنة واملحتملة وربط ّ
لتعليم القراءة املدرسية يف جميع مراحل التعليم.
	–«.Prélever des informations explicites» 22%
	–«.Inférer directement» 28%
	–«.Interpréter idées et informations» 37%
	–«.Apprécier le contenu, la longue et les éléments textuels» 13%
	–.4 La longueur moyenne des textes est de 850 mots
4
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إن هذه التحديدات التي قدمها الربنامج العاملي للبحث يف القراءة املدرسية ( )PIRLSتسمح
بتفكري يف بناء أو هندسة تصاميم للقراءة املدرسية ،تعتمد بشكل كبري عىل هندسة األسئلة
كل مقاربة تعليميّة مهام كانت تص ّوراتها أو
املوظّفة لقراءة وتحليل النصوص املدرسية .أل ّن ّ
تو ّجهاتها تعتمد باألساس عىل السؤال الذي يع ّد اآللة املحركة للعملية التعليميّة برمتها ،كعالقة
بني املعلّم واملتعلّم عىل أن تكون النصوص املختارة تستجيب لطروحات والتص ّورات املذكورة
سلفا ،فالنصوص الب ّد أن تخضع هي األخرى إىل نوع من النمذجة قبل إدراجها وبرمجتها يف
املق ّررات والكتب املدرسية.
	–«:)Compréhension de l’écrit (lecture
Capacité de comprendre, d’utiliser et d’analyser des textes écrits, afin de
pouvoir réaliser des objectifs personnels, de développer des connaissances et des
.5»capacités et de prendre une part active dans la société
إن تحقيق الكفاءات املتض ّمنة يف برنامج  PISAواملتعلّقة بالقراءة املدرسية :الرشح-
واالستعامل -والتوظيف -والتحليل -والتأويل -واالنتقاء -واتخاذ حكم نقدي -والربط باملعرفة
املألوفة والحياة اليومية  ....يدفعنا إىل التفكري يف مخطّط عميل وتصميم إجرايئ لتعليم الكفاءات
خاصة ومالمئة للمنحى الفكري واالتجاه الفلسفي
ومراعاة مستوياتها من خالل إعداد شبكة أسئلة ّ
واالنعكاس الواقعي لنشاط القراءة املدرسية.

بناء واألسئلة وهندستها:
إ ّن أه ّم أمر ال ب ّد أن نخضعه إىل مفارقة واضحة ودقيقة ،هو املفارقة بني أنشطة التامرين
اللغوية التي تراعي طبيعة الكفاءات املذكورة سلفا وبني آليات القراءة كفعل ومامرسة يف تحليل
النصوص .فالتوظيف أو االستعامل واالستخالص والتحويل والتحليل كلّها كفاءات ميكن تحقيقها
يف التدريبات والتامرين اللغوية ،6ولكن يف املقابل نريد تحقيقها كآليات وأدوات للقراءة والتحليل
كل قراءة ال تخرج عن مامرسات
اللذين ال يخرجان عن استخدام اللغة كأداة أو وسيلة للتحليل؛ إذ ّ
.Conseil des ministres de l’éducation (Canada) cmec 5
 6يخضع إىل هذه الرؤية التامرين والتدريبات اللغوية املتضمنة يف كتاب ”النشاطات اللغوية” لجميع أقسام مرحلة التعليم االبتدايئ (اللغة العربية).
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وخاص ،تو ّجهه حركة القراءة وكيفيات اشتغالها عىل اللغة .فالقراءة
لغوية ولك ّنها يف إطار واسع
ّ
نصية ليس بالرضورة
النص إىل ما هو خارجه ،من حيث فهمه وتأويله انطالقا من عنارص ّ
تتجاوز ّ
النص فقد نستدعي بنيات نصيّة خارجية لتأويل املعنى أو لتحديد طبقاته.
أن تكون من جوانية ّ
وكذا ربطه باملعطيات الحياتية وبالقيم الواقعية التي يتض ّمنها وهي مامرسات قرائية تقع خارج
النص لذلك فالقراءة مجال واسع ورحب.
ّ
ولكن ال ميكن متثّل هذا املجال أو الفضاء إالّ إذا كانت النصوص املدرسية املختارة تالئم
النص.
التص ّورات النظرية املطروحة يف مجال ”القراءة”؛ إذ ال مجال للسطحية وألحادية الوجهة يف ّ
كام أ ّن احرتام تنمية الكفاءة ومن ّوها من مرحلة تعليم ّية إىل أخرى أمر رضوري ومؤكّد ،فاكتساب
النص وفهمه يتطلّبان توظيف نصوص لتحقيق الغاية ولكن بتفاوت يف
كفاءة التأويل ونقد ّ
الدرجة وكذلك بتفاوت يف طريقة تعليم الكفاءة يف ح ّد ذاتها إالّ أ ّن مواجهة املتعلّمني لنصوص
باملواصفات واملعايري املذكورة سلفا كذلك رضورة مؤكّدة ومل ّحة وإن مل نقل إلزامية.7
النص وتحليله التي أرشنا إليها (االستدالل،االستخالص،ا
إ ّن هندسة األسئلة وفق مراحل قراءة ّ
بكل خطوة عىل حدة ،ث ّم إىل
لتأويل،إبداء الرأي)..،ال ب ّد أن تحرتم تصميام جزئيّا يتعلّق أو يرتبط ّ
كل تلك الخطوات أو تلك
كل يعمل عىل إيجاد الصيغ الوظيفيّة أو الصيغ التكامليّة بني ّ
تصميم ّ
النص كبنية منسجمة ومتامسكة ناتجة عن من ّو وحداته البنائية
املراحل للمحافظة عىل وحدة ّ
يل يسمح يف الوقت نفسه بنم ّو املعنى أو الداللة
النص) وفق تد ّرج
(فقرات ّ
منطقي وانتقال مرح ّ
ّ
ذلك التد ّرج يف من ّو املعنى يقابله تد ّرج يف بناء كفاءات للقراءة تنتقل من استخراج املعطيات
املبارشة (االستدالل) التي تساعد عىل تحديد أوجه أخرى للمعاين املبارشة وتربيرها (التأويل) من
للنص.
خالل تحقيق القراءة السطحية والقراءة العميقة ّ

النص (فهم املكتوب):
ّ

لالس ِت ْج َم ِم ،ا ْختَل ََف أَفْ َرا ُد ال َعائِلَ ِة َح ْو َل
ِف ال ُعطْلَ ِة َّ
الص ْي ِف َي ِة قَ َر َر ِت َعائِلَ ُة ُم َرا ٍد قَضَ ا َء أُ ْس ُبو ٍع ْ
قَضَ ا ِء ال ُعطْلَ ِة َد ِ
اخ َل ال َوطَنِ أو َخا ِر َجه ،فَق ََال األَ ُبَ :ما َرأْيُ ُك ْم لَ ْو نَق ِْض ُعطْلَتَ َنا ِف َم ِدي َن ِة تِي َبازَة َه ِذ ِه

Les enseignants français à déclarer proposer à leurs élèves chaque semaine des activités susceptibles de développer leurs 7
.)compétences en compréhension de l’écrit (Etudes et statistiques de la Depp
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ِيق طَوِيالً َو ُم ْم ِت ًعا
الص ِغ َري ُة ال َها ِدئَةُ؟ ! َح َّل َم ْو ِع ُد ال ِر ْحلَ ِة فَانْطَلَ ْق َنا ِف ِر ْحلَ ِت َنا لَ َق ْد كَا َن الطَر ُ
امل َِدي َن ُة َّ
الصا ِم َد ِة...
ضا ِء َّ
بَ ْ َي َص َحارِي َو ِاس َع ِة ِب ِر َمالِ َها ال َّذ َه ِبيَ ِة َوتَلٍ ِب ِجبَالِ ِه ال َخ ْ َ
َما إِ ْن َو َصلْ َنا إِ َل َم ِدي َن ِة تِي َبا َز َة َحتَّى انْ َد َهشْ ُت ِم ْن َج َملِ َها َونَظَافَ ِة ُم ِح ِ
يط َها َهذَا بَ ْح ٌر أَ ْز َر ٌق
ِب ِر َمالِ ِه ال َّذ َه ِب َي ِة َو َه ِذ ِه َآث َا ٌر ُرو َمانِ َي ٌة ت َ ْح ِك ِق َد َم َه ِذ ِه الـ َم ْن ِط َق ِةَ ،والـ َمتْ َح َف ال ُرو َم ِان يَ ْح ِك ِق َص َصا
الس ِ
ت َار ِ
احلِ تُ َر ِح ُب ِب ُز َوا ِر َه ِذ ِه الـ َم ِدي َن ِة ،لَ َق ْد كَان َْت ِر ْحلَ ًة
ِيخ َيةًَ ،و َه ِذ ِه َمطَا ِع ُم ُم َو َز َع ٌة َع َل طُو ِل َّ
ْت َم ِدي َن َة
ُمـ ْم ِت َع ًة ت َ ُد ُل َع َل َج َم ِل ِبالَ ِدي ،فَشَ َك ْرتُ َوالِ ِدي كَ ِث ًريا الذِّي لَ ْوالَ اق ِ َْتا ُح ُه ل ََـم اكْتَشَ ف ُ
تِي َبا َزةَ”.8

كفاءة االستخراج املبارش:
كمؤشات ظاهرة
بالنص،
ّ
يتعلّق األمر يف هذه الخطوة باستخراج القضايا السطحية املتعلّقة ّ
وواضحة ميكن استخراجها بسهولة ويرس دون عناء أو صعوبة يف ذلك .ولكن عىل الرغم من
سطحيتها ،فإنّها تخضع إىل نوع من التفكري أو بتعبري ّ
أدق تخضع إىل مستوى من التفكري الذي
النص وتحليله.
يبدأ سطح ّيا أو بسيطا ،وينتهي إىل مستوى عميق ومركّب ،كلّام تد ّرجنا يف قراءة ّ
أل ّن تحقيق كفاءة االستخراج املبارش قد ال يكون لدى بعض املتعلّمني فقد ّ
يتعث بعضهم يف
بكل الجزئيات املرتبطة بالقضية املراد
استخراج ما هو سهل وواضح أو ال يتمكّن من اإلحاطة ّ
النص
استخراجها أو تحديدها أو يأيت بيشء غري متوقّع أساسا ولك ّنه قابل للمناقشة ،باعتبار أ ّن ّ
أقل وبتجلّيات خفيفة.
حتى لو كان مدرس ّيا ،يفتح املجال أمام املحتمل وإن كان ذلك بدرجة ّ
النص الذي يخضع
ّ
النص املدريس (نشاط القراءة) هي عنوان ّ
ولعل أه ّم قضية تطرح يف تحليل ّ
كل التطبيقات الواردة يف الكتاب املدريس (كتاب
كل االختبارات ويف ّ
إىل سؤال مفتوح يتك ّرر يف ّ
للنص أو أعط عنوانا مناسبا له”،
القراءة والنصوص ،كتاب النشاطات اللغوية) وهو” :هات عنوانا ّ
النص وتحديده .والغريب يف األمر
دون تدريب املتعلّمني (التالميذ) عىل تقنيات استخراج عنوان ّ
النص تلحق بكلمة ”مناسب” التي ّ
تدل عىل رضورة توفّر رشط
أ ّن أسئلة طلب تحديد عنوان ّ
الدقّة والذي يتطلّب بدوره دراسة علم ّية تستند إىل آليات مضبوطة من التفكري ،التي ال ب ّد أن
 8االمتحان املشرتك يف مادة اللغة العربية الفصل الثالث ،املستوى الثالث ابتدايئ (الجيل الثاين) مدرسة العقيد لطفي ،الجزائر ،العام الدرايس2018-2017 ،
www.ency-education.com
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يكتسبها التالميذ ويتد ّربون عليها باستمرار من خالل اكتساب املهارات يف التعامل مع العنارص
النص ال يخرج عن إطار اللغة
أي جزئية يف ّ
النصيّة ( )Les éléments tesctuelsأل ّن تحليل ّ
(الخطاب) كام أرشنا سلفا.
مؤشات نص ّية تساعدنا عىل التحديد الدقيق
النصية هي مبثابة مح ّددات أو ّ
إ ّن العنارص ّ
النص) .ومن أجل التحكّم يف تلك العنارص ال ب ّد أن نتحكّم يف مساحة
للجزئية املستهدفة (عنوان ّ
أي إحصاء للجمل التي يتض ّمنها واملشكّلة لسلسلته الخطابية.
ّ
النص من خالل عمل ّية اإلحصاء(ّ )9
النص ووظيفتها
كام أ ّن عمل ّية اإلحصاء تسمح بشكل مرن وسلس يف تحديد مواقع الجمل يف ّ
لكل جملة عىل حدة؛ إذ ال توجد جملة دون وظيفة أو جملة
بعضها ببعض بعالمة رقمية ّ
النص عىل ح ّد تعبري (روالن بارت .)R.Barthes
ثانوية ال فائدة منها؛ فال توجد وحدة ضائعة يف ّ
للنص بر ّمته.
فاإلحصاء يساعد عىل الدراسة الشاملة ّ
النص:
.أإحصاء جمل ّ
النص الذي نحن بصدد تحليله بناء عىل تصميم الربنامج العاملي للبحث يف القراءة
يتض ّمن ّ
النص
املدرسية وكذلك بناء عىل طبيعة اختبارات  ،PISAاثنتني وعرشين جملة؛ إذ إحصاء جمل ّ
أي وحدة أو جزئية،
يساهم يف دعم مكتسبات التالميذ من خالل وعيهم وإدراكهم لعدم إهامل ّ
كل جزئية تقوم بوظيفة عالمة أو إشارة نص ّية تؤ ّدي إىل
مهام كان حجمها أو موقعها فيه ،أل ّن ّ
(النص) ال
النص .ففهم املكتوب ّ
فهم أو تأويل قض ّية ما أو فكرة غائبة يت ّم استحضارها من خارج ّ
نصية غائبة وهي التي متكّننا
النصية الحارضة بل األمر يتعلّق كذلك بحمولة ّ
يكون بفهم الحمولة ّ
من تنمية الدرجة العليا للكفاءات بانفتاحها وتفاعلها مع الحياة اليومية كمهارات سلوكية تنجز
االندماج والتفاعل اإليجايب مع الحياة املجتمعية.
	–ج[ 1يف العطلة  ...........االستجامم].
	–ج[ 2اختلف  .................الوطن].
	–ج[ 3فقال األب .]....................
 9ميكن التد ّرب عىل هذه التقنية أل ّن املكتسبات القبلية للتالميذ (معرفتهم للجملة االسمية والجملة الفعلية) تسمح بذلك باإلضافة إىل أ ّن اإلحصاء خطوة
للنص.
تأسيسية للتحليل العلمي ّ
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	–ج[ 4ما رأيكم .]......................
	–ج[ 5لو نقيض  ..............تيبازة].
	–ج[ 6هذه املدينة  ............الهادئة].
	–ج[ 7حل  ..................الرحلة].
	–ج[ 8فانطلقنا  ............يف رحلتنا].
	–ج[ 9كان الطريق  ..........الصامدة].
	–ج[10ما إن  .................تيبازة].
	–ج[11حتى  .................محيطها].
	–ج[ 12هذا بحر  .............الذهبية].
	–ج[ 13وهذه آثار  ..........رومانية].
	–ج[ 14تحيك  ..............املنطقة].
	–ج[ 15واملتحف  ............تاريخية].
	–ج[ 16وهذه مطاعم  .........الساحل].
	–ج[ 17ترحب  ................املدينة].
	–ج[ 18لقد كانت  .............ممتعة].
	–ج[ 19تدل  ................بالدي].
	–ج[ 20فشكرت  ..............كثريا].
	–ج[ 21الذي لوال  ...........اقرتاحه].
	–ج[ *10 22ملا اكتشفت  ...........تيبازة].

 * 10ج ← جملة مج ← مجموعة الجمل املتجانسة.
*عملية إحصاء الجمل عملية نسب ّية وذلك حسب الصيغ اإلدماجية والتوزيعية املعتمدة.
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.بالتكرار:
أجل تدريب املتعلّمني وتقويتهم عىل
إن االسرتاتيجية التعليم ّية تقوم أساسا عىل التكرار من ّ
النصية املك ّررة التي
النص يتعلّق بالعنارص ّ
اكتساب الكفاءات والقدرات وتنميتها .ولك ّن التكرار يف ّ
النص ودراسته إذ تصبح
يجب استخراجها وتوظيفها لصياغة قضية أو تحديدها ترتبط بتحليل ّ
النصية املك ّررة تخضع يف ذاتها إىل غايات تعليم ّية وتدريبية ،ولكن ال تتوقّف عند ح ّد
العنارص ّ
االستخراج املبارش فقط ،بل تتع ّدى إىل إمكانية استثامرها الستخالص نتيجة مع ّينة فتغدو تقنية
النص ال
النص صيغة للربهنة والتدليل (األدلّة) .فاالستقرار عىل صياغة مح ّددة لعنوان ّ
التكرار يف ّ
ب ّد أن يرتكز عىل تلك التقنية املرفقة بالتعليل والربهنة (إجابة مد ّعمة).
* ج” ← 1يف العطلة الصيفية” ...
مج * 1ج” ← 2اختلف أفراد العائلة حول قضاء العطلة” .% 13.63
* ج” ← 5لو نقيض عطلتنا يف مدينة تيبازة” ...
”حل موعد الرحلة”...
* جّ ← 7
مج * 2ج” ← 8فانطلقنا يف رحلتنا”.% 13.63 ...
* ج” ← 18لقد كانت رحلة ممتعة”...
* ج” ← 5لو نقيض عطلتنا يف مدينة تيبازة”...
* ج” ← 6هذه املدينة الصغرية الهادئة”...
* ج” ← 10ما إن وصلنا إىل مدينة تيبازة”...
مج * 3ج” ← 11اندهشت من جاملها ونظافة محيطها”.31.81% ...
* ج” ← 14تحيك قدم هذه املنطقة”...
* ج” ← 17تر ّحب بزوار هذه املدينة”...
* ج” ← 22ملا اكتشفت مدينة تيبازة”...
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النص وذلك لظهور أمناط من التكرار
إالّ أن تقنية التكرار أصبحت غري مجدية لصياغة عنوان ّ
يختلف موضوعها من منط إىل آخر أو من مجموعة إىل أخرى (العطلة الصيفية ،الرحلة ،مدينة
تيبازة) وأمام هذه اإلشكالية (قضية تثري التفكري) ،11يجب االنتقال إىل مرحلة أخرى تتع ّدى
استخراج الجمل وإحصاءها وهي مرحلة تفرض تفكريا ما أو مخرجا ما يؤ ّديان يف نهاية األمر إىل
معي وإثباته يف الوقت نفسه (الربهنة).
تحقيق رشط الدقّة يف تثبيت اختيار ّ
النصية املك ّررة (الجمل) نجد جمال تتك ّرر يف
وإذا عدنا إىل املجموعات التي متثّل العنارص ّ
النص متيل إىل موضوع دون
املجموعات ذاتها .وهذا ميثّل عنرص هيمنة ،يجعل صياغة عنوان ّ
آخر (مج *1مج=2ج )5ويف هذه الحالة قد نلجأ إىل صياغة مركّبة للعنوان (رحلة إىل مدينة
تيبازة) أو نكتفي بصياغة بسيطة ،لنستق ّر عىل املوضوعات املذكورة سلفا .وقد نصطدم بإجابات
النص (االستجامم ،السفر
أو بتحديدات أخرى لدى املتعلّمني إذ ما طلب منهم تحديد عنوان هذا ّ
واملتعة ،السياحة  ،)...وهي تخريجات مح ّبذة ألنّها نابعة عن تفكري ما أو عن وجهة ما للتفكري.
وهذا ما أرشنا إليه سلفا باملحتمل أل ّن تلك التخريجات لها ما ي ّربرها أو يدعمها ،كام أ ّن قراءة
النص (القراءة املدرس ّية) ال تؤمن باإلجابة الواحدة والصحيحة ،ولك ّنها يف املقابل ترفض القراءة
ّ
املقحمة الخارجة عن املوضوع أو عن املطلوب وهي العبارة املصاحبة لتقييم التالميذ حول نشاط
القراءة وفهم املكتوب.
نص يجمع بني
ّ
النص يعود إىل طبيعته أو نوعه فهو ّ
ولعل عدم االستقرار عىل عنوان لهذا ّ
النص
النمط الرسدي والنمط اإلخباري فعمليّة الرتكيب يف صياغة العنوان كعتبة أساسية يف ّ
النص وإن كانت النصوص اإلخبارية ذات أولوية يف التقييم
مستساغة منطقيا الزدواجية منط ّ
العاملي لكفاءات التالميذ يف فهم املكتوب.

كفاءة االستخراج والتعليل:
النص دون تعليل أو برهنة كام وضّ حنا سابقا .ولكن يبقى األمر
ال توجد قض ّية تستخرج من ّ
دامئا مرتبطا مبستوى التفكري الذي تزداد درجته من كفاءة إىل أخرى وصوال إىل كفاءة الفهم
النص املدريس وتحليله تتعلّق بطرائق تدريس يتد ّرب عليها املعلّمون وال يستشعرها التالميذ يف القسم ّإال من خالل أسئلة يت ّم
 11إن هذه املنهجية يف قراءة ّ
بناؤها حسب التص ّورات واملفاهيم النظرية للمنهجية املقرتحة.
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والتأويل وكذا كفاءة البحث واالكتشاف واالنفتاح عىل الحياة كأعىل درجة أو الذروة لتمثّل
الكفاءات وتوظيفها كمهارات ملجابهة املواقف اليومية واملشكالت الحياتية.
ولعل من ضمن العنارص النص ّية التي تتطلّب كفاءة استخراج االستدالل هي كفاءة استخراج
ّ
القضايا التالية:
النص.
	–املفردات الصعبة يف ّ
النص.
	–املفردة وض ّدها يف ّ
النص.
	–املفردة ومرادفها يف ّ
النص.
	–الشخصيات الواردة يف ّ
	–األحداث حسب ترتيبها وتعاقبها.
النص.
	–استخراج املكان وتع ّدده يف ّ
النص.
	–استخراج صيغ الزمن يف ّ
	–استخراج من يقوم بوظيفة الرسد أو الحيك.
كل القضايا السابقة هي قضايا منطية يف تحليل النصوص املدرسية اعتاد عليها التالميذ
إ ّن ّ
يف اختباراتهم وتقييامتهم يف فهم املكتوب إالّ أ ّن بعضها يحتاج إىل عمق التعليم وإىل تحليل
وتربير يف االستخراج والتعيني ألنّه يف هذه املرحلة (التعليم االبتدايئ) يت ّم توليد الكفاءة ورعايتها
لتنميتها يف مرحلة الحقة ث ّم متثّلها واكتسابها من قبل املتعلّمني بوعي وإدراك وبثقة كذلك دون
تر ّدد أو إخفاق.
حل ،تَلٍ  ،الصامدة ،آثار ،رومانية ،املتحف،
.أاملفردات الصعبة :االستجامم ،خارج الوطنَّ ،
قصصا تاريخية...
املبسط للبحث
يف هذه الخطوة يجب أن يتعلّم التالميذ استخدام املعجم اللغوي (القاموس) ّ
النص ومحتواه العام أو ميكن استخدام البحث
عن معاين املفردات واختيار املعاين املناسبة لسياق ّ
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اإللكرتوين إذا كانت الوسائل مت ّوفرة؛ إذ يستبعد تقديم املعلومة الجاهزة دون جهد يف التفكري
والبحث أو إخضاع املعلومة ذاتها (رشح املفردات) إىل الحفظ واالستظهار .فتلك املامرسات أو
املقاربات البيداغوجية ال تسمح ببناء سلوك لدى املتعلّمني يهدف إىل اكتساب مهارات يوظّفونها
يف حياتهم اليومية كلّام صادفتهم مشكلة مامثلة أو موقف متجانس مع الوضعية التعليميّة
املستهدفة ،كسلوك حيايت خارج اإلطار املدريس أو التعليمي أساسا.12
النص:
.باملفردة وضدّ ها يف ّ
النص كخطوة أ ّولية يف تحليله وفهمه تسمح بتعيني منبّهات توجيهية
إ ّن إحصاء الجمل يف ّ
الستخراج الكلمة وض ّدها .فهي كفاءة بسيطة تتعلق بعملية استخراج مبارشة ولك ّنها يف املقابل
كفاءة تخضع إىل تنمية وتطوير من حيث وضوح الكلمة املستهدفة أو عــدم وضــــوحها ،كعالقة
بني طرفني (أ ،ب) قد تستلزم الوضوح واملبارشة أو تستلزم الضمنيّة والتلميح (غري واضحة)،
حتّى وإن كان هذا املستوى يفرض التعامل مع معجم لغوي بسيط إالّ أنّنا قد نصادف كلمة
ضمنيّة تتناغم مع كلمة أو كلامت أخرى بعالقة ض ّدية أو عالقة تجانس (التضاد /الرتادف) يجب
أي جزئية منه.
استخراجها أو اإلشارة إليها وذلك إذ أردنا دراسة شاملة ّ
للنص ال تسقط ّ
ب
أ
الكلمة
أ
الكلمة

(ضدها)
كلمة واضحة ← رصيحة
ب
(ضدها)
كلمة غري واضحة← ضمنية

خاصة
كام أ ّن اإلحصاء من جهة أخرى يساعد يف تحديد موقع املفردات أو الكلامت بسهولة ّ
النيص أو متتالية وهذا حسب متفصالتها .فالتحليل هنا يقتيض مالحظة
إذا كانت مبعرثة يف الفضاء ّ
لكل قراءة ناجعة وف ّعالة.
النصية وهي رشط أ ّويل ّ
ج ّيدة ّ
لكل العنارص ّ
 12التو ّجه نحو تعليم كفاءات ترتجم إىل مهارات يستفيد منها الفرد يف حياته اليومية من خالل اعتامد اسرتاتيجيات تدريب تو ّجه حديث ملعظم األنظمة
متخصص يف التعليمية كندا نظمت
التعليمية العاملية وهذا ما يس ّمى باألهداف الذهبية حسب ما ورد يف محارضة عن بعد للدكتور برهان النمر وهو باحث
ّ
لفائدة املفتشني واألساتذة املؤطرين باملعهد الوطني ابن رشد-تيارت -بتاريخ  10أفريل  2018تحت إرشاف األستاذ محمودي بشري واألستاذة بوكلخة صورية.
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الفقرة األوىل⇨

...........................................................
(ج)2
•...........................................................
•
 ...........................................................خارج
داخل
..............................

السطر األول
السطر الثاين
السطر الثالث
السطر الرابع

إ ّن تعيني الكلمتني أو املفردتني املتضادتني (داخل≠ خارج) هو تحديد أ ّويل ستكون له وظيفة
النص أو يف كفاءة الحقة (كفاءة التأويل) أل ّن من ّ
التعث فصل
أخرى يف مرحلة الحقة من قراءة ّ
األنشطة أو فصل الكفاءات بعضها عن بعض .فهناك أنشطة مبدئية أو أولية (االستخراج) تتبعها
13
النصية
أنشطة نهائية أو مت ّممة (التأويل) أل ّن األنشطة كلّها تخضع يف نهاية األمر إىل إثبات ّ
النص.
والعالقات الوظيف ّية بني ّ
كل العنارص أثناء قراءة ّ
النص:
.جاملفردة ومرادفها يف ّ

النص كلّه أل ّن حركيّة البحث ال
إ ّن تحديد مرادف املفردة يعني البحث يف مساحة أو فضاء ّ
ترتبط بالصيغ املجاورة أو التتابع وإنّ ا قد ترتبط بصيغ التباعد أو حتّى بصيغ االستبدال .فكفاءة
االستخراج ليست منطية يف غالب األحيان ،بل قد تكون مبتكرة ال تتصل بكفاءات دنيا وقد تساهم
سطحي إىل معطى عميق.
يف الوقت نفسه يف بناء كفاءات أعىل بصورة تدريجيّة من معطى
ّ

إن مفردة ”لالستجامم” تستدعي مفردة ”ممتعة” لتقاربهام من حيث املعنى وتناغمهام يف
حقل داليل واحد .وعمل ّية تحويل صيغة املفردة ”ممتعة” إىل صيغة اشتقاقية أخرى ”االستمتاع”
تحقّق ذلك التقارب بشكل ملحوظ ومستساغ ومن مث ّة فإ ّن عمل ّية االستخراج يف هذه الحالة ال
متثّل آلية مبارشة بل آلية تنتقل من خطوة إىل أخرى؛ من خطوة التحديد إىل خطوة التحويل التي
تتض ّمن الربهنة واالستدالل ،وذلك من أجل االستقرار عىل هذا التخريج (التحديد) بثقة واطمئنان.
النص:
.دالشخصيات الواردة يف ّ

السدي فهي نصوص
إ ّن النصوص املربمجة يف املراحل التعليم ّية األوىل يغلب عليها الطابع ّ
قصص ّية رسدية (السنة الثالثة ابتدايئ) تحتّم استخراج عنارص مع ّينة ،تك ّون أساسا البنية الرسديّة،
 13إن النص ّية تعتمد أساسا عىل إثبات عالقة بنائية ووظيفية لكل ّعنرص من العنارص النص ّية حسب ما أشار إليه «»Bernard Rey
« .» La textualité la mise en rapport d’énoncés les uns avec les autres
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ويف مق ّدمتها تحديد الشخصيات من حيث تعيني طبيعتها وأدوارها ومالمحها وعالقاتها وأقوالها يف
للنص.
النص إىل غري ذلك من القضايا التي تفرزها درجة سطحية أو عمق البنية الرسدية ّ
ّ
ومبا أنّنا أمام بنية رسدية بسيطة فإنّنا نقترص عىل استخراج مح ّددات بسيطة كذلك مثل:
النص :عائلة مراد -األب -مراد -زوار املدينة.
	–عدد الشخصيات يف ّ
	–طبيعة الشخصيات :شخصيات إنسانية.
	–الشخصية املحورية :شخصية مراد.
هذه الشخصيات واضحة وبارزة ميكن استخراجها بصورة مبارشة ،لكن هناك شخصية تتطلّب
تأ ّمال يف تعيينها أو تحديدها عىل الرغم من أ ّن املتعلّمني (التالميذ) يتم ّرنون يف هذه املرحلة عىل
النص املرسحي (السنة الثالثة ابتدايئ) يف النشاطات الالّصفّية وحتّى عىل أداءات متثيليّة للنصوص
ّ
املرسحيّة يف حصص القراءة إالّ أن ّهم قد يغفلون اإلشارة إىل شخصية الراوي التي تروي األحداث
للنص) وقد يتد ّخل صوت
وهي شخصيّة فوقية تبدأ برسد املشهد األ ّول (املطلع االستفتاحي ّ
الراوي من حني إىل آخر بني أقوال الشخصيات وبني املقاطع الحوارية.
ومن أجل تحديد املقاطع أو أقوال الشخصيات مبا فيها شخصية الراوي بطريقة موضوعية
وأكرث دقة وجب تدريب املتعلّمني عليه باستخدام التقنيات العلمية التي تسمح بتنمية كفاءة
التفكري وكفاءة االستدالل والربهنة لديهم.
النص:
األحداث حسب تعاقبها يف ّ
النص ( 22جملة) بتقنية علم ّية كذلك (اإلحصاء) يس ّهل عملية استخراج
إ ّن حرص الجمل يف ّ
األحداث حسب تعاقبها وذلك عىل النحو التايل:
	–(ج ←)1قرار العائلة قضاء العطلة الصيفية.
	–(ج ←)2اختالف العائلة حول مكان قضاء العطلة.
	–(ج( /)3ج( /)4ج ←)5اقرتاح األب قضاء العطلة يف مدينة تيبازة.
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	–(ج( /)7ج( /)8ج ←)9بداية الرحلة واالنطالق إىل مدينة تيبازة.
	–(ج ←)10الوصول إىل مدينة تيبازة.
	–(ج( /)11ج( /)12ج( /)13ج( /)14ج( /)15ج( /)16ج ←)17وصف جامل مدينة تيبازة.
	–(ج ←)18االستمتاع بالرحلة.
	–(ج( /)19ج( /)20ج( /)21ج ←)22شكر مراد لوالده عىل اكتشاف مدينة تيبازة.
النص:
.هاملكان والزمن يف ّ
إ ّن تحقيق كفاءات عليا يف القراءة املدرسية للنصوص تتفاوت درجتها من مستوى تعليمي
إىل آخر ومن مرحلة تعليم ّية إىل أخرى يستدعي اإلشارة لقضايا معرفية ومعلومات نقدية بسيطة
النص يجب
تن ّمي تلك الكفاءات من الدرجة ( )C°0إىل الدرجة ( .)C°4فاستخراج األمكنة من ّ
أن يكون مصحوبا ببعض التصنيفات البسيطة التي تخضع إىل تعارضات وتقابالت تربز مستوى
التفكري املنطقي لدى املتعلّمني ومدى التحكّم يف تقوميه وتقويته.*14

النص والتي تقترص يف استخراج األفعال
والشأن نفسه بالنسبة إىل استخراج الصيغ الزمن ّية من ّ
وإعرابها يف املقاربة التعليم ّية املعمول بها حاليا؛ وهي ال تختلف كثريا عن نشاطات لغوية
لحصة القواعد ال تتع ّدى نشاط اإلعراب وتطبيقات عىل قواعد تصنيف األفعال (املايض ،واملضارع،
ّ
النص وتحليله ،ال ب ّد أن تهندس عىل شكل أسئلة أثناء العمليّة التعليمية من أجل امتالك
كل التقنيات واملنهجيات التي أرشنا إليها يف ّ
* 14إ ّن ّ
كل خطوة من قراءة ّ
املتعلّمني آلليات التحليل وأدواته دون اإلشارة إىل الجزئيات النظرية ألنّها مرجعية تؤطّر مقاربات التحليل.
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النص وتحليله ،فصيغ
واألمر) ،دون توظيف القاعدة ذاتها لخدمة املقاربة النصيّة من أجل قراءة ّ
نيص للكشف عن حركيّة الزمن يف جميع تجلّياتها ألنّها حركيّة ال
الفعل توظّف من منظور ّ
ّ
يستدل عليها من صيغ األفعال
تتوقّف عند املسار التعاقبي ،بل تتع ّدى إىل تشكيالت أخرى للزمن
(املايض /املضارع) ،قد ال تحرتم الخ ّط الزمني التعاقبي.
املايض

•

الحارض

•

املستقبل

فاألفعال الواردة بصيغة املضارع والتي ّ
تدل عىل الحارض أو املستقبل حسب القاعدة النحوية أو
اللغوية (وهي قواعد يتلقّاها املتعلّمون يف هذا املستوى) يفرتض أن ت ّربر باعتبار أ ّن الزمن املناسب
النص ،ألنّه مالئم للنمط الرسدي أو
للنص هو الزمن املايض كام هو مثبت أو كام هو مهيمن يف ّ
ّ
مؤشات
املؤشات اللغوية وحدها ،بل يتع ّدى إىل ّ
الحكايئ .وإن كان تحديد الزمن ال يعتمد عىل ّ
النيص
داللية وهذا ال ميكن توظيفه يف هذه املرحلة (مستوى السنة الثالثة ابتدايئ) إالّ أنّه يبقى التربير ّ
حتى لو كان بإشارات بسيطة أو بطرائق تعليمية مك ّيفة حسب مستوى
لتمظهر األفعال رضوريّا ّ
املتعلّمني (التالميذ) ومدى قدرتهم عىل الفهم واالستيعاب .فالفكرة مهام كانت غامضة أو معقّدة
فهي تبدي مطاوعة وانقيادا لطريقة تعليم ّية بسيطة لتوصليها أو تبليغها ،مهام كان مستواهم ومع
مراعاة الفروق الفردية بينهم؛ إذ ميكن تعليم معلومة أو تلقّينها بطرائق مختلفة يف الوقت نفسه.

مجلة األلكسو التربوية  -يونيو /جوان 2019

217

إ ّن هذه التحديدات الزمنية ميكن اإلشارة إليها بأبسط الطرائق أو التقنيات التعليمية فتكون
مبثابة إجراءات قاعديّة لتأسيس كفاءة عليا تظهر معطيات اكتسابها يف مرحلة الحقة أو يف مستوى
آخر أل ّن توليد الكفاءة العليا يتطلّب التد ّرج من القضايا البسيطة إىل القضايا األكرث تعقيدا داخل
النص .فاملتعلّم (التلميذ)
مجال الكفاءة ذاتها؛ عدا التد ّرج العام املرتبط مبراحل أو مستويات فهم ّ
ال يتمكن من اكتساب كفاءة يف مرحلة أو مستوى معيّنني ،ما مل يتم ّرن بصفة تدريجية عىل هذه
الكفاءة يف مستويات مختلفة ،لتحقيق فكرة من ّو الكفاءة وتط ّورها من حيث تنميتها واكتسابها.
.ووظيفة الرسد:
النص؟ أو من يقوم برسد األحداث؟ أل ّن ذلك
كذلك ميكن اإلشارة ببساطة إىل من يتح ّدث يف ّ
مرتبط بفكرة استخراج الشخصيات ،من حيث تحديد املقاطع النصيّة امللحقة بشخصية ”الراوي”
واملقاطع النصيّة امللحقة بالشخصيات كام أرشنا سابقا فيكفي أن يدرك املتعلّم يف هذه املرحلة
(السنة الثالثة من التعليم االبتدايئ) مصطلحات بسيطة تتعلّق بـ:
•مفهوم الرسد
•شخص ّية الراوي
•الشخصيات
•الشخص ّية املحورية (الرئيسية)
•وظيفة الرسد

متخصصة
إشارات سطحيّة دون الغوص يف معارف
ّ

كفاءة النقد والتحليل:
النص ،ما مل يت ّم تحليل العنارص أو الوحدات النص ّية
أي حكم أو تعليق حول ّ
ال ميكن إصدار ّ
خاصة كفاءة النقد أو كفاءة الحكم النقدي التي تتطلّب معرفة بالبنى النص ّية
املشكلة لبنيته؛ ّ
التي متثّلها الجمل باملفهوم البسيط من أجل استخراج بعض التخريجات أو التعليقات املتض ّمنة
(النص املدريس عىل سبيل
نص ،مهام كان حجمه ومستوى أدبيته ودرجة صياغته األسلوبية ّ
أي ّ
يف ّ
املثال)؛ إذ نكتفي باإلشارة إىل الظواهر النص ّية البارزة والتي متارس سلطة حضور أو ق ّوة تأثري عىل
القارئ مثل:
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الوحدة النص ّية املك ّررة:
إ ّن أهم ّية استخراج الوحدات النص ّية املك ّررة تكمن يف توضيح أهم ّية التكرار يف ح ّد ذاته
النص من خالل تحليل الوحدات أو العنارص املعن ّية به عىل
والوقوف إن كان إيجابيا أو سلبيا يف ّ
أن يت ّم تعليم ذلك بأنشطة مرافقة تتّخذ من تلك الوحدات أو تلك العنارص أمثلة لها للكشف عن
الظاهرة النص ّية أو األسلوبية مبقاربات بسيطة وهادفة.
	–(ج” ←)10لقد كان الطريق طويال وممتعا بني صحاري واسعة برمالها الذهب ّية”...
	–(ج” ←)12هذا بحر أزرق برماله الذهب ّية”...

إ ّن التكرار يف الجمل السابقة هو لغاية حتمية أو منطقية تتعلّقان بعالقة إسنادية (صفة/
موصوف) ترتبط بتحديد ماهية اليشء وصورته الطبيعية أو الواقعية (رمال الصحراء /ذهب ّية،
رمال الشاطئ /ذهب ّية) كام أ ّن صفة ”الذهب ّية” توحي إىل املعطى اللوين (اللون األصفر) داللة
النص ال ينتمي إىل
عىل الشاطئ النظيف والصحراء املتو ّهجة بلون رمالها وهو معطى مضمر يف ّ
املؤشات الظاهرة أو الواضحة.
ّ
وحسب فلسفة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة  PISAفإنّه ميكن فتح مجاالت أخرى للكفاءة
النص إىل وضعيات تعليميّة خارجية ذات صلة
تسمح باالنتقال من وضعيات تعليميّة داخل ّ
أي ترتبط بتجاربهم الشخصية وبتقديراتهم الذاتية يف
بالحياة الواقعية للتالميذ أو املتعلّمني ّ
موضوع يتعلّق بنظافة الشواطئ ووصف الصحراء وذلك إسقاطا عىل ما يعرفونه أو ما عايشوه
بالفعل ،من خالل زيارات ورحالت قاموا بها وهذا يرتبط بنمط آخر من الكفاءة نشري إليه الحقا..
	–(ج” ←)14تحيك قدم هذه املنطقة”..
	–(ج” ←)15واملتحف الروماين يحيك قصصا تاريخية”.
إذا كان التكرار يف الجمل السابقة كان غرضه أو وظيفته منطقية ،فكذلك يف هذه الجمل
ّ
يدل عىل ثبات فائدة أو مه ّمة اآلثار التاريخية واملتحف الروماين من حيث أن ّهام يق ّدمان معرفة
تاريخية عن املنطقة (تيبازة) وهو تكرار إيجايب كام هو الشأن كذلك يف املثال األ ّول ال ينقصان
للنص (حكم نقدي).
من القيمة األسلوبية ّ
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	–(ج” ←)5لو نقيض عطلتنا يف مدينة تيبازة”.
	–(ج” ←)6هذه املدينة الصغرية الهادئة؟!”.
	–(ج” ←)10ما إن وصلنا إىل مدينة تيبازة”.
	–(ج” ←)17تر ّحب بزوار هذه املدينة”.
	–(ج” ←)22ملا اكتشفت مدينة تيبازة”.
أ ّما التكرار يف الجمل السابقة [(ج( ...... )5ج ])22يشعر القارئ بنوع من الثقل يف األسلوب
(حكم نقدي)؛ إذ ميكن تقريب هذه الفكرة للمتعلّمني باستبدال أو تعويض الكلمة املك ّررة
(املدينة) بضمري (هي /الهاء) علام أ ّن هذا النوع من النشاط اللغوي يتد ّرب عليه التالميذ بشكل
مكثّف ومستمر من خالل التامرين املق ّررة يف كتاب النشاطات اللغوية (السنة الثالثة ابتدايئ)
مستقل عن مفهوم النص ّية .فتعويض الكلمة بالضمري املناسب سواء
ّ
ولكن من جهة أخرى بشكل
كان منفصال أو متّصال .يجب أن يكون ذلك يف مد ّونة بدال من أمثلة مستقلّة حتّى يتم ّرن التالميذ
للنص وكذا إمكانية تحوير الصياغة األسلوبية بإجراءات وصياغات
عىل معرفة الرتاكيب اللغوية ّ
بسيطة (تعويض -حذف -تقديم -تأخري  ....إلخ).
كفاءة التفسري والتأويل:
أسايس يف البحث عن املعطيات أو األفكار ذات عالقة بالبِنية
وهي كفاءة ترتبط بشكل
ّ
العميقة؛ معلومات ميكن الكشف عنها بواسطة معلومات ظاهرة أو بواسطة قرائن مساعدة
للتفسري أو التأويل .وإن كان التأويل يف هذه الحالة يؤ ّدي إىل اإلتيان مبعنى جديد ،بعيدا عن
أي إنتاج معنى جديد من خالل مساءلة املعاين
رشح أو تفسري املعاين الواردة أو املتداولة يف ّ
النص ّ
وعم تخفيه من دالالت بعيدة ،أو ما هو مسكوت عنه .وهو أمر ال تخلو منه
عم وراءهاّ ،
والبحث ّ
بنص مدريس بسيط.
النصوص األدبية كلّها ،مهام كان مستواها حتّى لو كان األمر يتعلق ّ
النص الذي نحن بصدد تحليله أو قراءته ،فإ ّن العثور عىل املعلومات الخف ّية فيه
ولو عدنا إىل ّ
أو املتوارية فيام وراء بِنيته السطح ّية وارد بشكل ملحوظ وملفت .وهذا ما تطمح إليه القراءة
نصا مدرس ّيا .فطموحها ينتهي عند حدود
املنتجة أو املثمرة ( ،)R.Barthesحتّى لو كانت تستهدف ّ
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ما تفرزه آلية التأويل (إنتاج معلومات جديدة) التي تتطلّب تقنيات معيّنة مالمئة لتلك اآللية والتي
معي يستدعي
بدورها كذلك تخضع إىل مجاالت أو مستويات تحرتم انتقال تد ّرجي حيث ّ
كل مجال ّ
تقنية مح ّددة للوصول إىل إنتاج املعنى وهي كفاءة عليا إذا أردنا قياس أداءات القراءة ووظائفها.
وتل بجباله
(ج” ←)9لقد كان الطريق طويال وممتعا بني صحاري واسعة برمالها الذهب ّية ّ
الخرضاء الصامدة”...
ونعني مبجال الكفاءة العنارص املشكّلة أو املك ّونة لها .فكفاءة التأويل كوحدة كربى أو
هدف تعليمي عام يتض ّمنان كفاءات فرعيّة أو أهداف تعليميّة صغرى أو بتعبري آخر مستويات
النص
تسمح بتحقيق الكفاءة تدريجيّا؛ إذ ّ
كل مجال أو مستوى يفرض آلية أو إجراء ميارسان عىل ّ
كتحديدات وتعيينات لوحدات نصيّة تضمن تحقيق الكفاءة التي ت ّم تفكيكها إىل عنارصها األوىل
العتبارات تعليميّة وبيداغوجية ،القصد منها تدريب التالميذ عىل اكتسابها كسلوك مضبوط أو
حركة ممنهجة أو فعل مدروس.

خطاطة متثّل التحقيق التد ّرجي لكفاءة التأويل

إ ّن املرحلة األوىل أو املجال األ ّول لكفاءة التأويل (م ،*15 1آ )**16 1تتطلّب تعيني الجملة
وتل بجباله الخرضاء
(ج” )9لقد كان الطريق طويال وممتعا بني صحاري واسعة برمالها الذهب ّية ّ
الصامدة  ”...ليت ّم يف املرحلة الثانية تعيني الكلامت املفتاحية التي تساعد عىل تشكيل أو إنتاج
 * 15م← مجال /مستوى
 ** 16آ← آلية /تقنية
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املعنى الجديد املراد الوصول إليه يف املرحلة األخرية وهي :الطريق طويال ،بني ،صحاريّ ،تل) لتأيت
مرحلة رشح الكلامت أو إيجاد مقابل لها :صحاري /الجنوبّ ،تل /الشامل ،وذلك من أجل صياغة
محتمل يف املرحلة الرابعة نتساءل فيه عن املكان الذي تسكن فيه عائلة مراد ليتّضح يف املرحلة
الخامسة وهي مستوى إنتاج املعنى املسكوت عنه أ ّن عائلة مراد تسكن يف والية تقع يف جنوب
الجزائر وهي بعيدة ج ّدا عن مدينة تيبازة (الطريق طويال).
		

صحاري

↓
الجنوب
↓
والية جنوبية

الطريق طويال

↓
الشامل
↓
مدينة تيبازة

تل

إ ّن إنتاج معنى جديد أو إعطاء معلومة جديدة ال يتوقّفان عىل اإلجراءات أو املامرسات
النص ّية (تحديد الجمل وتعيني الكلامت وتفسريها وصياغة الفرضيات واالحتامالت) بل يفرض
توظيف أو استثامر ملعارف أخرى ،كاملعارف الجغرافية يف هذه الحالة التي تساعد عىل تحديد
الجهات الجغرافية (الشامل /الجنوب) وتعيني مواقع املدن (املدن الساحلية ،املدن الداخلية،
وخاصة التفكري الريايض من خالل
املدن الجنوبية) وكذلك استثامر أو توظيف ثقافة الرياضيات
ّ
توظيف معطيات عن نقطة االنطالق ونقطة الوصول وتقدير املسافة الك ّمية بني النقطتني (كلم)
وقياسها بشكل افرتايض ومنطقي يف الوقت نفسه.
النص
وهكذا فإ ّن تحقيق الكفاءات العليا يف القراءة ال يرتبط باملعارف
ّ
املتخصصة (التحليل ّ
خاصة أ ّن التالميذ يتلقّون معلومات
النصّ ،
والتحليل اللغوي) بل كذلك مبعارف أخرى خارجة عن ّ
اكمي بعيد عن املامرسات التكاملية أو الوظيفية بني
كمي وتر ّ
ومعارف يف موا ّد مختلفة بشكل ّ
املواد أي تحقيق تعليم املواد يف تعالقها وليس يف كرثتـها.
النص ميكن تطبيق تلك
وبالتايل فإنّه بالتزام معايري التد ّرج لتحقيق كفاءة التأويل يف قراءة ّ
املعايري عىل باقي الجمل التي تتض ّمن معطيات تأويلية ومعلومات جديدة مسكوت عنها مثل:
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	–(ج” ←)2اختلفت أفراد العائلة حول قضاء العطلة داخل أو خارج الوطن”
	–املعنى الجديد يف الجملة هو الوضع االقتصادي امليسور لألرسة.
	–(ج( ،)4ج” ←)5ما رأيكم لو نقيض عطلتنا يف مدينة تيبازة”
	–املعنى الجديد يف الجملتني هو الحوار أو التشاور املوجود بني أفراد األرسة معطى إلبداء
لحل مشكلة اجتامعية يف الوسط األرسي الختيار مكان قضاء العطلة
الرأي واالقرتاحات ّ
الصيفية (قيمة اجتامعية).
وتل بجباله الخرضاء الصامدة”..
	–(ج ....” ←)9بني صحاري واسعة برمالها الذهب ّية ّ
املعنى الجديد يف الجملة هو رمز الجبال الذي ّ
يدل عىل الق ّوة والصمود والشموخ يكفي أن ّها
احتضنت ثورة التحرير املجيدة أ ّول نوفمرب ( 1954قيمة تاريخية).
كفاءة التذ ّوق واإلحساس بالجامل:
إنّه من الصعب تحقيق كفاءة التذ ّوق واإلحساس بالجامل لدى املتعلّمني يف مراحل تعليميّة
متق ّدمة أو مبكّرة الرتباط الجامل بالفكر أساسا؛ إذ ال نتمتّع بالجامل إالّ بعد إدراك الفكرة التي
تجسده .فتمثّل الصور الجاملية يتوقّف عىل مدى فهم واستيعاب لرتكيب تلك الصور
متثّله أو ّ
وتشكيلها مشاهد ومناظر فنية بعيدة عن مفهوم الصور الف ّنية التي ترتبط بالرتاكيب اللغويّة
النص (تشبيه ،استعارة ...إلخ).
املجازية وهي غري واردة يف ّ
مجسدة بعيدة عن العرض
ومن أجل تنمية هذه الكفاءة ال ب ّد أن نفكّر يف مقاربات تعليم ّية ّ
النظري أو املج ّرد ،كأن نعمد إىل تحويل الجمل التي تتض ّمن عرضا ملنظر طبيعي أو مشهد جاميل
كل الجزئيات الواردة يف الحمولة
إىل صور ورسوم ،يقوم التالميذ برسمها بأنفسهم مع احرتام ّ
اللغوية للجمل املعن ّية بذلك.
	–(ج” ←)6تيبازة هذه املدينة الصغرية الهادئة؟!”

وتل بجباله الخرضاء”...
	–(ج ...” ←)9بني صحاري واسعة برمالها الذهب ّية ّ
	–(ج” ←)12هذا بحر أزرق برماله الذهب ّية”.
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كل العبارات التي تض ّمنتها الجمل السابقة متثّل منظرا طبيعيا ميكن تشخيصه ومتثيله
إ ّن ّ
بصورة جميلة أو برسم ،ينقلها من التصوير اللغوي (الوصف) إىل التشكيل الف ّني من خالل
كل الصور السابقة (صحاري ،جبال ،بحر) يف صورة
الخطوط والرسوم والتلوينات التي قد تدمج ّ
النص من أذهان التالميذ ألنّهم
واحدة .إ ّن هذه املقاربة التعليم ّية تق ّرب مفهوم الجامل يف ّ
يصنعونه ويعيدون إنتاجه انطالقا من إدراكهم ملك ّوناته وإحساسهم بقيمته الجامل ّية.
ولعل من ضمن املقاربات التعليميّة التي تحقّق لنا تقريب مفهوم الجامل لدى املتعلّمني
ّ
هي محاكاة صورة واقعية عن مدينة تيبازة وعن صحراء الجزائر الغن ّية بواحاتها الجميلة عىل
أن تلحق تلك الصور بتعليقات بسيطة قد تكون كتاب ّية أو شفه ّية من خالل إجراء ملطابقات أو
تعب عنه تلك الصور الواقعية ألماكن حقيق ّية مذكورة
مقابالت بني ما هو مكتوب يف ّ
النص وبني ما ّ
فيه (مدينة تيبازة -سواحل تيبازة -صحراء الجزائر -جبال الجزائر .)...
النص وموضوعاته وبني ما ميثّلها خارجه من معارف
إ ّن عقد الوصالت البسيطة بني مضامني ّ
مألوفة ومظاهر من الحياة اليومية يساهم يف تقريب املعلومات واملعطيات املج ّردة من خالل
تختص بعرض األفالم
املقاربات البيداغوجية النشطة؛ إذ ميكن توجيه التالميذ إىل مواقع إلكرتونية ّ
كحصة ”جامل
النص (جامل الجزائر) ّ
التسجيل ّية واألرشطة الوثائق ّية التي لها عالقة مبضمون ّ
بالدي” من بثّ التلفزة الوطنية ( )www.entev.dzوهذا يحقّق بشكل كبري ربط بني ما يتلقّاه
التالميذ عىل املستوى املدريس وبني ما يقابله عىل املستوى االجتامعي أو الحياة الواقعية .ولكن
ذلك ال يتحقّق إالّ إذا كان النص املطروح للقراءة أو االختبار مألوفا وقريبا من واقعهم يتض ّمن
إحاالت متع ّددة أو متن ّوعة تسمح بتوظيف املعارف التي ميتلكها التالميذ يف مختلف تعامالتهم
اليومية سواء كانت داخل األرسة أو يف األوساط التي يرت ّددون عليها.
الذهني
الحيس إىل اإلدراك
كام أ ّن تلك الوصالت أو اإلحاالت تضمن االنتقال من اإلدراك
ّ
ّ
النص .فتمثيل املنظر الطبيعي املوصوف بأدوات لغوية
للظواهر أو املعطيات التي يتض ّمنها ّ
إىل منظر مرسوم من قبل التالميذ ين ّمي لديهم التذ ّوق أو اإلحساس بالجامل بصيغة تدريجية
تجعلهم يدركون الجامل يف جوهره أو يف كنهه يف مراحل تعليم ّية الحقة قد تتجاوز مرحلة
التعليم اإللزامي بكثري (التعليم العايل) فتظهر كفاءة التذ ّوق الف ّني يف ذروتها (درجة أعىل) من
خالل متثّل املكتسبات القبل ّية إلدراك الجامل يف وضع ّية راهنة ومعقّدة.
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” َعيْ َن ِ
اك غابتا نخيل ساعة السحر
أو رشفتان راح ينأى عنهام القمر”
كفاءة البحث واالكتشاف:
إ ّن املقاربة التعليم ّية 17املناسبة لتحقيق كفاءة البحث واالكتشاف هي املقاربة ”باملشاريع
النص إخباريا توثيقيا من حيث املعلومات
خاصة إذا كان ّ
املو ّجهة” (ّ )Les projets tutorés
الواردة فيه كاحتوائه عىل معلومات عن مدينة تيبازة كمنطقة سياحية وأثرية يف الوقت نفسه.
نصا
ومن ّ
أجل توضيح تلك املعلومات وتقريبها إىل أذهان التالميذ الستيعابها وفهمها نوظّف ّ
موازيا 18تكون وظيفته رشح املعلومات املقتبصة الواردة يف النص األصيل وتوسيعها  ،أل ّن تلك
املعلومات واردة عىل شكل إشارات فقط وأفكار موجزة (آثار رومانية ،واملتحف الروماين ،وقصصا
النص املوازي من رشوحات وإضافات
تاريخية  ...إلخ) تزداد وضوحا وعمقا من خالل ما يق ّدمه ّ
التخصص ”التاريخ”.
يف مجال
ّ
النص املوازي :تيبازة
ّ
”تاريخ ّيا ،شكّلت تيبازة قاعدة عسكرية أساسية للرومان ،يف حمالتهم العسكرية ،عىل املناطق
الغربية من شامل إفريقيا ،وهي اليوم ،تحتفظ بكثري من معامل إرثها القديم من آثار فينيق ّية
مختصني لفهم
محل دراسة من
ورومانيّة وبيزنطيّة وغريها ،وما تتوافر عليه املدينة من آثار دامئا ّ
ّ
العالقات التي ربطت بني األهايل والحضارات الغربية التي م ّرت من هناك ،فاملدينة كانت نقطة
متاس بني فضاءين مختلفني ،وقد تع ّرضت ،عىل طول تاريخها الطويل لحمالت غزو متتالية”.
ّ
النص املوازي) ال ب ّد من رشح
(النص املدروسّ ،
النصني ّ
أي تقابالت أو تداخالت بني ّ
قبل عقد ّ
التخصص وال يه ّم اللغة التي نوظّفها لغاية الرشح والتوضيح.
مبسطة بعيدة عن لغة
ّ
ّ
النص بصورة ّ
للنص إىل منط حكايئ عن التاريخ القديم ملدينة تيبازة دون
كام ميكن تحويل النمط الوثائقي ّ
اإلخالل أو املساس باملعلومة التاريخية (الحضارات املتعاقبة عىل مدينة تيبازة) وبلغة مألوفة
وثائقي (فيديو)
ومتداولة مع االستعانة برسوم وصور موضّ حة أو االعتامد عىل تسجيل لرشيط
ّ
حول آثار مدينة تيبازة مصحوبة برشوحات وتعليقات.
 17إ ّن املقاربة تتض ّمن خطّة مفتوحة عىل العديد من اإلجراءات أل ّن تحقيق الكفاءة ال يتوقّف عىل إجراء واحد بل عىل إجراءات كثرية فامله ّم املحافظة عىل
الهدف التعليمي وإنجازه.
النص املدروس ويلحقه أو يربطه مبا ميثّله من وقائع حقيقية ومعطيات حياتية موث ّقة ومعيشة.
نص خارجي يساعد عىل فهم ّ
النص املوازي :هو ّ
ّ 18
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النص املوازي تسمح لعقد التداخالت النصيّة وفق تطابق املعلومات
إ ّن عمليّة رشح ّ
أي تداخل يف املعنى
واألفكار من خالل تداخل أسلويب (ألفاظ ،وجمل ،وعبارات )...وتداخل داليل ّ
(معلومات ،ومعطيات ،وأفكار )...يتد ّرب التالميذ يف هذه الخطوة عىل إيجاد الصيغ التقاطعية
النص انطالقا من نصوص مفتاحية أخرى باستحضارها من
بني النصوص وكيفيّة الوصول إىل فهم ّ
خالل البحث واالكتشاف.

ويف إطار البحث واالكتشاف وربط املعلومات أو املعارف املدرس ّية باملعارف الخارجية
املوجودة يف الحياة الواقعية واليومية أو يف املحيط املعييش للتالميذ ،يجب توجيههم إىل إعداد
ورقة بحث ّية (مرشوع بحث) يقومون مبلء تلك الورقة أو االستامرة البحث ّية التي تعالج موضوعا
مرتبطا باملواقع األثريّة يف الجزائر والتي يت ّم إعدادها من قبل املعلّمني بشكل دقيق ومتد ّرج
كل مجموعة املوضوع الذي
وبسيط يف الوقت نفسه ،مع جعلهم مجموعات صغرية ،تختار ّ
ترغب فيه من قامئة املوضوعات املقرتحة للبحث مع احرتام املعايري البيداغوجية لبناء املجموعات
كل مرحلة من
اللزمة إلنجاز البحث والتوجيهات الرضورية يف ّ
وتوزيع األدوار وتوفري التسهيالت ّ
مراحل إنجاز املرشوع كام ميكن إرشاك األولياء ملساعدة أبنائهم مع اإلشارة إىل طبيعة املساعدة
املق ّدمة من خالل وضع خانة مناسبة لذلك أثناء إعداد استامرة البحث (الورقة البحث ّية).19
 19ميكن اقرتاح منوذج مو ّحد للورقة البحثيّة يت ّم تحسينها وتعديلها من حني إىل آخر ،كام ميكن كذلك اقرتاح تصميم مذكّرة أو جذاذة للدرس بناء عىل طروحات
.PIRLS
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قد تشمل القامئة املقرتحة للبحث املوضوعات التالية:
	–التعريف بقلعة بني حامد باملسيلة.
	–التعريف مبدينة جميلة األثرية الرومانيّة بسطيف.
بحي القصبة بالعاصمة.
	–التعريف ّ
	–التعريف بتيمقاد بباتنة.
	–التعريف بوادي ميزاب بغرداية.
	–التعريف بطاسييل بإليزي.
	–وصف متحف موجود يف املنطقة التي يسكنها التالميذ (التعريف مبحتوياته)
	–عرض ملقابلة مع مسؤول املتحف يف املنطقة التي يسكنها التالميذ (تسجيل معلومات).
	–وصف ملتحف قام التالميذ بزيارته (التعريف باملتحف ومحتوياته).
	–وصف ملعلم أثري موجود يف املنطقة التي يسكنها التالميذ (التعريف به).
	–وصف ملعلم أثري قام التالميذ بزيارته (التعريف به).
	–جمع لصور ورسوم تتعلق مبعامل أثريّة يف الجزائر (مع عنونة تلك الصور).
	–تصوير فيديو يتض ّمن زيارة ملعلم أثري مصحوب بتدوين لبعض املعلومات.
	–تنظيم زيارات للمتاحف وملء بيان زيارة يف عني املكان يت ّم إعداده سلفا من قبل املعلّمني.
	–تقديم معلومات حول أرشطة وثائقية تناولت بالتعريف املواقع األثريّة يف الجزائر.
	–جمع ملد ّونات (نصوص) حول اآلثار التاريخية يف الجزائر مع محاولة إيجاد الصور أو
الرسوم املطابقة لتلك النصوص.
	–موضوع ح ّر قد يقرتحه التالميذ مبساعدة أوليائهم مع رضورة احرتام ملوضوع البحث
وأهدافه (التعريف باملواقع األثرية يف الجزائر من خالل معايشة ميدانية).
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خالصــة

إ ّن محاولة تأسيس نظرية للقراءة املدرس ّية لفهم النصوص املكتوبة يستجيب بالدرجة األوىل
إىل تنمية الكفاءات وفق مستويات فهم واستيعاب التالميذ مع تحديد مجاالت تحقيقها واختيار
أي مسار
آليات التحليل املناسبة يف ّ
كل مجال عىل حدة .أل ّن تحقيق كفاءات عليا للقراءة يف نهاية ّ
كل
درايس ،يفرض تنمية تلك الكفاءات يف مراحل أوىل من التعليم بعيدا عن فصل للكفاءات يف ّ
وظيفي بينها .ففي هذه الحالة تتح ّول قراءة
تعليمي ودون خلق عالقات تكامل وتناغم
مستوى
ّ
ّ
النص املكتوب وفهمه إىل مج ّرد أنشطة توظّف قواعد اللغة إىل ح ّد بعيد ،وال تعمل عىل اكتشاف
ّ
مفهوم النص ّية والعنارص التي تدخل يف تكوين بنيتها ونظامها الداخيل والوصول إىل التذ ّوق الف ّني
النص من خالل مامرسات تعليم ّية بسيطة وواقع ّية ،لها صلة مبهارات وأداءات مألوفة لدى
ألدب ّية ّ
التالميذ يف حياتهم اليومية.
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مج ّلة األلكسو التربوية
قواعد ورشوط النرش

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 العرب ّية إىل بريد املجلّة متضمنا يف بدايته ملخّصا باللغة العربية
كل ملخّص
وآخر باللغة االنجليزية ال يتجاوز الواحد منهام  200كلمة عىل أن يتبع ّ
بكلامت مفتاح ّية 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:
1.1املقدّمة :التعريف بالبحث ومضمونه.
2.2اإلطار النظري للبحث :يشتمل عىل األهم ّية النظرية والتطبيقية والدراسات
لكل مصطلح تعريف
السابقة ،وتعريف مصطلحات الدراسات حيث يكون ّ
مفاهيمي يستند فيه إىل أحد املراجع العلم ّية وتعريف إجرايئ كام استخدم
املصطلح يف البحث.
3.3مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها وأسباب إجراءات البحث ومربراته.
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4.4حدود الدراسة البرشيّة والزمانيّة واملكانيّة وتوجهات الدراسات السابقة وتوصياتها.
5.5الطريقة وإجراءات الدراسة وتتض ّمن منهج البحث املستخدم فيام إذا كان منه ًجا
وصف ًيا مسح ًيا أو ارتباطيا ومجتمع الدراسة وعينتها وأدوات الدراسة وكيفية اختبار
فرضياتها حسب تسلسلها.
6.6نتائج الدراسة.
7.7مقرتحات وتوصيات.
8.8املراجع ويتبع يف تنظيمها نظام )APA) American Psychological Assiciation
لكونه النظام املعتمد بأغلب الجامعات ويتبع هذا النظام للمراجع العربيّة
واملراجع األجنب ّية كالًّ عىل انفراد.
9.9تعرض البحوث املعدّة للنرش يف املجلّة عىل محكمني من ذوي االختصاص يت ّم
اختيارهم برسيّة تا ّمة.
1010تقوم املجلّة بإبالغ الباحث بنتيجة التحكيم سواء بقبول البحث أو رفضه أو طلب
إجراء تعديالت عليه.
1111أن ال يكون سبق ونرش الباحث الدراسة.
1212أن ال تكون الدراسة مستلّة من رسائل املاجستري والدكتوراه أو غريها.
1313تهدي 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 العرب ّية
للرتبية والثقافة والعلوم
رقم 10 404 100 90 2113 3 840 46
الرشكة التونسية للبنك
شارع محمد الخامس – تونس

املنظمة العرب ّية 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 :

