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Abstract
1
 

Many specialists in the field of teaching French as a foreign language, including the author of 

this article, suggest giving priority to a curriculum which is based on the implementation of 

communication tasks within an action-oriented perspective and joint work and interaction. 

Concepts such as "joint work methodology", "work-oriented framework" and others such as 

"social actor", "process" and "product" represent the core of this approach. They are centered 

around a very simple principle which is allowing language learners to use the language. This 

language, in which the work-oriented approach is a real tool for communication and joint 

interaction. Today, there is a need for the integration of new technologies, specifically, 

everything happening in the field of the Internet  and the necessity of using them inside and 

outside the language classroom. Due to the absence of this vision and its importance in 

advancing the teaching of foreign languages in our country in general, and the French 

language in particular, and to benefit from this methodology even in teaching Arabic 

language, we have considered the translation of this article because of the ideas, propositions, 

criticisms and analysis it contains which may contribute to creating a modern and 

mechanized educational environment in the field of education Languages in our country. 

Keys words: 

Action-oriented perspective - social actor - process - product - network 2.0 - joint interaction 

  2لخصم
يقرتح الكثري من املتخصصني ومنسقي الربامج واملناهج واملسئولني الرتبويني يف جمال تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ومنهم  

فمفاهيم .  مل والتفاعل املشرتككاتب هذا املقال إعطاء األولوية ملنهج يعتمد على تنفيذ مهام اتصالية داخل إطار عام موجه للع
اليت متثل " ...منتج " و " عملية " و " فاعل اجتماعي " وغريها مثل " اإلطار املوجه للعمل"و" منهج العمل املشرتك " مثل 

صلب هذا املنهج واليت هي نتاج اقرتاحات ورؤى وأحباث للعديد من املختصني كانت تتمحور حول مبدأ بسيط جًدا يدعو إىل 
أداة حقيقية للتواصل والتفاعل املشرتك هذه اللغة اليت يتخذ منها املنهج املوجه للعمل . ماح ملتعلمي اللغة ابستخدام اللغةالس

تستدعي اليوم دمج التقنيات اجلديدة وبشكل أكثر حتديًدا كل ما حيدث يف جمال اإلنرتنت والشبكات يف الدرس اللغوي داخل 
ولغياب هذه الرؤية وألمهيتها يف الرقي بتعليم اللغات األجنبية يف بالدان بصفة عامة، واللغة الفرنسية  .الصف اللغوي وخارجه

طروحات أهذا املقال ملا حيمله من افكار و بصفة خاصة، ولالستفادة من هذه املنهجية حىت يف تعليم اللغة العربية رأينا ترمجة 
 .ليمية حديثة ومميكنة يف جمال تعليم اللغات يف بالدانوانتقادات وحتليالت قد تساهم يف خلق بيئة تع

 التفاعل املشرتك  – 2.0الشبكة  –منتج  –عملية  –فاعل اجتماعي  –املنظور املوجه للعمل :الكلمات املفتاحية 

                                                           
1
 Abstract is done by the translator. 

تَ ْرِجم 2
ُ

 .ملخص ُمَعد من قبل امل
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 مقدمة املرتجم
املثال، ُتظهر ان الرتمجة التعليمية أو الرتمجة بني الرتمجة وتعلم وتدريس اللغات األجنبية، كالفرنسية على سبيل  أن دراسة العالقة

 ألغراض تعليمية ختتلف عن الرتمجة املهنية، فالرتمجة التعليمية هي عملية انتقال لغوي بني اللغات مُتارس يف برامج التدريس اللغوية
عليمية جليًا يف تدريس مقررات وتظهر هذه املمارسة للرتمجة الت. هتدف إىل اكتساب لغة أو لغات ماو  وداخل القاعة التدريسية

وهندف من خالل ترمجتنا للمقالة اليت بني ايدينا إىل لفت نظر . الرتمجة يف أقسام اللغة الفرنسية كلغة اجنبية يف اجلامعات الليبية
إىل أمهية هذا النوع  يف ليبيا أجنبية كلغة الفرنسية اللغة تدريس جمال يف الرتبويني واملسئولني واملناهج الربامج ومنسقي املتخصصني

وكأداة انقلة للتطورات احلديثة يف  من الرتمجة بكوهنا عامل مساعد ومكمل للطرق واملناهج  احلديثة يف تعلم وتدريس اللغة الفرنسية
ضرورة ونعرج على  وقبل أن خنوض يف ترمجة هذه املقالة، سنقدم للعالقة بني تعلم وتدريس اللغات والرتمجة التعليمية. هذا اجملال

 .ادخال التقنيات احلديثة يف تعلم وتدريس اللغة الفرنسية يف ليبيا وننتهي ببعض التوصيات
، جنًبا إىل جنب مع اتلغالفعالة يف تعلم وتدريس و أداة مساعدة  الرتمجة أن تصبح إمكانيةودراستها  الرتمجة مفهوميُظهر و 

تتميز عملية الرتمجة ، على وجه اخلصوص يف البداية ، بتحليل مجيع اجلوانب اللغوية و . األخرى األساليب التعليمية املعاصرة
شعرية ، أسلوبية )وانب النصية األخرى حتليل اجلإىل  انتقاهلا، حىت قبل  ااملراد ترمجته مواد اللغويةلل( املعجم ، والعبارات ، والنحو)

اليت ختتلف عن التعليمية خصوصيات الرتمجة ودراسة م اللغة وتدريسها ، العالقة بني الرتمجة وتعلوهلذا اصبحت دراسة (. ، إخل
وكما هو . وذلك من خالل الربامج الدراسية يف كليات وأقسام تعليم اللغاتحتليل وسائل الرتمجة كعناصر تعليمية و الرتمجة املهنية ، 

ويقاس . بني اجملتمعات واللغات والثقافات املختلفة لالتواصهو   أجنبية أو لغات لغة وتدريس اهلدف من تعلم معروف تقليدايً إن
 . حتقيق التواصل مع اللغة والثقافة اهلدف، أي  دفهذا اهلوحتقيق استيفاء مدى جناح هذه العملية التعليمية مبدى 

والسؤال الذي يطرح نفسه من خالل تسليط الضوء على دور الرتمجة يف تعلم وتدريس اللغات هو معرفة إذا ما كانت عملية 
  فريى بعض منظري املدرسة احلرفية يف الرتمجة ك. التواصل هي الغاية القصوى لعملية معينة من عمليات النقل اللغوي كالرتمجة مثال

أن اهلدف من الرتمجة ابعتبارها أداة للتبادل ليس التواصل وال حىت نقل " مهمة املرتجم"هرية املعنونة ب  والرت بنجامني يف مقالته الش
اليت كانت تعترب كأول طريقة تعلم وتدريس اللغات األجنبية أهنا تنطوى " ترمجة –حنو "ويرى أصحاب الطريقة . رسالة لغوية معينة

وادخاله يف حالة  ىل جمهود كبري من احلفظ الذي سرعان ما يؤدي إىل احباط التلميذعلى بعض العناصر املقلقة كحاجة الرتمجة إ
لتعلم  سلبية قد متثل حالة مقاومة كمرجعية  اللغة األم اختاذ وأن الرتمجة تفرتض عملية تعبريية معقدة إضافة إىل إشكالية من امللل

كل هذه . اكتساب وممارسة هذه اللغة تنعكس علىت تداخالت واضطرااب وراءاللغة األجنبية حىت اهنا قد تكون السبب 
االسباب واحلجج إزاء الرتمجة ودورها يف العملية التعليمية اللغوية دفعت املتخصصني يف تدريس اللغات األجنبية إىل التفكري يف 

تدعو اليوم إىل فسح اجملال  فعلت االصوات اليت. اختيار طرق بديلة وفتحت اجملال امام ظهور الطريقة املباشرة يف تعليم اللغات
أمام الرتمجة ومنحها دور أكرب يف عملية تعلم وتدريس اللغات معتربة أن ترمجة النصوص املتخصصة هي من أكثر األساليب فعالية 

لتطبيقية لتنمية وتطوير الكفاية اخلطابية املتعلقة ابلتلقي واإلنتاج للطلبة املتعلمني للغة ما حيث جتعلهم على دراية ابجلوانب ا
مع إاتحة والواقعية ملمارسة هذه اللغة يف السياقات احلقيقية وتلفت نظرهم إىل االختالفات اخلطابية يف الثقافتني املتواصلتني 

 .املكتوب بلغتني خمتلفتني نفس احملتوى النصياللغة العامة يف إطار مع إمكانية مقارنة الطريقة اليت تتعايش هبا لغة التخصص 
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ديثة، ألساليب التعليمية احلاب هو يف حد ذاته إدراك ووعي األجنبية اللغة وتدريس إىل الرتمجة كعامل مساعد لتعلم أن اللجوء
على فهم أفضل لكيفية عمل بني عملية الرتمجة ستساعدان حتمًا لغة أجنبية و  وتدريس تعلم بني املشرتكة قواسمالوأبن بعض 

تدرج ؛ بعملية ورمبا  انتقال الرتمجة مير بعمليةمث ممارسة ومن األجنبية اللغة  فتعلم. جنبيةالرتمجة ومدى ارتباطها ابكتساب اللغة األ
العقل الباطن والعادات يتخذ جنبية األلغة التعلم  فأثناء عملية. عمليتنياللغة األم إىل اللغة األجنبية مييز كلتا الخالل العبور من ف

 – بني اللغتنيإن التبادل ، و التقليل من دورها بعض الطرق احلديثةحاولت  وإنحىت  يةمن اللغة األم قاعدة مرجع للمتعلم اللغوية
الرتمجة،  خالل عمليةحيدث الشيء نفسه و . لدى املتعلم بدرجات متفاوتة ، خاصة عندما يكون املتعلم ابلًغا يتم -األم واهلدف 

مهارة ، فالتقدم والنتيجة حتديد درجةبعد ذلك ليتم  حيحفنحن ننتقل ابستمرار من اللغة األم إىل اللغة األجنبية والعكس ص
عامل مشرتك وهناك . مستوايت هذا التقدمالتواصل اجليد يف تعلم اللغة ومهارة النقل اجليد يف الرتمجة مها املعياران اللذان حيددان 

مسألة الثقافة والعناصر الثقافية ، :  اهلدفيف رحلتهما حنو  تواجهان مأزق رئيسي  -تعلم اللغة والرتمجة  – هو أن الظاهرتني آخر
 .متعلم واملرتجم عملية جيدة للتواصل االجتماعي والثقايفلللدرجة أن جتاوز هذه العقبة سيعين ابلنسبة 

على الرغم من أن الرتمجة كانت أول وأقدم أداة تستخدم لتعليم وتعلم اللغات األجنبية ، فإن املوقف من الرتمجة يف جمال      
لدى  تام، إن مل يكن مرتبطًا ابلرفض اليتسم ابلغموض بصفة عامة والفرنسية كلغة أجنبية يف ليبيا بصفة خاصة دريس اللغةت

من شأنه أن ما أبن اللغة األم تدخل  والصورة النمطية املعتادة على االفرتاض املسبقتُبىن  سلبية ممارسات بروز، إىل درجة  البعض
  .هلذه اللغة تصالية للمتعلمنييبطئ من تطور الكفاءة اال

النهج التواصلي وعلى الرغم من  وفق إعدادهم وتكوينهموالسيما أولئك الذين مت  الكثري من املعلمني ومع ذلك ، نالحظ أن
طالهبم ومطالبة  هامرغمني على استخدام ال إرادايً  جيدون أنفسهمإال أهنم  الستخدام الرتمجة كأداة تعليمية الظاهرية معارضتهم

وغالًبا ما ومتخفية  مربجمة وغري ةإرادي بطريقة ال - اللغة اهلدفإىل  اللغة املصدربشكل عام من  -أو فقرات معينة  عباراترتمجة ب
  .الفرنسية كما لو أهنم خانوا املبادئ التأسيسية لتدريس اللغةأو   خطأً  وا ارتكبواكما لو كانتقصري  يشعرون بنوع من ال

 خمتلفني وسيلة للمقارنة بني نظامني لغوينيإن دور الرتمجة يف تعلم وتدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية يف ليبيا يكمن يف كوهنا 
يف مرحلة ما من عملية وتكون الرتمجة التعليمية ضرورية . وفهم اللغة األم بشكل أفضل ةاألجنبي اللغة نظام التأقلم معتساعد يف و 

يف  موجودة الرتمجة فإن،  شئنا أم ابينا. واإلنتاج بشكل أكرب لتنمية مهارات الفهمو ملتعلم ابسرتاتيجيات االستيعاب تزويد الالتعلم 
وأن  بداًل من جتاهلها" نعلِّمها"أن و  ذلك بعني االعتبار من احلكمة أن أنخذ ب عليناجي الذقاعاتنا الدراسية لتعليم اللغة الفرنسية، 

وأن نُعد معلمو برتمجة كل ما يتعلق بتطوير وهنضة تعليم اللغات األجنبية ونقله إىل العربية راغ املعريف لدينا مللء الف" نلجأ إليها"
يجب على ف. اللحظة املناسبة الستخدامها ددونليح-بعد خترجهم وتعينهم  –ستخدامها وأن يرتك األمر هلم وحدهم الاملستقبل 

له بفرز أنسب األساليب ابسرتاتيجيات تسمح  علمتزويد امل واإلعداد والتدريب تكوينمصممي الربامج واملفتشني ومؤسسات ال
العربية : مواجهة الرتمجة يف الفصل ومعرفة كيفية املوازنة بني االستخدام اخلاص ابللغتنييف تعليمه كيفية التصرف لتالميذه و 

 .والفرنسية
املعلومات واالتصاالت يف التعليم بشكل كبري ، ال سيما يف جمال استخدام تكنولوجيا  يف منًوا كبريًاالسنوات األخرية وشهدت 
إىل اخلطاب الواعد  -إىل حد ما  –ة ثور تعود هذه ال .ومنها بطبيعة احلال اللغة الفرنسية اللغات األجنبية تعلم وتدريس
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 الضروري أن يكتسب املعلمون من صبحأ، وابلتايل  واملسؤولني جمال تعليم اللغات والرتبويونو  لمتخصصني يف جمال احلوسبةل
كما أصبح من الضروري ابلنسبة . املهارات الالزمة لالستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليمهم املستقبليون

درين وقا املعلمني التأكد من أن هؤالء املعلمني مؤهلني يف هذا اجملالوتكوين وإعداد للمؤسسات املختلفة املسؤولة عن تدريب 
من أجل دمج تعليم  والتدريسية هيكلة براجمها التدريبيةإعادة املؤسسات  هذه يتوجب علىلذلك ،  حتقيًقاو . على مواكبة تطوراته

أين حنن من : السؤال الذي يطرح نفسهلكن . يف خططها التطويرية لتعلم وتدريس اللغات وتعلم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ؟اللغات يف ليبيا ذلك يف مؤسسات تعليم

وتعترب املناهج والطرق احلديثة يف تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ومنها املنهج التفاعلي املشرتك أن اللغة أداة تبادل وتشارك 
ة ديثإحدى هذه التقنيات احلو . ال غىن عنها وأن ادماج التقنيات احلديثة يف عملية تعلم وتدريس اللغة ضرورة ال ميكن احلياد عنها

تعلم اللغات بشكل عام، واللغة الفرنسية كلغة أجنبية على وجه اخلصوص ، هي تكنولوجيا املعلومات و  اليت جيب دجمها يف تدريس
وتكوين  هلذه التكنولوجيا اجلديدة ودجمها يف تدريب عريضةاخلطوط ال إلشارةاب يف هذه املقدمة سنكتفيو . والشبكات واالتصاالت

تكنولوجيا املعلومات ف. هلذه اللغة املستقبليني للغة الفرنسية كلغة أجنبية يف ليبيا ويف ممارساتنا التعليمية علمنيامل وإعداد
تغطي األدوات واملنتجات الرقمية اليت ميكن استخدامها يف  اليتلتعليم لغرض اواالتصاالت تعين تقنيات املعلومات واالتصاالت 

األدوات املصممة واملستخدمة إلنتاج املستندات الرقمية ومعاجلتها وختزينها وتبادهلا  جمموعة من وهي جتمعالتعليم والتدريس 
 .وتصنيفها والعثور عليها وقراءهتا ألغراض التدريس والتعلم

يهدف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تطوير مهارات االتصال من خالل تدريب املتعلمني على القراءة كما 
على منصات ومدوانت  والتواصل التعبريي والعمل بشكل مستقل اللغة الفرنسيةوالبحث عن املعلومات وتعلم ثقافة واالستماع 

اجة احلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ما لبتإذا فمن انحية أخرى ، و . الشبكة كمنصة ويكيبيداي على سبيل املثال ال احلصر
جية ، فإن استخدام التكنولوجيا الرقمية يف ممارساتنا الرتبوية الليبية ، خاصة فيما يتعلق والتكيف مع التطورات التكنولو  اتيةؤسسامل

تكنولوجيا املعلومات  تيحكما تيني،  معلمينا املستقبل يف دعم اأساسيً  قدرًاتعلم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ، سيشكل / بتعليم 
  .التدريس اخلاصة هبم صصحل مميزتقدمي دعم متنوع و فرصة واالتصاالت للمعلمني 

مواكبة البحث العلمي يف هذا اجملال  عندما يتمإال مزااي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  االستفادة منيتم فلن ومع ذلك ، 
 اجلامعات يف اللغة الفرنسية كلغة أجنبيةدمج هذه األداة يف املشروع التعليمي لتدريب مدريب و  ومراقبة التطورات املتسارعة فيه

 .التكوين الذايت املستمرمعلم مستقبلي بتطوير مهاراته الضرورية ومتابعة / علم تمما يسمح لكل م الليبية
عملية ودورها يف التحفيز وجناح السياق اجلامعي يف الواقع ، إن االهتمام ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف و 

قلة  نا، بعد أن الحظيف أقسام اللغة الفرنسية يف جامعة عمر املختارالتدريس  انعندما بدأقد ولد التعلم والتدريس على حد سواء 
 الهتمام مجميع الوسائل التعليميةاب انوهكذا ، بدأ. اللغة الفرنسية حماضراتالطالب يف الكثري من لدى  دافع إن مل يكن انعدامهال

ومن هنا جاءت فكرة ترمجة هذه املقالة  املتعلمني يف تعلم اللغة الفرنسية التحفيز بني دعماليت ميكن أن ت والبحثية والتكنولوجية
 .لالستفادة من نتائجها وتوصياهتا ومقرتحاهتا يف تطوير عملية تعلم وتدريس اللغة الفرنسية يف جامعاتنا الليبية

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/ يناير  /  خمسونالعدد ال

 
 

6 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 الرتمجة
 مدخل

، 3.0وحىت إىل الشبكة ) 2.0إىل الشبكة  1.0وذلك ابالنتقال من الشبكة  اإلنرتنت آخٌذ يف التطور بشكل سريع،
ومع ظهور اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات، تشهد سياسات طرق تدريس اللغات تغيريا كبريا أبرزها (. ابلنسبة للبعض

ر مبجرد تقارب بسيط أو بتغيريات مرتبطة فهل يتعلق األم. املوجه حنو العمل التحول من النهج االتصايل إىل املنظور العملي
املعروفة غالًبا ابلشبكة التشاركية أو  2.0مبجتمع يتغري بشكل سريع ؟ يف مجيع األحوال هو تشابه واضح وجلي بني تطور الشبكة 

ة، كما متكنهم أيًضا الشبكة االجتماعية اليت تسمح ملستخدمي اإلنرتنت أبن يتعاونوا على تصميم املواقع اإللكرتونية بطريقة مشرتك
من التفاعل فيما بينهم والتشارك يف حتديد املفاهيم هذا من جهة، ومن جهة أخرى تفسح اجملال أمام ظهور طرق تدريس لغات 

 .3تسلط الضوء على التفاعل والتفاعل املشرتك وقادرة على أن تُبقي على املتعلم كفاعٍل اجتماعيٍ 
هام االتصالية املقرتحة يف اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات، نعرف يف مقالنا هذا واعتماًدا على حتليل ضوابط أنواع امل

مفهوم النهج التفاعلي املشرتك أبنه ذلك النهج الذي يرتكز على مبدأ وجوب أن يكون أي عمل حمدًدا ومعرفًا يف املقام األول 
مهام على املتعلمني متأصلة بشكل كبري جًدا يف واقع احلياة  وفق التفاعالت االجتماعية اليت حيدث يف إطارها ويشمل اقرتاح

فضاًء مميزًا لتنفيذ هذا النهج وخنتم ابلتطرق إىل ما ميكن أن حيدثه هذا  بطبيعتهاتكون  2.0مث نعرض كيف أن الشبكة . اليومية
على اإلنرتنت للمساعدة الذي أنشئ  Babelwebبعرض مشروع النهج من تغيري يف الوضع الرتبوي والتعليمي من جهة، و 

 .من جهة أخرى "طرق تدريس خفية للغات"على تنفيذ النهج العملي املشرتك سعًيا إىل حتقيق 
 املهام االتصالية وغياب أتصيلها يف احلياة الواقعية .1

يظل مبدأ أتصيل املهام االتصالية يف احلياة اليومية مستبعًدا إىل حد كبري يف أدبيات اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات، 
 :ففي فصله السابع املخصص لتعريف املهمة االتصالية، يعرتف هذا اإلطار بنوعني أساسيني من املهام 

اليت يتم " القريبة من احلياة اليومية "لك أو ت" التكرار" أو مهام " املستهدفة " املهام  -
اختيارها وفق حاجات املتعلم خارج الفصل الدراسي، سواء يف اجملاالت الشخصية أو 

 العامة أو يف اجملاالت املتعلقة حباجات مهنية أو تربوية على وجه التحديد،

                                                           
قدرته على املشاركة بكل » هذا التشابه أبنه كرغبة املواطن يف (  13. ، صVariations sur la perspective… « ،2009» ) Christian Purenيوضح  3

 .«حيوية يف مجيع اجملاالت
فمضمنة  –وهي ال حتوي هذا االقتباس  –اما النسخة املقتضبة . Français dans le mondeنشري إىل النسخة الطويلة املنشورة على موقع جملة [ الباحث]حنن : ملحوظة 

 (. 2009طبعة  Rosen) Recherches et applicationsجمللة  2009ر يناير يف عدد شه
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عن حاجات البعيدة إىل حد ما عن احلياة اليومية و ]...[ املهام الرتبوية االتصالية  -
لعبة التظاهر املقبولة [ وترتكز على]تسعى إىل تنمية الكفاءة التواصلية [ واليت]املتعلمني 

 .4طواعية

ُيالحظ عند قراءة هذا التصنيف أن اإلطار األورويب " الرتبوية " واملهام " احلقيقية " فالربغم من عدم معارضته بني املهام 
من احلياة اليومية وأن كلمة " مهام بعيدة نوًعا ما"وعلى " مهام قريبة"احلال إال على  املرجعي املشرتك للغات مل ينص يف واقع

وعليه فإن اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات ". reflecting real-life use"يقابلها يف النسخة اإلجنليزية " حقيقية"
املهام الوسيطة واالتصالية املساعدة مثل » الفئة الفرعية من فوحدها . ال يتضمن مجالء مهام اتصالية مرسخة يف احلياة اليومية

تبدو متأصلة يف احلياة اليومية ألهنا متصلة مباشرة  5«التبادل اللغوي أثناء إجناز املهمة واللغة املستخدمة لتنفيذها على أكمل وجه 
ي اإلطار األورويب املرجعي املشرتك بنشاط التعلم الذي يقع هو نفسه يف خضم احلياة اليومية، ولكن هذه املهام ال مت ِعدِِّ

ُ
ثل مل

 .للغات إال خطوات وسيطة
ويقرتن عدم اإلشارة إىل ترسيخ املهام االتصالية يف احلياة اليومية مع نفس فكرة املنظور الكامنة وراء طرق تدريس اللغات اليت 

 .ينادي هبا هذا اإلطار
 دفع الواقع حنو املستقبل: املنظور . 2

وخيلص كريستيان بورين، حمدًدا األهداف االجتماعية للعديد . تكمن فكرة املنظور يف الدفع مبهام احلياة اليومية ابجتاه املستقبل
كل تلميذ ألن   6إعدادسيؤخذ يف االعتبار وجوب » املوجه للسلوك  من املناهج املتعاقبة، إىل أنه يف إطار مبدأ املنظور العملي

مه بلغة أجنبية، وأن يستكمل بعًضا من دراسته اجلامعية يف اخلارج، وأن ينجز قدراً من مسريته املهنية يف بلد يتلقى جزًءا من تعلي
املوجه للسلوك يهيئ يف جممله إىل التفاعل مع اآلخرين يف احلياة اليومية  فاملنظور العملي. ، وحىت بلغة أجنبية يف بلده األم«7أجنيب

مهام اتصالية ال تقتصر ابلضرورة على املهام اللغوية فقط، بل  -جمتمعني  –وربيون أكفاء إلجناز ويسعى ألن يكون املواطنون األ
 .والعيش ضمن سياقات لغوية متنوعة...يتعداها إىل أن يكونوا قادرين على الدراسة، والعمل

وتقرتح يف هذا الصدد جمموعة من املهام الرتبوية  كما هتدف فكرة املنظور يف االساس إىل التهيؤ للتفاعل يف احلياة اليومية،
يف العموم مع )ومن املؤكد أن هذا النهج يف طرق تدريس اللغات يهدف جلعل املتعلم يتفاعل . واملهام القريبة من واقع احلياة

للحياة " انعكاساً "لواقع ، حول مهام شبيهة بتلك اليت يتطلب منه القيام هبا مستقباًل، مبعىن آخر مهام متثل يف ا(متعلمني أخر
 "(.reflecting real-life use)"اليومية 

حنن ال ننوي التقليل من قيمة هذا النهج والذي يبدو أمرًا ال غىن عنه، ولكننا نود إيضاح حدود هنج تدريسي للغات قد 
  . يقتصر على التفاعل ضمن هذا املنظور ويساهم يف تطوير ما نطلق عليه النهج العملي املشرتك

                                                           
4 CECR, 2000, P. 121. 
5 CECR, 2000, P. 121. 
 (الباحث)حنن من أشار هنا  6
7 Puren C., « Variations sur la perspective… », 2009. 
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 من أجل هنج عملي تعاوين مشرتك  –حدود املنظور العملي املوجه للسلوك . 2.1
ويف غياب اإلشارة إىل املهام املتأصلة يف احلياة اليومية يكمن أحد احلدود األكثر حساسية للمنظور العملي املوجه الذي يتبىن 

طي ابلتايل األفضلية ألحد العوامل األساسية ألي عمل كان، أال ويع" املهام التدريسية"و" القريبة من احلياة اليومية"مبدأ املهام 
وابلتايل، فإن هذه القيود ضرورية ألهنا، كما يذكران بذلك كريستيان براساك و نيقوال . وهو القيود العالئقية اليت حتكم هذا العمل

" ، (واليت تُفهم يف هذا املقام مبعىن األعمال" )سلوكيات إنسانية " يف مقاهلما حول القيام مبشاريع تربوية ابحلديث عن  8قريقوري
فالعمل االجتماعي املشرتك هو من حيدد اإلطار لكل عملية ". جيب اعتبارها أنشطة سياقية يف مواقف حقيقية وعملية مشرتكة 

احلي الذي  وقد حتدث هذه التفاعالت على عدة مستوايت، فاملخطط اآليت واملثال. تفاعل ويرسم حدودها يف املقام األول
 9وسنضم صوتنا إىل صوت كريستيان بورِن. سنسيقه الحًقا من شأهنما توضيح مفهوم هذا التفاعل وكذلك مفهوم املشاركة الفعالة

يف احلديث عن العمل املشرتك ابلقدر الذي يشارك فيه أكثر من شخص يف عملية تفاعل واحدة ويسعون من خالهلا إىل حتقيق 
 .نفس اهلدف

: تتم على األرجح يف لعبة تفاعل اجتماعي مشرتك حمددة وعلى أكثر من مستوى 10ك وكل عملية تفاعلفأي عمل مشرت 
 .املستوى الداخلي للمتفاعلني ورمبا مستوى خارجي مكون من متلقيِّ انتج عملية التفاعل املشرتك هذه

واسع الطريقة اليت يتم هبا تفاعلهم  وحيدد املستوى األول، وهو التفاعالت االجتماعية داخل جمموعة املتفاعلني، بشكل
أو ابلتفاعالت الضمنية والكامنة ( كعالقة املستخِدم ابملستخَدم)فيمكن أن يتعلق األمر ابلتفاعالت الصرحية والواضحة . املشرتك

كون قد عملنا وإلدراك أمهية التفاعالت االجتماعية داخل جمموعة من املتفاعلني يكفي أن ن(. كغالبية التفاعالت االجتماعية)
 .ولو ملرة واحدة ضمن فريق ما إلجناز مشروع معني

: فطاملا أن انتج عملية التفاعل املشرتك غري موجه ألعضاء اجملموعة املتعاونة، فإن هؤالء سيتصرفون حتت قيد عالئقي مزدوج 
ات فيما بينهم ومع العالقة اليت جتمع فيجب أن يكون تفاعلهم متناغًما مع العالق. القيد الداخلي والقيد اخلارجي على اجملموعة

مزود خدمة، على / زبون )اجملموعة مع متلقي نتاج عملية التفاعل املشرتك سواء تعلق األمر هنا أيًضا بعالقة صرحية ومباشرة  
املتفاعلني  وحتدد هذه العالقة  بشكل كبري التفاعل املشرتك واالتصاالت بني. أو عالقة غري صرحية وغري مباشرة( سبيل املثال

وإمجااًل للقول، قمنا وبواسطة سهم مزدوج منقط بتجسيد التفاعالت بني املستقبلني إذا ما كون هؤالء جمموعة . واملستقبلني
 .واحدة

فالزبون، على سبيل . وميكن ملستقِبل نتاج عملية التفاعل املشرتك املشاركة، يف بعض احلاالت، يف حتقيق وإجناز هذا النتاج
 .اهم يف مسار املشروع عن طريق املواصفات األصليةاملثال، يس

مجعية ما على )جمموعة أشخاص . فلنضرب مثااًل ملموًسا لتوضيح مفهوم التفاعل املشرتك هذا لعملية املشاركة التفاعلية 
ة وكذلك تفاعل مزود خدم/ ستنشأ هنا وبشكل ذايت عالقة زبون . تطلب من وكالة سياحية تنظيم رحلتها  السنوية( سبيل املثال

                                                           
8  Brassac C. et Grégori N., 2000, p.5. 
9 Puren C., « Variations sur la perspective… », 2009. 

وُيالحظ أن حىت يف حالة من التفاعل يكون نتاجها موجهاً للشخص املتفاعل نفسه، . يف حالة التفاعل الفردي يكون التفاعل االجتماعي مع املتلقي هو من حيدد ذلك حصرايً  10
 (الباحث. )اليت تؤثر أيضاً وإىل حد ما على طريقة حتقيق هذا التفاعلأي عندما يتفاعل الشخص مع نفسه، فإن طبيعة عالقته مع ذاته هي 
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يقوم موظف الوكالة مبا يف جهده خدمة للزبون، ويتعهد له بتقدمي خدمة ذات : مشرتك مؤسًسا لعدة قواعد تنظم هذا التفاعل 
(. للقيام أبعمال مستقبلية)جودة عالية ويهدف بذلك إىل إرضائه آماًل يف اإلبقاء على استمرارية حالة التفاعل املشرتك هذه معه 

وأييت . كقواعد اللطافة والتأدب على سبيل املثال  –حترتم عملية التواصل مع الزبون العديد من املعايري والضوابط كما جيب أن 
نتاج هذا التفاعل يف بداية األمر على شاكلة مقرتح مبدئي لربانمج الرحلة، وإذا حظى هذا املقرتح مبوافقة الزبون، فسُيشرع يف 

تصميم : واهلدف هنا ذو شقني، شق تفاعلي . عتبار إدخال تعديالت الزبون احملتملة عليهتنفيذ الربانمج مع األخذ بعني اال
إرضاء الزبون هبدف استمرارية حمتملة للتفاعل املشرتك على هيئة عقود جديدة، : برانمج ومن مث تنفيذه، وشق تفاعلي مشرتك 

 .اين، فالتفاعل خاضع للتفاعل املشرتكومن البديهي أن السعي لتحقيق اهلدف األول  أييت يف سياق اهلدف الث
وسوف يكون التفاعل املشرتك داخل جمموعة العمل الواحدة حمدًدا بشكل كبري بتطلعات الزبون من جهة، ومن جهة أخرى 

. بشخصيته وعالقته مع الشركة، وعالقته الشخصية احملتملة مع عضو من أعضاء الفريق أو مع مسئول الوكالة السياحية، إخل
التوترات احملتملة والعالقات التسلسلية والرتاتبية أو األقدمية وتوافق أو عدم : وأيضا ابلعالقات االجتماعية املوجودة داخل اجملموعة 

 .ويتم التفاعل املشرتك أبمجله وفق القيد العالئقي... توافق املزاج
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فلنطبق اآلن هذا النموذج على موقف تعليمي لتعلم اللغات ملتعلمني يتهيؤون ملمارسة مهن يف جمال السياحة والذين كان قد 
ويتعلق األمر هنا مبهمة قريبة من احلياة . طُلب منهم تنظيم رحلة جملموعة معينة مت وصفها بدقة يف تعليمات وإرشادات التمرين

وهذه املهمة االتصالية املزمع القيام هبا هي عبارة عن مشروع . جات ومتطلبات املهنة احملتملة مستقباًل مبا يتوافق مع احتيااليومية 
وينشأ هذا التعاون نفسه حتت مبدأ . مشرتك يؤدي إىل عمل مشرتك وتعاوين داخل فريق من املتعلمني املشاركني يف هذه املهمة

َعلِّمني فيما بين
ُ

وميكن أن تؤدي املهمة االتصالية هذه أيًضا إىل عمل يرتكز على الكفاءة . همالقيد العالئقي الذي جيمع امل
فيمكننا أن نفرتض . ونشاط تقييمي ومعاجلة معلوماتية كوهنا تتطلب جمهود حبثي،  11املعلوماتية الذي دعا إليها كريسيتيان بورين

أنه يف بعض احلاالت خيتتم العمل بعرض وتقدمي شفوي ويف حاالت أخرى إبعداد كتيب أو ملف حيتوي تقريًبا على ما ينتجه 
ا العمل التواصلي للمنتج ال والفرق بني احلياة الواقعية واملوقف الرتبوي والتعليمي هو أن هذ. موظفو السياحة هبدف تقدميه لزابئنهم

حقيقية تدفع أي عضو من ( وال مالية)يتم مع املستقِبل احلقيقي هلذا املنتج، فال يوجد أثناء إجناز املهمة أي مصلحة اجتماعية 
 .أعضاء الفريق أن حيتفظ يف ذاكرته ابلعالقات االجتماعية اليت ينتمي إليها

جيداً أنه تتم حماكاة الزبون، وأن التفاعل بينه وبني الزبون تفاعل خيايل وأن املستند املراد ويف املوقف التعليمي اللغوي يدرك املتعلم 
إنتاجه من خالل الدرس اللغوي هو اهلدف النهائي للعمل، فبمجرد أن ينجزه املتعلمون سينتهي به األمر يف احلافظة اللغوية 

ومع ذلك ( قعية إذا ما ُعرَِضت هذه احلافظة على املستخدمني املستقبلينيوميكن هلذا املستند أن يرتسخ يف احلياة الوا(اخلاصة هبم 
. ، يتم إعادته يف معظم احلاالت إىل املعلم لتقييمه، وتتوقف رحلة املستند يف املوقف اللغوي عند هذه النقطة أو يتجاوزها بقليل

ف رحلته وذلك إلنتاجه من منظور خمتلف، فمن املمكن بيد أن يف احلياة الواقعية لن يكون املستند الذي مت انتاجه إال يف منتص
تسليمه للزبون املعين الذي قد يقيمه حسب معايريه اخلاصة وذلك بقبول أو رفض العرض أو ابملطالبة إبدخال بعض التعديالت 

َل إذا لزم وقد حيدث التقييم يف هناية املطاف على خطوتني، األوىل املوافقة أو عدمها على العرض الذي من املعليه،  مكن أن يُ َعدل
ووفق املسار اجليد للرحلة وأيًضا وبشكل أساسي وكما أسلفنا  –ويف حالة املوافقة عليه  –األمر بعد مناقشات مع الزبون  

َتْج والثناء ُن ْ
 .عليه وحسب رضا الزبون التام ، والثانية استمرارية العالقات التجارية املباشرة وغري املباشرة من عدمها بتزكية امل

على العمل املشرتك ضمن " املنظور العملي املوجه للسلوك"وتركز أغلب املهام االتصالية املقرتحة يف املناهج القريبة جًدا من 
وهذا أمر مفهوم ورمبا ضروري للغاية، ولكنه . جمموعة املتعلمني وتظل حبيسة احملاكاة طاملا أن نتاجها غري موجه للمجموعة ذاهتا

فنحن ال . عن جزئية حمورية يف العمل املشرتك وهي التفاعالت االجتماعية الداخلية واخلارجية اليت حيدث يف إطارها يتغاضى غالًبا
ابقرتاح مهام اتصالية تكون جزًءا من التفاعالت " التصرف بشكل حقيقي"ندعو إىل تطبيق دائم لطرق تدريس لغات تتبىن مبدأ 

الفكرة اليت تقتضي بضرورة أن تشكل املهام االتصالية املوجودة يف احلياة الواقعية جزءًا ال االجتماعية احلقيقية، ولكننا ندافع عن 
كما ندرك يف احلقيقة ضرورة أن ُيسمح للمتعلم أن حياكي ويتصرف أبمان داخل فضاء مينحه هامًشا . يتجزأ من كل درس لغوي

عاون املشرتك يف احلياة الواقعية، فإنه سيكون من األمهية مبكان واسًعا للخطأ، ولكن إذا نقصد ابلفعل تكوين املتعلمني لغرض الت
وسنلقي فيما يلي . أن نقرتح عليهم مهاًما اتصالية حقيقية تتم يف إطار تفاعالت اجتماعية حقيقة ومتنوعة على مجيع املستوايت

 .املزيد من الضوء على النتائج اإلجيابية لتطبيق مثل هذا النهج التفاعلي

                                                           
11

 Puren C., « Les implications de la perspective… », 2009. 
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للمتعلم أبن يكون فاعاًل اجتماعًيا ن  الضروري إضافة منهج للتفاعل املشرتك لتعليم وتعلم اللغات يتيح الفرصة ونرى أنه م
حقيقًيا وأن يتصرف ويتواصل بشكل كامل وُتدرج هذه الفكرة يف تعريف املنظور العملي املوجه للسلوك الذي يشري إىل أمهية 

 :السياق االجتماعي يف األنشطة واألفعال 

املنظور املفضل هنا ذو طبيعة عملية كونه يعترب يف املقام األول كل مستخدم للغة ما ومتعلمها فاعلني اجتماعيني متعني عليهما و 
فإذا ما كانت املمارسات . يف ظروف وبيئة حمددة وداخل جمال عمل خاص( ليست لغوية فقط)إجناز مهام اتصالية معينة 

 هي نفسها جزًءا من األعمال االجتماعية فإن هذه األخرية هي وحدها من يضفي إىل الكالمية تتم ضمن أنشطة لغوية تعترب
 12.هذه املمارسات دالالهتا ومعانيها

 .إال أن هذه الفكرة ، فيما يبدو، مل يتم تصورها حىت النهاية عندما تعلق األمر بتعريف املهام االتصالية بشكل أكثر دقة
حمدد هو –اليت تُعترب هي نفسها عمٌل مشرتك  –ع، وسنوضح اآلن أن كل استخدام للغة لقد ركزان على العمل مبفهومه الواس

أيًضا ابلتفاعالت االجتماعية اليت جيري ضمنها وأن اللجوء إىل حماكاة هذه التفاعالت يقود إىل تشويه استخدام اللغة الكامنة يف 
 .أغلب املهام االتصالية املقرتحة داخل الصف التعليمي للغة

 التواصل عمل مشرتك وفق قيود عالئقية. 2.2
وابلتايل، وحسب أيريك قريلو، فإن . 13يعترب فالسفة اللغة أن استخدام اللغة هو عبارة عن عمل مشرتك مقيد بقيود عالئقية

االتصال هو التعامل مع شخص ما للتشارك يف بناء  ، وبعبارة أخرى،14"احلديث مع شخص ما عن شيء ما " االتصال هو 
ويشكك هذا الطرح يف منوذج شانون و ويفر لالتصال والذي تبناه بشكل واسع . معاٍن معينة يف سياق اجتماعي متبادل معني

 .آابء نظرية ممارسات الكالم والذي يرتكز عليه وبقدر كبري املنهج التواصلي يف تعليم اللغات
 

 رسالة ←فك التشفري  –متلقي  ←إشارة منقولة عرب قناة  ←تشفري  - مرسل ←رسالة 

 منوذج شانون و ويفر لالتصال:  2منوذج رقم 
وغالًبا ما ُيسمى ابملتلقي على غرار متلقي  –ومكان املستلم : ُصمم هذا النموذج حسب منظور توجيهي وخمتزل للغاية 

يف هذا النموذج صغري جًدا  –إلعادة انتاج رسالة املرسل املشفرة  بكل أمانة  االبراق الذي يفك تشفري اإلشارات اليت يستلمها
وهذا التصور لعملية االتصال ينبع لدى املتكلم من أنه جيب على املتلقي أن . وحُيدد دوره يف إعادة بناء املعىن الذي يقصده املتكلم

حُيتفظ ابالتصال اللغوي عن طريق النقل البسيط ملعىن  ففي مثل كهذا منوذج،. يبذل جهده لفهم املقصود من القول كما قيل
 .معني ُمنتج بشكل أحادي من قبل متكلم مسيطر

أما النماذج املعتمدة على مبدأ العمل املشرتك تطرح فكرة أن املعىن هو نتاج تفاعل مشرتك بني املتحدثني شريكي االتصال يف 
 يتحكم يف ما تؤول إليه عبارته هذه اليت حتمل داللة حمتملة لن يتم أتكيدها فاملتحدث الذي ُيصدر عبارة معينة ال. بلورة الداللة

                                                           
12

 CECR, 2000, P. 15. 
13

 Jacques F., 1985 et surtout Grillo E., 2000 
14

 Grillo E., 2000, p. 63 
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إال ابللقاء مع شريك آخر إلبراز معىًن مشرتكًا لن يكون ابلضروري ذلك املعىن الذي قصده املتحدث، على افرتاض أن هذا 
  15.األخري يدرك دوماً ما يقصده

" ممارسة"فاعالت االجتماعية يف املقام األول ألي عملية اتصالية ُمعتربة ك وميضي أيريك قريلو إىل أبعد من ذلك، فيضع الت
أن العالقة االجتماعية هي ما حُيدد املمارسات  –وهنا تكمن الفكرة األساسية  –؛ ويطرح ( ممارسة كالميةوليس  حدثمبعىن )

 :وحىت النوااي الكامنة وراء حدوث عملية التواصل

تضمن مالئمة  ارًا وقبل أي شيء كفاءة تواصليةر تتطلب مرارًا وتك]...[ سيتبني أن مهارات التواصل  وللنظر إليها عن كثب،
ً أن حتديد وختصيص املعىن يتم هو أيًضا  املمارسات أو األعمال املنجزة فيما يتعلق ابلعالقة املفروضة واليت من خالهلا يتضح جليا

  16.حتت قيود عالئقية

لية هناك عالقة اجتماعية ونية وقصد، وأن هذه العالقة هي من حتدد استخدام اللغة والقصد من إًذا وراء كل عملية اتصا
 .إمجااًل، يعين االتصال التعامل املشرتك وفق تفاعل اجتماعي معني. ورائه

يف هذه األثناء ننتقل إىل شرح كيف تقود حماكاة الشريك يف العملية االتصالية إىل تشويه العمل واحنرافه وكذلك استخدام 
اللغة فيه،هذه احملاكاة اليت مورست ولفرتة طويلة وبشكل مكثف بواسطة املنهج االتصايل والزالت مُتارس حىت اليوم يف العديد من 

 .مبدأ ومنهج العمل املوجه للسلوكاملهام االتصالية يف إطار 
علم وكأنه متوجًها إىل شخص آخر، خاصة إذا  -عموًما  –فإذا ما كان شريك العملية االتصالية حُماَكَى، سيتوجه املتعلم 

ُ
إىل امل

 .ما كان املنَتج مقيًما بواسطة املعلم نفسه
حة علي الشبكة يف مثال المتحان نتاج كتايب ولتوضيح وجهة نظران، سنقوم بدراسة تعليمات وإرشادات التمرين املقرت 

كما وردت يف جملد االمتحاانت القياسية املنشور بواسطة اجمللس ( DELF)لشهادة دراسة اللغة الفرنسية  A1للمستوى 
 أنت يف إجازة قم إبرسال بطاقة بريدية صغرية لصديق يف فرنسا وأخربه فيها عن الطقس وعن أنشطتك وحدد له» : 17األورويب

 .18«( كلمة  50إىل  40. )اتريخ عودتك
كما أن تعليمات وإرشادات هذا التمرين مصحوبة بتوضيح اجلزء املخصص لكتابة نص بطاقة بريدية موجهة لشخص ما 

وتضع تعليمات التمرين . مدينة كونياك 16100،  ، شارع جاردان بوبليك3يدعى السيد جان ديالبيري والذي يقطن يف 
النشاط اللغوي املخصص للنتاج يف مركز النشاط، كما تشري إىل أي نوع من املعلومات جيب ابرازها على البطاقة، وتؤكد وجود 

هذه التعليمات بعيدة جًدا عن . عالقة ودية مع شخص ما ذُكَر امسه وعنوانه، حمددة يف هنأية املطاف عدد الكلمات املطلوبة
 .للعمل ولالتصال كما يتضح جلًيا أن اجلانب اللغوي يشكل الشغل الشاغل للمعلم الذي وضع هذا التمرين مفهومنا

                                                           
( «لديك اهلاتف هنا  »)مثااًل بسيطًا مركًبا من أربعة مقاطع يوضح كيف لعبارة واحدة ( 5. ، ص2000) Nicolas Grégoriو   Christian Brassacسنجد عند 15

 (الباحث. )قاهلا رجل يف أسفل عمارة السيدة اليت أقلها للتو إىل بيتها ميكن أن تعطي جماالً للمشاركة يف تكوين معان خمتلفة للعبارة
16 Grillo E., 2000, p. 257 
لن نتعلم كيف  ال يتعلق األمر ابنتقاد هذا النشاط، ولكن توضيح أنه إذا ما اقرتحنا هذا النوع من األنشطة، انعكاسات طفيفة للحياة الواقعية،  فإننا: د هنا االيضاح قليالً نو  17

 (.الباحث. )نتواصل وال كيف نتعامل وال حىت كيف نتشارك يف التعامل
18 (Conseil de l'Europe, nd : 72) 
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أين هذا منلا يف احلياة الواقعية؟ فلكتابة بطاقة بريدية، هناك حقاً حتديٌد لعدد الكلمات، ولكن ما حيدد ذلك هو حجم البطاقة 
البطاقة هذا يقوم ابختيار املعلومات املراد أيصاهلا حبسب الشخص املستقبل أو فكاتب . الربيدية نفسها ونوعية خط من يكتبها

من املمكن أن يكون القصد هو إيصال : فخلف كتابة هذه البطاقة هناك قصد ونية . الطقس االجتماعي للبطاقة الربيدية نفسها
ً يتعلق معلومات، ولكن يف غالب األحيان، يتعلق األمر ابحلفاظ على الروابط االجتماع ية، فاملعلومات تؤدي هنا دوراً اثنواًي ؛ إذا

 . األمر هنا ابلتلميح إىل أنه ابلرغم من الُبعد، فإن مستلم هذه البطاقة حاضر يف الذهن
ولكي نعيد وضع النشاط يف سياق اجتماعي معني، . السالف ذكره انصب الرتكيز على نقل املعلومات DELFيف مثال ال 

تفاعل اجتماعي مع متلق جمهول ملتعلمني يدرك كل واحد منهم املعىن الفضفاض جًدا لكلمة صديق، كما ال نطرح حماكاة مبهمة ل
توجد أي إشارة إىل ذكر نية وقصد حمرر البطاقة الربيدية يف أي جزء من أجزائها ابلرغم من أمهية هذا العنصر وابلطبع ابإلمكان 

س أساسًيا وكان من املمكن احلديث عن شيء آخر دون أن يكون املعىن احلديث رمبا عن الطقس وعن األنشطة ولكن هذا لي
 . احلقيقي خمتلًفا حًقا

علم –فلنحاول رؤية ماذا سيحدث يف املوقف التعليمي 
ُ

رمبا سيذهب تفكري . خاصة إذا ما كانت حمصلته مقيمة من قبل امل
الشخص، ولكن فلنراهن على أن هؤالء يشكلون أقلية بعض املتعلمني جتاه صديق حمدد وسيكتبون كما لو كانوا يراسلون هذا 

موجود يف إجازة وأبنه يكتب  –أي املتعلم  –ويف هناية املطاف، يكتب املتعلم متوجها إىل املعلم ابلتظاهر أبنه . داخل اجملموعة
إذًا سيتساءل املتعلم . املعلمإىل جان ديالبيري، ألنه فهم جيًدا أبن األمر يتعلق يف الواقع بتمرين لغوي ليس له قارئ آخر سوى 

والستخدام ما كتبه أيريك قرييلو، فإن املتعلم ابلكتابة إىل ". بطاقة بريدية موجهة لصديق"وبعبارة " صداقة"عما يعنيه املعلم بكلمة 
س مطالًبا ابلتواصل ابلتايل فإن املتعلم لي. معلمه وقارئه الوحيد يتصرف مبا ينسجم إىل حد ما ابلعالقة املفروضة بينه وبني معلمه

حماكاة وحمددة ( اجتماعية)ابعتباره فرًدا يف إطار حمدد بعالقة صداقة حقيقية، ولكن ابعتباره متعلم يكتب إىل معلمه ليليب ضوابط 
كيد أن وطاملا أننا نقرتح على املتعلمني إجناز مهام اتصالية غري متأصلة يف احلياة الواقعية ، فسيمكننا ابلتأ. من قبل هذا األخري

األمر من  هنايةجنعلهم يتصرفون مع أقراهنم يف ظل القيود العالئقية اليت توحدهم مع بعضهم البعض ، ولكن هذا سيقلل يف 
 .درجات  التنوع

فإذا ما أردان، مع ذلك، إعداد املتعلم ليكون حًقا فاعاًل اجتماعيًا كفء، سيتحتم علينا منحه فرصة املشاركة والتواصل مع 
وال يتأتى هذا إال ابإلصرار على جلب منهج العمل املشرتك . لفني عرب عالقات تبادلية شخصية متنوعة وحقيقيةأشخاص خمت

 .الذي ندعمه إىل منهج العمل املوجه للسلوك
 أن تقرتح منهًجا أو مبدأً هذا شيء، وأن تبني إمكانية تنفيذه واحتوائه على الكثري من املزااي هذا شيء آخر جيب أن يكون يف

حىت وإن   –هي عبارة عن فضاء مميز 2.0فما نقصد توضيحه هو أن شبكة التواصل االجتماعي . نظران مصاحًبا للمنهج املقرتح
وفق قيود عالئقية فعلية وأن العمل على هذه ( املشرتكة)يسمح ابلتفاعالت   -كان من املمكن تنفيذ منهج العمل املشرتك بدونه 

ولكن قبل ذلك، وكما وضحنا حدود املهام االتصالية املستهدفة من قبل اإلطار األورويب . إمهاهلااملنصة يقدم نقاط قوة ال ميكن 
 .املرجعي املشرتك للغات، سنتوقف أمام مسالة ضعف تواجد اإلنرتنت يف أطروحات هذا اإلطار
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 اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغاتدور ابهت لالنرتنت يف . 2.3
 -1997 على الرغم من وجود اإلنرتنت يف احلياة اليومية واهتمام وزارات التعليم يف البلدان األوروبية به حيث  أطلقت عام 

، وذلك لتطوير استخدام  19مشروع املدرسة األوروبية االفرتاضية ضمن إطار شبكة املدرسة األوروبية  - ضمن مجلة من مشاريعها
اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات املنشور عام ية، إال أن اإلنرتنت يعترب شبه غائب يف كتاب اإلنرتنت يف الفاعليات املدرس

فبالرغم أن ُمعدي هذا . ، والذي مل ُيشر فيه إال على استحياء لإلنرتنت كعنصر يستوجب دجمه يف طرق تدريس اللغات2000
اهتمامات وزارات التعليم، فإهنم  -يف سياقه السياسي والرتبوي  الذي يضع اإلطار األورويب -الكتاب يعكسون يف فصله األول 

 :يشريون إىل أن 

األمهية السياسية حاضرًا ومستقباًل لتطوير جماالت العمل اخلاصة مثل اسرتاتيجيات تنويع » اللجنة الوزارية  قد شددت على 
ولفتت االنتباه إىل قيمة تطوير الروابط والتبادالت الرتبوية  «وتكثيف تعليم اللغات من أجل تنمية التعددية اللغوية يف عموم أورواب 
 20.وكذلك إىل تسخري كافة اإلمكاانت يف جمال تقنية املعلومات واالتصال

هلذا كنا نتوقع أن جند يف منت الكتاب توصيات بضرورة دمج ومسامهة التقنيات احلديثة يف منهج عملي موجه للسلوك لتعليم 
التذكري ابلدعوة الوزارية يظل مبثابة إعالن مبادئ ألن اإلطار األورويب مل ُيشر إىل التقنيات احلديثة بشكل  وتعلم اللغات، بيد أن

 .عام إال يف مواضع قليلة لكي ال نقول اندرة
ر إىل ، ويشا«. احلواسيب، والربيد اإللكرتوين واألقراص املدجمة، اخل» ومن بني الوسائط الداعمة، يشري اإلطار األورويب إىل 

 الربيد االلكرتوين عندما يتعلق االمر إبعداد قوائم لألنشطة الكتابية التفاعلية املشرتكة وعندما يتطرق هذا اإلطار إىل أنشطة التلقي
وجند 21.استعمال التقنيات احلديثة كالوسائط املتعددة واألقراص املدجمة» السمعي البصري، فإنه حيصر ثالثة أنشطة خاصة منها 

فيحدد اإلطار األورويب ذلك أبنه ( مهارات االكتشاف)رى إىل التقنيات احلديثة وذلك يف تعريف املهارات اإلرشادية إشارة ُأخ
استخدام "على سبيل املثال، قواعد البياانت، النصوص الفائقة )استخدام التقنيات احلديثة » يتعلق بكفاءة املتعلم وقدرته على 

 .22« (للبحث عن املعلومات. اخل" الروابط
فإذا ما استبعدان ذكر الربيد اإللكرتوين كوسيلة تواصل بني األشخاص، تظل التقنيات احلديثة يف الواقع حمصورة على اإلنرتنت 

َتصِفح جمرد ابحث  -وهي الشبكة الوحيدة املعروفة إابن كتابة اإلطار األورويب  - 1.0يف استخدام الشبكة 
ُ

الذي جيعل من امل
 .متفاعل بشكل مباشر على اإلنرتنت ومتلقي للمعلومة وليس

ولقد أوضحت دراسة . 2.0ومن املمكن مالحظة ذلك بشكل كبري يف مواقف وسلوكيات املعلمني حىت بعد إنشاء الشبكة 
على معلمني يف مراكز جامعية للغات أن أكثر االستخدامات شيوًعا بني املعلمني املستجوبني   2005أجريت يف النمسا عام 

الواقع البحث على الشبكة عن معلومات أو عن واثئق لالستفادة منها الحًقا داخل الصف الدراسي على شكل  كان يقتضي يف

                                                           
19

 . www.eun.org أغلقت المدرسة األوروبية االفتراضية بعد بضعة أعوام، تاركة المجال لمشاريع أخرى :Spring Day for Twining. -e

Europe, etc. 
20

 CECR, 2000, P. 11. 
21

 CECR, 2000, P. 59. 
22

 CECR, 2000, P. 86. 

http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
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نسخ ضوئية، فلقد كان اهلدف من اإلنرتنت اساًسا هو أن يكون مصدرًا سريًعا وسهل الولوج للحصول على معلومات 
 . 23حقيقية

للتقنيات احلديثة يف اإلطار األورويب ميكن تفسريها بقلة املمارسات الفعلية يف هذا  وابلتايل فإن املساحة احملدودة واملخصصة
اجملال وبصدور منشورات علمية وتربوية خمصصة الستخدام التقنيات احلديثة وخاصة اإلنرتنت وقت كتابة وإعداد نص هذا 

عدًدا من دورية أحباث  1997عام  Le Français dans le mondeفلقد أخرجت جملة اللغة الفرنسية يف العامل . اإلطار
وسائط متعددة، )وحتت عنوان  Pierre Oudartونسقه بيري أودارت  Recherches et applicationsوتطبيقات 

أصدرت تقريرًا  1998عام  La revue internationale d'éducationوأما اجمللة العاملية للرتبية . وشبكات، وتكوين
 Apprentissage desكما أخرجت اجمللة اإللكرتونية تعلم اللغات و أنظمة املعلومات واالتصال. ةبعنوان التقنيات احلديث

langues et systèmes d'informations et de communication (Alsic) 1998عددها األول عام 
أما ابلنسبة . اإلطار األورويب وقد تناولت بعض املسامهات العلمية بقدر يسري موضوع اإلنرتنت خالل السنوات األوىل من حياة

لغة، وتعلم، وتقنية ، فلقد أخرجت عددها  Language Learning & Technology للمجلة الناطقة ابللغة االجنليزية
 Language Learning and Technology: Defining : الذي كان معنواًن بشكل معرب  2007يف يوليو 

the research Agenda  
طور اإلنرتنت بشكل ملحوظ وُخصِّصت العديد من املنشورات للدعوة إىل استخدامه يف عمليه تعليم وتعلم يف هذه األثناء ت

اللغات، ولكن قلة من هذه اإلصدارات تشدد على إمكانية وحىت على أمهية اقرتاح القيام مبهام اتصالية متأصلة يف احلياة الواقعية 
يقود يف الغالب إىل القيام ]...[ اللجوء إىل التقنيات احلديثة » فكا يذكران أبن ومع إهنما ما ان. 2.0على الشبكة االجتماعية 

، يتوقف  «مبا هو جديد ابحلفاظ على ما هو قدمي، ويرشدان يف هنأية املطاف إىل أن نلبس مناهجنا القدمية أهبى صور التكنولوجيا 
على شبكة اإلنرتنت خوفًا من أن " حمتملة التطبيق"يام مبهام اتصالية عند فكرة اقرتاح الق 24كل من فرانسوا ماجِننو وفرِيِدريك بِنيلال

ويبدو لنا أن هذا املسلك حيصر الدرس اللغوي بني أربعة جدران ويشكل . 25"تعريض املتعلمني للخطر"تقود الواقعية املفرطة إىل 
أن جنعل من كل شيء حقيقة  -كما أشران سابقاً   -ه وال يعين ما نرمي إلي. إهدار لفرصة كبرية لالستفادة من الثروة التقنية اهلائلة

يف مناهج وطرق " من أجل احلقيقة"وواقع ألنه من الضروري احلفاظ على فضاءات آمنة للتدريب، ولكننا نقصد إدخال مبدأ 
 . تدريس اللغات

فاعل املشرتك لتعليم ذاته إىل حد كبري مع منهج الت 2.0ومنر اآلن لنرى كيف يتناسب جوهر شبكة التواصل االجتماعي 
 .وتعلم اللغات وكيف جيعل من تنفيذه أمراً يسريا

  2.0مدخل إىل شبكة التواصل االجتماعي . 3
بني " brainstorming" "التفكري اإلبداعي"أثناء مؤمتر عن  2.0ظهر مفهوم الشبكة التشاركية أو الشبكة االجتماعية 

 2005الدولية لتكنولوجيا املعلومات، وَعرلَفه تيم أورِيلي ، يف سبتمرب   MediaLiveوجمموعة  O'Reilly Mediaشركة 

                                                           
23

 Olivier C. et alii, 2005. 
24

 Mangenot F. et Oenilla F., 2009, p. 84 
25

 Mangenot F. et Oenilla F., 2009, p. 89 
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وحيدد هذا األخري مخسة مبادئ  -ويعترب هذا املقال مرجًعا اساسًيا يف املوضوع  - 26"2.0ماهي الشبكة " يف مقال له معنون ب  
 : 2.0أساسية لشبكة 

 فهي منصة إلكرتونية ؛ -
 تستغل الذكاء اجلماعي ؛ -
 وتكمن قوهتا يف البياانت ؛ -
 وتضع حًدا لوجود نسخ من االصدارات املختلفة ملنتج واحد ؛ -
 .وتعتمد على مناذج من الربجميات اخلفيفة  -

ما يهمنا هنا مها النقطتان األوليان كوهنما معنيتني ابملستخدم، اما النقاط الثالثة األخرية فهي يف الغالب متيل حنو اجلوانب 
ألن مثل ما جاء يف مقال تيم أوريلي فأن هذه الشبكة كانت تسعى يف املقام  2.0ت الفاعلة يف جمال الشبكة التقنية والشركا

 ".مناذج تصميم وأعمال للجيل القادم من الربجميات"األول إىل حتليل وعرض 
 كمنصة لألنشطة اللغوية  2.0شبكة . 3.1

أن الشركات العمالقة القائمة عليها ال تقدم منتجات، ولكنها توفر خدمات تقوم على أساسها إدارة  2.0من مزااي الشبكة 
معلومات : فشركات أخرى وأشخاص آخرون وبشكل خاص املستخدمني هم من يرفعون البياانت على اإلنرتنت. قواعد البياانت

ال يعترب جوجل جمرد سلسة » : ريلي منوذج جوجل فيقول ويسوق تيم أو . على شكل نص وصور ومقاطع مرئية، على سبيل املثال
من أدوات برجمية، بل قاعدة بياانت متخصصة، فبدون بياانت ال جتدي األدوات نفًعا ؛ و بدون براجمية، تتعذر معاجلة 

علومات، فهي ال فالقيام بتحليل بعض اخلدمات اليت توفرها شركة جوجل سيوضح حتديًدا أبن هذه الشركة ال تولد م 27«.البياانت
ميكن أن تكون  –جوجل  –تقوم إال إبدارة تلك املعلومات اليت رُفعت على اإلنرتنت من قبل اآلخرين وأن اخلدمات اليت يقرتحها 

 :دعًما لتطبيق وممارسة األنشطة اللغوية لتكون 
ة بواسطته وغري غري معد –يوفر جوجل حمرك حبث يتيح للمستخدمني احلصول على معلومات : يف حال التلقي  -

 . -خمزنة على خوادمه 
يضع حتت تصرف املستخدمني خدمات تسمح إبمداد قواعد بياانته وذلك برفع معلومات جديدة : يف حال النتاج -

مواقع )أو املواقع ( تدوين الكرتوين)وهذا هو هدف تطبيقات املدونة اإللكرتونية : أو مكررة على الشبكة
 (.جوجل

 أو 
 .GTalkوخدمة الدردشة اآلنية جي توك  Gmailيف حال التفاعل مع خدمة الربيد األلكرتوين جي ميل   -

ولتصنيف خدمات جوجل، استعنا مرة أخرى ابملصطلحات املستخدمة يف اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات لتسمية 
ولنظرة أكثر مشولية، يتعني علينا الرجوع إىل أنشطة . اللغةواستخدام  2.0األنشطة اللغوية وذلك إلبراز التوازي بني الشبكة 

                                                           
www.eutech-: يلمصدر هذا املرجع يف قائمة املراجع واشران إليه يف الرتمجة الفرنسية املرخص هلا من قبل منشورات أوريلي وهي متوفرة على العنوان التا( الباحث)سنعطي  26
. ssii.com/ressources/view/1 
27 O'Reilly T., 2005. 

http://www.eutech-ssii.com/ressources/view/1
http://www.eutech-ssii.com/ressources/view/1
http://www.eutech-ssii.com/ressources/view/1
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ترمجة )إىل أن جوجل يضع حتت تصرف مستخدمي اإلنرتنت خدمة للرتمجة  -على صعيد التفاعل اللغوي  -التبسيط واإلشارة 
ميع دفرتًا للمالحظات يسمح بتج -لتسهيل التفاعل اللغوي -، وأنه يوفر أيًضا (Google traduction( )جوجل

 .املعلومات طوال فرتة التصفح ملعاجلتها الحقاً والتواصل هبا
 –ال تسمح فقط مبمارسة األنشطة اللغوية، ولكن تسمح أيًضا بوجود واستمرارية هذه التطبيقات  2.0أن تطبيقات الشبكة 

نظام معتمد بشكل كبري على فال. الذي يعتمد إىل حد كبري على ممارسة املستخدمني هلا –وكذلك بقاء الشركات اليت تنتجها 
، 2.0يف عامل الشبكة » يشري تيم أورِيلي إىل أن : بدون مستخدمني نشطاء 2.0مشاركة املستخدمني ألنه ال وجود للشبكة 

 .واإلخفاق، بعبارة أخرى هو مفتاح النجاح «مفتاحي لضمان اهليمنة على السوق-يعترب اخنراط املستخدمني يف الشبكة عامل 
توفر تقنيات تتيح العمل  2.0ثري االهتمام أكثر يف عملية تنفيذ وتطبيق منهًجا للعمل املشرتك هو أن الشبكة بيد أن ما ي

املشرتك من جهة، وتتنبأ ابلتفاعالت املشرتكة بني املستخدمني اليت تعطي ابلتايل بعًدا اجتماعًيا كبريًا لكل عمل على الشبكة 
 . العنكبوتية من جهة أخرى

 والعمل املشرتك وفق قيود عالئقية 2.0شبكة . 3.2
خصيًصا بفضل مشاركات ومسامهات املستخدمني  -واليت أصبحت مرجًعا ومنوذًجا  -صممت بعض املواقع اإللكرتونية 

عترب وأحد هذه املواقع واألكثر انتشارًا وي. املختلفني وتعترب مثرة لبناء مشرتك أُسس بشكل كبري على التعاون بني هؤالء املستخدمني
هو املوسوعة التعاونية ويكيبيداي اليت يتم توفري مجيع حمتوايهتا عن طريق مستخدمي اإلنرتنت، ومل تضع  2.0منوذًجا ملنهج الشبكة 

. ، وهو عبارة عن برانمج كتابة وحترير تعاوين مشرتك28مؤسسة ويكيبيداي حتت تصرف هؤالء املستخدمني إال برانمج ويكي
أ يفرتض أن مستخدم اإلنرتنت ميتلك من املعلومات واملعارف ما يدعوه إىل مشاركتها مع مستخدمني وتنطلق ويكيبيداي من مبد

 .آخرين حيتمل اهتمامهم هبذه املعلومات ويفرتض أيًضا أن جودة هذه املعارف أتيت من العمل املشرتك والتعاون بني املستخدمني
مها للتعاون بني مستخدميها وتتيح هلم مجيًعا إمكانية املشاركة يف وقد صمم هذا املوقع بفضل تقنية الويكي اليت متتاز بدع

حترير وكتابة املقاالت ابإلضافة إىل التعديل واالجتزاء والتنظيم وصياغة املعلومات بل وحىت متكينهم من املناقشة حول النشر 
 .29أيًضا

واقع، وظيفة التعليقات اليت تتيح للكتاب املتشاركني فباإلضافة إىل توفريها لواجهة النشر املشرتك، توفر برامج الويكي، يف ال
التواصل فيما بينهم أو تتيح للمستخدمني الزوار لصفحات هؤالء الُكتلاب املتشاركني أن يضيفوا تعليقاهتم وبذلك توفر ويكيبيداي 

عمل مع اآلخرين على اليت تسمح ابل -، و على نفس املنوال متلك خدمة مستندات جوجل "مناقشة"عالمة تبويب حتت اسم 
وظيفة مدجمة للنقاش املتزامن لكي يتمكن الُكتلاب املتشاركون من التفاعل فيما بينهم حول فعل  -نفس املستندات ونشرها 

 . الكتابة املتشاركة

                                                           
 (.املرتجم من مما قرأ واستمع واطلع عليه)ويرتجم يف لغة احلوسبة والربجميات والشبكات بربامج التأليف احلر  28
وتستخدم أنظمة الويكي . نظام إلدارة احملتوى على موقع الكرتوين أيذن لكل زواره أبن يعدلوا صفحاته بكل حرية هو: تعريف موسوعة ويكيبيداي للويكي( الباحث)ونسوق هنا  29

مايو  6نسخة " )سريع " يف لغة هاواي واليت تعين  wiki wikiمن مضاعفة كلمة " ويكي " وأصل كلمة [ ...]. لتسهيل الكتابة التشاركية للمستندات وأبدىن حد من القيود
 (.الباحث( )2009
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ت املدوانت اإللكرتونية أيًضا أن تكون جمااًل للبناء التعاوين واملتشارك نظرًا ألن غالبية موفري خدما 30كما ميكن للمدوانت
نشر مقاالهتم  -وفق احلقوق املسندة إليهم  -يقرتحون على من يريد إنشاء وإدارة مدونة أن يضيف مدونني مشرتكني يستطيعون 

وتوفر املدوانت  أيًضا  تفاعالت مع وبني القراء بتوفري خدمة . اخلاصة أو تعديلها بل وحظر البعض من املدونني املتشاركني معهم
ويضيف النظام تلقائًيا عقب كل منشور حقل  يتيح لزوار . تسمح للزوار ابالندماج مع الكاتب  أو مع الزوار اآلخرينالتعليق اليت 

على صفحة ( املدونة أو بدونه -مالك  -مع تدخل مدير  )املدونة أن يرتكوا تعليقاهتم، وتظهر ردود أفعاهلم هذه بشكل تلقائي 
تبدأ املناقشات وتعقد حلقات دردشة ونقاش »يف أعقاب نشر املقاالت على املدوانت،  أبنه 31ويذكران تيم أورييلي. املنشور

مع القراء، ( قوية)فالنشر على مدونة ما هو يف الواقع إالل اندماج يف تفاعالت « . وتقوى بشكل طبيعي عالقات الود والصداقة
 .عمل مع متعلمني للغة ما على مدونة مافحري بنا أن أنخذ هذا اجلانب بعني االعتبار ونتذكره حينما نقرر ال

تقحم يف صميم عملها  2.0فالشبكة . ذكران آنًفا كيف تكون العالقة ابلغة األمهية بني من يقوم ابلعمل ومن يتلقاه
التفاعالت بني مستخدمي اإلنرتنت فيما بينهم وعلى وجه اخلصوص تقييم املستخدمني لتفاعالت املستخدمني اآلخرين سواء كان 

فعلى موقع ويكيبيداي على سبيل املثال، يتم التقييم بتدخل املستخدمني على املعلومات املنشورة، أو . تقييًما مباشرًا أو غري مباشر
أما على املدوانت، فباإلمكان أن يكون ". مشروع"، أو على املسامهات املصنفة ك "مناقشة"لى التعليقات املرتوكة يف خانة ال ع

التقييم من خالل التعليقات، ولكنه قد يتم أيضُا بطريقة غري مباشرة من خالل روابط املدونني املضافة او غري املضافة على 
وهذا يشكل أيًضا . احملتوى بطريقة إجيابية ويعيبون بعضه وذلك ابستبعاده من شبكة مراجعهم مدوانهتم اخلاصة فيقيمون بعض

أي املدونون، وهذا ما يسمح جلوجل أبن حيدد  32"الناس املتواصلون واألكثر انتاًجا » جزًءا من نظام الوصالت هذه اليت وضعها 
 .تائج البحثما هي الصفحات املفضلة جملال ما وأبن ينشرها كأولوية يف ن

، هو أن 2.0على مبدأ العمل أو ابألحرى العمل املشرتك وفق قيود عالئقية، فأن تتفاعل على الشبكة  2.0وأنشئت شبكة 
هذه خاصية من مجلة خصائص . -حمتمل على األقل  –تضيف إليها حمتوى، ومعلومات وأن تكون جزًء من تفاعل اجتماعي 

دم اإلنرتنت أن يركز على معاجلة ونشر املعلومات، بنفس القدر على تركيزه على العالقة ذكرها تيم أوريلي واليت ستتيح ملستخ
 .سهولة الربامج املوضوعة حتت تصرف مستخدمي الشبكة: االجتماعية اليت ينتمي إليها

 النشر بدون قيود تقنية. 3.3
مستخدم اإلنرتنت من مجيع أشكال 33أو يف مدونة ما أو على موقع معني (الويكي)حُيرر النشر على برامج التأليف احلر 

، فهذا ( Google Sites)القيود التقنية وذلك ابستخدام خدمة التوليد التلقائي للنص املوجودة على مواقع مثل مواقع جوجل 
لتلقائي لتصفح معني مقرتًحا بذلك النظام يساعده على تنفيذ العمليات األكثر أمهية وخاصة الرفع على اإلنرتنت والتصميم ا

                                                           
يطلق )فكل تدوينة (. األحدث أوالً )املدونة هي موقع الكرتوين مت أنشاؤه ليجمع من التدوينات تصنف غالباً تصنيفاً زمنياً تصاعدايً : وهكذا تعرف موسوعة ويكيبيداي املدونة 30

نصي يف الغالب مزود بوصالت وروابط  حمتوى( املدونةمدير )املدون ينشر عليه : ونةهي، أشبه بسجالت السفن أو مبفكرة، مبثابة إضافة للمد( عليها أيضاً مالحظة أو مقال
 (.الباحث( )2009مايو  6نسخة . )وعناصر متعددة الوسائط واليت ميكن لكل قارئ إضافة تعليقات عليه

31
 O'Reilly T., 2005. 
32

 O'Reilly T., 2005. 
وحىت وإن عملت بعض أنظمة اإلدارة ببطء على إخفاء هذا ( انظر التعريف أعاله)ربت املدونة موقًعا ذي طبيعة خاصة نتمسك ابلتمييز بينها حىت وإن اعت( الباحث)حنن  33

 .التمييز
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ولوضع حمتوى معني على الشبكة لن يكون املستخدم حباجة الكتساب قدرات . روابط مع املقاالت أو الصفحات اليت مت إنشاؤها
وكفاءات برجمية، وال ألن يتقن استعمال برانمج إنشاء صفحات على الشبكة، فالنشر على اإلنرتنت مل يعد حيتاج حىت لشراء 

كما تقرتح خدمات املدوانت أيًضا تصاميم مسخرة ابلكامل لالختيار وذلك بضغطة واحدة، وابلتايل فإنه . احة على خادم مامس
 .سيكون إبمكان املستخدم احلصول على مدونة تعمل تقنياً بشكل ممتاز يف بضعة دقائق وتتمتع شكلًيا مبظهر احرتايف

قيوًدا تقنية وشكلية، فحني يرغب مستخدم اإلنرتنت يف ( ويكي)التأليف احلر كما يلغي اجلانب التعاوين القوي على برامج 
نشر معلومات معينة على هذه الربامج سيتأتى له ذلك دون احلاجة إىل القلق بشأن تدابري التهيئة والتنسيق اليت ميكن أن يقوم هبا 

إدخال حتسينات على تصميم وتنسيق وينطبق ذلك، على ويكبيداي مثال حيث ميكن للمستخدمني . مستخدمون آخرون
صفحات ويكيبيداي أو إضافة روابط داخلية ابلصفحات املعاجلة ملواضيع ُمثارة يف املنشورات احلديثة يف الوقت الذي تضمن فيه 

ات روبواتت إدماج املقاالت اجلديدة يف شبكة النصوص التشعبية للموسوعة إبعادة إرساهلا ابجتاه مقاالت مشاهبة مكتوبة بلغ
 .أخرى

فاملستخدم . هو يف الواقع معاجلة املعلومات والعمل املشرتك وكذلك التفاعل االجتماعي 2.0فما يتم تطويره على الشبكة 
الذي مت حتريره من اجلوانب التقنية للنشر على اإلنرتنت سيتمكن من الرتكيز كلًيا على طريقة تعامله املشرتك وعلى الضوابط 

فضاًء للعمل والتفاعل  -شأهنا يف ذلك شأن الكثري من املواقع و  - 2.0كما تعترب الشبكة . االجتماعية اليت يتم فيها تعامله هذا
على معاجلة البياانت آلًيا ومن مَثل معاجلة املعلومات من قبل  -كما ذكر ذلك تيم أوريلي   -املشرتك، وفضاًل عن ذلك تركز 

 .املستخدم املتشارك واحملرر من كل اجلوانب التقنية والشكلية للنشر
فضاء مميز للقيام بتنفيذ منهًجا للتفاعل املشرتك وذلك حبكم طبيعة عملها واإلجراءات  2.0الشبكة لقد أوضحنا للتو أن 

من  -على األقل  –وسوف نوضح اآلن كيف ميكن للتفاعل على الشبكة أن حيور عنصرين أساسيني . النامجة عن استخدامها
وللقيام هبذا، اعتمدان على التجربة اليت أجريناها يف . لمني ابملعلمدوافع املتعلمني وعالقة املتع: عناصر املوقف التعليمي والرتبوي

 .34 2007جامعة زالزبورغ عام 
 من عوامل الدافعية واجلودة: وفق قيد عالئقي( املشرتك)التعامل . 3.4

ية لطلبة اللغة كان قد اقرتح تنفيذ عدة مهام اتصالية كتابية وذلك يف درس لغوي يهدف إىل تعميق وتقوية الكفاءات الكتاب
َه بعض هذه املهام  كتابة سرية ذاتية، ورسائل دوافع، وسري )الفرنسية كلغة أجنبية الذين سيمتهن أغلبهم مهنة التدريس، وقد ُوجِّ

علم فقط، ابملقابل مت نشر مهمتني أخريني على اإلنرتنت...( ذاتية لكتاب وأدابء
ُ

ُنشرت انتقادات للقطات قصرية : ليقرأها امل
ويف . 35ة على مدونة مفتوحة هلذا الغرض ومت إنتاج مقاالت على املدن اليت ينحدر منها الطلبة لصاحل موسوعة ويكيبيدايوجديد

هناية الدرس، ُأجريت مقابالت مع الطلبة حول دوافعهم من وراء تنفيذ األنشطة املقرتحة وحول اجلوانب اإلجيابية والسلبية لكل 
 .نشاط من هذه األنشطة

                                                           
34

 Ollivier C., 2007. 
ستطيع أن نقرتح على املستوايت األقل كفاية كما  ن. هذه املهمة االتصالية موجهة إىل طلبة متخصصني يف اللغة الفرنسية كلغة أجنبية والذين ميلكون مستوى كاف جداً إلجنازها 35

وتقل املتطلبات اللغوية على هذه املواقع بينما يقوى اجلانب التفاعلي املشرتك خاصة إذا ما مت اختيار منتدايت حيوية (. كالرحالت والطبخ على سبيل املثال)املشاركة يف منتدايت 
 .ونشطة
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اابت الطلبة وبشكل واضح أن الكتابة على ويكيبيداي حفزهتم بشدة أكثر من كتابة النصوص اليت يقرأها املعلم وأظهرت إج
 فقط وحىت أكثر حتفيزًا أيًضا من كتابة السري الذاتية ورسائل الدوافع اليت يعرتف الطلبة بقيمتها العملية واليت كانوا هم أبنفسهم قد

وبلغ معدل التحفيز للنشر على ويكيبيداي لدى الطلبة املشاركني يف . س يف بداية الفصل الدراسيطالبوا بتضمينها يف برانمج الدر 
، تسعة طلبة من أصل مخسة (متحفز جًدا) 6إىل ( غري متحفز ابملرة) 0درجات على مقياس يبدأ من  6املهمة القيمة املتوسطة 

على ويكيبيداي مشريين إىل أن هذا النشاط كان قد حفزهم إىل أعلى فيما يتعلق ابلنشاط  6عشر طالًبا قاموا بتظليل اخليار رقم 
وعند حتليل إجاابت الطلبة لغرض توضيح اجلوانب األكثر إجيابية للتجربة ثبت أن أكرب عوامل التحفيز والدافعية هي . درجة

 .مبادئ وأسس منهج التفاعل املشرتك
فاعترب الكثري منهم أن . ة حبقيقة أن األمر تعلق بعملية نشر واقعيةومن اجلوانب اإلجيابية واحملفزة بشكل خاص تشبث الطلب

هو أحد عوامل التحفيز والدافعية، " للمعلم أو لصاحلنا"حقيقة نشر النشاط وقراءة املستخدمني اآلخرين له وعدم كتابته فقط 
وتسجل أيًضا يف نفس هذا االجتاه . متعلم، وأيضا ختطي إلطار جمموعة األقران/ وبعبارة أخرى يعترب جتاوز للعالقة معلم 

ولقد أخرج الطلبة من ". عمل له معىن / عمل ذو نتيجة مستدامة  –شيء حقيقي " ، "سيقرأه اجلميع" مالحظات من قبيل
وسط تفاعل " من أجل الواقع"يتعلق األمر ابلعمل : تلقاء أنفسهم العناصر األساسية اليت ذكرانها يف تقدمي هنج التفاعل املشرتك

 .  اجتماعي مشرتك حقيقي ؛ لقد قرأ ما كتبناه القراء الذين توجهنا إليهم حقاً 
ومن نفس هذا املنظور ، شعر الطلبة أيًضا أن التعديالت اليت أجراها املستخدمون اآلخرون على مقاالهتم كانت مبثابة 

لقد فوجئت بشكل إجيايب أبن أرى غريي من املستخدمني يقرأ منشوري ويدخل عليه بعض  ») مالحظات حمفزة للغاية 
ل اآلخرون ما كتبت ]...[ هذا ممتع جًدا ألنك » ، «التعديالت  إن النشر بصيغة ويكيبيداي وسرعة (. «تالحظ كيف يُ َعدِِّ

لبة ويرتك لديهم انطباًعا أبن مسامهاهتم كانت تؤخذ يبهر الط( مسالة ساعات قليلة –وحىت غالًبا  –وهذا أحيااًن )تنفيذه عامة 
وإضافة إىل ذلك، فقد بلغت العديد من . على حممل اجلد وأبهنا ُدجمت بشكل اتم يف املوسوعة وأصبحت ابلتايل مرجعا عاملياً 

ل حمرك البحث جوجل، املنشورات ما يبحث عنه الكثري من الناشرين على اإلنرتنت وحتديًدا االعرتاف مجدواها وأمهيتها من قب
ومع ذلك فإننا نعلم أبن جوجل . فنجدها تظهر واقعًيا يف الرتاتيب األوىل لنتائج حبث ما  أجري على حمرك البحث جوجل فرنسا

فاعرتاف جوجل ليس اعرتاف يتم . النتائج وفق الروابط اليت ينشئها املستخدمون اآلخرون مع صفحة معينة -إىل حد ما  -يرتب 
 . وت، ولكنه اعرتاف اجتماعيبواسطة روب

لقد أكد بعض الطلبة أيًضا على أن النشر حول موضوع مألوف لديهم أو كان ينبغي أن يكون مألوفًا لديهم هو أمر حمفز 
فسواء كان لديهم معرفة متأصلة مبدهنم األصلية، أو كان ينبغي عليهم القيام أبحباث، فلقد شعروا يف هناية الطاف . بشكل خاص

 .صلوا على خربة وخاضوا جتربة قابلة للمشاركة على موقع موسوعيأبهنم حت
فلقد أدرك الطلبة وبشكل كبري حقيقة أن نتاجهم كان ينشر . وللوعي ابلقيود العالئقية وقع إجيايب على جودة ونوعية النتاج

زد على ذلك، فإن . حبقوق وواجبات على موسوعة إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت وأهنم ابلتايل كانوا يف عالقة اجتماعية حمكومة
اندماج املستخدم الناشر يف عالقة قوية من التفاعل  36ويكيبيداي حتدد وبوضوح على صفحتها املخصصة للقواعد الداخلية

                                                           
36

 https://fr.wikipedia.org 
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ولكن عليهم يف نفس الوقت بعض الواجبات جتاه اآلخرين ( مثل حق االحرتام)للناشرين بعض احلقوق » : االجتماعي
عني هبذه الواجبات املرتبطة ابلعالقة اليت أدخلتهم فيها مشاركتهم احليوية على ويكيبيداي، ومدركني ابلتايل وا. « .واجملموعة

للمسؤولية اليت يقتضيها النشر على اإلنرتنت، أكد الطلبة على تطور روح االهتمام ابلتصويب لديهم أكثر منه يف حالة قيامهم 
 

ُ
على املعلومة واللغة على حٍد  -مالحظة مهمة  –وتؤثر هذه الروح بنفس القدر . علم وحدهمبهام اتصالية يعود فيها النتاج إىل امل

فالنشر على ويكيبيداي يتطلب منهم احلصول على املعلومات وتقييمها وفرزها واختيارها وأن يصيغها يف نص مكتوب بلغة . سواء
 .تالئم تطلعات الُقرلاء

ع املتعلم إىل مزيد من التدقيق واالنتباه يف كتابته ويسمح ابلنشر على مستوى من إن نشر النصوص على موقع إلكرتوين ال يدف
علم

ُ
 .التفاعالت االجتماعية احلقيقية فقط بل يتعداه ليسمح أيًضا بتقومي وتنقيح العالقة بني املتعلم وامل

 متعلمون/ تقومي العالقة ُمعلم . 3.5
املتعلمني، بل ميكن أن يلعب دور ذلك اخلبري الذي يقدم املساعدة والنصح خالل مل يعد املعلم هو الوجهة النهائية لنتاج 

إذا، مل يَ ُعد يؤول إليه احلكم على نتاج املتعلم، هذا . عملية الكتابة وحترير النصوص بصفته خبري وكذلك بصفته شخص عادي
. ثال، الذي يعترب املصدر لتحسني جودة نص ماالدور يعود إىل املتلقي احلقيقي للعمل، إىل جمتمع ويكيبيداي، على سبيل امل

ولضمان . فبالتخلص من دوره كُمقيم، سيكون إبمكانه أن يصبح هو نفسه وبكل ما تعين الكلمة فاعاًل يف عملية إجناز املهمة
آخرون اللجوء إىل جودة اللغة يف منشوراهتم، جلأ العديد من الطلبة إىل بعض الناطقني ابلفرنسية مبعرفتهم، يف الوقت الذي فضل 

، ولكن هناك أيًضا البعض من ارسل إلينا نصوصهم Orthonet37خدمة التصحيح اإللكرتوين على اإلنرتنت مثل اورتونت 
 .قبل النشر طالبني منا تصحيحها لكي تتناسب هذه النصوص مع املستوى املأمول لدى جمتمع ويكيبيداي من الناحية اللغوية

ولكن ليس ابليسري احلصول على فضاءات جلعل . واضحة وبديهية 2.0هج التفاعلي على الشبكة إن مزااي القيام بتنفيذ الن
ومن هنا جاء مشروع أورويب حتت إشرافنا يُعىن حتديدًا ابقرتاح وتقدمي . املتعلمني يتفاعلون عليها بسبب مستواهم بشكل خاص

 .مثل هذه الفضاءات للمتعلمني
4 .Babelweb – موقع يتيح القيام بتنفيذ هنجا تفاعلًيا مشرتًكا 

ويهدف هذا . بدعم من اللجنة األوروبية 38Babelwebواستنادًا على هذه األفكار واخلربات، أطلق املشروع األورويب 
نفيذ هنجاً املشروع على تصميم وتنفيذ موقع خدمي وتعليمي لثالث لغات رومانية هي اإلسبانية والفرنسية واإليطالية ويقوم بت

 .تفاعلياً مشرتكاً لتعليم هذه اللغات
وقابلة لكي تُنجز على اإلنرتنت  39مناذج متمحورة حول مهام اتصالية مشرتكة بني اللغات الثالثة Babelwebويطور 

 –وتتيح هذه املهام االتصالية للمتعلمني فرصة (. ابألساس برامج أتليف حر ومدوانت) 2.0بفضل استخدام أدوات الشبكة 

                                                           
ل الساعات ة مقدمة من اجمللس الدويل للغة الفرنسية وخاصة إلرسال النصوص لفريق خمتص لغرض تصحيحها والذي يعيدها لكتاهبا ابلربيد االلكرتوين خالاورتونت هي خدم 37

 http://orthonet.sdv.frواألايم التالية 
38

 www.babelweb.eu. 
يسعى املشروع إىل املسامهة يف نشر فكرة الفهم املتشارك وإىل تطوير التعددية اللغوية امللبية للحاجيات ؛ فاملتعلمون مدعوون  ابإلضافة إىل اقرتاح املهام املشرتكة بني الثالث لغات، 39

 ،إىل أن يدركوا أبهنم قادرون على الفهم بشكل كبري ملنشورات املتعلمني واملستخدمني الناطقني ابللغات الرومانية األخرى
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. أن يقوموا أبمور ملموسة يف إطار التفاعل االجتماعي املشرتك احلقيقي -املشروع يستهدف املراهقني األكرب سًنا والطلبة والبالغني
وتقرتح فضاءات النتاج والتبادل العشر املستحدثة القيام مبهام اتصالية على مستوى الكتابة مصحوبة ابلصور والصوت واملقاطع 

 :ضاءات هياملرئية، وهذه الف
أن ينشروا على هذه املدونة مقال عن رحلة قاموا هبا سواء كان  Babelwebميكن ملستخدمي . اي الرحالتاحك -

 .هذا املقال معززًا ابلصور والصوت واملقاطع أو غري معزز
 .إبمكان املستخدمني أن يعرضوا أو يوصوا بفيلم أحبوه واستمتعوا به !فيلم ال ينبغي تفويته  -
والذي عرف جناًحا ابهرًا  Babelwebويتعلق األمر أبول فضاء للنشر والتبادل أطلق من  .يف العامل أمجل مكان -

ففي الوقت الذي . أن يعرضوا ما يروه أمجل مكان يف العامل( أو غريهم)فعلى هذه املدونة ميكن للمتعلمني . ابلفعل
بصور، وقد مت ابلفعل التعليق على عدد من  اختار فيه البعض تقدمي نصوص، اختار البعض اآلخر عرض نصوص معززة

 .املقاالت من قبل بعض القراء

 
  Babelwebمدونة من مشروع  – أمجل مكان يف العامل: 3منوذج 

يدعو إىل الكتابة بطرقة تعاونية عن رحلة ( الويكي)وهو برانمج أتليف حر . األوديسة اجلديدة -
 .لشخصيات خمرتعة

ملدونة إمكانية مشاركة وصفة معينة ابلصور أو ابملقاطع املرئية مع وتوفر هذه ا. وصفيت املفضلة -
 .اآلخرين Babelwebمستخدمي 

ميكن لكل مستخدم على هذا الفضاء أن ينزل شرًحا وتفسريًا مسموًعا أو مرئًيا لقصيدة  .قصائد حرة -
 .معينة لغيوم ابولونري أو نشر قصائد أخرى
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تقدمي عرض مرئي لشخصية من حميطه يُفرتض أبهنا وتتيح هذه املدونة للمستخدم  . شخص ما -
 .ستستحوذ  على اهتمام زوار املوقع

سيكون إبمكان املستخدمني على هذا الفضاء ترك رسومات مصحوبة بنصوص . ارسم يل حياتك -
 . قصرية تعرض جوانب من حياهتم أو من يومياهتم

ف ألشول أن يكون الذراع اليمىن كي: على شاكلة)سيتعلق األمر بتجميع اسئلة عبثية . عامل عبثي -
 .وجتميع إجاابت حمتملة عنها( ألحدهم؟

ويقرتح هذا الفضاء وضع صورة لقطعة من أاثث البيت طلًبأ لنصائح متعلقة ابلديكور . ديكور جديد -
 .Babelwebمن املستخدمني اآلخرين ل 

أبهداف تعليمية معرفة وواضحة املعامل لكي مبنظور تدريسي حبت و( ويكي)صممت كل هذه املدوانت وبرامج التأليف احلر 
على حسب احلالة، ولكنها تغطي القدر اليسري من اجلانب  B1، أو A2، أو A1ميكن استخدامها ابتداًء من املستوايت 

للمعلمني الذين  40فقد مت ترحيلها إىل بوابة موازية...( تعريف األهداف، واملساعدة اللغوية)الرتبوي، أما اجلوانب التدريسية 
سيجدون عليها قسائم واستمارات تربوية تشري إىل أهداف كل مهمة من املهام وكذلك املستوى الذي جيب أن تنجز فيه ؛ كما 

كما يتاح أيًضا على هذه البوابة العديد من األنشطة . توفر هذه القسائم أفكارًا عن إجناز املهام صحبة جمموعات من املتعلمني
 .عليمية هتدف إىل اكتساب وإعمال املعارف والقدرات الالزمة إلجناز املهاموالتمارين الت

وقد مسح هذا خبلق فضاءات نشر وتبادل تفتقر إىل الوجبات التدريسية وقريبة من العديد من املواقع التشاركية املوجودة على 
هار ضلوعه يف احلياة الواقعية وأنه يصل وهكذا يعتزم املشروع إظ. الشبكة واليت تنشط وتستمر بفضل مسامهات املستخدمني

ويظل هذا التصور قائمًا طاملا أن مسامهات املتعلمني . بنفس القدر إىل الُقرلاء املتحدثني الطبيعيني للغة وإىل املتعلمني هلذه اللغة
نسوا ماجنو وفريديريك وقد الحظ فرا. ومسامهات القرأ املتحدثني األصليني للغة تتشارك الوجود على أول مدونة مت اطالقها

م ساحر جيب  -الذي يهدف إىل ممارسات تربوية مواكبة للواقع  -املنهج املوجه حنو العمل » أن  41بنيلال َصمِّ
ُ

علم امل
ُ

جيعل من امل
يف  Babelwebويذهب مشروع . «داخل املشهد احلقيقي أو الومهي، الذي يستخدمه كخلفية ( التدريسية)أن ختتفي خيوطه 

مسرح » الذي مت دجمه يف « املسرح اخلفي » ، املقتبس من مفهوم «طرق خفية يف تدريس اللغات»ه لرتسيخ مفهوم هذا االجتا
ً متثيلًيا،  -يف موقف من مواقف احلياة اليومية  -فمثلما ال يدرك مشاهد هذا املسرح أنه شاهد . ألوغستو بوال« املقهورين عرضا

أن يدرك أنه يتفاعل على موقع ُشيَد ألهداف تدريسية، بل جيب  Babelwebلى فال ينبغي كذلك على املتعلم حني دخوله ع
، وأن وجود مسامهني آخرين  2.0أن يتولد لديه انطباع على انه يتعامل مثله مثل مستخدمني ُكثُر على موقع من مواقع شبكة 

فاملشاركة واملسامهة على . Babelwebمن غري املتعلمني سيدعم رؤيته هذه وسيساهم يف نزع اخلاصية التدريسية عن مشروع 
Babelweb  2.0هي التعامل مع اآلخرين لتطوير موقع ما وتنميته واالخنراط يف تفاعل اجتماعي مشرتك للشبكة. 

 

                                                           
40

 http://edu.babel-web.eu 
41

 Mangenot F. et Oenilla F., 2009, p. 90 
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 اخلامتة
اقعية، مهام هو أن نقرتح على املتعلمني مهاًما اتصاليًة راسخًة ومدجمًة يف احلياة الو ، ن القيام بتنفيذ منهًجا للتفاعل املشرتكإ

تنشأ حول هدف واضح املعامل ويتطلب فعاًل وممارسًة او عماًل مشرتًكا داخل تفاعالت اجتماعية حتدد بشكل كبري هذا الفعل 
 .واملمارسة أو العمل املشرتك

فاعل املشرتك، فالقيام بتنفيذ منهًجا للت. إن القيام بتنفيذ منهًجا للتفاعل املشرتك، هو أيًضا جتاوز للمحاكاة أي كان نوعها
حدد لكل : يعين السماح للمتعلم أبن يطور قدرات اتصالية حقيقية وفعالة مع مراعاة اجلانب األساسي

ُ
السياق االجتماعي امل

 .عملية تفاعل واتصال
 .إنه من خالل النهج التفاعلي املشرتك يتأتى للمتعلم أن يصبح فاعاًل اجتماعًيا بكل ما للكلمة من معان

لقد ذكر املشاركون يف جتربة النشر  –ناك أي شك حول القيام ابلتفاعل املشرتك لألسباب اليت ذكرانها آنًفا فإذا مل يكن ه
، فسيتعلق األمر وبكل وضوح إبضافة مهام راسخة ومتأصلة -على ويكيبيداي أن ذلك كان يشكل أحيااًن ضغطًا بسبب التحدي 

ة يف اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات وابلتايل ابلتوضيح للمتعلمني أن اللغة اليت يف احلياة الواقعية إىل املهام االتصالية املقرتح
وأن يتفاعلوا تشاركًيا بشكل حقيقي مع أشخاص  \يتعلموهنا ميكن أن تسمح هلم وبشكل سريع أن يتفاعلوا وان يتفاعلوا بتعاون

 .آخرين من خارج جمموعة املتعلمني واملعلمني
 

 

 

 

 

 


