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 توظيف بني اللغبت تعلن: الرتبوية اللغوية البيئة
 اخلطببية الكفبية تنمية ورهبن واالتصبل اإلعالم تكنولوجيب

 الشفوية
يتمثؿ اليدؼ العاـ لمدراسة الحالية في إثارة بعض إشكاالت  _ممخصال

تعمـ المغات في البيئة المغوية التربوية، ىذه األخيرة التي تسعى جاىدة 
عمى تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ. ومف أىـ النتائج التي  لبلنفتاح

خمص إلييا الباحث، تدقيقو في مفيـو "تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ" 
البيئة المغوية التربوية"، وتحديده لمصادرىا. كما أظيرت ومفيـو "

الدراسة أنو ال يمكف لآللة أف تعوض عف اإلنساف بشكؿ كمي في 
المجاؿ التعميمي عامة، وتعمـ المغة بشكؿ خاص، ألف حوسبة تعمـ 
المغة تحتاج الستحضار الكفاية الخطابية والسياؽ التواصمي. وفي 

دـ الباحث مجموعة مف التوصيات، أىميا: ضوء النتائج السابقة، فقد ق
عدـ حصر تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في العمؿ اإلداري، وضرورة 
استحضار المصادر التي تغترؼ منيا البيئة المغوية التربوية، وكذا 
عدـ االتكاء التاـ عمى اآللة في تعمـ المغة، كما أكد، أيًضا، عمى 

ة الشفوية، والعمؿ بفكرة "تعمـ المغة أىمية االرتكاف إلى الكفاية الخطابي
 ."بالتواصؿ" وليس فقط "تعمـ المغة ألجؿ التواصؿ بيا

: البيئة المغوية التربوية، الكفاية الخطابية الشفوية، الكممات المفتاحية
 .تعمـ المغات، تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ

 مقدمة. ال1
يحيؿ مفيـو البيئة المغوية التربوية التعميمة عمى      

االستعماالت المغوية في الوسط التربوي والتعميمي، مف لدف 
مستعممييا. ومع ولوج اآللة إلى المجاؿ التعميمي، أمكف الحديث 
عف "حوسبة البيئة المغوية التربوية". وىذا الوضع المغوي التربوي 

البيئة المغوية التربوية في يطرح جممة مف التساؤالت حوؿ واقع 
ظؿ الحضور المتزايد لآللة إلى جانب اإلنساف، واقع يطرح 
مجموعة مف االنشغاالت، تحاوؿ الدراسة الحالية أف تكشؼ عف 
بعض جوانبيا. وال شؾ أف امتبلؾ المغات ال يتحقؽ بحفظ 

 قواعدىا، وترصيد المعارؼ حوليا وكفى، بمساعدة اآللة أو 

ي المغة أف ُتكتسب باالستعماؿ، وأف يتـ بدونيا، فاألصؿ ف
 .تعمميا بالتواصؿ، ال أف يتـ تعمميا ألجؿ التواصؿ فحسب

 مشكمة الدراسة. 2
في خضـ التطور المتسارع لتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ،      

وفي ظؿ حضورىا المتزايد بالمجاؿ التعميمي، ُتطرح إشكالية 
مع الفعؿ التعميمي ككؿ، وتعمـ المغات   (Pertinence)المبلءمة

بشكؿ خاص، عمى اعتبار أف العنصر البشري ُيعد أساسيِّا في 
اكتساب الكفايات التواصمية، وكذا السياؽ التواصمي. وانطبلقا 
مف ىذا االنشغاؿ، يأتي الحديث عف الكفاية الخطابية، كمنطمؽ 

 .المغوي االنغماس لتحقيؽ أساس
 أسئمة الدراسة . أ

بيف التساؤالت اإلشكالية التي يطرحيا استعماؿ اآللة في مف 
عبلقتو بالمغة في الوسط التربوي التعميمي، والتي تسعى الدراسة 

 :الحالية لئلجابة عنيا
ما المقصود بتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في المجاؿ  -

 التربوي؟
 ة؟يالتعميمتعنيو البيئة المغوية التربوية  ما الذي -
لمتعمـ أف ينغمس في المغة ويمتمكيا باالتكاء ا اعةىؿ باستط -

  الكمي عمى اآللة؟
أمف المقبوؿ، أخبلقيِّا وتربويِّا، ترؾ المتعمـ يتوجو بسؤالو لآللة  -

 عوض توجييو لئلنساف؟
لماذا الكفاية الخطابية الشفوية؟ وما الذي يمكف أف تقدمو  -

 لتعمـ المغات؟
 أهداف الدراسة . ب

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحديد معنى تكنولوجيا اإلعبلـ      
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واالتصاؿ في المجاؿ التربوي، وكذلؾ مفيـو البيئة المغوية 
التربوية. كما تسعى، أيضا، إلى إثارة بعض التساؤالت التي 
تواجو فعؿ التعمـ اإللكتروني بشكؿ عاـ، وتعمـ المغات بشكؿ 

ت التي تواجو خاص، مف خبلؿ الوقوؼ عند بعض التحديا
حوسبة تعمـ المغة. ىذا، وتقدـ الدراسة الكفاية الخطابية الشفوية 

 كأحد المقاربات التي تبلئـ تعمـ المغة واالنغماس
(Immersion)  فييا. كذلؾ، تسعى ىذه الدراسة إلى الوقوؼ

عند أىمية تبني الكفاية الخطابية الشفوية واالرتكاف إلييا كأساس 
 .في امتبلؾ المغات

 أهمية الدراسة ج.
تتجمى أىمية الدراسة في إثارة النقاش حوؿ تواجد تكنولوجيا      

اإلعبلـ واالتصاؿ في الفعؿ التعميمي عامة، وتعمـ المغة بشكؿ 
خاص، بالتركيز عمى البعديف التعميمي التربوي واألخبلقي، 
واإلضافة التي تقدميا اآللة في التعمـ عامة، وتعمـ المغة بشكؿ 

ا المشاكؿ التي تواجو المعالجة اآللية لمغة بغرض خاص، وكذ
تعمميا. كما تقدـ الدراسة الكفاية الخطابية كاختيار مبلئـ 

 .لبلنغماس في المغة
 الطريقة واإلجراءات. 3

 منهج الدراسة . أ
بالنظر إلى الطبيعة النظرية لمبحث، فقد اعتمد الباحث      

مبلءمتو لمبحث، لعمى المنيج الوصفي التحميمي، ألىميتو وكذا 
باالعتماد عمى األدبيات والدراسات التي تناولت موضوع 
تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في عبلقتو بالتعمـ عامة، وتعمـ 

عمـ المغات بيات المتخصصة في تدالمغة خاصة، وكذلؾ األ
 .واستعماليا

 حدود الدراسة . ب
يقتصر البحث عمى التعريؼ بتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ،      

وعمى تحديد مفيـو البيئة المغوية التربوية، ثـ رصد بعض 
عتماد عمى تكنولوجيا الالتحديات التي تواجو تعمـ المغة با

ى الكفاية اإلعبلـ واالتصاؿ، ليقدـ الباحث المقاربة القائمة عم
 .كأحد المداخؿ األساسية المتبلؾ المغة ،الخطابية الشفوية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 4
  أواًل: التكنولوجيا والتعميـ

 ال شؾ أف التكنولوجيا الحديثة فرضت نفسيا عمى معظـ     
مجاالت الحياة اليومية، والمجاؿ التعميمي بدوره لـ يكف في منأى 

فمعظـ المتعمميف يمتمكوف عمى األقؿ، آلة حاسبة عف ذلؾ؛ 
وىاتًفا محمواًل ذكًيا، أو حاسوًبا. والمدارس اإللكترونية اختيار 

[، بالنسبة لممسئوليف التربوييف 1تربوي وسياسي استراتيجي ]
والسياسييف عمى حد سواء؛ ألنو يسمح بالتحكـ بشكؿ منظـ 

وحضور التكنولوجيا  وشامؿ في المتغيرات االقتصادية والتربوية.
 [؛ إذ يحيؿ أالف شاببلف2في مجاؿ التعميـ ليس شيًئا جديًدا ]

[2] (CHAPTAL) ،مثبل، عمى السفسطائييف، وأفبلطوف ،
وسقراط، وتقنيات التعميـ التي ابتدعوىا واستعمموىا كطرؽ 
لمتعميـ. ومعمـو أف التكنولوجيا ال ترتبط بمعطيات التكنولوجيا 
الحديثة وكفى، بؿ إنيا قديمة قدـ الجنس البشري نفسو؛ إنيا 

ميما  تحيؿ عمى كؿ األدوات التي صنعيا اإلنساف، أو اكتشفيا،
إف  وعموًما،كانت بساطتيا، لمساعدتو عمى القياـ بأعماؿ. 

ف كانت  التكنولوجيا ترتبط بكؿ ما ىو تطبيقي عممي، حتى وا 
األدوات المصنوعة مف األحجار في العصور الحجرية. ففي 

 (CHAPTAL) [2]  تاؿلمتكنولوجيا التربوية، ينقؿ شابتعريؼ 
لة ومثيرة يستعمميا تصوًرا قديًما، جاء فيو:" كؿ أداة فعا
[، أي كؿ الوسائؿ 2المدرسوف غير االستعماؿ البسيط لمصوت" ]

 .التعميمية التي يعتمد عمييا المدرس، غير طريقة اإللقاء المباشر
[ ولوج 3مراحؿ ] ومف جيتو، تتبع جورج لويس باروف     

التكنولوجيا الحديثة إلى مجاؿ التربية والتعميـ، ومما توقؼ عميو، 
 في الثمانينيات استمر الحديث عف "تكنولوجيا التربيةأنو 

"(Technologie de l’éducation) ليظير في نفس الوقت ،
وفي  (Technologie éducative) مفيـو التكنولوجيا التربوية

أف جامعة الكبيؾ  (BERGER) يبلحظ برجر .1982سنة 
تحتضف شعبة" التكنولوجيا التربوية". وفي (UQAM)  بمولاير

، كانت تدرس مادة" تكنولوجيا التربية"  (paris III)باريس ثبلثة
في تخصص في عمـو التربية. ويتقوى حضور التكنولوجيا في 
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التعميـ في الثمانينات، حيث شيدت ىذه الفترة تطور المعمومات؛ 
وخبلليا، يبدأ الحديث عف التعمـ بمساعدة 

  (Enseignement assisté par ordinateur).الحاسوب
وفي نياية التسعينيات، ومع بروز اإلنترنت، يشرع في الحديث 

، خاصة في التعميـ (e- Learning) عف التعمـ اإللكتروني
 .العالي، وتعميـ الكبار عامة

عمى أف فكرة (BARON) [3]  وبدوره يؤكد باروف     
تكنولوجيا التربية ولدت في الستينيات، إذ يحيؿ عمى تعريؼ 

، جاء فيو أف تكنولوجيا (BRUNSWIK, 1970) لبرونسويؾ
التربية ىي" مجموع األدوات الحديثة الناجمة عف ثورة االتصاؿ، 
والتي يمكف استعماليا ألىداؼ تربوية تعميمية، بدًءا مف الوسائط 
الفوتوغرافية، ومروًرا بالوسائؿ اإللكترونية، ثـ انتياًء بالحواسيب" 

نت تعرؼ الكتب والمكتبات [. ومع انتشار الحواسيب واإلنتر 3]
كبيًرا، إذ تبدأ ىيمنة الوثائؽ اإللكترونية عمى  تزايًدااإللكترونية 

 وأالوثائؽ الورقية، بؿ إف بعض المؤسسات الخاصة اتجيت 
تتجو نحو العمؿ بػ"صفر ورقة". والوثيقة اإللكترونية ىي كؿ 
وثيقة" أنتجت أو أرسمت أو استقبمت، لمتأثير أو اإلعبلـ، في 

[، أي كؿ الوثائؽ الُمنتجة و/أو الُمنظمة 4يغة إلكترونية" ]ص
و/أو الُمستعممة إلكترونيِّا. وتأسيًسا عميو، فإف الوثيقة اإللكترونية 
التربوية ىي كؿ وثيقة إلكترونية تستعمؿ في المجاؿ التربوي 

 .التعميمي ولغاية أو ىدؼ تربوي تعميمي
تصاؿ تغييرات كبرى ولقد أحدثت تكنولوجيا اإلعبلـ واال     

داخؿ المنظومة التربوية في الدوؿ المتقدمة، كػ" تصور منظـ 
لمتعمـ وتقويـ مساره في شموليتو، وكدراسة تطبيقية لتطوير 

[. وال جداؿ في أف دمج 4] وتشجيع أنظمة التعميـ والتكويف"
لو  تتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في المجاؿ التربوي كان

 ]:5] إيجابيات عديدة، لعؿ أىميا
 .أتاحت إمكانية شخصنة التكويف -
تنمية أدوات العمؿ التعاوني المتبلؾ سموؾ ميني أكثر  -

 .مبلءمة لموضعيات الحقيقية
 إف تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ تسمح لممتعمميف بإمكانية      

ع التعمـ الذاتي، وبالعمؿ والتعمـ عف بعد في مجموعات أرب
وعشريف ساعة عمى أربع وعشريف ساعة، وطيمة أياـ األسبوع. 
فيي تتيح لمباحثيف عف المعرفة فرًصا إلرضاء فضوليـ 

شباع رغباتيـ وميوليـ المعرفي ،المعرفي  .وا 
، فقد (,FIESCHI & Al) [5] أما بالنسبة لفيشي، وآخروف 

وفرت تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ مجموعة مف الفرص لمتعمـ، 
 ]:5يمكف تمخيص بعضيا كاآلتي ]

 .تسيؿ استقبللية الطالب -
 .تقدـ أدوات البحث عف المعارؼ -
 .تسمح بالوصوؿ لممعمومة عبر اإلنترنيت -
 .تشجع عمى اكتساب طرؽ التفكير في حؿ المشكبلت -
 .تسمح بتقويـ المعارؼ المكتسبة -

إمكانية لمتعمـ الوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ ال تتيح إف تكنو      
التعمـ بحرية واستقبللية فقط، بؿ تسمح لو بإجراء تقويـ ذاتي 
لتعممو ومكتسباتو، لما تقدمو لو مف معارؼ وتماريف وحموؿ، 

 .تمكنو مف اختبار معارفو والتحقؽ مف إنجازاتو
وواضح أف تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التعميـ، تتجاذبيا 

 (,BARON) [3]: أربعة محاور أساسية
 .معينة، غير المتصمة بمادة تعميمية (logiciels) البرامج •
 .مختمفةأدوات معموماتية خاصة بمواد  •
 .لمتعميـالمعمومات كموضوع  •
 (.الوسائؿ التعميمية )تكنولوجيا التعميـ •

وعموًما، فإف حضور تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في      
لتعميـ إلكتروني يرفع التربية كاف نتيجة لسعي الدوؿ المتقدمة 

مف جودة أنظمتيا التعميمية، ولتخريج طبلب يتقنوف التكنولوجيا، 
وقادريف عمى توظيفيا في سوؽ العمؿ، تحقيًقا لمتنافسية 

 .االقتصادية المطموبة
ويبدو مف خبلؿ األدبيات المتناولة لمفيـو تكنولوجيا      

و يشمؿ ، أن(TICE) المعمومات واالتصاؿ في المجاؿ التعميـ
كؿ األدوات المعموماتية وشبكة اإلنترنت، التي تستعمؿ في 
عمميتي التعمـ والتعميـ، سواء داخؿ الفصوؿ الدراسية أو خارجيا، 
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بشكؿ جزئي أو كمي. فيو خيار استراتيجي مف شأنو أف يجعؿ 
 .المتعمـ ُيقبؿ عمى التعمـ مدى الحياة

 :ثانًيا: البيئة المغوية التربوية
أف تحديد مفيـو "البيئة المغوية التربوية"، يحتاج أواًل ال شؾ      

" البيئة المغوية"، وىذا األخير يفرض بدوره التعريج  لتحديد مفيـو
" البيئة". ففي تحديده المغوي لممصطمح، يذىب ولياـ  عمى مفيـو

، إلى أف أصؿ المصطمح (,MACKEY) [6] فرنسيس مكاي
، (Oikos) يوناني ، وأصميا(Ockologie) ىو كممة" أكولوجي

[. وقد ارتبط مفيـو البيئة في بداياتو بأوساط 6] ويعني المجاؿ"
ومجاالت عيش الكائنات، لكنو سرعاف ما لبث أف ىاجر إلى 
العديد مف المجاالت والمياديف، إلى أف ولج المجاؿ االجتماعي. 
وحينيا ظير مفيـو البيئة المغوية، عمى اعتبار أف المغة مف أىـ 

كائف  بأنيات التي تقـو عمييا المجتمعات، بؿ توصؼ المرتكزا
حي، ينمو ويحيا ويموت، شأنو شأف الكائنات الحية األخرى. 
" البيئة المغوية" عمى أف  وتجمع الدراسات المؤرخة لمفيـو
استعمالو يعود إلى المساني النرويجي إينار 

، وذلؾ في سياؽ عممو عمى  (HAUGEN, 1972)ىوغف
ويجية )البوكماؿ(. وقد أصدر وقتيا مؤلفو تقعيد المغة النر 

  (The Ecology of Language)"الموسـو بعنواف" بيئة المغة
 :القوؿالبيئة المغوية ب (,HAUGEN) [7] ويعرؼ ىوغف     

[. مف ىنا 7البيئة الحقيقية لمغة ىي المجتمع المستعمؿ ليا" ]"
يشير فإف بيئة لغة ما ىي المجاالت التي تستعمؿ فييا، وكما 

تظير البيئة المغوية كتفاعؿ بيف  " (,FILL) [8]:إلى ذلؾ فيؿ
[، أي المحيط الذي يتواصؿ بالمغة ألجؿ 8المغة ومحيطيا" ]

أغراض تواصمية. وُمَؤكٌَّد أف دراسة وفيـ البيئة المغوية، تستدعي 
رصد الظاىرة المغوية في كؿ تجمياتيا ومجاالت حضورىا. وفي 

تحديد مجاالت عمؿ الباحثيف ىذا السياؽ، حاوؿ ىوغف 
الميتميف بالبيئة المغوية في" دراسة التفاعبلت بيف لغة ما 

 ].8وبيئتيا" ]
، فقد رأى مف جيتو أف (,MACKEY) [9] أما مكاي     

الدراسات الميتمة بالبيئة المغوية، يجب أف تنشغؿ بمحاولة فيـ" 

المغوية" أسباب تغير السموؾ المغوي، ونتائجو عمى الجماعات 
[. وعميو، فإف التصوريف يمتقياف في ربط المغة بمحيطيا 9]

االجتماعي، لفيـ تغيرات السموؾ المغوي، وبتعبير آخر، ىي 
 [7]دراسة التغيرات الحادثة في المغة وبيا. وقد حدد ىوغف

(HAUGEN, 1972,)  الئحة لعشرة مواضيع، يمكف لمميتميف
 تيا، في إدراؾ تعدد بالبيئة المغوية العمؿ عمييا. وألىمي

 ]:7كاآلتي ] قدميامجاالت حضور المغة،  
 .مكانة لغة ما بيف المغات المتواجدة معيا -
 .المغةمستعممو تمؾ  -
 .مجاالت االستعماؿ والتواصؿ بيا -
 .المغات التي تستعمؿ إلى جانبيا، مف لدف نفس المستعمميف -
 .النوعيات المستعممة -
 .طرؽ الكتابة المعتمدة -
 .مستويات التقعيد فييا -
 .الدعـ الرسمي الذي تتمقاه -
 .مواقؼ المستعمميف مف المغة -
 .تحديد وضع المغة بيف لغات العالـ -

ف كانت البلئحة غير نيائية، متداخمة       ىي، إًذا، مجاالت، وا 
فيما بينيا. ولذلؾ، فإف أي تقوية لمغة تحتاج لدعميا في كؿ 

واستعماليا، بؿ وخارج حدودىا الجغرافية. مجاالت حضورىا 
لتقوية المغة،  (input) ويبقى المجاؿ التعميمي أىـ ُمدخؿ

والحفاظ عمى بيئة لغوية سميمة تضمف االستمرار لحياة المغة. 
عمى أف"   (,HAUGEN) [7]وفي ىذا اإلطار، يؤكد ىوغف

البيئة المغوية تتحدد أوال بمف يتعمموف المغة، ويستعممونيا، 
 ].7وينقمونيا لآلخر" ]

إف استمرار وجود لغة متعمؽ بانتشارىا، وىذا األخير يتحقؽ      
بفضؿ تعميميا وتعمميا واستعماليا عمى نطاؽ واسع. بؿ إف 
العممية برمتيا متوقفة عمى التعمـ، فبل يمكف لُمغة أف ُتستعمؿ ما 

 لـ تَُتَعمَّـ. وفي نفس االتجاه، يشير جاؾ موراي
(MAURAIS,)  [10] إلى أف" التنمية تمر عبر التربية، وىذه

[. وكذلؾ األمر فإف 10األخيرة بدورىا تمر عبر التييئة المغوية" ]
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نجاح كؿ سياسية لغوية يقـو أساًسا عمى تخطيط 
متيف لمغة، في بناء أنظمتيا   (language Planning)لغوي

الداخمية، وىو مف عمؿ المغوييف، ثـ التخطيط الستعماليا، 
مكانتيا وعبلقاتيا بالمغات المتواجدة معيا، وىذا مف صميـ ول

عمؿ السياسي. وال اختبلؼ في أف وضع المغة في التعميـ مف 
 language)المغوي لمتدبيرالمجاالت التي تحتاج 

management) واضح المعالـ واألىداؼ. 
إف البيئة المغوية التربوية داخؿ الفصوؿ الدراسية تتأتى مف      

ثبلثة موارد أساسية: لغة المتعمـ، ولغة المدرس، ولغة الكتاب 
المدرسي أو ما يقـو مقامو. واالختبلؼ بيف تمؾ المصادر وارد 
بشكؿ كبير. وعميو، فإف كؿ حديث عف البيئة المغوية التربوية 

ترات. فحينما ُيراد إدماج ممـز باستحضار كؿ تمؾ البرام
تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في تعمـ المغات، فبل بد وأف تؤخذ 
بعيف االعتبار تمؾ الخصوصيات المشكمة لمبيئة المغوية التربوية 

 .في أبعادىا الثبلثة، في تناغـ تاـ مع البيئة المغوية المحيطة
 ثالثًا: تحديات حوسبة البيئة المغوية التربوية

 تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ وفعؿ التعمـ. 1
ال جداؿ في أف لتكنولوجيا اإلعبلـ االتصاؿ عظيـ األثر      

عمى العممية التعميمية، ميما كاف مضموف التعمـ. وقد أشار 
 (,CAMILLERI & SOLLARS) [11] كامميري وسوالر

إلى أف تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ تتيح مجااًل رحًبا" لمقراءة، 
[. وكذلؾ 11] وتوفر األدوات السمعية والبصرية ومنتديات لمتعمـ"

فإف إيجابيات التعمـ اإللكتروني تظير أكثر في األوساط  ،األمر
متعددة المغات والثقافات، والساعية إلى االنفتاح عمى لغات 
وثقافات اآلخريف. فدوؿ المجمس األوروبي، مثبل، ترى فييا 

إلى بعضيا (,TRIM) [12]  إضافات كبرى، وقد أشار تريـ
التحسيس بالمغات والثقافات وبأىميتيا، والتربية عمى " كالتالي:

[. إذ يقدـ اإلنترنت المعمومة ويجعميا 12االستقبللية في التعمـ" ]
متاحة لمتحميؿ، وبشكؿ تفاعمي ومنظـ، مما َيسُيؿ معو 
استعماليا. وتتيح تكنولوجيا االتصاؿ سببًل عديدة لمعالجة 
 احتياجات عممية التعمـ، فكما جاء عمى لساف فيشي وآخروف

[5] (FIESCHI & Al.,) ،فيي تسمح بػ" االتصاؿ بالخبراء ،
والمرافقة، والولوج لممعمومات المناسبة، والتفاعمية والتعمـ في 
رساؿ وتحويؿ الممفات، وىو  مجموعات، ومجموعات لمتحاور، وا 

[. إذف فيي مدرسة 12ما يوسع مجاؿ المصادر التعميمية" ]
افتراضية مفتوحة أماـ كؿ طالب لممعرفة، ميما كاف مستواه 

 .المعرفي ومجاؿ تخصصو، وميما كانت طمباتو المعرفية
وعمى الرغـ مف كؿ تمؾ اإليجابيات التي يحققيا التعميـ       

اإللكتروني، فبل شؾ أف التعميـ التكنولوجي االفتراضي يختمؼ 
عف "التعميـ الطبيعي"، وأف كؿ تمؾ اإلضافات اإليجابية ينبغي 
أف ال تحجب بعض المشاكؿ التي تواجو التعمـ باعتماد وسائؿ 

 السياؽ، يؤكد روزف جيبراإلعبلـ واالتصاؿ الحديثة. وفي ىذا 
[13] (GUIBERT,) عمى أف دمج وسائؿ التواصؿ في ،

التربية يعد أحد تحديات القرف الواحد والعشريف، منبًيا إلى 
"ضرورة الخوض بفكر نقدي في مسارات التعمـ، في استحضار 

[. وُيفيـ مف 13لؤلبعاد األخبلقية، والنفسية، والديداكتيكية" ]
اؤالت حوؿ حضور التكنولوجيا في ذلؾ، الحاجة لطرح تس

التربية. ولعؿ مف أبرز التساؤالت التي تطرح نفسيا بإلحاح، 
التساؤؿ الرابع لمدراسة الحالية: أيمكف، أخبلقيِّا وتربويِّا، أف ُيترؾ 
ف صح ذلؾ، أيمكف  المتعمـ يتوجو بسؤالو لآللة بدؿ المدرس؟ وا 

أو عمى األقؿ لآللة أف تقـو بدور المساعد المثالي لممتعمـ؟ 
 بدرجة فعالية ال تقؿ عف فعالية المعمـ؟

 & DILLENBOURG)يشير بيير ديمنبورغ، وآخروف     

Al.,)  [14]" أف لتكنولوجيا التربية جوانب إيجابية وأخرى سمبية؛
فمف الناحية اإليجابية، فقد أضافت الكثير عمى مستوى التعمـ 

ابات السائدة حوؿ اإللكتروني، أما مف الناحية السمبية، فالخط
تكنولوجيا التربية تثير االنتظارات أكثر مف بذليا لجيود في 
البحوث التجريبية. فيؿ تجعؿ التكنولوجيا كؿ التبلميذ أذكياء 
ومحفزيف، وكؿ المدرسيف يتمتعوف بالكاريزما المطموبة؟ إف كنا 
نريد تفادي تراجع جيود المدرسيف المجديف، يجب أف تطرح بكؿ 

[. إذف فيناؾ َشؾ في قدرة 14يجابيات والسمبيات" ]شفافية اإل
 التكنولوجيا الحديثة عمى تحفيز المتعمميف والمدرسيف عمى حد
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 .سواء، بؿ إف ىناؾ تخوًفا مف تراجع جيودىـ في التعمـ
أيضا، مف بيف ما يسجؿ عمى الخطابات حوؿ التكنولوجيا      

 باروفالتربوية ىو عدـ وضوحيا. وفي ىذا اإلطار، يؤكد 
 :[3] (BARON,) عمى أف استعماؿ مفيـو تكنولوجيا

معمومات االتصاؿ في المجاؿ التربوي غير دقيؽ، إذ كثيًرا ما 
يعتبر في الخطابات السياسية، شيًئا شامبًل، مع كؿ اكتشاؼ 
تكنولوجي جديد، فمنذ الثمانينيات، تنادي الخطابات تارة بدمج 

[. إف كؿ 14بتعميميا" ]التكنولوجيا في المدارس، وتارة أخرى 
كبلـ حوؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ينبغي أف يميز بيف 

 [5] الخطاب حوؿ التقنية وتطبيقاتيا. ويؤكد فيشي وآخروف
(FIESCHI & Al.,)  عمى أف: "التكنولوجيا وحدىا ال يمكف

أف تضمف التبادؿ الثقافي، والتعديؿ المطموب في سموؾ المدرس 
[. إف عممية التعميـ والتعمـ تقـو 14د سواء" ]والتمميذ عمى ح

أساًسا عمى المصاحبة، لذلؾ فأماـ" غياب تكويف مبلئـ وسياسة 
عمى المصاحبة، فإف التعميـ بمساعدة الحاسوب قد  قائمةتربوية 

[. وال غرو في 14ال يحقؽ المنتظر منو في اكتساب المعارؼ" ]
إلشكاالت ذلؾ، فحوسبة الفعؿ التعميمي تطرح جممة مف ا

 :والصعوبات، لعؿ أبرزىا
 الخطاب حوؿ التعميـ اإللكتروني غير واضح بالشكؿ -

الموضوع كتخصص، وأحياًنا  فالمطمب، فأحياًنا يتـ الحديث ع
 .أخرى عف إدخاؿ التكنولوجيا الحديثة لممجاؿ التعميـ

 .ىناؾ خمط بيف تعميـ التكنولوجيا في التعميـ ودمجيا فيو -
عممية الدمج وبطٌء في التعميـ، وَغمبة لمبعد َثمة ضعٌؼ في  -

 .اإلداري عمى التوظيؼ التربوي داخؿ الفصوؿ الدراسية
النقص المسجؿ في الموارد المالية الموجة لمتعميـ، يجعؿ  -

تعميـ التعميـ اإللكتروني بعيد المناؿ، خاصة وأف ذلؾ يتطمب 
عدادًا لممدرسيف، بؿ وبناء  تجييزا لمفصوؿ الدراسية بالحواسيب وا 

 .قواعد بيانات لممعمومات والمعطيات الخاصة بالمواد التعميمية
في كتاب لو بعنواف"  (,BATES) [15] َيخمُص بات    

التكنولوجيا والتعميـ اإللكتروني والتعمـ عف بعد"، إلى أنو" ال 
التعميـ اإللكتروني، وال التعميـ عند بعد، باستطاعتيما تقديـ 

[. إذ ال يمكف أف 15لمشاكؿ التعميمية" ]العبلج الكافي لكؿ ا
تُترؾ تمؾ المشاكؿ التعميمية ببل حموؿ حاسمة، واالختفاء وراء 

 .اآللة التي لف تزيد الوضع إال تعقيًدا
 تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ وامتبلؾ المغة. 2
إف كانت تمؾ صعوبات تخص التعمـ بشكؿ عاـ، فإف َثمة      

امتبلؾ المغة بمساعدة اآللة. إذ ال جداؿ تحديات تواجو عممية 
في أىمية استحضار المحيطيف الثقافي والمغوي في فيـ البيئة 
المغوية التربوية، وفي اختيار مقاربات لتعمـ المغات واكتسابيا. 
إف كؿ مقاربة في تعمـ المغة ينبغي أف تستميـ أسسيا مف البيئة 

ة يمـز أف يكوف المغوية المحتضنة لممدرسة. بؿ إف تعمـ المغ
ُمَحاكًيا لطرؽ امتبلكيا طبيعيِّا. ومما تجدر اإلشارة إليو أنو يوجد 
لدى الطفؿ دافع لمتقميد يمعب دوًرا ىامِّا في تعمـ المغات كما ىو 

 ].16الحاؿ في الحياة االجتماعية" ]
في تعمـ المغة قد  فإف المقاربة السوسيوبنائية ،وكذلؾ األمر     

ال تتقاطع ما ذىب إليو تصور تشومسكي؛ ذلؾ أنو، كما يؤكد 
ليتعمـ الطفؿ المغة يقمد المحيطيف   "(,HAGEGE) [16]حجاج

[. إف نمو القدرة 16بو. وىذا بعيد طبًعا عف رغبة تشومسكي" ]
نتاج  السمعية لدى الطفؿ أسرع مف نمو قدرتو عمى الكبلـ وا 

في بطف أمو يتفاعؿ مع األصوات،  يفاألصوات، بؿ إف الجن
وخاصة صوت األـ، " (,HAGEGE) [16] يضيؼ حجاج

[. وبذلؾ، فإف المقاربة 16وكذا األصوات منخفضة التردد" ]
اآللية في تعمـ المغات، تُبعد عممية امتبلكيا عف تصور المقاربة 
الطبيعية، إذ ال ريب في أف البيئة المغوية تسيؿ عممية اكتساب 

فإنيا تبقى غير  ،وميما بمغت التكنولوجيا مف تطور المغات.
قادرة عف نقؿ تمؾ البيئة المغوية إلى اآللة بكؿ خصائصيا التي 
تتفرد بيا. وعمى سبيؿ المثاؿ، فاالنتقاؿ إلى رياض األطفاؿ لو 

 [17] أىمية خاصة؛ فقد أظيرت نتائج دراسة جاؾ وديسبلندر
(JACQUES & DESLANDERS,)واقؼ ، مثبل "أف الم

القبمية تجاه المدرسة حاسمة في نمو الطفؿ. إنيا تؤثر بشكؿ 
فإف االنتقاؿ  ،[. وكذلؾ األمر17كبير عمى المردود التعممي" ]

مف األسرة إلى المدرسة انتقاؿ مف بيئة لغوية إلى أخرى، وىو 
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انتقاؿ حاسـ في عممية التعمـ. يفرض ىذا عمى المدرسة السعي 
شعاره لدمج المتعمـ في العممية  التعميمية وجعمو ُميتمِّا بيا، وا 

بالراحة البلزمة لتحسيف أدائو. وأكيد أف اآللة ال يمكنيا أف تقوـ 

باحتضاف األطفاؿ تربويِّا ورعايتيـ نفسيِّا. إف كؿ تعامؿ 
تكنولوجي مع البيئة المغوية التربوية مدعوّّ ألف يستحضر األبعاد 

 :الثبلثة اآلتية
 

 

 

  

 

 1شكل 
إذ يضـ كؿ مكوف مف تمؾ المكونات تحتو مجموعة مف     

المعطيات والعناصر: فالبعد المسانػػي، يشمؿ المغة، في بنياتيا 
الداخمية؛ أما البيئة المغوية والثقافية، فتستدعي النظر في عبلقة 
المغة بالمغات األخرى المتواجدة معيا في الفصوؿ الدراسية. أما 

تستحضر المتغيرات السوسيوثقافية، إذ البيئة المغوية والثقافية، ف
إف المتعمـ ليس أماـ لغة وفقط، بؿ إنو أماـ ثقافة ممثمة بتمؾ 
المغة. ىذا، في الوقت الذي يوفر فيو البعد التربوي والتدريسي 
 .المقاربات والنماذج التربوية المتبعة في تدريس المغات والثقافات

ة تحتاج إلى أمريف اثنيف: إف َحوَسَبَة البيئة المغوية التربوي     
أوليما، حؿ المشاكؿ التي تعانييا المغة في استعماالتيا 
الطبيعية، سواء في المجاؿ التربوي، أو في محيطيا االجتماعي؛ 
وثانييما، تجاوز المشاكؿ التي مازاؿ يواجيا فعؿ التعمـ بمساعدة 
ة اآللة ككؿ. إف البيئة المغوية التربوية جزء ال يتجزأ مف البيئ

المغوية ككؿ، لذلؾ فإف كؿ معالجة آلية لمغة في المجاؿ التربوي 
ألجؿ تعمميا، ممزمة بأف تحافظ، قدر المستطاع، عمى 

 .الخصائص التي تظيرىا المغة في محيطيا التواصمي الطبيعي
 رابًعا: الكفاية الخاطبية الشفوية مف أجؿ امتبلؾ المغة
يتحقؽ بحفظ ال يختمؼ اثناف عمى أف امتبلؾ المغات ال 

قواعدىا، أو تراكـ المعارؼ حوليا، فاألصؿ في المغة أف ُتكتسب 
بالممارسة، وأف تَُتَعمَّـَ بالتواصؿ. والكفاية الخطابية تقدـ نفسيا، 

 .كركيزة أساسية لتحقيؽ االنغماس المغوي
 لماذا الكفاية الخطابية الشفوية؟. 1

 نو رغـ كؿإف أىـ ما ينبغي التأكيد عميو مقدًما، ىو أ     

المحاوالت لتعريؼ مفيـو الكفاية، في مجاؿ المقاولة، وفي 
. وىو ما  المجاؿ التربوي، فإف ىناؾ إقراًرا بصعوبة ضبط المفيـو

 & JONNAERT) [18] يؤكده كبلـ جونايير، وآخروف،

Al.,) :" ال يمكف توقع الكفاية، وبالتالي ال يمكف تحديدىا مسبًقا؛
وبمعارفيـ، وبفيميـ لموضعية،  فيي متصمة بشخص أو جماعة،

وبتوقعاتيـ لموضعية الممكنة، وبالمصادر المتاحة، وبالعوائؽ 
[. 18] والحواجز المواجية في تمؾ الوضعية، وبتجاربيـ..."

وعميو، فإف مفيـو الكفاية في تعمـ المغة، ال يمكف أف يعني إال 
في الكفاية الخطابية، شفوية كانت أـ كتابية؛ ذلؾ أف الكفاية 

المغة، ال َتَتحقؽ بحفظ القواعد المغوية وفقط، بؿ ال معنى لمغة 
وال لقواعدىا، إال في سياؽ تواصمي اجتماعي، يستحضر المغة 
ومستعممييا، والوظائؼ التواصمية المراد تحقيقيا مف خبلؿ 
التوسؿ بالمغة، أي باختصار، في إطار كفاية خطابية. وكما 

ي لمغة، ىي" أصوات يعبر بيا جاء في التعريؼ الشيير البف جن
كؿ قـو عف أغراضيـ"، فيو يعرؼ المغة انطبلقا مف ُبعدىا 
الخطابي؛ بأنيا مجرد أصوات، ما لـ تؤخذ في وظيفتيا 
التواصمية التفاعمية، أثناء استعماليا أو تعمميا، في سياؽ 
اجتماعي يحتضف مستعمميف أو متعمميف. وبخصوص السياؽ 

 & SEALEY)سيمي وكارتر االجتماعي، فقد قاؿ فيو

CARTER,) [19] : مف المواضيع التي طبعت النقاش
السوسيولوجي، منذ تأسيس ىذا التخصص في أواخر القرف 
التاسع عشر، العبلقة بيف األفراد والسياؽ االجتماعي الذي 
يبحثوف فيو عف تحقيؽ نواياىـ، وتطمعاتيـ، واحتياجاتيـ، 

يسانـالم البعد   

يئة المغوية الب
 والثقافية

 البعد التربوي
يوالتدريس  
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، يتكوف مف عبلقات وىذا السياؽ االجتماعي ورغباتيـ...
سياسية وقانونية، ومؤسسات، وكيفية توزيع الثروة والدخؿ، وىمـ 
 َجرِّا، قد يحبط، أو يساعد، جيود الناس لتحقيؽ ما يريدوف"

[. ويمكف لممتعمـ أف يمتمؾ المعارؼ المغوية األساسية، 19]
لكنيا تبقى غير كافية؛ فقد ال يستطيع، أو ال يحسف، توظيفيا 

التواصمية؛ فالعامؿ، مثبل، يمكف أف يتمقى تكويًنا في العممية 
أساسيِّا، غير أف ذلؾ ال يضمف نجاحو في ميامو. وفي ىذا 

، وىو أحد  (,LE BOTREF) [20]اإلطار، يرى لوبوتريؼ
الميتميف بدراسة الكفاية في عالـ المقاولة: "بأنو يمكف لمعامؿ أف 

ات(، لكنو قد يمتمؾ الكثير مف الكفايات )معارؼ، قدرات، ميار 
ف ما يميز  ال يعرؼ توظيفيا في بعض الوضعيات. وا 
نما القدرة عمى توظيفيا  األشخاص في العمؿ، ليس معارفيـ، وا 
بشكؿ دائـ وفي وضعيات مختمفة، والتعامؿ معيا بشكؿ فعاؿ 

ذا كانت المقاولة سياًقا إلبراز العامؿ لكفاياتو 20ومستمر" ] [. وا 
ة والتكويف المستمر، فإف متعمـ المينية، وتطويرىا بالممارس

المغة، أيًضا، يحتاج لسياؽ تواصمي يمكنو مف اكتساب كفايتو 
 .الخطابية وتطويرىا

وال شؾ أف عممية امتبلؾ المغة تحتاج ألف توسع في اتجاه      
امتبلؾ المتعمـ لكفاية خطابية شفوية، قبؿ االنتقاؿ لكفاية 

مسياؽ االجتماعي. خطابية كتابية، وفي سياؽ تواصمي محاؾ ل
، واحًدا مف الذيف دعوا (,STELMA) [21] ويعد جيب ستمما

إلى عدـ االقتصار عمى الكفاية التواصمية، حيث يقوؿ:" كاف 
تدريس الكفاية التواصمية فكرة جديدة في السبعينيات، وقد جرى 
الترحيب بيا عمى نطاؽ واسع، واعتبرت ثورة مف شأنيا أف تغير 

كؿ الثورات التي تنشأ مف عدـ الرضى عف  تدريس المغات، مثؿ
[. إف الكفاية الخطابية بإمكانيا أف تشمؿ الكفاية 21] الماضي"

ـُ المغة  التواصمية، إذ تمقياف مًعا في نفس المبدأ، القائـ عمى "َتَعمُّ
 learning a language by)"بالتواصؿ بيا

communicating in it) وليس فقط " َتَعمُّـ المغة ألجؿ ،
 learning a language in order to)"التواصؿ بيا

communicate)  وكثيرة ىي الدراسات التي أظيرت محدودية

 [21] االختيار األخير، ففي نفس العامؿ السابؽ، انطمؽ ستيمما
(STELMA,)[ 21، مف ثبلث فرضيات، ُمؤداىا:[ 

 .يمكف لمغة أف تكوف ممثمة بعدد قميؿ مف الُبنى المجردة -
 .الكفاية التواصمية شيء ثابت -
 .مف الممكف تحديد حاجيات المتعمـ ُمَقدًَّما -

 :وقد خمص إلى َدحض تمؾ الفرضيات لؤلسباب اآلتية
 .استخداـ المغة عبر أصناؼ ووضعيات معقدة -
 .تغير المجتمعات والتواصؿ بشكؿ مستمر -
 قد تختمؼ حاجات المتعمميف، أو قد تكوف لدييـ احتياجات -

 .المعالـ ةواضحغير 
يتأكد، إًذا، أف تعمـ المغة يحتاج إلى توفير سياؽ تواصمي،      

ُيَمّكُف المتعمـ مف امتبلؾ القواعد المغوية، والقواعد التواصمية، 
والخطابية، وىذه األخيرة ُجزء ال يتجزأ مف القواعد االجتماعية. 
وعميو، فمف شأف الكفاية الخطابية الشفوية أف تضيؼ الكثير 
لتعمـ المغات. ويبقى الرىاف األكبر ىو كيفية بمورة ذلؾ ألجؿ 
بناء نموذج تعميمي، يجعؿ مف الكفاية الخطابية في تعمـ المغات 

 .وسيمًة وغايًة في نفس الوقت
 الكفاية الخطابية الشفوية وتعمـ المغات. 2

تقـو الكفاية الخطابية الشفوية عمى تعمـ المغة بالتخاطب      
ى تشغيؿ المغة في سياؽ تعميمي مشابو لممحيط الشفوي، وعم

المغوي االجتماعي. وتقدـ العديد مف النماذج التربوية، والمسانيات 
التطبيقية، الكثير مف األطر المرجعية والخمفيات النظرية، ألجؿ 
اعتماد الكفاية الخطابية في امتبلؾ المغة. حيث إف الكفاية 

اعمية التعميـ"، الذي الخطابية تتماشى و"نموذج المواءمة لف
 وىو[22]  (,WUFF & NERAD) اقترحو وولؼ ونراد

نو يمكف أف يطبؽ، أيًضا، في إنموذج إف وضع لمتعميـ العالي، ف
تعمـ المغات. ويسعى "نموذج المواءمة لفعالية التعميـ" إلى إدماج 
المكونات األساسية لمعممية التعميمية )األستاذ، والطالب، 

واستراتيجيات التواصؿ لجعؿ التعمـ أكثر فعالية. والمحتوى(، 
 ]:22وتقدـ الخطاطة التالية النموذج كما يمي ]
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 2شكل 

أيًضا، يمكف لتقنيات التنشيط التربوي أف تشكؿ سنًدا لمتعمـ 
المغة؛ إذ تتيح لو إمكانيات محاكاة وضعيات تواصمية طبيعية. 

مدرسي المغة يعتبروف تعمـ المغات إطارا عاما لعممية " ثـ إف
وغالًبا ما التواصؿ، بعيدا عف صرامة الطرؽ التعميمية. 

يستعمموف تقنيات لعب األدوار لتعمـ المغة مف خبلؿ وظائفيا" 
[. ذلؾ أف لعب األدوار ينمي الكفاية الخطابية، كما يتيح 23]

المجاؿ أماـ المتعمـ لمتواصؿ بالعبلمة غير المغوية )الحركات 
واإليماءات، وغيرىا(. إف "الكثير مما يقع داخؿ أقساـ تعمـ 

طريؽ التواصؿ، بمفيومو الواسع، فالمدرسوف المغات يتـ عف 
يستعمموف التواصؿ غير المغوي في تعميـ المغة، كما في التعمـ 

ثـ إف مف شأف تبني الكفاية الخطابية الشفوية في  [.23" ]عامة
تعمـ المغة إضفاء الحيوية عمى الفصوؿ الدراسية. كذلؾ، إف" 

لمتواصؿ. وىذا المدرسة في كؿ مراحؿ التعميـ والتعمـ ىي مكاف 
يشمؿ التفاعبلت بيف المتعمميف، ونقؿ الرسائؿ بينيـ وبيف 
المدرسيف، وأيًضا، التعامؿ مع الكتب والوثائؽ المدرسية، فالشفرة 
تبقى مشتركة: لغة التعميـ. وىذه األخيرة  تمتمؾ مميزات خاصة 

[. وطبًعا، مف البدييي أف تختمؼ لغة التعميـ عف لغات 24بيا" ]
جاالت أخرى. غير أف ذلؾ ليس معناه أف كؿ قطاعات وم

الفصوؿ الدراسية، وكؿ التبلميذ يستعمموف المغة بنفس الطريقة، 
التي أرادتيا البرامج والمناىج الدراسية؛ إف" الخطاب المدرسي 

، والذيف وضعوا المقررات (Elève-type) نموذج – موجو لتمميذ
ة الخطابية الشفوية [. ومف شأف الكفاي24] الدراسية لـ يمتقوا بو"

أف توفر المرونة الكافية، لمبلءمة دروس المغة مع مستويات 

المتعمميف، ومصادرىـ المغوية، والمعرفية في بناء منظومتيـ 
 .المعرفية
وال اختبلؼ في أف الفشؿ في تعمـ المغات، وباألخص لغة      

التعميـ، يؤدي إلى الفشؿ الدراسي. لذا ينبغي اعتماد مقاربات 
يدة في تعمـ المغات تقـو عمى مرتكزات أكثر مرونة. وفي ىذا جد

، عمى أف تعمـ  (,RONDEAU) [25]اإلطار، يؤكد روندودو
المغات مف المفروض أف يرتكز عمى منطمقات أساس، يحددىا 

( تغيير 2) ( تفادي الفصؿ بيف الكبلـ والمغة؛1[: )25كاآلتي ]
( التركيز حوؿ المتعمـ، 3) النظرة السمبية لؤلخطاء المغوية؛

تاحة الفرصة لو لمتعبير بالمغة التي يتعمميا، وليس فقط تكرار  وا 
( 3ما يقدـ لو، أو التعميؽ عمى وضعيات محكية أو مصورة؛ )

إعطاء األىمية لموظيفة التواصمية، وعدـ االقتصار عمى القواعد 
( ضبط حاجيات المتعمـ المغوية، في مختمؼ 4المغوية فقط؛ )

ادىا السيكوسوسيولوجية، واالقتصادية، والسياسية وسواىا؛ أبع
( التقيد 5عدـ حصر األىداؼ أو ربطيا بالحاجيات فقط؛ )

)تحميؿ الحاجيات،  بالتسمسؿ الطبيعي في التخطيط لمتعمـ
( ترؾ الحرية 6وتخطيط األىداؼ، واختيار الوسائؿ التعميمية(؛ )

 .يمية المناسبةلممدرس في اختياره لمطرائؽ والوسائؿ التعم
إف امتبلؾ المغة أساسو الممارسة، وىو ما أراده أرسطو      

بالقوؿ: "المعرفة مصدرىا العالـ الخارجي، والممارسة والتجربة 
[؛ وكذلؾ األمر فإف حفظ القواعد المغوية، 26أساس المعرفة" ]

معزولة عف سياؽ استعماليا، ودوف استحضار لمبعد الوظيفي 
تبلؾ الكفاية التواصمية والخطابية. إذ إف ىذه لمغة، بعيد عف ام

 محتوى

 طمبة

 استراتيجيات
 المواءمة
 والتفاعؿ
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األخيرة تتحقؽ بتحويؿ الفصوؿ الدراسية إلى وضعيات تواصمية، 
توفر التفاعؿ البلـز بيف أطراؼ العممية التواصمية وعناصرىا 
السياقية. وتقدـ المقاربة الخطابية لممتعمـ إمكانيات المتبلؾ المغة 

ية الكفاية السمعية عف طريؽ السماع والنطؽ، ذلؾ أف تنم
بلنغماس لوىو المسار الطبيعي  والنطقية أساس امتبلؾ المغة،

 .المغوي
( Contextوفبلسفة المغة، بدورىـ، أثاروا أىمية السياؽ )     

في اكتساب الكفاية الخطابية، وفي فيـ المغة واستعماليا؛ فقد 
نظروا إلى المغة كإنتاج، فيي تعمؿ عمى تغيير الواقع السائد 
وتنتج واقعا جديدا. ونجد أنسكومبر وديكرو 

(ANSCOMBRE & DUCROT,)[27]  مثبل، قد اقترَحا ،
(، Rhétorique intégrée) الببلغية المدمجةالكفاية مفيـو 

في تناوليما لمعبلقة بيف الدالليات والتداوليات، كما تناوليا 
 (؛ حيث إف كؿ متكمـnéo-positivistes) الوضعيوف الجدد

متعمـ( يوجد في وضعية تواصمية ما، ومع أشخاص آخريف، )أو 
مستعمميف ومستمعيف، فإنو يستعمؿ خطاًبا، تدعوه إليو، أو عمى 
األقؿ تسمح لو بو، شروط وظروؼ معينة. ويكوف ذلؾ ألجؿ 
غرض تواصمي معيف. ويذىباف إلى أف تحديد معنى الممفوظ 

(Enoncé[ يتحدد انطبلًقا مف المستويات اآلتية )27:] 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

3شكل 
المشكمة  (singe linguistique) إف فيـ العبلمة المغوية    

لمعبارات المغوية، بمختمؼ مستوياتيا )الصوتي، والتركيبي، 
 والداللي(، في استعماليا التواصمي، يحتاج لمعبلمة غير المغوية

(signe non-linguistique) وىذه األخيرة موجودة في ،
السياؽ. ولذلؾ تظير أىمية السياؽ في تحديد معنى العبارة 
والمراد منيا. وتبني الكفاية الخطابية في تعمـ المغة يستدعي 
السياؽ، وىذه األخيرة توفر معينات )مشيرات وقرائف، لغوية 

ت وغير لغوية(، تسيؿ االنغماس في المغة. بؿ إف المسانيا
التحميمية ال تجعؿ الصدؽ في العبارة، بؿ ترى أنو ُيبنى وليس 
شيئا معطى؛ حيث يتـ بناؤه أثناء التخاطب والتفاوض بيف 

األطراؼ المتحاورة، فالذي يمتمؾ الحجج المقنعة يدافع عف 
 .موقفو، ويجعمو صادًقا

 التوصيات. 5
 االستنتاجات . أ
أسيء،  المجاؿ التربوي قداإلعبلـ واالتصاؿ في إف تكنولوجيا  -

في بعض األحياف، فيـ معناىا ووظائفيا؛ إنيا لـ تكف في يـو 
مف األياـ لتسييؿ عمؿ اإلدارة التربوية وتواصميا مع شركائيا 
وكفى، بؿ إف تطوير اإلدارة التربوية وجعميا إلكترونية عصرية، 
جزء مف تحديث اإلدارة ككؿ. وال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف 

َغطَّى أيُّ فشؿ في إدماج تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في يُ 

 Description)الوصف التركيبي لمممفوظ

syntaxique de E) 
 

 (Sémantique de E)الداللة
 

 (Syntaxe E)التركيب
 

 (Enoncé E)ممفوظ

 (Valeur d’action de E)  قيمة أثر الممفوظ
 

 (Contenu informatif de E)مضمون الممفوظ

 

 (Pragmatiques)التداوليات
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الفصوؿ الدراسية، باإلشادة بانتقاؿ اإلدارة التربوية مف إدارة 
 .تقميدية إلى إدارة تربوية إلكترونية

التعمـ المغوي اإللكتروني ُيَغّيُب نسبيِّا اإلنساف، كأحد العناصر  -
اركت اآللة ىذا األساسية في السياؽ التواصمي. وحتى إف تد

الغياب، فسيبقى السياؽ الطبيعي المقاـ األنسب المتبلؾ المغة، 
لما يقدمو مف معطيات لغوية وغير لغوية تتفاعؿ فيما بينيا لتعمـ 

 .المغة واكتسابيا
إف المغة مفتوحة عمى سياقات استعماليا وعمى بيئتيا  -

وليوف االجتماعية والثقافية، وقد تناوؿ السوسيولسانيوف والتدا
أىمية السياؽ في فيـ المغة وامتبلكيا. إذ إف المغة مكوف 
اجتماعي باألساس منصير مع المكوف النفسي. ونتائج 
الدراسات في حقمي المسانيات المعرفية والنفسية، تظير أف 
العممية التواصمية ال يمكف أف تتـ إال في استحضار كامؿ 

لمعبارة،   (le sens littéral)لمسياؽ؛ فيناؾ المعنى الحرفي
، الذي يفيـ مف السياؽ، (le sens figuré) والمعنى المجازي

 .وداللة الكبلـ والمقصود بو
 التوصيات . ب

 :يوصي الباحث بما يمي
عدـ االكتفاء باستعماؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ الحديثة  -

 .في األعماؿ اإلدارية التربوية
لآللة، ألف استعماؿ حؿ مشاكؿ التعميـ قبؿ أي استعماؿ  -

التكنولوجيا دوف إعداد لمجو المبلئـ ليا لف يزيد الوضع إال 
 .تعقيًدا

الحاجة لتعميـ تكنولوجيا اإلعبلـ في التعميـ شريطة أال يكوف  -
 .االعتماد عمييا كميِّا

أخذ بعيف االعتبار االختبلفات الموجودة بيف بعض المواد  -
 .التعميمة

والبيئة المغوية في المعالجة اآللية  استحضار البعد السياقي -
 .لمغة ألجؿ تعمميا إلكترونيِّا بمساعدة اآللة

تبني المقاربة بالكفاية الخطابية في تعمـ المغة أواًل قبؿ االنتقاؿ  -
 إلى امتبلؾ المغة كتابة أو آليِّا.
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ABSTRACT_ The main goal of this research is to raise some issues of learning 

languages within the linguistic environment. The latter of which seeks to open up to 

information and communication technology. The most important finding of the researcher 

is to analyze the term of “information and communication technology” and “linguistic 

environment”, and to ascertain the sources of the latter. Moreover, the research has 

shown that the machine cannot replace human beings entirely in the learning process in 

general and learning the language in particular, because the computerization of 

language learning requires an involvement of the discursive context as well as the 

communicative context. In the light of the previous findings, the researcher provided a set 

of recommendations, including: Not to limit information and communication technology 

within the administrative work, the need to evoke the sources on which the linguistic 

environment depends on and not to rely on the machine to learn the language. He also 

stressed on the importance of relying on discursive competence, and to work with idea of 

“learning a language by communicating in it” and not “learning a language in order to 

communicate”.  

Keywords: Linguistic environment, oral discursive competence, Language learning, 
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