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إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

كفايات وموارد

ميشيل كوندوليي (منسق) ،أنطوانيت كاميلري -كريما ،فيرونيك كاستلوتي،

جان -فرنسوا دي بيترو ،إلديكو لورينيز ،فرانز -جوزيف مايسنر ،أرتور نوكرول،
أنا شرودر سورا ،و بمساهمة مورييل مولينيا
ترجمه إلى اللغة العربية
فاطمة الخلوفي ،نادية العمري ،عالل بن العزمية
جامعة محمد الخامس السويسي الرباط

من أجل التميز في التربية على اللغات
إن املركز األوريب للغات احلية (م أ ل ح) هو "اتفاق جزئي موسع" للمجلس األوريب يضم أربعة وثالثني دولة
عضوا  .1هتدف املؤسسة إىل التقريب بني النظريات الناجتة عن السياسات اللغوية واملمارسات التعلمية داخل
الفصل .ويف عصر حتول وتنقل ال مثيل هلما ،يقرتح املركز مقاربات ملموسة تسمح باإلجابة على أسئلة وحتديات
مطروحة أمام جمتمعات خمتلفة ثقافيا يف أوربا.
يسعى املركز األورويب للغات احلية إلحداث تغيري إجيايب بالنسبة ملهنيي الرتبية على اللغات وذلك ب:
• تشجيع املقاربات اجملددة؛
• تطوير جودة تعليم وتعلم اللغات؛
• دعم استعمال سياسات لغوية تربوية؛
• تشجيع احلوار بني املمارسني واملقررين يف جمال الرتبية على اللغات.
داخل اجمللس األوريب ،تكون أنشطة املركز األوريب للغات احلية تكميلية ألنشطة قسم السياسات اللغوية املكلف
بتطوير سياسات وأدوات التخطيط يف ما خيص الرتبية على اللغات ،وألنشطة كتابة امليثاق األوريب للغات اإلقليمية
أو لغات األقلية
***
نتجت السلسلة احلالية من املنشورات عن برنامج أنشطة املركز األوريب للغات احلية املمتدة من

8011 -8002

املعنونة بتقدير مهنيي اللغات :كفايات -شبكات -أثر -جودة .مت تسيري الربنامج يف سياق موسوم ،يف جمال
الرتبية ،بتطورات سياسية كربى يف املشهد العاملي ،تقتضي من قبل املدرسني تأهيالت مهنية أكثر تعمقا .ومن
املفرتض أن تساهم اهليأة التدريسية يف إجراء إصالح الرتبية الوطنية وأن جتيب على عدد كبري من التحديات
املرتبطة ،من بني أشياء أخرى ،بتطبيق املعايري يف التعليم وبالتقييم املتمحور حول النتائج ،وباستقاللية كبرية
للمؤسسات الرتبوية وبعدم التجانس اإلثين والثقايف املتنامي بني املتعلمني.
تعكس املنشورات االخنراط وااللتزام الفعال جلميع الذين شاركوا يف سلسلة مكونة من
فرق التنسيق.
مجيع منشورات املركز األوريب للغات احلية وأدوات املرافقة متوفرة على موقع األنرتنيت
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الئحة المختصرات

1

إممم

اإلطار املرجعي
للمقاربات املتعددة

un cadre de référence
pour les approches
plurielles

CARAP

علث

عرب اللغات والثقافات

A travers les langues et les
cultures

ALC

مألح

املركز األوريب للغات

Centre européen pour les
langues vivantes

CELV

احلية
إمأمل

اإلطار املرجعي
األورويب املشرتك للغات

Cadre européen commun de
référence pour les langues

CECR

 1نضع هنا ،يف هذه الالئحة ،خمتصرات خطية رمزية أوائلية كمقابالت للمختصرات الفرنسية الواردة يف اإلطار املرجعي ،ونؤكد أن وظيفتها هنا إشارية حمضة وليست ذريعية.
(املرتجم)

كف

و و رد

.1تقديم عام
 1.1اإلطار المرجعي الكفايات والموارد في قلب إ م م م
يضع فريق مشروع إ م م م رهن إشارة املدرسني ،ومكوين املدرسني واملسؤولني الرتبويني جمموعة أدوات 2يقوم
فيها اإلطار املرجعي يف الكفايات واملوارد بدور مركزي ،بوصفه تقدميا نسقيا و(جزئيا) ُسلَّ ِميا للكفايات واملوارد

اليت ميكن تطويرها عرب املقاربات املتعددة.

3

أضف إىل ذلك أن هذا اإلطار املرجعي هو الذي َك َّون أول منتوج ل إ م م م ،متم إعداده خالل مشروع

ع ل ث (عرب اللغات والثقافات) من  8002إىل  .)http://archive.ecml.at/mtp2/ALC/Default.htm( 8007وتُ َك ِّون
واصفات الكفايات واملوارد اجلزأين  8و  0من الوثيقة احلالية .أما واصفات املوارد فهي مقدمة ،أيضا ،على
موقع إ م م م ( )http//carap.ecml.atحيث تستفيد من بنية نصية [إلكرتونية] فائقة تيسر البحث .أما باقي
األدوات األخرى -مبا فيها هذا التقدمي النصي [اإللكرتوين] الفوقي -فقد مت إجنازها خالل الربنامج الثالث على
املدى املتوسط للمركز األوريب للغات احلية (م أ ل ح ) ،بني  8002و.8011

إن قاعدة املعطيات إ م م م -مواد ديداكتيكية على األنرتنيت اليت تقرتح موادا ديداكتيكية تتعلق بأربع مقاربات
متعددة ،يف لغات متنوعة ،هتدف إىل منح املدرسني سهولة يف الوصول إىل املواد اليت متكنهم من تنفيذ أنشطة
داخل الفصل الدراسي هبدف مساعدة املتعلمني على امتالك املعارف ،املعارف -السلوكية ،واملعارف -الفعلية
اجملدولة يف اإلطار املرجعي باعتبارها "موارد" قابلة للتطوير عرب املقاربات املتعددة .وحتيل كل املواد الديداكتيكية
املقرتحة بوضوح على واصفات موارد اإلطار املرجعي.
تتكون عَُّدة التكوين من ِعدَّة جمزوءات قابلة لالستعمال يف التكوين الذايت عرب اإلنرتنيت أو أثناء حصص
التكوين باحلضور .ودون أن تكون دائما الزمة (حسب اجملزوءات واجلمهور املستهدف) ،وتبدو يف الغالبا
فعال للمواد املقرتحة.
مفيدة لضمان استعمال م
الوثيقة على األنرتنيت إ م م م – املوارد خالل التعلمات تعيد تناول لوائح املعارف ،املعرفة -السلوكية واملعرفة-
الفعلية املدرجة يف اإلطار املرجعي احلايل -وأيضا يف صورة نصية [إلكرتونية] فوقية .ويسمح التمثيل اخلطي

 2مجيع هذه األدوات موجودة على املوقع  .http//carap.ecml>at/وبعضها نشره املركز األوريب للغات احلية ( م أ ل ح) يف نسخة ورقية.
 3سنتحدث عن املقاربات املتعددة يف النقطة  8.1أسفله .ونعرض للتمييز كفايات/موارد يف  2.1وعرضت مربرات كون سلمية جزئية (منصبة على مناطق حمدودة من اإلطار
املرجعي) هي الوحيدة اليت بدت ممكنة يف الفصل .1.8.2
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الذي تتبناه بتحديد موقع كل عنصر من هذه العناصر داخل مقرر املتعلم (بكيفية تبقى ،طبعا ،تقريبية وموجهة
فقط بواسطة جتربة املؤلفني).

لتقدمي كامل هلذه اجملموعة ،حنيل على الكتيب إ م م م  -مقدمة لالستعمال الذي يعرض تفصيل كل أداة
ويقدم أمثلة عن االستعمال.

كف

و و رد

 2.1المقاربات المتعددة
 1.2.1تقديم موجز

4

نسمي مقاربات متعددة للغات والثقافات املقاربات الديداكتيكية اليت تستخدم أنشطة تعليمية-تعلمية تشرك ،يف
نفس اآلن ،عددا (=أكثر من واحد) من التنوعات اللغوية والثقافية.
نقابلها باملقاربات اليت ميكن أن نسميها "أحادية" واليت يكون موضوع اهتمامها الوحيد يف املسار الديداكتيكي،
لغة واحدة أو ثقافة واحدة خاصة ،مأخوذة بشكل معزول .نالت هذه املقاربات األحادية تقديرا خاص عندما
طورت الطرق البنيوية مث التواصلية وأصبحت كل ترمجة 5،وكل جلوء إىل اللغة األوىل يقصى من التعليم.

أدى تطور ديداكتيك اللغات ،خالل الثالثني سنة األخرية ،إىل بروز أربع مقاربات متعددة .األوىل هي ،املقاربة
البني -ثقافية ،كان هلذه املقاربة تأثري مؤكد على ديداكتيك اللغات وتبدو نتيجة لذلك معروفة بشكل جيد .وقد
عرفت عددا من البدائل تشرتك يف كوهنا تقوم على مبادئ ديداكتيكية تدعو إىل االرتكاز على ظواهر تتعلق جبو

أو عدة أجواء ثقافية لفهم ظواهر أخرى تتعلق جبو ثقايف آخر .كما تُشيد هذه املبادئ ،أيضا ،باستعمال
6
اسرتاتيجيات موجهة لتعزيز التفكري يف أوجه االتصال بني أفراد ميتلكون خلفيات ثقافية خمتلفة.

تستلزم املقاربات األخرى ،املوجهة أكثر حنو اللغة ،دون شك ،من اآلن ،تقدميا مفصال أكثر .يتعلق األمر باليقظة
يف اللغات ،وبالفهم املتبادل بني اللغات اليت بينها قرابة وبالديداكتيك الُمدِجمَة للغات املكتسبة أثناء املقرر
املدرسي وبعده.

الديداكتيك املدِجمَة للغات ،املعروفة ،على األرجح ،أكثر من املقاربات الثالثة األخرى ،هتدف إىل مساعدة املتعلم

ُ

على إنشاء روابط بني عدد محدود من اللغات ،تلك اليت نسعى لتعلمها يف برنامج دراسي (سواء كان يستهدف

بطريقة "كالسيكية" تدريس نفس الكفايات بالنسبة جلميع اللغات امل َد َّر َسة أو كان يستهدف كفايات جزئية
ُ
 4مع بعض االختالفات ،أ ِ
ُخ َذ النص احلايل من تقدمي املقاربات املتعددة يف مقدمة إ م م م -مقدمة لالستعمال اليت ميكن أن نعود إليها لبعض اإلضافات.

 5مبا أن الرتمجة نشاط يقتضي "أكثر من" تنويع لغوي ،ميكننا اعتبار أنه جيب علينا أن نعد املنهجية الكالسيكية حنو-ترمجة ضمن عدد املقاربات املتعددة .لن نفعل ذلك ،نظرا لكون
املصطلح الذي اخرتناه ("مقاربة")  ،يقتضي األخذ بعني االعتبار وبشكل شامل لغتني (ثقافتني) (أو أكثر)  ،وهذا ما ال يقوم به تقليديا مترين الرتمجة البسيط يف تلك املنهجية .ومع
ذلك ،نعتقد أنه من املمكن أن تكون الرتمجة ،يف بعض مراحل التعليم-التعلم ،نقطة انطالق ممتازة للتفكري املقارن حول اللغات والوعي باخلصوصيات ذات الطابع الثقايف.
 6انظر مثال
Bayram, 2003, 2010; Zarate et al 2003.
فحسب تعريف بريم ،كريبكوفا وستاركي  :)2 :8008( Bayram, Gribkova & Starkeyباالرتباط ب'البعد البينثقايف' لتعليم اللغات ،هندف إىل أن جنعل من املتعلمني
متكلمني أو وسطاء أصحاب ثقافة بينية ،قادرين على االخنراط يف إطار مركب ويف سياق هويات متعددة.]...[ ،
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بالنسبة للبعض منها) .اهلدف ،إذن ،هو االرتكاز على اللغة األوىل (أو لغة املدرسة) لتسهيل الولوج إىل لغة
أجنبية أوىل ،مث على هاتني اللغتني لتسهيل الولوج للغة أجنبية ثانية (ميكن أن يظهر هذا اإلرتكاز املتبادل يف
االجتاهني) .يف هذا االجتاه دافعت ،من قبل ،أعمال إ.رويل  E. Rouletيف بداية الثمانينات (رويل.)1220 ،
وأيضا يف هذا املنظور ،تندرج اليوم العديد من األعمال املنكبة على اللغة األملانية بعد اللغة اإلجنليزية باعتبارها
لغات أجنبية (انظر األعمال املنكبة على اللغات الثالثة ،مثل أعمال نونري وهوفستني Neuner & Hufeisen,
.)2004

7

وجندها أيضا يف بعض مناذج التعليم الثنائي اللغة (أو املتعدد اللغات) اليت لديها هاجس أَمثَلَة العالقات بني
اللغات املستعملة (وتعلمها) لبناء كفاية لغوية متعددة حقيقية (كفايل .)2007 Cavali
تقرتح مقاربة الفهم املتبادل بني اللغات ذات القرابة عمال موازيا على لغتني أو عدة لغات من نفس األسرة اللغوية

(اللغات الرومانية ،اجلرمانية ،السالفية ،اخل) ،سواء تعلق األمر باألسرة اللغوية اليت تنتمي إليها لغة املتعلم األم (أو
لغة املدرسة) ،أو باألسرة اللغوية للغة تعلمها املتعلم من قبل .وميكن االستفادة من املزايا امللموسة لالنتماء لنفس
األسرة اللغوية -تلك املتعلقة بالفهم -واليت نسعى لتنميتها نسقيا .ختص الفوائد املستهدفة أساسا القدرة على
الفهم ،لكن قد يكون لذلك تأثريات إجيابية على التعبري .فمنذ النصف الثاين من التسعينيات ،رأينا كيف تطورت
ابتكارات من هذا النمط بالنسبة للمتعلمني الكبار (مبا يف ذلك طلبة اجلامعة) ،يف فرنسا ويف بلدان أخرى ذات
لغات التينية ،وأيضا يف أملانيا ويف الدول االسكندينافية والناطقة بالسالفية .وقد مت دعم العديد من تلك
االبتكارات على املستوى األوريب (برنامج االحتاد االوريب) .وجند مثل هذه املقاربات يف بعض مواد اليقظة يف

اللغات ،إال أن مجهور املتمدرسني مازال ،حلد اآلن ،غري مهتم كثريا مبقاربة الفهم املتبادل.

8

ِّم لليقظة يف اللغات ،يف إطار املشاريع األوربية اليت مكنت من تطويرها بشكل موسع
حسب التعريف الذي قُد َ
(انظر خاصة الربامج  ،Evlang et Janua Linguarumكوندوليي (8000أ و8000ب)  ،)Candelierنتحدث عن
يقظة يف اللغات عندما خيصص جزء من األنشطة للغات اليت ال تطمح املدرسة إىل تدريسها .وهذا ال يعين أن
املقاربة تقوم على هذه اللغات فقط ،بل إهنا تشمل كذلك لغة املدرسة وكل لغة أخرى يف طور التعلم .لكنها ال
تقتصر على هذه اللغات "املتعلمة" .فهي تدمج أنواعا من التنوعات اللغوية األخرى ،لغة األسرة ،ولغة البيئة...
ولغات العامل ،دون إقصاء أي منها .ونظرا للعدد املهم من اللغات اليت على املتعلمني االشتغال عليها -عشرات
من اللغات ،غالبا -تبدو اليقظة يف اللغات مبثابة مقاربة متعددة "قصوى"ُ .مصاغة أساسا باعتبارها استقباال
 7انظر أيضا
Castellotti, 2001; de Piertro, 2009; Forlot, 2009; Kervran & Deyrich, 2007; Wokusch, 2005.
 8انظر من بين آخرين،
; Blanche-Benveniste et al., 1997; Dabéne, 2002; Conti & Grin (dirs), 2008; Doyé, 2005, Escudé & Janin, 2010
Klein & Stegmann, 2000 ; Meissner et al., 2004.

كف

و و رد

للتالميذ يف إطار تنوع اللغات( ،وتنوع لغاهتم!) منذ بداية التمدرس ،كقيمة موجهة العرتاف أفضل ،يف السياق
املدرسي ،باللغات "احملمولة" من طرف التالميذ الناطقني بلغة أخرى [األلوفون] ،و مثل نوع من التحضريي املطََّور
ُ
9
يف املدرسة االبتدائية ،وميكن أيضا أن ترقى وتواكب تعلم اللغات طيلة مدة التمدرس.
وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن اليقظة يف اللغات ترتبط بشكل واضح حبركة "( language Awarenessالوعي
اللغوي") اليت مهد هلا إ.هاوكينز يف اململكة املتحدة خالل الثمانينيات (انظر هاوكينز  ،1222 Hawkinsوجاميز
كون باألحرى ،اليوم ،جمموعة فرعية من
وكاري  .)1991 James & Garretإال أننا نعتقد أن اليقظة يف اللغات تُ ِّ

منظور الوعي اللغوي  ،Language Awarenessاليت تنتج أعماال ذات توجه نفس-لساين أكثر منه توجه
بيداغوجي ،واليت ال تقتضي أساسا مواجهة املتعلم لعدد من اللغات .وهلذا فضل املدافعون عن برنامج اليقظة يف
اللغات مصطلحا اجنليزيا آخر لتسمية مقاربتهم وهو مصطلح اليقظة يف اللغات .awakening to languages
أشرنا أعاله ،أننا نعترب أن بعض مقاربات التعليم الثنائي اللغة (إذن تعليم تدرس فيه املواد املصطلح عليها باملواد
غري اللغوية بلغتني) قد تندرج يف إطار الديداكتيك املدجمة .وبنفس الكيفية  ،ميكننا التوحيد بني تدريس املواد غري

اللغوية مع مقاربة من منط اليقظة يف اللغات (انظر مشروع  )ConBat+ du CELV: http://combat.ecml.atأو
مقاربة ذات صلة مبقاربة الفهم املتبادل بني اللغات ذات القرابة (انظر موقع Euromania: www.euro-
.)mania.eu/

 9انظر أيضا
 EDiLiC, EOLE,موقع ;Perregaux et al. (dirs), 2002; de Pietro, 2003; Kervran (coord), 2006; Candelier, 2007
Discovering language, The language investigator.
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 2.2.1المقاربات المتعددة وتطوير الكفاية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات
كما َّ
ذكرنا بذلك أعاله ،متم وضع اإلطار املرجعي احلايل إ م م م ضمن مشروع ع ل ث (عرب اللغات والثقافات)
من  2004إىل  .2007يندرج هذا املشروع ضمن الربنامج الثاين على مدى متوسط للمركز األوريب للغات احلية
(م أ ل ح) ،وتدعو املناقصة اخلاصة به إىل املشاركة يف تغيري األمنوذج الرئيسي الذي يُ َك ِّونه التطور حنو تصور كلي

لتعليم اللغات ،الذي يدمج تعليم وتعلم كل اللغات ،قصد استعمال أوجه التعاون املمكنة.

ما كان على احملك يف هذا التغيري لألمنوذج ( الذي الزال متواصال اليوم) 10،هو التخلي عن الرؤية "الفاصلة"
لكفاية/كفايات األفراد يف اللغات والثقافات ،إنه ختل ناتج منطقيا عن الطريقة اليت يتصور هبا اإلطار املرجعي
األورويب املشرتك للغات الكفاية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات :فهذه الكفاية ال ترتكز على جمموعة من
الكفايات التواصلية املتمايزة واملنفصلة حسب اللغات ،بل على كفاية واحدة متعددة اللغات ومتعددة الثقافات
اليت تشمل جمموع السجل اللغوي املتوفر ( Conseil de l’Europeاجمللس األوريب  ،, 2001: 129انظر أيضا من
قبل كوست ،مور وزرات .)1997 Moore et Zarate ،Coste

ونعيد هنا ما ورد يف دليل صياغة السياسات اللغوية الرتبوية يف أوروبا (بياكو وبريم
 :)70يقتضي تدبري هذا الرصيد [ الذي يطابق الكفاية متعددة اللغات] أن ال تظل التنوعات اليت تكونه معاجلة
:2007 Beacco & Byram

بكيفية معزولة،بل رغم أهنا تكون ُممَيَّزة عن بعضها البعض ،فإهنا تعاجل باعتبارها كفاية واحدة ،متوفرة للفاعل
االجتماعي املعين.

ليس هناك شيئ أوضح من قولنا أن املقاربات املتعددة ،كما مت تعريفها أعاله ،تلعب دورا أساسيا يف بناء الكفاية
املتعددة اللغات والثقافات لكل فرد من األفراد .ألنه كيف نضمن أال تتم معاجلة التنوعات بكيفية معزولة إذا
متسكنا باملقاربات األحادية؟.
بعبارة أخرى ،نعتقد أنه إذا كانت الكفاية املتعددة اللغات هي تلك [الكفاية] اليت تصفها أدوات اجمللس األوريب،
وإذا كنا نرغب ،حقا ،أن نعطي معىن ملبدإ التعاون املطلوب ،جيدر ،ملساعدة املتعلم على بناء وإغناء كفايته
اخلاصة املتعددة اللغات باستمرار ،محله على بناء ترسانة من املعارف ،املعارف -الفعلية واملعارف -السلوكية:
• حول الوقائع اللغوية والثقافية عامة (ترسانة من نوع " َعب َر"" ،عرب لغوية" و"عرب ثقافية")؛

10

انظر مثال الدليل األخري لتطوير وتنفيذ املناهج الدراسية لتعليم متعدد اللغات وبينثقايف ( .)Beacco et al., 2010نتحدث اليوم عن كفاية متعددة الثقافات وبني -ثقافية ،وال

نتحدث عن كفاية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات .ونستعمل املصطلحني ،حبسب األعمال اليت نرجع إليها .

كف

و و رد

• تسمح باالرتكاز على املهارات املكتسبة حول/يف لغة أو ثقافة خاصة (أو بعض مظاهر لغة أو ثقافة خاصة)
قصد الولوج بسهولة إىل [لغة أو ثقافة] أخرى ( ترسانة من نوع "بيين" "بني-لغوي" و"بني-ثقايف").
مثل هذه املعارف ،املعرفة -الفعلية واملعرفة -السلوكية ال ميكنها ،طبعا ،أن تُطََّور إال حينما يكون الفصل الدراسي

هو مكان الختبار متزامن وإقامة عالقات بني عدد من اللغات وعدد من الثقافات .مبعىن ،يف إطار مقاربات
متعددة اللغات والثقافات.
وجند يف كتيب إ م م م – مدخل إىل االستعمال -بعض الصفحات (الفصل األول) نسعى فيها إىل إظهار أن
املقاربات املتعددة  -ومن متة إ م م م ،الذي ميثل أداة مهمة لتطبيقها يف التعليم -تكون أداة ضرورية لوضع
سياسات لغوية تعليمية تستجيب للغايات الرتبوية واالجتماعية اليت نعتربها أساسية واليت يعمل اجمللس األوريب على
تعزيزها عرب الدعوة إىل تطوير كفاية متعددة اللغات وبني -ثقافية لكل متعلم.
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 3.1الحاجة الى إطار مرجعي
 1.3.1أية حاجة؟
إذا كنا نتوفر اليوم على عدد من األعمال ،النظرية والتطبيقية ،خبصوص كل مقاربة من خمتلف املقاربات املتعددة
اللغات والثقافات (انظر بعض عناصر البيبليوغرافيا املقدمة يف  1.2.1أعاله) ،فإنه ال يوجد حلد اآلن (خارج
مشروعنا) أي إطار مرجعي للمعارف ،املعرفة-السلوكية واملعرفة -الفعلية قابل ألن يُطََّور عرب مقاربات متعددة
اللغات والثقافات.
إن غياب مثل هذا اإلطار املرجعي ،بالنسبة جملال الرتبية على اللغات والثقافات الذي برهنَّا على طابعه املركزي
بالنسبة لكل مقاربة ديداكتيكية ترتكز على التصورات احلديثة للكفاية اللغوية والثقافية لألفراد وهتدف إىل حتقيق
األهداف والغايات اليت حددها اجمللس األورويب ،يشكل عائقا مهما يف تعليم -تعلم اللغات والثقافات.
مبا أنه توجد عدة مقاربات متعددة ،فإن مسألة إقامة تعاون فيما بينها تطرح .ومبا أن هذه املقاربات ترتكز ،كما
رأينا ،على نفس املبدأ (أي الربط بني عدد من التنوعات اللغوية/الثقافية يف األنشطة الرتبوية ذاهتا) الذي من املرتقب
أن تكون له آثار خاصة ،فسيكون من التهور حماولة تنفيذها بكيفية غري منسقة .وإذا كان مؤسسوا ،هذه املقاربات،
يف مرحلة أوىل ،وهم منشغلون مبسح ميادين جديدة ،استطاعوا أن يكتفوا مبواصلة مسارهم اخلاص (إحدى
املقاربات األربع املذكورة)  ،فإن جمموع احلقل هو الذي ينبغي التفكري فيه اليوم ،مبا يف ذلك ربط هذا احلقل بتعليم
اللغات اخلاصة ومبواد تعليمية أخرى .وقد خصص فصل بأكمله من كتيب إ م م م – مدخل لالستعمال (الفصل
 )0ل لكيفية اليت ميكن أن تساهم هبا املقاربات املتعددة يف إعداد مناهج تتوخى عدم الفصل بني التعلمات .لن جند
فقط تأمالت حول إسهام املقاربات املتعددة و إ م م م يف تصور وتنفيذ تعليم لغوي شامل ،بل سنجد ،كذلك،
تقدميا للمناهج احلديثة املتبناة يف كاتالونيا ويف سويسرا الفرنكوفونية ،واليت ميكن أن تعترب كإجنازات فعلية أوىل ناجتة
عن مثل هذه التأمالت.
حبسب هذه النتائج ،ميكن أن نؤكد أن إطارا مرجعيا للمقاربات املتعددة يُ َش ِّكل أداة ال ميكن االستغناء عنها:
• بالنسبة إلعداد املسارات الرتبوية اليت تربط ،مبا يف ذلك من منظور تدرجي ،اكتساب خمتلف املعارف،
املعارف -السلوكية ،واملعارف -الفعلية اليت تؤدي إليها املقاربات املتعددة (حصريا /بسهولة أكثر)؛

كف

و و رد

• للربط بني املقاربات املتعددة ذاهتا والربط بني هذه املقاربات وتعلم الكفايات اللغوية التواصلية يف لغات خاصة
(ربط تصوري وتطبيقي ،يف املناهج ،وداخل الفصل) وكذلك وبكيفية أوسع ،بالنسبة للربط بني إساهامات
املقاربات املتعددة وإساهامات املواد غري اللغوية.
من هنا ،ميكن أن نعترب أن هذا اإلطار املرجعي ،الذي يندرج يف تقليد ما ميكن تسميته بإطار مرجعي للكفايات:
• ميكن أن يساهم يف االعرتاف بأمهية املقاربات املتعددة اليت مل يَُربهن بعد على إمكانياهتا بشكل كاف (حيث،
يف الغالب ،كان ينظر إىل مقاربتني اثنتني من بني هذه املقاربات ،ومها اليقظة فىي اللغات والفهم املتبادل بني
اللغات ذات القرابة ،على أهنما جمرد حتسيس فقط)؛
• ميثل تكملة أساسية لألدوات املوجودة اليت تشكل ،خصوصا ،اإلطار املرجعي األورويب للغات أو ملف اإلجناز
األورويب للغات  ،اليت ال زالت مستمرة ،رغم التأكيد على املبدأ املذكور أعاله خبصوص طبيعة الكفاية متعددة
اللغات ومتعددة الثقافات ،يف معاجلة القدرات اللغوية بلغة جتاورية ،لغة جتاور لغة أخرى (انظر إ م م م مدخل إىل
االستعمال – املقدمة -النقطة .)2

إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

17

 2.0.1ألي مستعملين؟
يتوجه اإلطار املرجعي املعد يف إطار مشروع ع ل ث ملختلف الفاعلني يف املشهد الرتبوي:
• لكل شخص يعمل على إعداد مناهج أو برامج مدرسية يف كل مؤسسة تتكلف هبذه املهمة (وزارة ،وكالة،
معهد)...؛
• لكل شخص يعمل على إعداد مواد ديداكتيكية (يف القطاع العام أو اخلاص) ،سواء تعلق األمر بأدوات موجهة،
خاصة ،لتطبيق املقاربات املتعددة أو مواد تعليمية أكثر"تقليدية" من وجهة النظر هاته ،مبا أنه ،كما رأينا ،جيب
ربط تعليم اللغات ب /ومع املقاربات املتعددة؛
• ملدرسي ( اللغات –كل لغة -أو مواد أخرى ،الذين يتساءلون عن األبعاد اللغوية لتدريسهم) ،يف ارتباط باملواد
الديداكتيكية املوجودة على األنرتنيت (http://carap.ecml.at/Components/tabid/2668/language/fr-
) FR/Default.aspxاملقرتحة عليهم من طرف مشرع إ م م م ؛
• ملكوين املدرسني ،سواء كان هؤالء قد مارسوا مقاربات متعددة من قبل أم ال .يتعلق األمر بدعم
املدرسني/املكونني املنخرطني سابقا يف االبتكارات و حث آخرين على ذلك؟
يف احلاالت األربعة  ،ميكن أن يهم جمال تدخل األشخاص املعنيني أي مستوى مدرسي أو خارج -مدرسي (مبا أن
إ م م م يصلح جملموع مقررات تدريس اللغات) .ويهم ،أيضا ،مبا أن املنظور هو منظور الرتبية اللغوية والثقافية
الشاملة ،اللغات كيفما كان وضعها ،ليس فقط اللغات األجنبية أو اللغات الثانية ،بل كذلك لغات التمدرس
ولغات أسر التالميذ الناطقني بلغات خمتلفة [األلوفون](لغات املهاجرين ،اللغات احمللية).
من هنا ،طبعا ،وعرب هذه اجملموعات األربعة من املستهدفني ،فإن املتعلمني هم املستفيدون النهائيون من مقرتحاتنا.

كف

و و رد

 1.1كفايات وموارد-اختيارات نظرية

جيب أن يتمكن اإلطار املرجعي من االستناد على تصور واضح ومتني ومنسجم ،قدر اإلمكان ،ملفهوم الكفاية
كمفهوم مركزي سواء من منظور اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات،أوبالنسبة ملشروع إ م م م .إال أن هذا

-

املفهوم -املستعمل اليوم يف سياقات متعددة -يعرف استعماالت متنوعة بشكل خاص ،وغامضة يف معظم

األحيان .وهو موضوع نقاشات عديدة وأحيانا حادة.

11

وكان علينا ،نتيجة لذلك ،خالل املرحلة األوىل من إعداد إ م م م ،أن نقوم بفحص خمتلف املعاين والتصورات
املستعملة ،حاليا ،هلذا املفهوم للكفاية ،وملفاهيم جماورة أو تكاملية ميكنها أن تفيدنا كذلك 12.لن نعود هنا إىل
املسألة ،ألن غرضنا ذريعي باألساس :فنحن حنتاج لبناء نظامنا إىل مفهوم إجرائي ُميَ ِّكن من فهم ما هو

مستهدف عرب املقاربات املتعددة ،وفهم ،خصوصا ،ما هو قابل ألن يكون موضوعا لالشتغال داخل الفصل
الدراسي -بعبارة أخرى ،ما سيدخل يف اإلطار املرجعي .سنركز هنا ،بدرجة أوىل ،على االختيارات النظرية اليت
توصلنا إليها – دون أن ندعي مطلقا أننا قمنا حبل الصعوبات ،احلقيقية ،اليت نصادفها حني نعرض هلذه القضايا
– وحنيل القارئ املهتم إىل الوثيقة املشار اليها يف النقطة السابقة.
إذن هلذا الغرض ،من بني اختيارات نظرية أخرى ،أردنا ،أوال ،جتنب استعمال مفهوم الكفاية بشكل جد موسع،
انطالقا من املكونات األكثر تعقيدا لإلنسان إىل املعرفة-الفعلية األكثر بساطة -مما ينتج عنه حتما "متييع" املفهوم
لدرجة يصبح معها ملتبسا وغري مفيد مبا يكفي.
بالنسبة لنا ،متثل الكفايات  -بشكل جوهري نوعا ما -وحدات معقدة شيئا ما ،وهي تشمل الفرد يف كليته
ومرتبطة مبهام واردة اجتماعيا يف السياق الذي تُ َفعَّ ُل فيه؛ إهنا تقوم ،يف هذه األوضاع ،على تفعيل موارد متنوعة
ميكنها أن تكون داخلية ( ذات صلة باملعارف ،املعارف-الفعلية واملعارف-السلوكية) أو خارجية ( كاستعمال
القاموس ،أو اللجوء إىل وسيط.)...
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 11هنا على سبيل املثال ،يف هذا الصدد ،ما يقوله م .كراهاي ( M. Crahay )8001حميال على برونكارت ودولز ( :Bronckart et Dolz )1222إن مفهوم الكفاية
متثيل خرج من مغارة علي بابا التصورية اليت من املمكن أن جتد فيها كل التيارات النظرية يف علم النفس متجاورة ،حىت ولو أهنا يف الواقع متعارضة (ص .)11 .ويضيف ]...[ :يبدو
لنا ،واضحا ،أنه ال ميكننا "التفكري" منطقيا يف إشكا لية التكوين باستخدام مصطلح ينتهى إىل تعيني كل جوانب ما كان يسمى سابقا "الوظائف النفسية العليا" ( )...والذي يستقبل
ويلغي يف نفس اآلن جمموع االختيارات اإلبستمولوجية اخلاصة بوضع هذه الوظائف (معرفة ،معرفة-فعلية ،سلوك ،اخل) وبوضع حمدداهتا (االجتماعية أو النفسية) (ص.)01 .
يرتبط تباين هذا املفهوم ،أيضا ،بتارخيه املعقد واملقرتض ،يف نفس الوقت ،من اللسانيات (انظر ،الكفاية التشومسكاوية ،املراجعة من طرف السوسيولساين هيمز  Hymesمثال)،
وبنظريات التأهيل املهين (انظر تقييم كفايات الفرد) و من بيئة العمل.

 .12انظر يف هذا الصدد
Candellier [coord], 2007. A travers les langues et les cultures/ Across Languages and Cultures, [http//archive.ecml.atlmtp2/ALC/Default.htm].
 13للتسهيل ،نتحدث فقط عن موارد لإلحالة على املوارد الداخلية (معارف ،معرفة - -سلوكية ومعرفة فعلية) .فإطار مرجعي مثل إطارنا هذا ليس من مهامه جدولة أدوات أو
دعامات خارجية للفرد.
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وهلذا الغرض ،أيضا ،منيز بقوة بني كفايات وموارد (داخلية) 14.وتكمن أمهية هذا التمييز يف كونه ،يف الواقع،
يظهر بشكل أفضل ،من جهة ،الطابع املعقد واملموقع للكفايات ،وهبذا ،فهو يظهر عدم إمكان وصفها يف
استقالل عن املهام واألوضاع اليت تُ َفعَّل فيها .ومن جهة أخرى ،فهو يظهر أن هذه الكفايات تستدعي موارد
متنوعة وخمتلفة بالنسبة لكل مهمة ويف كل وضعية ،وهي موارد ،تبث أهنا – حلد ما -مستقلة عن هذه املهام
15
واألوضاع.
مثال
لنأخذ حاال مثاال لتوضيح موقفنا 16.يبدو لنا واضحا ،مبا يكفي ،أن التواصل يف سياق التعدد
والغريية –غاية الكفاية املتعددة اللغات والبني -ثقافية نفسها -يتطلب من قبل املشاركني وبشكل
واضح ،كفاية التَ َكيُّف اليت هي عبارة عن انتقال حنو ما هو "آخر"" ،خمتلف" .ولكن يبدو لنا
،أيضا ،وبشكل جلي ،أن توظيف هذه الكفاية ،يرتبط كثريا بتشكيلة الوضعية (من هم املشاركون
اآلخرون؟ ،)...وباهلدف من التواصل وباملهمة املنجزة بالتحديد .وحسب احلاالت ،فإنه سيستدعي
موارد من قبيل ،بالنسبة للمعرفة-الفعلية ،معرفة تعيني سلوكات خاصة مرتبطة باختالفات ثقافية
(م  17،)10 .8بل وحىت معرفة حتليل األصل الثقايف لبعض السلوكات اخلاصة (م  .)2.1أو
كذلك ،معرفة األخذ بعني االعتبار االختالفات°السوسيو-لسانية /السوسيو-ثقافية °قصد
التواصل (م )0 .3؛ بالنسبة للمعارف ،معرفة أنه توجد عدد من الثقافات ختتلف إىل حد ما (ع
 ،)8.2وأنه يف كل ثقافة حيدد الفاعلون °قواعد /معايري /قيم( °جزئيا) معينة تتعلق ب°املمارسات
االجتماعية /السلوكات( °ع )2.2؛ وأخريا بالنسبة للمعارف -السلوكية جيب أن يكون هناك أوال

استعداد لالخنراط يف التواصل (شفهي /غري شفهي) املتعدد باتباع املواضعات والطقوس املناسبة
للسياق(م  ،)8.7أن يكون مستعدا ملواجهة الصعوبات املرتبطة بوضعيات وتفاعالت  °التعدد
اللغوي /التعدد الثقايف( °م  ،)0.7اخل .لكن ،يف حاالت أخرى ،رمبا ،ينبغي معرفة °تعيني [حتديد]
 °عناصر لسانية /ظواهر ثقافية °يف °لغات/ثقافات °مألوفة إىل حد (م  )8أو،كذلك ،إذا أصبح
الوضع صعبا ،يكون مستعدا أن حيس بأن هويته مهددة [اإلحساس باحلرمان من فرديته]
(م  .)2.0.7فحسب السياق ،لن تتحقق الكفاية أبدا بنفس الكيفية .لكن ،بعض املعارف مثل

 14انظر ،بالنسبة لبعض التعريفات األخرى تسري يف نفس االجتاه

Beckers, 2002; Jonnert, 2002; Le Boterf, 1994.

 15لكن سنرى (أسفله ،الفصل  )8.8.2من جهة ،أن التمييز املقرتح ليس دائما من السهل إقامته و  ،من جهة أخرى ،أن التوكيد على الطابع الفاقد للسياق للموارد و ،بطريقة ما،
أمثلة ضرورية.
 16هذا املثال سنعاود تناوله بشكل أعمق يف الفصل 0.8.2
 17انظر لوائح الفصل .0

كف

و و رد

ع  8.2أو ع  ،2.2اخل ،..وكذلك– ولكن بدرجة أقل ،هنا جيب االعرتاف بذلك  -معارف-
فعلية مثل م  2.1و م  10 .8ومعارف -سلوكية مثل م  8.7أو م  0.7تبدو رغم ذلك أقل تغيريا
حسب السياق.
نعترب إذن ،لكل غاية مفيدة ،أن املوارد امل َفعَّلة ،من خالل الكفايات ميكنها أن تكون ،إىل حد ما ،فاقدة للسياق،
ُ
دولة ،وميكن حتديدها حبسب التَ َح ُّكم .وميكنها ،غالبا ،أن تكون موضوع تعليم /وتعلم بفضل أنشطة
ومعزولة ُ
وجمَ َ
مناسبة.
قد يبدو ،مثل هذا املوقف ،مفارقة .مبا أن الكفايات  -وبالدرجة األوىل الكفاية متعددة اللغات -هي اليت توجد
اليوم يف قلب غايات التعليم والتعلم ...يف حني أهنا ال ميكن ،نظرا لتعقيدها وتَ َر ُّس ِخها يف وضعية معينة ،أن تكون

ُم َد َّر َسة مباشرة! نتيجة هلذا ،جيب أن ندقق أكثر فكرتنا :يف الواقع ،فالكفايات  ،هي اليت تكون ،يف النهاية ،رهان
الرتبية متعددة اللغات .و هذه الكفايات هي اليت تكون موضع تساؤل أثناء إجناز مهمة ،كالبحث ،مثال ،عن
معلومات داخل نص حمرر بلغة أخرى ال نعرفها .لكن ،من وجهة نظر ديداكتيكية ،فإن املوارد هي اليت ميكن
االشتغال عليها بكيفية صرحية داخل الفصل عرب وضع التالميذ أمام مهام ديداكتيكية متنوعة -فالتدريس يساهم
هبذا يف وضع كفايات عرب املوارد اليت يُ َف ِّعلُها.
وأخريا ،احتفظنا إذن من فحص هذا املفهوم
• أن الكفايات ترتبط بوضعيات ،ومبهام معقدة ،واردة اجتماعيا ،وأهنا "مموضعة"؛
• أهنا وحدات ذات تعقيد نسيب؛
• أهنا تدعو إىل ("حتشد") "موارد" خمتلفة داخلية (تتعلق عامة ،ويف نفس الوقت ،باملعارف-الفعلية ،باملعارف
وباملعارف-السلوكية) وخارجية ( قواميس ووسائط،اخل).؛
• أن املوارد الداخلية ( وكذلك استعمال املوارد اخلارجية ،وليس الكفايات) ميكنها أن تكون ُم َد َّر َسة يف
وضعيات/مهام فاقدة للسياق على األقل جزئيا.
نسجل أيضا أن هذه املوارد تسمى أحيانا قدرات ،أو استعدادات ،أو معارف ،أو كذلك مكونات .من جانبنا،

تَبَ نَّينا مصطلح موارد ،ألنه هو األقل إحياء وليس له حكم مسبق يف ما يتعني علينا القيام به.
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 18نشري أيضا أنه ،باملقارنة مع النسخة األوىل من إطارنا املرجعي ،أننا ختلينا  ،من اآلن فصاعدا عن مفهوم ميكرو-كفاية [كفاية موسعة] اليت نراها كمستوى وسط بني الكفايات
واملوارد .إال أن هذا املستوى الوسيطي أثبت أنه أقل فعالية وأقل وضوحا .وبالتايل نفضل اليوم اعتبار أن هناك نوع من سلسلة متصلة من املوارد األكثر صغرا إىل الكفايات األكثر
مشولية.
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قبل أن نبني (يف  )3.1الطريقة اليت نظمنا هبا اإلطار املرجعي احلايل ،حبسب التمييز بني الكفايات/املوارد ،نريد أن
نقول كلمة خمتصرة عن الكيفية اليت مت هبا إعداده.

كف

و و رد

 1.1منهجية اإلطار المرجعي
ميكن وصف املنهجية املتبناة يف إعداد اإلطار املرجعي إ م م م بأهنا منهجية استقرائية نسقية.
لقد قرر املؤلفون أن يعتمدوا ،كنطقة انطالق ،التحليل النسقي حملتوى مئات املنشورات (نسميها هنا
املنشورات-املصادر) ،اليت جند الئحتها يف امللحق .واليت مجع املؤلفون خالصاهتا اليت تصف الكفايات
املستهدفة.
تتكون املنشورات–املصادر ،أساسا ،من أعمال نظرية وفكرية ذات طابع ديداكتيكي ،موضوعها هو املقاربات
املتعددة ( أعمال تقدميية هلذه املقاربات ،ومواد ديداكتيكية ،وتقارير االبتكار ،ومقاالت تدور حول بعض
جوانبها ،)...واليت أضفنا إليها بعض املناهج/الربامج املدرسية اليت متكنت بعض أبعاد املقاربات املتعددة من أن
جتد هلا فيها صدى ،إضافة إىل عدد حمدود من األعمال ذات التوجه النفس -لغوي أو توجه اكتساب اللغة اليت
تسعى إىل وصف اشتغال كفاية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات أثناء العمل .ويتعلق األمر باملنشورات احملررة
يف معظمها باللغة الفرنسية (حوايل  ،(%30إضافة إىل احملررة باللغة االجنليزية ( 21منشورا) ،وباللغة األملانية
منشورا) وباللغة الربتغالية ( عملني منشورين اثنني).

(15

مت دمج اخلالصات اجملمعة يف جدول واحد وحيد يف ملف الوورد ( ،)Wordمن حجم كبري (حوايل
صفحة ،أي حوايل  1800مدخال) ،اليت خضعت جملموعة من عمليات التجميع (مبساعدة وظيفة الفرز يف
الوورد) ،مث جملموعة من عمليات الرتكيب (ويف بعض األحيان اإلضافات) ،مما أدى تدرجييا إىل لوائح املعارف،
120

املعرفة -السلوكية واملعرفة -الفعلية اليت سنجدها فيما بعد.
ملزيد من التفاصيل حول هذه العمليات ،حنيل على كوندوليي ودي بيرتو
حيث جند إشارات إىل الكيفية اليت عوجلت هبا بعض املشاكل.

Candelier & de Pietro

،8011

كان كل مؤلف من مؤلفي اإلطار املرجعي احلايل ميتلك ،دون شك ،منذ بداية مشروع ع ل ث ،جتربة غنية ،مبا
يكفي ،جبوانب متنوعة من املقاربات املتعددة واليت مكنت من بناء إطار مرجعي بواسطة فقط إحلاق/مواجهة
متثالهتم اخلاصة .مثل هذا اإلجراء ،الذي رمبا يكون أسرع ،اعترب خطريا (خطر االنغالق على املعرفة اخلاصة)
وغري متواضع ،مبا أنه عاد إىل التسليم بأن ما متكن مؤلفون آخرون من كتابته حول هذا املوضوع ،مل يكن
ليضيف جديدا ملا كان يعرفه من قبل مؤلفوا إ م م م.

إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

13

 6 .1تقديم الكفايات والموارد في اإلطار المرجعي
كما رأينا يف  4.1يقرتح إطارنا املرجعي ،من جهة ،كفايات للبناء اليت منها ميكن اإلسهام بفضل املقاربات
املتعددة ،ومن جهة أخرى ،جمموعة مهيكلة و متدرجة (جزئيا) 19من املوارد املشاركة وفقا لتآلفات خمتلفة دائما
(حسب املهمة والوضعية) يف صياغة كفايات معينة نفرتض أنه من املمكن االشتغال عليها كما هي داخل
الفصل الدراسي.
ونتيجة لذلك يتضمن اإلطار املرجعي:
• جدوال من الكفايات ،وهو مقدم يف اجلزء  – 2الكفايات الشمولية – جدول؛
• ثالث لوائح من واصفات املوارد ،ذات صلة على التوايل باملعارف ،املعارف -السلوكية ،واملعارف-الفعلية،
وهي مقدمة يف اجلزء  -3لوائح املوارد.

كما سنرى بتفصيل أكثر يف اجلزء  ،2تنتظم الكفايات يف "منطقتني"مرتبطتني على التوايل بتدبري التواصل (ك– 1
كفاية تدبري التواصل اللغوي والثقايف يف سياق الغريية) وبالتطور الذايت الشخصي (ك-2كفاية بناء وتوسيع سجل
لغوي وثقايف متعدد) .على أن بعض الكفايات ،طبعا الواردة يف سياق التعدد ،تتموضع يف منطقة وسط ،ليست

يف هذا اجلانب أو ذاك ،أو يف اجلانبني شيئا ما .إهنا احلالة ،مثال ،املوجودة يف ك( 4كفاية إعطاء معىن لعناصر
لغوية و/أو ثقافية غري مألوفة) ،بالتأكيد هذه الكفاية تكون مهمة يف وضعية التواصل ،ولكن أيضا بالنسبة للتعلم.
ونؤكد أيضا ،أن الكفايات اليت مت أخذها بعني االعتبار ،ليست مجيعها خاصة بوضعيات التعددية اللغوية
والثقافية .إال أنه رغم ذلك ،حينما نوجد يف وضعية و/أو تواجهنا مهام توظف مثل هذه التعددية ،فإننا نفعلها
بانتظام -ونفعلها حبشد موارد خاصة واليت ،يف جزء كبري منها ،هي تلك اليت جند يف إ م م م.

وتظهر املوارد يف شكل الئحة من الواصفات مبنية و(جزئيا) متدرجة يف كل جمال من اجملاالت (معارف ،معرفة-
فعلية ،معرفة -سلوكية).
وكما سنرى يف اجلزء  ،3تتكون الئحة املعارف من جمموعتني فرعيتني حموريتني ( اللغة والثقافة) وتشمل فئات من
حنو اللغة كنسق مسيولوجي؛ اللغة واجملتمع؛ التواصل الشفهي والتواصل غري الشفهي؛ تطور اللغات؛ التنوع الثقايف
والتنوع االجتماعي؛ العالقات بني ثقافية ،اخل.
تأخذ الئحة املعارف -السلوكية بعني االعتبار العوامل الشخصية ،كما هي موصوفة يف إ م أ م ل
 19الفصل .1.1.1

كف

و و رد

( ،)21-22 ،8001املرتبطة باملواقف ،التحفيز ،القيم ،واهلويات ،اخل .إهنا ال تشمل سوى املوارد "العمومية" للفرد،
إذن العوامل "القابلة ألن تعمم" والقابلة للعقلنة .يف هذا اجملال تعرب احملموالت عن كيف ميكن أن يكون الشخص

ك االنتباه إىل ،حساسية جتاه ،اهتمام ب ،قابلية ل ،حتفيز على ،اخل .فهي تكون موجهة ،أحيانا ،حنو العامل
( فضول جتاه )...وأحيانا حنو الذات (الثقة يف.)..

ويف األخري ،توافق املعارف-الفعلية عمليات من قبيل معرفة املالحظة/التحليل؛ تعيني /حتديد ،معرفة املقارنة،
معرفة احلديث عن اللغات والثقافات ،اخل .تبدأ الالئحة بفئات ذات صلة باملالحظة وبالتفكري امليتالغوي وتنتهي
بفئات ذات صلة بالنشاط يف وضعية تواصلية (معرفة التفاعل).
تتوزع الواصفات املرتبطة مبعرفة التعلم ،من جهتها ،بني الفئات الثالث أعاله.
لقد اخرتنا ،بكيفية اعتباطية جزئيا ،الرتتيب املعارف ،واملعرفة-السلوكية ،واملعرفة-الفعلية .وستقدم تعليقات
وتدقيقات متنوعة ،تنصب يف نفس اآلن على الكفايات واملوارد ،يف الفصل .4
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 7.1مالحظات استنتاجية
يف هذا التقدمي العام لإلطار املرجعي إ م م م ،أردنا تقدمي املؤشرات الضرورية لإلطالع عليه ،واليت تتعلق
باملوضوعات اليت يدور حوهلا ،كوضعه اإلبستمولوجي ،وفائدته املبدئية ،واستعماالته احملتملة وبنيته .ويظهر يف
اجلزء  4من هذه الوثيقة اإلضافات املوجهة لتعميق ،عند احلاجة ،فهم بعض جوانبه.
كخالصة ،نريد اقرتاح بعض املؤشرات فيما يتعلق مبسألة "جودة" األداة اليت يكوهنا هذا اإلطار املرجعي.
أساسا ،ميكن التمييز بني بعدين :التوافق مع ما كان من املفرتض أن يوصف (بعد "إبستمولوجي") والنجاعة
كأداة تدعم اإلجراءات الديداكتيكية (بعد "آدائي").
فيما خيص اجلانب األول ،جيب رفع التباس حمتمل .فطموح اإلطار املرجعي ليس تقدمي وصف مصاغ علميا
ل (أجزاء من) كفاية األفراد املتعددة اللغات ،أو للموارد الداخلية اليت تستدعيها .توضح ذلك املنهجية املتبناة
لفهم الواصفات ،القائمة على األهداف املصاغة يف األدبيات الديداكتيكية املتعلقة بالكفاية املتعددة اللغات
والبني ثقافية (انظر .)1.1

20

اهلدف من اإلطار املرجعي ،هو بالتايل ،تركيب ملا يعتقد املختصون يف الديداكتيك املؤسسون للمقاربات املتعددة
– حنن  -أنه من املمكن حتقيقه عرب األنشطة الديداكتيكية اليت يقرتحوهنا .وميكننا ،بالتأكيد ،االعتقاد بأهنم
يراهنون على كون املعارف ،املعرفة-الفعلية واملعرفة-السلوكية والكفايات اليت يهدفون إىل تنميتها تكون العناصر
اليت متكن فردا ما من تدبري ما نسميه التواصل اللغوي والثقايف يف سياق الغريية (انظر اجلزء  2أسفله) ،أو ضمان

بناء و[ال]توسيع سجل لغوي وثقايف متعدد (املرجع نفسه) ،إال أهنم ال مينحون أنفسهم – مثلنا متاما -الوسائل
للربهنة على ذلك مسبقا .فنجاح – أو فشل -العمل الديداكتيكي الذي مورس هو ،فقط ،الذي ميكنه يف هناية
األمر ،إذا ما حاولوا تقييمه ،أن يزود بقرائن ،غري مباشرة مبا يكفي ،عن مصداقية رهاهنم .وبدون شك ،ميكن أن
نفهم بأن مثل هذه املصداقية عن طريق نتائج املسار الديداكتيكي وضعتنا  ،مسبقا ،يف جمال اجلانب "اآلدائي"
املذكور أعاله.
يف هذا اجملال ،ليست األشياء أقل تعقيدا .فإىل جانب الصعوبات املعروفة ،جدا ،يف تقييم أي نشاط ديداكتيكي،
الذي يواجه تعقيد وتشابك عوامل من احملتمل أن تؤدي إىل نتيجة ،ينضاف ،هنا وضع اإلطار املرجعي نفسه-
 20كما رأينا يف الفصل  ، 1.1فإن حمرري اإلطار املرجعي أدخلوا ،من بني املنشورات-املصادر ،عددا جد حمدود (انظر الئحة املنشورات-املصادر املقدمة يف امللحق) من الدراسات
النفس-لسانية اليت تنصب على اشتغال الكفاية املتعددة اللغات .مثل هذه الدراسات اليت أخذت بعني االع تبار هي جد قليلة حىت ميكننا أن نؤكد أن اإلطار املرجعي يعكس (أيضا)
نتائج حتاليل الكفاية املتعددة اللغات يف العمل .

كف

و و رد

الذي هو نفسه ليس األداة الرتبوية ،ولكنه يتموضع بشكل ما أعلى منها ،ويزودها باألهداف اليت ميكن أن تصاغ
حبسبها .وبعبارة أخرى ،هناك فرق كبري بني اإلطار املرجعي إ م م م والنتائج احملصل عليها عند املتعلم من حيث
بناء الكفايات عرب األنشطة املتعلقة باملقاربات املتعددة .ويف أحسن األحوال ،إن ما نتوفر عليه اليوم ،هي
تقييمات آنية لتأثريات مثل هذه املقاربات 21،اليت مل تنتظر اإلطار املرجعي إ م م م حىت تظهر للوجود (واليت،
غالبا ،صاغت أهدافها ،هي بنفسها ،تلك األهداف اليت حاول اإلطار املرجعي إ م م م فيما بعد جتميعها
وتركيبها).
هناك تساؤالت أخرى ذات عالقة ب"جودة" اإلطار املرجعي إ م م م ،إهنا دون شك أقل أمهية ،لكنها واردة
بالنسبة للمستعمل بشكل مباشر ،ميكن أن تطرح وهي :إىل أي مدى تكون الكفايات واملوارد مشولية ،ومتسقة
...ومقروءة؟
وتسمح ،دون شك ،شروط إعداد اإلطار املرجعي (انظر  ،)5.1وعلى اخلصوص ،العدد املهم من املنشورات-
املصادر اليت استند إليها ،بتأكيد ثقتنا يف مستوى شمولية اإلطار املرجعي فيما يتعلق باجلانب األكثر موضوعية ملا
حياول االهتمام به ،مبعىن جمموع املوارد اليت ميكن أن هندف إىل تنميتها عرب اللجوء إىل املقاربات املتعددة.
أما خبصوص االتساق ،فإن مصدر ثقتنا هو العمل اهلام للتنسيق والتفكري حول مقاييس التنظيم الذي أجنز

انطالقا من املنت اخلام الذي متثله العناصر املأخوذة من املنشورات -املصادر( ،انظر حول هذه النقطة ليس فقط
 5.1لكن أيضا كوندوليي ودي بييرتو  .)2011 Candelier & De Pietroوسنستمر ،مع ذلك ،يف التساؤل حول
مستوى التفصيل الذي نقرتح والذي من احملتمل أن يكون غري متساو حبسب اللوائح أو أجزاء من اللوائح.
انطالقا ،من نسخته األوىل ،كان اإلطار املرجعي موضوع تعديالت دقيقة وكان الدافع الرئيسي لذلك هو مسألة
المقروئية ،فتبعا للمالحظات اليت أحيلت على املؤلفني .متَّ ،إذن ،حتسني املقروئية تدرجييا .وعلى عكس ما كان

يطلب منا أحيانا ،مل نعتقد أنه من املمكن إجناز نسخة "مبسطة" لإلطار املرجعي ،وعلى اخلصوص بالنسبة للوائح
الواصفات .فتدقيق داللتها بدا لنا متطلبا أوليا ،وبامسه مل نرتدد يف فرض بعض جمهودات القراءة .من جهة أخرى،
نقرتح ،من اآلن ،ثالثة مناذج لتقدمي واصفات املوارد وهي :اللوائح املتضمنة يف اجلزء  3أسفله ،وإعادة تناوهلا مرتني
على شكل ترسيمات فوق-نصية -22اليت يبدو لنا من طبيعتها أهنا تساعد القارئ يف استعماله لإلطار املرجعي.

 21انظر ،مثال ،بالنسبة لليقظة في اللغات ،Candellier (dir) 2003a ،بالنسبة للفهم المتبادلBar, 2009 ،MeiBner & Senger, 2001; ،
 22انظر من جهة التقدمي يف موقع إ م م م
()http//carap.ecml.at
و
Le CARAP-Les ressources au fil des apprentissages
أيضا موجود على االنرتنيت يف املوقع اإللكرتوين.
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 8.1مواضعات خطية
جند أسفله املواضعات اخلطية اليت ستستعمل يف لوائح املوارد ( اجلزء .)3
 1.8.1خصوصيات الموارد
السؤال املطروح هنا بالنسبة لكل مورد متبىن يف اللوائح هو معرفة إىل أي حد يكون وجود ذلك املورد مربرا بالنسبة
لقصدنا من وراء تقدمي إطار مرجعي خمصص للمقاربات املتعددة.
إذا كانت بعض املوارد اليت تستعمل عدة لغات (معرفة املقارنة بني اللغات ،معرفة إجراء حتويالت بني-لغوية)...،
أو تلك اليت تتناول التنوع نفسه (معرفة بوجود تشاهبات واختالفات بني اللغات ،حساسية جتاه التعدد اللغوي
والتعدد الثقايف يف البيئة القريبة أو البعيدة ،)...تبدو غري ممكنة البناء خارج املقاربات اليت تقوم بأنشطة تشرك ،يف
نفس اآلن ،تنوعات لغوية وثقافية متعددة (انظر تعريف املقاربات املتعددة ذاته يف  2.1أعاله) ،فإنه من املمكن
تطوير العديد من املوارد األخرى ،ويف نفس الوقت ،عرب مقاربات متعددة وغري متعددة.
بدال من إقامة ثنائية من املستحيل تطبيقها ،واليت كان من شأهنا أن تقصي موارد من لوائحنا تكون إسهامات
املقاربات املتعددة فيها ملحوظة ،دون أن تكون حصرية على تلك املقاربات ،لقد أقمنا ُسلَّ ِميَّة من ثالث نقط،
ترد قيمها يف لوائح ،بالنسبة لكل واصف من الواصفات:
إسهام املقاربات املتعددة بالنسبة للموارد التي من المحتمل أن ال نصل
ضروري
إليها بدون املقاربات املتعددة
إسهام املقاربات املتعددة

بالنسبة للموارد اليت من املؤكد إمكان الوصول

مهم

إليها بدون املقاربات املتعددة ،ولكن ليس
بكيفية أقل سهولة

إسهام
املتعددة مفيد

املقاربات

بالنسبة للموارد اليت من املمكن بالتأكيد أن
نصل إليها بدون املقاربات املتعددة ،ولكن قد
يبدو ،فيها إسهام مثل هذه املقاربات مفيدا بما
يكفي كي يكون مذكورا.

كف

و و رد

ملحوظة .نعترب هذه القيم قيما متوسطة ،ميكن أن تعدل حسب اللغات/الثقافات املعنية ،فإذا ما تساءلنا ،مثال،
حول الواصف معرفة °تعيني [حتديد] °صور جهرية [معرفة التحديد بالسمع] ،اليت أشرنا إليها بالعالمة
"خضعت ،بالتأكيد لتقييم مفرط بالنسبة للغات اليت تدرس كثريا ،لكن،
.سنالحظ أن القيمة "
ودون شك حظيت بتقييم منخفظ بالنسبة للغات النادرة ،اليت قد ال يصادفها املتعلم إال يف إطار املقاربات اليت
تعىن ،خصوصا ،بتنوع اللغات والثقافات.
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.2.. 8.1مواضعات أخرى
س/ص

لنفرتض أن س ،وأن ص( ص ليست فئة فرعية ل س)
23
معرفة تعيني °خاصيات /ظواهر °ثقافية
24
معرفة °مالحظة/حتليل° °صور /اشتغاالت °لسانية

س [ص]°

متغيرات مصطلحية تعد (شبه )-متكافئة
معرفة تعيني [حتديد] العناصر األصواتية البسيطة [لألصوات]

س (/ص/ز)/

لنفرتض أن س ،ولنفرتض أن ص ،ولنفرتض أن ز (ص و ز فئات فرعية ل س)
معرفة حتليل خطاطات التأويالت (/متحجرات)/

}…{

الئحة من أمثلة (عدم الخلط مع الفئات -الفرعية للموضوع !)
معرفة تعيني]حتديد[العالمات اخلطية األولية (احلروف ،الرسامات التمثيلية ،عالمات
26
الرتقيم)...
أن يكون حساسا جتاه تنوع الثقافات (آداب املائدة ،قواعد املرور)...

س
>…<

شرح مفردة ما
معرفة إدراك القرب اللغوي املعجمي غري مباشر بني عناصر لغتني <انطالقا من
القرب من مفردات من نفس العائلة املفرداتية>

<>...

كل تفسير آخر/تدقيق (أو في مالحظات)

25

بدل جهد يف إقناع مقاوماته اخلاصة جتاه ما هو خمتلف<ينطبق على اللغة والثقافة>
)…(

جزء اختياري (باالختالف عن >…< ،اجلزء بني )…( يشكل جزءا من الواصف
أن يكون حساسا جتاه اإلغناء الذي ميكن أن يتولد عن مواجهة ل °لغات أخرى/
ثقافات أخرى /شعوب أخرى( °خصوصا حينما تكون مرتبطة بالتاريخ الشخصي أو
العائلي لبعض التالميذ داخل الفصل الدراسي)

 )...( 23داخل الكلمة :متعريات صرفية ذات طبيعة حنوية.

  24ضرورية لتحديد مصطلحني أو أكثر يكونان متناوبني.
 حتدد أجزاء تامة من واصف حيتوي على جعل مصطلح يف تناوب.
أجزاء الواصف املعين توسم ب  .//جيب أن نستطيع التمييز:
معرفة مالحظة /حتليل صور/اشتغاالت لغوية25

معرفة مالحظة /حتليل صور/اشتغاالت لغويةاحلرف هوعالمة خطية أساسية ،ليس مقولة فرعية من عالمة خطية أساسية .يف حني أن املتحجر هو مقولة فرعية لرسامة التأويل.

 << >> 26تعين أن الالئحة غري مغلقة.

كف

و و رد

 .2الكفايات الشاملة -جدول
يتعلق األمر هنا بتقدمي جمموع ما نعتربه كفايات شاملة واليت يبدو لنا أن تطويرها يكون معززا ،بشكل خاص،
باستعمال مقاربات متعددة .ونؤكد ،على الفور أن األمر ال يتعلق هنا بعالقة حصرية :فنفس هذه الكفايات -يف
بعض وجوهها -ميكن تطويرها أيضا عرب مقاربات أخرى ،وعلى العكس ،إن املقاربات املتعددة ميكن أن تساهم
أيضا ،ولكن بكيفية تبدو أقل حسما ،يف تنمية كفايات أخرى.
تعرض هذه اجملموعة يف شكل جدول وتليها بعض التعاليق اليت من شأهنا أن تربر وتوضح اختياراتنا .وجند يف
الفصل  ،2.4من ناحية أخرى ،مثاال موجها لتوضيح – وإىل حد ما ،تسويغ -تصورنا للربط بني الكفايات

واملوارد.

ليس من السهل حتديد مستوى التعميم الذي جيب أن منوضع فيه الكفايات الواردة يف مثل هذا اإلطار املرجعي.
فال وجود ألي مقياس مطلق وموضوعي؛ ويقوم اختيارنا قبل كل شيء على مقاييس واقعية :فالكفايات جيب أن
تكون عامة ،مبا يكفي ،لكي تنطبق يف وضعيات ومهام عديدة ،ولكن ليس معناه أن تكون عامة لدرجة تصبح
فارغة من أي حمتوى ...وكما رأينا (انظر الفصل  – 4.1تقدمي عام) ،تشكل املوارد والكفايات يف الواقع سلسلة
متصلة من القدرات األكثر بساطة إىل الكفايات األكثر عمومية .وبكيفة ما ،يبدو لنا أن أي ترتيب للموارد قد
يكون قابال ألن يعمل يف وضعية حمددة ،ككفاية ،سواء أمكن تسميته بشكل صريح أم ال.

تقدم الكفايات فيما بعد يف شكل جدول الذي سنتجنب "بنينته املفرطة" .لن جند ،خاصة ،أسهما تعرب عن
عالقة التضمني (أو الدعم) بني خمتلف الكفايات اليت تظهر فيه ،ألن هذا قد يفهم منه -عن خطأ -أننا نتحكم
يف لعبة تعقيد الروابط اليت تُ َو ِّحد بني هذه الكفايات .إننا نفضل جدوال مفتوحا تكون فيه العناصر املكونة له
(الكفايات) ُم َف َّعلة بكيفية جديدة يف وضعيات خمتلفة ،مع إرساء ،يف كل مرة ،عالقات خمتلفة مع العناصر
األخرى للمجموعة .من مثة ،فإن العالقات الفضائية بني عناصر اجلدول (القرب ،التوزيع يف خانات حسب
احملور يسار–ميني وأعلى -أسفل) هي اليت تزود ببعض اإلشارات خبصوص العالقات اليت تقيمها فيما بينها ،مع
ضمان مستوى مالئم من املرونة.
وهذا هو جدول الكفايات الذي تبنيناه أخريا.
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جدول الكفايات الشاملة
كفايات تُنَ ِّ
ط ،في التفكير وفي العمل ،معارف ،معرفة-فعلية ومعرفة-سلوكية
شُ
• صاحلة جلميع اللغات والثقافات؛
• تتناول العالقات بني اللغات وبني الثقافات
ك1

ك2

كفاية تدبير التواصل اللغوي والثقافي في سياق

كفاية بناء وتوسيع ِس ِجل لغوي وثقافي متعدد

الغيرية

ك 1.1

ك 8.1

كفاية حل
اخلالفات/
احلواجز/سوء
الفهم

كفاية التفاوض

ك
كفاية التوسط

ك
كفاية التكيف

0.1

ك 1.8

كفاية االستفادة من
التجارب اخلاصة
البني-ثقافية /البني-
لسانية

ك 8.8

كفاية تطبيق خطوات
تعلمية نسقية أكثر
ومراقبة أكثر ،يف سياق
الغريية

2.1

ك3

كفاية الال متركز
ك
كفاية إعطاء معىن إىل عناصر لغوية و/أو ثقافية غري مألوفة
4

مألوفة

ك
كفاية املباعدة
5

ك6
كفاية منح معنى
كفاية حتليل ،بكيفية نقدية ،الوضعية واألنشطة (التواصلية و/أو التعلمية) اليت ينخرط فيها

ك

7

كفاية التعرف على اآلخر ،كفاية الغريية

كف

و و رد

تعليقات
يصرح العنوان العام للجدول باخلصائص املشرتكة جملموع الكفايات املتبناة:
كفايات تُنَ ِّ
ط ،في التفكير وفي العمل ،معارف ،معرفة-فعلية ومعرفة-سلوكية
شُ
• صالحة لجميع اللغات والثقافات؛
• تتناول العالقات بين اللغات وبين الثقافات.

27

تبعا ملا قلناه سابقا ،فإن الكفاية اليت صغناها بالرجوع إىل عناصر العنوان التايل (كفايات تنشط يف التفكري

والعمل )...ستكون جد عامة لتكون إجرائية .فهذا العنوان هو تعبري عام عما هو مشرتك/ممَُيِّز جملموع
الكفايات اليت نرغب يف االحتفاظ هبا يف هذا اجلدول .وهو متييز عام وضعيف يف مجيع هذه الكفايات اليت تعد
28
املقاربات املتعددة قابلة لتطويرها بكيفية خاصة.
يتضمن اجلدول ،فيما بعد ،كفايتني شاملتني تعربان عما نعتربه كفايتني شاملتني تشرتكان ،يف مستوى أعلى ،يف

جمموع اجملال الذي يغطيه العنوان:

ك :1كفاية تدبير التواصل اللغوي والثقافي في سياق الغيرية.
ك :2كفاية بناء وتوسيع ِس ِجل لغوي وثقافي متعدد.
حتدد ك  1وك  ،2نوعا ما ،منطقتني من الكفايات -األوىل مرتبطة بتدبري التواصل واألخرى مرتبطة بالنمو الذايت
من جهة أخرى -ومها تسمحان بتجميع كفايات متنوعة ذات درجة تعميم دنيا ،ويبدو أهنما تلعبان دورا متميزا
يف حتقيق الكفايتني الشاملتني ،مع اإلبقاء على متيزمها بشكل واضح إىل مدى ميكنهما التدخل بكيفية مستقلة
عنهما 29.مهما كانت الصعوبات اليت ميكن أن نواجه يف رسم حدود واضحة بني الكفايات -من مستوى عال
إىل حد ما  -واملوارد اليت قد تكون ،هي بدورها" ،مركبة" (انظر اجلزء  ،)2.2.4فما يهم هو فهم طبيعة الربط
األساسي الذي نسعى إىل إقامته ،داخل اإلطار املرجعي ،بني هذين اجلانبني :من جهة ،كفايات من مستوى

27

ميكن أن يكون اجلانب األول حمددا باعتباره عرب-لغوي/عرب-ثقايف ،والثاين باعتباره بني-لغوي/بني-ثقايف (انظر  8.8.1أعاله).

 28انظر اجلزء  .1تقدمي عام ،الفصل .8
 29مثال عندما تكون الكفاية استفادة من جتاربه اخلاصة البني-ثقافية/البني-لغوية ( ك  )1.8تفيد على األصح يف تدبري التواصل اللغوي والثقايف يف سياق الغريية
(ك .)1

إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات
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متفاوت التعقيد ،ولكن دائما من مستوى أعلى نسبيا ،واليت تكون مرتبطة ،دائما ،بوضعيات ملموسة
("متموضعة") ،ومن جهة أخرى ،لوائح املوارد اليت ميكن تنشيطها يف هذه الوضعيات (انظر  4.1و .)2.2.4
منطقة تدبير التواصل اللغوي والثقافي في سياق الغيرية (ك)1
ميكن أن تتموضع بشكل واضح (نسبيا) كفايات متنوعة يف هذه املنطقة:

30

• كفاية حل الخالفات ،العراقيل ،سوء الفهم ،إهنا طبعا مهمة يف هذه السياقات حيث يهدد االختالف

باستمرار بأن يتحول إىل مشكل ،وواضح أهنا – مثل مجيع الكفايات اجملدولة فيما بعد -كفاية تستدعي هي
نفسها جمموعة من املعارف-الفعلية (انظر م  :2.6معرفة طلب املساعدة للتواصل يف جمموعات ثنائية/متعددة

اللغات) ،وتستدعي املعارف (انظر ع  :3.6معرفة الفئات املستعملة لوصف اشتغال لغة ما (/لغته األم/لغة
املدرسة )/التوجد بالضرورة يف لغات أخرى (}عدد ،جنس ،أداة …{) كما تستدعي املعارف-السلوكية (انظر
م :1.2.4.قبول أن تكون لغة أخرى قادرة على تنظيم بناء املعىن اعتمادا على متايزات صوتية وداللية /تراكيب
31
تركيبية °خمتلفة عن تراكيب لغته األم)؛
• كفاية التفاوض ،اليت تدعم دينامية االتصاالت والعالقات يف سياق الغريية،
• كفاية التَ َوسط ،اليت تؤسس كل "الرتابطات" امللموسة بني اللغات ،بني الثقافات ،وبني األشخاص؛
• كفاية التكيف ،32اليت تستدعي مجيع املوارد اليت نتوفر عليها "للتوجه حنو ما هو آخر ،خمتلف".
وقبل أن نتابع ،هناك بعض املالحظات اليت تفرض نفسها واليت تبقى صاحلة للمناطق األخرى:
• أن الرتتيب الذي نعرض فيه هذه الكفايات غري وارد ،رغم أننا منيل أسفله على األصح إىل جعل الكفايات
املذكورة أوال هي الكفايات األكثر مشولية.
• كوننا وضعنا هذه الكفايات يف منطقة ال يعين أهنا ليس هلا أي ورود يف منطقة أخرى.
• الكفايات املنتقاة هنا ليست خمصصة بالضرورة للمقاربات املتعددة :فكفاية التفاوض ،مثال ،املأخوذة مبعناها
العام هنا تكون واردة ،أيضا ،بالنسبة لوضعيات لغوية داخلية [متجانسة لغويا] /ثقافية داخلية [متجانسة ثقافيا]،
 30لن نكرر بشكل نسقي واقع أن هذه الكفايات تتوافق هنا "يف سياق الغريية" :فهذا طبعا هو ما يؤسس ورودها وخصوصيتها يف إطار املقاربات املتعددة.

 31كما أشرنا إىل ذلك ،واقع أن كل واحدة من هذه الكفايات ميكنها بدورها-حبسب الوضعية /املهمة اليت هي ُم َف َّعلة فيها-أن تستدعي موارد تتعلق باملعرفة-السلوكية واملعارف
واملعرفة-الفعلية تُ َك ِّون حقا قلب تصورنا لإلطار املرجعي .من مثة ،لن نكرر ذلك يف كل مرة .لكن ،سنوضحه فيما بعد مبثال أكثر تفصيال (انظر .)0.8.2
 32هذه الكفايات الثالثة األوىل تقرتب مما يضعه البعض يف فكرة الكفاية االسرتاتيجية ،لكن أردنا هنا تفضيل تسميات واقعية أكثر.

كف

و و رد

وميكنها ،أيضا ،أن تكون موضوع اشتغال بكيفية واردة يف إطار املقاربات غري املتعددة ،بل أيضا خارج جمال تعليم
اللغة (التكوين على التدبري ،اخل)؛ لكنها تلعب دورا حامسا طبعا يف وضعيات تعددية حتتاج فيها االختالفات
اللغوية والثقافية إىل اهتمام خاص من قبل املتفاعلني ،وجيب إذن أن تؤخذ بعني االعتبار يف املقاربات املتعددة اليت
تتمثل مهمتها يف التهيئ ملثل هذه الوضعيات.
منطقة بناء وتوسيع سجل لغوي وثقافي متعدد( ك)2
تبدو لنا ،هنا ،أن كفايتني اثنتني ،فقط ،مها اللتان ميكن اعتبارمها خمصصتني بشكل كاف -أوعلى األصح
هلما داللة أصلية بشكل كاف يف سياق الغريية – حىت ميكن االحتفاظ هبما:

33

•كفاية االستفادة من تجارب الفرد الخاصة بين-ثقافية/بين–لغوية ،سواء كانت إجيابية ،أو إشكالية أو

حىت سلبية بشكل صريح.

• كفاية تنفيذ ،في سياق الغيرية ،إجراءات تعلم أكثر نسقية ،وأكثر مراقبة ،سواء يف وسط مؤسسايت
( مدرسي) أو ال ،يف جمموعة أو بشكل فردي.
منطقة وسطى
وأخريا ،جند كفايات ترتبط بشكل واضح باملنطقتني اإلثنتني:
• كفاية الال تمركز ،تعرب عن هذا اجلانب امل َك َّون ألهداف املقاربات املتعددة اليت تقوم على تغيري وجهة النظر،
ُ
وجعلها نسبية ،بفضل موارد متعددة ذات صلة باملعرفة السلوكية  ،باملعرفة -الفعلية وباملعارف؛
• كفاية إعطاء معنى لعناصر لغوية و/أو ثقافية غير مألوفة ،عرب رفض الفشل (التواصلي أو التعلمي)،

باالستناد على جمموع املوارد املتوفرة لدينا ،وخاصة تلك اليت تؤسس للفهم املتبادل (انظر ،على سبيل املثال ،من

بني املعارف-الفعلية ،م  1معرفة استعمال املعارف والكفايات اليت نتوفر عليها يف لغة معينة يف أنشطة
°الفهم/اإلنتاج يف لغة أخرى /م  1.5معرفة بناء جمموعة فرضيات" /حنو فرضيات" °خبصوص التوافقات
والالتوافقات بني اللغات)؛

 33نشري ،مرة أخرى ،بأننا ال نعيد كل الكفايات املعرفية العامة اليت هي ُم َك ِّونة للتعلمات عامة.
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• كفاية المباعدة اليت متكن ،باالستناد على موارد متنوعة ،ويف وضعية معينة ،من تبين سلوك نقدي ،واحملافظة
على املراقبة ،و أال ينغمس الفرد كلية يف التبادل املباشر أو التعلم؛
• كفاية تحليل بكيفية نقدية الوضعية واألنشطة (التواصلية و/أو التعلمية) اليت اخنرطنا فيها (وهي توافق
بشكل كبري ما نسميه أحيانا الوعي النقدي) ،اليت تركز ،باألحرى ،على املوارد املوظفة عندما تصبح املباعدة

قائمة؛

• كفاية االعتراف باآلخر ،بالغيرية ،يف اختالفاته ومتاثالته .نستعمل هنا ،طوعا ،مصطلحا يغطي ،كما سنرى
يف املالحظات املصطلحية (انظر  ،)2.1.4يف نفس اآلن جمال املعرفة  -الفعلية (تعيني) واملعرفة-السلوكية
34
(قبول).
هذه ،إذن ،هي العناصر اليت قررنا ،أخريا ،االحتفاظ هبا هنا ككفايات .ويبدو لنا أهنا ذات طابع يَُزِّود بنوع من
خريطة للكفايات املخصصة للمقاربات املتعددة واليت جيب أن تُ َفعَّل يف خمتلف الوضعيات/املهام اليت نواجهها يف

سياق الغريية .هذه الكفايات ،نكرر ذلك ،ليست مجيعها خمصصة لوضعيات التعدد اللغوي والثقايف؛ إال أنه،
حينما نواجه مهام تستعمل التعدد ،فإننا نفعلها من خالل تعبئة موارد خاصة تكون ،يف جزء كبري منها ،تلك اليت
جندها بالضبط يف اإلطار املرجعي إ م م م.
إال أن هذا اجلدول ال يدعي الشمولية بالضرورة نظرا ،من بني أسباب أخرى ،لصعوبة ترتيب العناصر بشكل
واضح وصعوبة التمييز بني الكفايات واملوارد .وهكذا ،خالل حتاليلنا ،صادفنا عناصر أخرى كان من املمكن أن

تكون مرشحة ألن تتخذ وضع الكفايات! كما هو احلال مثال بالنسبة للواصفات (الكفاية يف) التواصل/احلوار/
التساؤل حول اللغة ،وحول الثقافة والتواصل ،و(الكفاية يف) جعل األشياء نسبية( ،كفاية التناغم) اخل .لكننا ،مل

حنتفظ هبا باعتبارها كفايات ،و احتفظنا هبا فقط كموارد (انظر اللوائح اخلاصة) ،بقدر ما كانت تبدو لنا إما جد
خمصصة جملال واحد من جماالتنا (فالتناغم ،مثال ،داخل املعارف-السلوكية) ،وإما أهنا من مستوى أقل تعقيدا
(التواصل /احلوار  /التساؤل حول اللغة ،وحول الثقافة وحول التواصل).
نناقش مرة أخرى هذه الصعوبات يف الفصل .2.4

34

هذا االستعمال ثنائي القيمة للمعجمية "تعرف" ( ، )reconnaitreالذي يرتكز على خصوصيات معجمية للغة معينة ،جائز هنا ،مبا أن الكفايات هلا بالضبط خاصية

اللجوء للموارد املتعلقة بلوائح متنوعة.

كف

و و رد

 .3لوائح الموارد
 0.1المعارف
إسهام املقاربات

إسهام املقاربات

املتعددة ضروري

املتعددة مهم لتنمية

لتنمية املورد

املورد

إسهام املقاربات
لتنمية املورد

املتعددة مفيد

اللغة (الفقرات من  Iإلى )VII
فقرة  .Iاللغة كنظام سيميائي
معرفة بعض مبادئ اشتغال اللغات

ع

1

ع

1.1

معرفة أن ◦ اللغة /اللغات◦ مكونة من عالمات تشكل نظاما

ع

2.1

معرفة أن العالقة °بين الكلمات و*محيلها*< الواقع الذي تحيل عليه> /وبين *الدال*
<الكلمة ،البنية ،التنغيم >...والمعنى °هي اعتباطية مبدئيا

ع

1.8.1

ع

ع

8.8.1

معرفة أن احملاكيات الصوتية ،اليت متلك رابطا بني الكلمة وحميلها ،حتتفظ جبزء من
االعتباطية وتتنوع من لغة إىل أخرى
معرفة أن كلمتني من ◦صورة متطابقة/متشاهبتني◦ يف لغات خمتلفة ليس هلما بالضرورة
نفس املعىن

ع

0.8.1

معرفة أن الفئات النحوية ليست نسخا "لل"واقع ،لكن كيفية لتنظيمه يف اللغة

ع

1.0.8.1

معرفة أنه ال ينبغي اخللط بني اجلنس النحوي واجلنس

0.1

معرفة أن الرابط االعتباطي بين◦ الكلمة والمحيل /بين الدال والمعنى  °ثابت ،ضمنيا في
الغالب ،باالتفاق داخل الجماعة اللغوية

ع

1.0.1

معرفة أنه داخل نفس اجلماعة اللغوية مينح األفراد تقريبا نفس املعىن إىل نفس الدوال
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معرفة أن اللغات تشتغل حسب ◦قواعد/معايير◦

ع

1.1

ع

1.2.1

ع

8.2.1

ع

1.1

ع

1.1

معرفة أنه توجد اختالفات على مستوى االشتغال بين لغة مكتوبة ولغة شفوية

ع

1.1

أن يمتلك معارف ذات طبيعة لسانية حول لغة خاصة ( /اللغة األم /لغة المدرسة/

معرفة أن هذه ◦القواعد/املعايري◦ ميكنها أن تكون ◦صارمة /مرنة◦ إىل حد ما ،وميكنها أن
ُخترق يف بعض األحيان عمدا قصد مترير حمتوى ضمين

معرفة أن هذه ◦القواعد/املعايري◦ ميكنها أن تتطور عرب الزمان واملكان
معرفة أنه توجد دائما تنوعات داخل ما نعتبره لغة واحدة

اللغات األجنبية).../
فقرة  .IIاللغة والمجتمع
ع2

معرفة دور ◦المجتمع في اشتغال اللغات /دور اللغات في اشتغال المجتمع◦
أن يمتلك معارف حول تنوع اللغات تزامنيا { تنوعات ◦جهوية /اجتماعية/حسب األجيال/
حسب المهنة /لجمهور معين (االنجليزية ال ُد َولِية »/كالم أجنبي« لغة األمومة}◦...)...
معرفة أن كل تنوع من هذه التنوعات ميكن أن يكون مشروعا يف بعض السياقات ،وحتت بعض

ع

1.2

ع

1.1.8

ع

8.1.8

معرفة أنه من الضروري األخذ بعني االعتبار اخلصائص السوسيو-ثقافية ملتكلمي اللغة من أجل
تأويل هذه التنوعات

ع

0.1.8

معرفة بعض الفئات املرتبطة بوضع اللغات (/اللغة الرمسية /اللغة اجلهوية«/هلجة فئوية»).../

ع

2.2

ع

0.2

الشروط

معرفة أن جميع األفراد هم أعضاء في جماعة لغوية واحدة على األقل ،وأن العديد من
األشخاص هم أعضاء ألكثر من جماعة لغوية

ع 1.2

ع

1.2

معرفة أن الهوية ◦تبنى /تحدد◦ في تفاعلها مع« اآلخر» أثناء التواصل
معرفة أن الهوية تبنى بالرجوع إلى اللغة من بين أشياء أخرى
معرفة بعض خصائص◦ وضعيته /محيطه ◦ اللغوي (ة)

كف

و و رد

ع

1.1.8

أن ميتلك معارف عن التنوع اإلجتماعي-اللساين للمحيط اخلاص

ع

8.1.8

معرفة الدور الذي تلعبه خمتلف لغات احمليط ( /اللغة املشرتكة ولغة املدرسة /لغة األسرة).../

ع

0.1.8

معرفة أن هوية الفرد اللغوية اخلاصة ميكنها أن تكون مركبة (يف عالقتها بالتاريخ الشخصي،
العائلي ،الوطين)...

ع

1.0.1.8

ع

1.2

ع

1.2

معرفة العناصر احملددة هلوية الفرد اللغوية اخلاصة
معرفة بعض الوقائع التاريخية (المرتبطة بالعالقات بين ◦الشعوب /الناس◦ ،التنقالت)...
التي ◦أثرت /تؤثر◦ في ظهور أو تطور بعض اللغات
معرفة أنه عندما يتمثل الفرد معارفا حول اللغات ،فإنه يتمثل أيضا معارفا ذات طبيعة◦
تاريخية/جغرافية◦

فقرة  .IIIتواصل شفهي و تواصل غير شفهي
معرفة بعض مبادئ اشتغال التواصل

ع

0

ع

1.0

ع

1.1.0

معرفة بعض مناذج التواصل احليواين

ع

8.1.0

معرفة بعض مناذج التواصل اإلنساين غري اللغوي {لغة اإلشارات /كتابة برايل /إميائية}...

ع

2.0

أن يمتلك معارف حول ِس ِج ِّل الفرد التواصلي الخاص {اللغات والتنوعات ،األنواع

ع

0.0

معرفة أنه ينبغي مالءمة ِس ِج ِّل الفرد التواصلي الخاص مع السياق االجتماعي والثقافي

ع

1.0

معرفة أنه توجد وسائل لغوية لتسهيل التواصل {تبسيط/إعادة الصياغة /الخ}.

ع

1.2.0

معرفة أنه توجد أشكال أخرى من التواصل غير التواصل اللغوي [وأن التواصل اللغوي
ليس سوى شكل من أشكال التواصل الممكنة]

الخطابية ،أشكال التواصل}

الذي يجري فيه التواصل

معرفة أنه ميكننا حماولة االعتماد على التشاهبات اللغوية {◦روابط ساللية/
اقرتاضات/كليات◦} من أجل تيسري التواصل
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معرفة أن كفاية التواصل التي يتوفر عليها الفرد ترتكز على معارف ذات طبيعة لغوية

ع

1.0

ع

1.1.0

معرفة أننا نتوفر من أجل التواصل على معارف ضمنية وصرحية ،ومعرفة أن اآلخر يتوفر
على معارف من نفس الطبيعة

ع

8.1.0

معرفة بعض مظاهر املعارف الضمنية اليت تعتمد عليها الكفاية اخلاصة بالتواصل

ع

1.0

ع

1.3.0

ع

8.3.0

ثقافية واجتماعية وتكون ضمنية بصفة عامة

معرفة أن متكلم لغة مختلفة [ألوكلوت] ،يملك ،بارتباط مع كفايته في التعدد اللغوي
والتعدد الثقافي ،وضعا خاصا في التواصل
معرفة أن متكلم لغة خمتلفة [ألوكلوت] الذي ال ميتلك اللغة إال بطريقة جزئية ميكن أن
يواجه صعوبات يف التواصل ،كما ◦ ميكن/جيب◦ مساعدته لكي يكون التواصل مرضيا.
معرفة أن متكلم لغة خمتلفة [ألوكلوت] الذي ميتلك معارف مرتبطة على األقل ب ◦لغة
واحدة/ثقافة واحدة◦ أخرى ،ميكنه أن يلعب دور وسيط جتاه هذه◦اللغة /الثقافة◦ األخرى

فقرة  IVتطور اللغات
معرفة أن اللغات في تطور مستمر

ع

1

ع

1.1

ع

1.1.2

ع

2.1

ع

1.8.2

ع

8.8.2

معرفة ما مييز االقرتاض عن القرابة اللغوية

ع

0.8.2

معرفة أن بعض الكلمات املقرتضة تتواجد يف الكثري من اللغات ( طاكسي ،كمبيوتر،
أوطيل)...

ع

0.1

معرفة أن اللغات مرتبطة فيما بينها بواسطة عالقات تسمى «عالقة قرابة»  /معرفة أنه
توجد «عائالت» لغوية
معرفة بعض العائالت اللغوية وبعض اللغات اليت تكون جزءا منها
أن يمتلك معارف حول ظواهر االقتراض من لغة إلى لغة أخرى
أن ميتلك معارف حول الظروف اليت حيدث فيها االقرتاض {وضعيات اتصال/حاجات
مصطلحية مرتبطة بنتاجات جديدة ،تقنيات جديدة ،تأثريات املوضة}...

معرفة بعض عناصر تاريخ اللغات (/أصل بعض اللغات /بعض التطورات المعجمية/
بعض التطورات الصواتية).../

كف

و و رد

فقرة  .Vالتعدد ،التنوع ،التعدد اللغوي المجتمعي والتعدد اللغوي الفردي
أن يمتلك معارف حول تنوع اللغات /التعدد اللغوي المجتمعي/التعدد اللغوي الفردي

ع

1

ع

1.1

ع

2.1

ع

0.1

معرفة أنه يوجد تنوع كبير في أنظمة الكتابة

ع

1.1

معرفة أنه يوجد تنوع في وضعيات ◦التعدد اللغوي المجتمعي /التعدد اللغوي الفردي◦

ع

1.1

ع

1.1

ع

1.3.1

ع

1.1.3.1

ع

8.1.3.1

ع

1.1

معرفة أنه يوجد تعدد كبير في اللغات عبر العالم
معرفة أنه يوجد تنوع كبير في العوالم الجهرية {صوتيات [فونيمات] ،خطاطات
إيقاعية} ...

حسب الدول/الجهات{عدد اللغات وأوضاعها ،المواقف تجاه اللغات} ...
معرفة أن وضعيات ◦التعدد اللغوي المجتمعي /التعدد اللغوي الفردي◦ هي وضعيات
تطورية
معرفة أن الوضعيات السوسيو لسانية يمكنها أن تكون معقدة
معرفة أنه ال جيب اخللط بني الدولة واللغة
معرفة أنه غالبا ما توجد ◦جمموعة من اللغات يف الدولة نفسها /وتوجد نفس اللغة يف دول
عديدة◦
معرفة أنه غالبا ما تكون احلدود بني اللغة والدولة غري متطابقة
معرفة وجود وضعيات من التعدد اللغوي المجتمعي /التعدد اللغوي الفردي في محيط
الفرد وفي مختلف األماكن القريبة أو البعيدة منه
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فقرة  .VIتشابهات واختالفات بين اللغات
معرفة أنه توجد تشابهات واختالفات بين ◦اللغات/التنوعات اللغوية◦
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ع

1

ع

1.1

معرفة أن لكل لغة نظامها الخاص

ع

1.1.1

معرفة أن نظام لغة الفرد الخاص ما هو إال نظام ممكن من بين أنظمة أخرى

ع

2.1

ع

1.8.3

معرفة أن الطريقة اخلاصة اليت◦ تعرب هبا عن« /تقطع هبا» كل لغة◦ العامل تكون متأثرة ثقافيا

ع

8.8.3

معرفة أنه نتيجة هلذا ،فإن الرتمجة من لغة إىل أخرى نادرا ما ميكن أن تتم بكيفية حرفية
وكأهنا استبدال للمسميات ،بل إهنا تندرج بالضرورة يف إطار تقطيع خمتلف للواقع

ع

0.1

ع

1.1

ع

1.2.3

معرفة أن عدد العناصر اليت تؤلف فئة معينة ميكنها أن ختتلف من لغة إىل أخرى {مذكر
ومؤنث /مذكر ومؤنث وحمايد}...

ع

8.2.3

معرفة أن نفس الكلمة ميكن أن يتغري جنسها عرب اللغات

ع

1.1

ع

1.1.3

ع

8.1.3

معرفة أنه توجد أحيانا يف لغات أخرى أصوات ال ندركها ،لكنها متكن من متييز الكلمات
بعضها عن البعض

ع

0.1.3

معرفة أنه توجد تشاهبات واختالفات ذات طبيعة تطريزية (/مرتبطة باإليقاع /بالنرب/
بالتنغيم )/بني اللغات

معرفة أن لكل لغة طريقتها الخاصة إلى حد ما في ◦إدراك/تنظيم◦ الواقع

معرفة أن الفئات المستعملة في وصف اشتغال لغة معينة ( لغته األم /لغة المدرسة )/ال
توجد بالضرورة في فئات أخرى {العدد /الجنس /األداة}...
معرفة أنه ولو وجدت هذه الفئات في لغة أخرى ،فإنها ال تكون بالضرورة منظمة بالكيفية
نفسها

معرفة أن لكل لغة نظامها ◦الصوتي /الصواتي◦ الخاص
معرفة أن اللغات ،من حيث ◦جهرها/نظامها اجلهري◦ ،ميكنها أن تكون نوعا ما خمتلفة
◦◦عن بعضها البعض /عن لغة الفرد /لغاته اخلاصة◦◦

 35في هذا الجدول ،يحيل المصطلح لغة على جميع اللغات ،كيفما كان وضعها االجتماعي.

كف

و و رد

ع

1.1

ع

1.3.3

ع

8.3.3

معرفة أنه ال يوجد تكافؤ بين كلمة وأخرى من لغة إلى أخرى
معرفة أن اللغات ال تستعمل دائما نفس عدد الكلمات للتعبري عن الشيء نفسه
معرفة أن كلمة واحدة من معجم لغة معينة ميكنها أن توافق كلمتني أو أكثر يف لغة أخرى
معرفة أنه قد حيدث أن ال تعرب لغة ما بالكلمات عن بعض مظاهر الواقع ،يف حني تقوم
لغات أخرى بذلك

ع

0.3.3

ع

1.1

ع

1.7.3

ع

8.7.3

معرفة أن ترتيب العناصر اليت تكون كلمة ميكنها أن ختتلف من لغة إىل أخرى

ع

0.7.3

معرفة أن كلمة مركبة يف لغة ما ميكنها أن تطابق جمموعة من الكلمات يف لغة أخرى

ع

8.1

ع

1.2.3

معرفة أن ترتيب الكلمات ميكن أن يكون خمتلفا حسب اللغات

ع

8.2.3

معرفة أن العالقات بني عناصر الكالم (/جمموعة من الكلمات /كلمات )/ميكن التعبري

ع

6.1

ع

1.2.3

ع

8.2.3

معرفة أن عدد الوحدات املستعملة يف الكتابة ميكن أن يكون خمتلفا كثريا من لغة إىل أخرى

ع

0.2.3

معرفة أن اجلهريات املتقاربة ميكن أن ينتج عنها حروف خمتلفة متاما يف لغات خمتلفة

ع

2.2.3

معرفة أنه يف النظام ألفبائي تعد التوافقات اخلطية -الصوتية عالقات خاصة بكل لغة

ع

13.1

ع

1.10.3

معرفة أنه توجد اختالفات يف التعبري الشفهي/غري الشفهي عن األحاسيس(/عن
العواطف ).../يف لغات خمتلفة

ع

1.1.10.3

معرفة بعض االختالفات املوجودة يف التعبري عن االنفعاالت داخل بعض اللغات

معرفة أن الكلمات يمكنها أن تبنى بكيفية مختلفة حسب اللغات
معرفة أنه توجد كيفيات خمتلفة لتحديد بعض الفئات/للتعبري عن بعض العالقات
{املطابقة /اجلمع /امللكية}...

معرفة أن تنظيم الكالم يمكن أن يختلف حسب اللغات

عنها بكيفية خمتلفة حسب اللغات {عرب ترتيب العناصر ،عرب مسات مضافة إىل الكلمات،
عرب ◦حروف اجلر ،عرب املوقعة البعدية◦ }...
معرفة أنه توجد اختالفات على مستوى اشتغال األنظمة الكتابية
معرفة أنه توجد أنواع عديدة من الكتابة {رسامات صوتية ،رسامات متثيلية /رسامات
تصويرية}

معرفة أنه توجد بين أنظمة التواصل ◦الشفهي/غير الشفهي◦ تشابهات واختالفات
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ع

8.10.3

ع

0 .10 .3

معرفة أن بعض األفعال اللغوية (/طقوس املصافحة /صيغ االحرتام ).../اليت تبدو متشاهبة
ال تشتغل بالضرورة بالكيفية نفسها من لغة إىل أخرى
معرفة أن قواعد املخاطبة [املرتبطة بالطريقة اليت خناطب هبا اآلخرين] ميكنها أن ختتلف من
لغة إىل أخرى {من جيرؤ على الكالم مع من؟ من يبدأ بالكالم؟ من ميكننا خماطبته بصيغة
املفرد أو بصيغة اجلمع؟}

فقرة  .VIIاللغة واالكتساب /التعلم◦
ع

1

معرفة كيفية ◦اكتساب /تعلم◦ لغة معينة

ع

1.1

معرفة بعض المبادئ العامة حول الطريقة التي نتعلم بها لغة معينة

ع

1.1.7

معرفة أن تعلم لغة معينة هو سريورة طويلة وصعبة

ع

8.1.7

معرفة أن من الطبيعي ارتكاب بعض األخطاء عندما ال نكون قد متكنا من اللغة بعد

ع

0.1.7

معرفة أن من املمكن مساعدة الذي يتعلم اعتمادا على سلوكه ،لكننا ميكن أن "نعيقه"
أيضا إذا بالغنا يف تصحيح أخطائه أو سخرنا منه

ع

2.1.7

معرفة أننا ◦ال نعرف أبدا لغة معينة بشكل تام /وأن هناك دائما بعض األشياء اليت ال
نعرفها وأنه ميكن التحسن دائما◦

ع

2.1

ع

0.1

معرفة أن بإمكاننا أن نتعلم أحسن عندما يكون لنا موقف قبول تجاه االختالفات اللغوية

ع

1.1

معرفة أن التمثل الذي نكونه عن اللغة موضوع التعلم يؤثر على التعلم

ع

1.1

معرفة أنه توجد استراتيجيات مختلفة لتعلم اللغات ،وبأنها ال تملك كلها نفس القدر من

ع

1.1.7

ع

1.1

معرفة أن بإمكاننا االعتماد على التشابهات ( البنيوية /الخطابية /الذريعية) بين اللغات من
أجل تعلم اللغات

األهمية وفقا لألهداف المنتظرة
معرفة بعض االسرتاتيجيات التعلمية ومالءمتها {السماع والتكرار ،النقل مرات عديدة،
ترمجة ،حماولة بناء الكالم بنفسه}...
معرفة أن من المفيد كثيرا معرفة االستراتيجيات المستعملة من أجل تكييفها مع أهداف
الفرد

كف

و و رد

الثقافة ( الفقرات

من  VIIIإلى )XV

فقرة  .VIIIالثقافات :خصائص عامة
أن يمتلك معارف حول ◦ ماهية الثقافات /اشتغالها ◦

ع

8

ع

1.8

ع

2.8

معرفة أنه توجد العديد من الثقافات المختلفة نوعا ما

ع

0.8

معرفة أن األنظمة الثقافية ◦هي أنظمة معقدة /تتجلى في مجاالت متنوعة {كالتفاعل

ع

1.8

ع

1.2.2

ع

8.2.2

معرفة أن بعضا من هذه املعايري قد تشكل طابوهات

ع

0.2.2

معرفة أن هذه ◦القواعد /املعايري /القيم◦ قد تكون نوعا ما ◦صارمة /مرنة◦

ع

2.2.2

معرفة أن هذه ◦القواعد /املعايري /القيم◦ قد تتطور يف الزمان واملكان

ع

1.8

معرفة أن بعض الممارسات االجتماعية الخاصة بكل ثقافة قد تكون اعتباطية {كالطقوس،

ع

1.8

معرفة أن كل ثقافة ◦تحدد /تنظم◦ ،ولو جزئيا ،إدراك /رؤية العالم /كيفيات تفكير◦

ع

1.3 .2

معرفة أن◦ الوقائع  /السلوكات /اخلطابات◦ قد ◦تدرك /تفهم◦ بطريقة خمتلفة من قبل
أعضاء من ثقافات خمتلفة

ع

8 .3 .2

معرفة بعض خطاطات التأويالت اخلاصة ببعض الثقافات فيما يرتبط مبعرفة العامل {الرتقيم،
القياسات ،طريقة حساب الزمن ،إخل}.

معرفة أن ثقافة معينة هي مجموعة من ◦الممارسات  /التمثالت /القيم◦ من جميع
األنواع المشتركة (جزئيا على األقل) بين أعضائها

االجتماعي و العالقة مع المحيط والمعارف حول الواقع واللغة وآداب المائدة◦}...،
معرفة أن في كل ثقافة يحدد الفاعلون◦ بعض القواعد /المعايير /القيم◦ المخصصة
(جزئيا) فيما يتعلق ◦بالممارسات االجتماعية/السلوكات◦
معرفة بعض ◦القواعد /املعايري /القيم◦ املتصلة باملمارسات االجتماعية لثقافات أخرى
وذلك يف بعض اجملاالت {كالتحيات واحلاجات اليومية واجلنس واملوت ،اخل}.

واللغة  36وآداب المائدة ،الخ}.
أعضائها

 36انظر أعاله ح  1.1وح .3.1
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معرفة أن الثقافات تؤثر على ◦السلوكات /الممارسات االجتماعية /التقديرات الفردية◦

ع

1.8

ع

1.7.2

ع

1.1.7.2

ع

8.7.2

(◦الشخصية/لآلخرين◦)
معرفة بعض ◦املمارسات االجتماعية /العادات◦ اليت تنتمي لثقافات خمتلفة
معرفة بعض ◦املمارسات االجتماعية /العادات◦ اخلاصة بثقافات احمليط القريب
معرفة بعض خصوصيات ثقافة الفرد اخلاصة يف ارتباط ببعض ◦املمارسات االجتماعية/
العادات◦ املتعلقة بثقافات أخرى
فقرة  .IXالتنوع الثقافي والتنوع االجتماعي
معرفة أنه توجد روابط وثيقة بين التنوع الثقافي والتنوع االجتماعي

ع

6

ع

1.6

ع

2.6

ع

1.8.2

معرفة بعض األمثلة عن تنوع املمارسات الثقافية حبسب اجملموعات ◦االجتماعية/
اجلهوية/اجليلية◦

ع

8.8.2

معرفة (داخل ثقافة الفرد اخلاصة أو داخل ثقافات أخرى) بعض املعايري اخلاصة ببعض
اجملموعات ◦االجتماعية /اجلهوية /اجليلية◦ املتصلة باملمارسات االجتماعية

ع

0.6

ع

1.6

ع

1.2.2

معرفة أن ثقافة ما هي دائما معقدة ،وهي نفسها تتألف من ثقافات فرعية مختلفة
و◦متصارعة/متقاربة (نوعا ما)
معرفة أنه توجد مجموعات ثقافية فرعية ترتبط بمجموعات ◦اجتماعية/جهوية /جيلية◦
داخل نفس الثقافة

معرفة أن جميع األفراد هم أعضاء في جماعة ثقافية واحدة على األقل ،وأن عددا كبيرا من
األشخاص هم أعضاء في أكثر من جماعة ثقافية واحدة
معرفة بعض خصائص ◦وضعية الفرد الثقافية /محيطه الثقافي◦
معرفة ما هي الثقافات اليت نشارك فيها (ولو جزئيا)

كف

و و رد

فقرة  .Xالثقافات والعالقات البين -ثقافية
معرفة دور الثقافة في العالقات البين -ثقافية والتواصل البين -ثقافي

ع

13

ع

1.13

ع

2.13

ع

1.8.10

معرفة أن ◦السلوكات /الكلمات◦ وكيفيات ◦تأويلها /تقييمها◦ ترتبط باملرجعيات الثقافية

ع

8.8.10

أن ميتلك معارف حول الكيفية اليت تبنني هبا الثقافات األدوار يف التفاعالت االجتماعية

ع

0.13

ع

1.0.10

ع

1.13

ع

1.2.10

معرفة أن املعارف اليت منلكها عن الثقافات غالبا ما تتضمن جوانب منطية [متحجرة]
<طريقة مبسطة وأحيانا ضرورية الستيعاب جانب من جوانب الواقع ،مع خطر املبالغة يف
التبسيط والتعميم>

ع

8.2.10

معرفة بعض األشكال النمطية [املتحجرات] من مصدر ثقايف اليت ميكنها أن تؤثر على
لعالقات والتواصل البني -ثقايف

ع

0.2.10

معرفة بوجود أحكام ثقافية مسبقة

ع

1.0.2.10

ع

1.13

ع

1.1.10

معرفة أن ◦االستعماالت /المعايير/القيم◦ الخاصة بكل ثقافة تجعل السلوك /القرارات
الشخصية /معقدة في سياق التنوع الثقافي
معرفة أن الثقافة والهوية تؤثر على التفاعالت التواصلية

معرفة أن االختالفات الثقافية قد تكون مصدر صعوبات ◦أثناء
التواصل/التفاعل◦◦الشفهي/غير الشفهي◦
معرفة أن الصعوبات املرتبطة بالتواصل الناجتة عن االختالفات الثقافية قد تتخذ شكل
◦صدمة ثقافية /إرهاق ثقايف◦
معرفة أن التواصل البين-ثقافي و العالقات البين ثقافية تكون متأثرة ب
◦المعارف/التمثالت◦ التي نملكها عن الثقافات األخرى و يملكها اآلخرون عن ثقافتنا
الخاصة

معرفة بعض األمثلة من ◦األحكام املسبقة /سوء الفهم◦ من مصدر ثقايف (خاصة
فيما يتعلق بثقافات اجلماعات اليت نتعلم لغتها)
معرفة أن التأويل الذي يقوم به اآلخرون لسلوكاتنا الخاصة هو قابل ألن يكون مغايرا عن
التأويل الذي نقوم به نحن
معرفة أن ممارسات الفرد الثقافية اخلاصة قد تؤول من قبل اآلخرين على صورة أشكال منطية
[متحجرات]
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معرفة بعض األشكال النمطية [املتحجرات] يف ثقافات أخرى حول ثقافة الفرد

ع

1.1.1.10

ع

1.13

ع

1.13

معرفة [ وعي ] بردود أفعال الفرد نفسه تجاه االختالف ( اللغوي /الكالمي /الثقافي)/

ع

8.13

أن يمتلك المرجعيات الثقافية التي تبنين معرفتنا وإدراكنا ◦للعالم /للثقافات األخرى◦ ،كما

ع

1.2.10

ع

8.2.10

ع

6.13

ع

1.2.10

اخلاصة
معرفة أن إدراك ثقافة الفرد الخاصة وثقافة اآلخرين ترتبط أيضا بعوامل فردية {تجارب
سابقة ،سمات الشخصية}...

تبنين ممارساتنا االجتماعية والتواصلية البين-ثقافية
أن ميتلك معارف حول الثقافات ◦اليت تشكل موضوع التعلمات املدرسية /تالميذ آخرين
من القسم/احمليط القريب◦
معرفة بعض العناصر املميزة للثقافة اخلاصة مقارنة مع ثقافات أخرى ◦ تلك اليت تشكل
موضوع التعلمات املدرسية/تالميذ آخرين من القسم /احمليط القريب◦
معرفة االستراتيجيات التي تمكن من حل النزاعات البين-ثقافية
معرفة أنه جيب ◦ البحث عن  /توضيح◦ أسباب سوء الفهم بطريقة مشرتكة

فقرة  .XIتطور الثقافات
معرفة أن الثقافات في تطور مستمر

ع

11

ع

1.11

ع

1.1.11

معرفة أن أفراد مجاعة ثقافية ◦يقومون/ميكنهم أن يقوموا◦ بدور مهم يف تطور ثقافتهم

ع

8.1.11

معرفة أن احمليط غالبا ما ميكن من ◦فهم /تفسري◦ بعض ◦املمارسات /القيم◦الثقافية

ع

1.8.1.11

ع

0.1.11

ع

1.0.1.11

معرفة أن ◦الممارسات  /القيم الثقافية◦ تتشكل وتتطور تحت تأثير عوامل مختلفة
(/التاريخ/المحيط/نشاط أفراد الجماعة).../

معرفة دور املؤسسات والسياسة يف تطور الثقافات
معرفة أن ◦التاريخ/اجلغرافيا◦ غالبا ما ميكنان من فهم /تفسري بعض املمارسات /القيم
الثقافية
معرفة بعض ◦الوقائع التارخيية (املرتبطة بالعالقات بني ◦الشعوب /الناس◦،
بالتنقالت /)...اجلغرافية◦ اليت ◦أثرت /تؤثر على◦ تكوين /تطور بعض الثقافات

كف

و و رد

ع

8.11

ع

1.8.11

ع

0.11

ع

1.0.11

معرفة أنه ميكن للثقافات أن تؤثر يف بعضها البعض

ع

8.0.11

معرفة بعض العناصر الثقافية اليت اقرتضتها ثقافة الفرد اخلاصة من ثقافات أخرى ،باإلضافة

ع

0.0.11

ع

1.11

معرفة أن بعض الثقافات ترتبط فيما بينها بواسطة عالقات تاريخية خاصة (أصل مشترك،
اتصاالت قديمة ،إلخ).
معرفة بعض األجواء الثقافية الكربى ( اليت ترتبط بالتاريخ ،بالدين ،باللغة ،إخل).
معرفة أن الثقافات تتبادل عناصر فيما بينها بدون انقطاع

إىل معرفة تاريخ هذه العناصر
معرفة بعض العناصر اليت منحتها ثقافته إىل ثقافات أخرى
معرفة أن االختالفات الثقافية تميل إلى التقلص تحت ضغط العولمة

فقرة  .XIIتنوع الثقافات
معرفة مختلف الظواهر المتصلة بتنوع الثقافات

ع

12

ع

1.12

ع

1.1.18

معرفة أنه يوجد ،يف ارتباط بتنوع الثقافات ،تعدد كبري يف ◦املمارسات/العادات/
االستعماالت◦ املختلفة

ع

8.1.18

معرفة أنه يوجد ،يف ارتباط بتنوع الثقافات ،تعدد كبري يف ◦القيم/املعايري◦ املختلفة

ع

2.12

ع

1.8.18

معرفة أن احلدود بني الثقافات هي يف الغالب ◦عائمة /غري حمددة /غري قارة ◦

ع

8.8.18

معرفة أنه من الصعب ◦متييز" /تعداد"◦ الثقافات

ع

0.12

ع

1.0.18

ع

1.12

معرفة أنه يوجد ( إلى حد اآلن) تعدد كبير في الثقافات عبر العالم

معرفة أنه غالبا ما يصعب تمييز الثقافات بعضها عن بعض

معرفة أنه يوجد تنوع كبير من وضعيات االتصال بين الثقافات
معرفة أنه ينبغي أال خنلط بني ◦ثقافة وبلد/ثقافة ولغة◦
معرفة أن ثقافات متنوعة هي في اتصال مستمر في محيطنا األقرب

إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

19

معرفة أن تنوع الثقافات ال يعني ◦تفوق/تدني◦ إحدى الثقافات بالمقارنة مع غيرها

ع

1.12

ع

1.1.18

معرفة أن العالقات بني الدول هي يف الغالب ◦غري متكافئة/تراتبية◦

ع

8.1.18

معرفة أن الرتاتبية املفرتضة أحيانا بطريقة اعتباطية بني خمتلف الثقافات تتغري عرب التاريخ

ع

0.1.18

ع

1.0.1.18

معرفة أن الرتاتبية املفرتضة أحيانا بطريقة اعتباطية بني خمتلف الثقافات تتغري عرب التاريخ
◦حسب النقطة اليت ننظر منها /حسب املرجع◦
معرفة أن التمثيل اخلطي للعامل يتغري حسب اخلرائط املستعملة

فقرة  .XIIIتشابهات واختالفات بين الثقافات
ع

10

ع

1.10

معرفة أنه توجد تشابهات واختالفات بين الثقافات (-الفرعية)

ع 1.1.10

معرفة أن كل لغة تملك (جزئيا)طريقة اشتغال خاصة بها
معرفة أن نفس السلوك قد تكون له ◦داللة/قيمة/وظيفة◦ خمتلفة حسب الثقافات
معرفة أنه قد تكون هناك◦تشابهات /اختالفات◦ بين االثقافات

ع

2.10

ع

1.8.10

معرفة بعض ◦التشاهبات/االختالفات◦ بني ثقافة الفرد اخلاصة وثقافات اآلخرين

ع

8.8.10

معرفة بعض ◦التشاهبات/االختالفات◦ بني ◦املمارسات االجتماعية/العادات/القيم /أوجه
التعبري◦ يف ثقافات خمتلفة

ع

0.8.10

معرفة بعض ◦التشاهبات/االختالفات◦ بني ثقافات جمموعات خمتلفة ◦اجتماعية  /جيلية

ع

1.0.8.10

ع

2.8.10

معرفة بعض االختالفات يف التعبري ◦الشفهي /غري الشفهي◦ عن األحاسيس
37
(/العواطف ).../يف خمتلف الثقافات

ع

1.8.10

معرفة بعض االختالفات يف التعبري ◦الشفهي/غري الشفهي◦ عن العالقات االجتماعية يف

/جهوية◦
معرف ة بع ض ◦ التش اهبات /االختالف ات◦ ب ني ثقاف ات جمموع ات
خمتلفة (◦اجتماعية/حسب األجيال/جهوية )°اخلاصة باحمليط القريب

خمتلف الثقافات

37انظر ع  1.1.11.1أعاله.

كف

و و رد

فقرة  .XIVثقافة  ،لغة و هوية
معرفة أن الهوية تبنى ،من بين أشياء أخرى ،بالرجوع إلى انتماء واحد أو انتماءات ◦لغوية/

ع

11

ع

1.11

ع

1.1.12

ع

2.11

معرفة أننا ننتمي دائما إلى عدة ثقافات )-فرعية(

ع

0.11

معرفة أنه يمكننا أن تكون لنا هوية ◦متعددة /جمعية /مركبة◦

ع

1.0.12

ع

1.11

ع

1.11

ع

1.11

ع

1.3.12

ثقافية◦
معرفة أن الهوية تبنى على مستويات مختلفة {اجتماعيا /وطنيا/فوق-وطنيا}...
معرفة أن التماثالت واالختالفات بني الثقافات األوروبية هي مقومات اهلوية األوروبية

معرفة أن مثل هذه اهلوية قد تكون صعبة ◦التحمل/العيش◦ ،لكن من املمكن أيضا أن
تعاش بتناغم تام
معرفة أنه توجد هويات ◦ثنائية /متعددة ثقافيا /ثنائية /متعددة لغويا◦
معرفة أنه توجد ◦◦مخاطر ◦ إلفقار/االستيالب◦ الثقافي //إمكانات اإلغناء الثقافي◦◦ قد
تنتج عن االتصال ب◦لغات أخرى /بثقافات أخرى◦ (مهيمنة)
معرفة أن هوية الفرد الثقافية الخاصة قد تكون معقدة (في عالقة بالتاريخ الشخصي،
العائلي ،الوطني)...
معرفة بعض العناصر احملددة هلوية الفرد الثقافية اخلاصة
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فقرة  .XVثقافة و◦اكتساب /تعلم°
ع

11

ع

1.11

ع

2.11

ع

0.11

ع

1.11

معرفة كيف ◦نكتسب /نتعلم◦ ثقافة ما
معرفة أن ◦االنتماء إلى ثقافة ما /التنشئة الثقافية◦ هو نتاج لتعلم طويل (ضمني وغير واع
إلى حد بعيد )
معرفة أنه يمكننا أن نتمثل ثقافة جديدة إذا كنا نرغب في اإلنخراط في القيم المرتبطة
بهذه الثقافة ونقبل بها
معرفة أننا لسنا ملزمين بتبني ◦سلوكات /قيم◦ ثقافة أخرى
معرفة أنه من الطبيعي أن نرتكب "أخطاء" ◦سلوكية /في تأويل السلوكات◦ عندما ال
نعرف ثقافة ما بالقدر الكافي ،وأن ندرك أن هذه األخطاء تمكن من التعلم

كف

و و رد

 0.2المعارف-السلوكية
إسهام املقاربات

إسهام املقاربات

املتعددة ضروري

املتعددة مهم لتنمية
املورد

لتنمية املورد

إسهام املقاربات
لتنمية املورد

املتعددة مفيد

فقرة ◦ .Iانتباه /حساسية /فضول [اهتمام] /تقبل إيجابي /انفتاح /احترام /إعطاء قيمة  °مرتبط
باللغات و بالثقافات وبتنوع اللغات والثقافات ( من م  1إلى م )6
انتباه

م1

ل ◦اللغات  /الثقافات" /األجنبية" و لألشخاص◦ "األجانب"
لتنوع المحيط ◦اللغوي /الثقافي /االنساني◦
للكالم بصفة عامة
للتنوع ◦ اللغوي /الثقافي /االنساني◦ بصفة عامة [كما هو]
م1.1

انتباه ◦للكالم (للمظاهر السيميائية) /للثقافات /لألشخاص◦ بصفة عامة

م

1.1.1

انتباه للرموز الشفهية وغري الشفهية للتواصل

م

8.1.1

◦النظر إىل  /إدراك◦ الظواهر ◦الكالمية /الثقافية◦ باعتبارها موضوعا
◦للمالحظة /للتفكري◦

م

0.1.1

انتباه ( توجيه انتباه الفرد) إىل اجلوانب الصورية ◦للكالم واللغات /الثقافات◦

م

2

حساسية تجاه◦◦وجود ◦لغات /ثقافات أخرى/أشخاص آخرين◦//تجاه وجود تنوع
◦◦◦

◦اللغات/الثقافات/األشخاص
م 1.2

م

2.2

م

1.8.8

م

1.1.8.8

حساسية ◦تجاه لغة الفرد/ثقافته◦ وتجاه ◦اللغات/الثقافات °األخرى
حساسية تجاه االختالفات ◦الكالمية /الثقافية◦
أن يكون حساسا جتاه خمتلف مظاهر ◦اللغة /الثقافة◦ اليت قد تتغري ◦من لغة
إىل أخرى /من ثقافة إىل أخرى◦
أن يكون حساسا جتاه تنوع ◦العوامل الكالمية {الصور اجلهرية /الصور
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اخلطية /التنظيم الرتكييب ،إخل / }.العوامل الثقافية {آداب املائدة ،قواعد
السري ،إخل◦}.
م

8.8.8

أن يكون حساسا جتاه التنويعات (احمللية /اجلهوية /االجتماعية /اجليلية)
◦اخلاصة بنفس اللغة (اللهجات /)...الثقافة◦

م

0.8.8

أن يكون حساسا جتاه مسات الغريية يف ◦لغة معينة (مثل الكلمات اليت
تقرتضها اللغة الفرنسية من لغات أخرى) /ثقافة معينة◦

م

0.2

م

1.2

م

1.2.8

حساسية تجاه التماثالت◦الكالمية /الثقافية◦
حساسية <في اآلن نفسه> تجاه االختالفات والتماثالت بين ◦اللغات/
الثقافات◦ المختلفة

م

1.2

أن يكون حساسا <يف اآلن نفسه> جتاه التنوع الكبري يف كيفيات التحية
والبدء يف التواصل وحتديد الزمن و التغذية واللعب إخل .و أن يكون حساسا
أيضا جتاه التماثالت يف احلاجة الكلية اليت تستجيب هلا هذه الكيفيات
حساسية تجاه التعدد اللغوي والثقافي للمحيط القريب أو البعيد

م

1.1.8

أن يكون حساسا[له وعي ] 38بالتنوع ◦الكالمي /الثقايف◦ للمجتمع

م

8.1.8

أن يكون حساسا [له وعي] بالتنوع ◦الكالمي /الثقايف◦ للفصل الدراسي

م

1.8.1.8

أن يكون حساسا بتنوع ◦اللغات /الثقافات◦ املوجودة يف الفصل
الدراسي ( حينما تُربط ب◦ممارسات الفرد اخلاصة /معارفه◦◦اللغوية
والثقافية◦)

م

1.2

حساسية تجاه نسبية االستعماالت ◦الكالمية /الثقافية◦

 38فيما يتعلق بالوعي ب انظر الفقرة .1.1.1.1

كف

و و رد

فضول/اهتمام

م

3

م

1.0

فضول تجاه محيط ◦متعدد اللغات  /متعدد الثقافات ◦

م

2.0

فضول تجاه اكتشاف اشتغال ◦لغات /ثقافات◦ (/خاصة به /خاصة باآلخرين)/

م

1.8.0

تجاه◦لغات /ثقافات " /أجنبية"أشخاص◦ "أجانب"  /سياقات متعددة الثقافات//
التنوع ◦اللساني /الثقافي /االنساني◦ للمحيط //التنوع ◦اللساني /الثقافي /اإلنساني◦
بصفة عامة [ كما هو]

م

3.3

أن يكون فضوليا (و راغبا) يف فهم التشاهبات واالختالفات بني ◦لغته/
ثقافته◦و◦اللغة /الثقافة اهلدف◦
اهتمام باكتشاف آفاق أخرى للتأويل بشأن الظواهر ◦المألوفة /غير المألوفة◦
في اآلن نفسه ،وذلك داخل ثقافته (لغته) الخاصة و داخل ◦ثقافات ( لغات)
أخرى /ممارسات ثقافية (كالمية) أخرى◦

م

4.3

م

1

اهتمام بفهم ما يقع داخل التفاعالت البين  -ثقافية /المتعددة اللغات
تقبل إيجابي ◦للتنوع اللغوي /الثقافي◦ /لآلخر /للمختلف◦◦

م 1.4

أن يتحكم في ◦مقاوماته /ممانعاته◦ تجاه ما هو مختلف ◦لغويا /ثقافيا◦

2.1

أن يتقبل ◦لغة/ثقافة أخرى◦ يمكن أن تشتغل بطريقة مختلفة عن ◦لغته /ثقافته

م

الخاصة◦
م
م

1.8.2

8.8.2

م

0.1

أن يتقبل أن لغة أخرى ميكن أن تنظم بناء املعىن اعتمادا على ◦خصائص
صوتية وداللية /أبنية تركيبية◦ خمتلفة عن خصائص لغته اخلاصة
أن يتقبل أن ثقافة أخرى ميكن أن توظف سلوكات ثقافية خمتلفة ( آداب
املائدة /طقوس).../
أن يتقبل أن ◦لغة /ثقافة◦ أخرى يمكن أن تحتوي على عناصر مختلفة عن
◦لغته /ثقافته الخاصة◦
أن يتقبل وجود ◦أصوات <فونيمات> /أشكال تطريزية ونربية◦ خمتلفة عن
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م

1.0.2

تلك املوجودة يف لغته اخلاصة

م

8.0.2

أن يتقبل وجود عالمات وأساليب طباعية ختتلف عن تلك املوجودة يف لغته
اخلاصة {األقواس ،النرب  »ß«،باألملانية ،إخل}.

م

0.0.2

م

4.4

م

1.1

م

1.1.2

م

1.1.1.2

أن يتقبل وجود عناصر ثقافية خمتلفة عن تلك املوجودة يف ثقافته اخلاصة
{مؤسسات ( نظام مدرسي ،نظام قانوين ، )...تقاليد ( الوجبات،
األعياد ،)...منتوجات ( املالبس ،األدوات ،منتوجات غذائية ،ألعاب،
سكن})...
أن يتقبل وجود ◦أشكال أخرى لتأويل الواقع /أنظمة أخرى للقيم◦ (تضمينات
كالمية ،داللة السلوكات ،إلخ).
أن يتقبل [ أن يعترف ]39بأهمية جميع ◦اللغات /الثقافات◦ والمراتب
المختلفة التي تحتلها

م

1.1

م

1,1

م

8.1

م

1.2.2

تقبل [االعرتاف ب] /األخذ بعني االعتبار قيمة◦ مجيع ◦لغات /ثقافات◦
الفصل الدراسي
أن يتقبل بشكل إجيايب ◦لغات /ثقافات◦ األقليات املوجودة يف
الفصل الدراسي
أن يتفاعل بدون سلبية مسبقة مع اشتغال ( ات) * األحاديث الثنائية اللغة* <
وهي طريقة في الكالم تستحضر لغتين ( أو أكثر) مستعملتين بالتناوب،
أساسا ،بين متكلمين يتقاسمون نفس ِ
الس ِجل المتعدد اللغات >
أن يتفاعل بدون سلبية مسبقة مع الممارسات الثقافية «المختلطة» (التي تدمج
عناصر من ثقافات عديدة :عناصر موسيقية ،مطبخية ،دينية ،إلخ).
أن يتقبل امتداد االختالفات °اللغوية /الثقافية◦ وتعقدها ( وبالتالي ،تقبل
حقيقة أنه ال يمكننا إدراك جميع األشياء)
أن يتقبل [ أن يعرتف ] بالتعقد ◦اللغوي /الثقايف◦ للهويات ◦الفردية/
اجلماعية◦ كخاصية شرعية للمجموعات واجملتمعات

 39حول  reconnaitreانظر الفقرة 1.8.1.2

كف

و و رد

م

5

انفتاح على ◦◦تنوع◦ لغات /أشخاص /ثقافات◦ العالم /واالنفتاح على التنوع كما هو
[ وعلى االختالف في حد ذاته] [وعلى الغيرية] ◦◦

م
م

1.1
2.1

م

0.1

م

1.0.1

م

8.0.1

تناغم [ انفتاح] على الغيرية
انفتاح على أشخاص ناطقين بلغات أخرى (وعلى لغاتهم)
انفتاح على ◦اللغات /الثقافات◦
انفتاح على ◦لغات /ثقافات◦ أقل تقديرا {◦لغات /ثقافات◦ األقليات◦ ،لغات/
ثقافات◦ املهاجرين}...

م

0.0.1

م

1.0.0.1

م

1

م

1.1

انفتاح على ◦اللغات /الثقافات◦ األجنبية اليت تدرس يف املدرسة
انفتاح على الالمألوف ( لغويا أو ثقافيا)
أن يكون منفتحا (وأن يتحكم يف مقاوماته احملتملة) على ما يبدو غري
مفهوم وخمتلف
°احترام/تقدير◦
◦لغات /ثقافات« °أجنبية /مختلفة»  /°أشخاص◦◦«أجانب»« /مختلفون»◦
تنوع المحيط ◦اللغوي /الثقافي /اإلنساني◦
التنوع◦اللغوي /الثقافي /اإلنساني◦ كما هو [بصفة عامة]

م

2.1

م

1.8.3

احترام أوجه االختالف والتنوع ( في محيط متعدد اللغات والثقافات)
أن يعطي قيمة ل [أن يقدر] االتصاالت ◦اللغوية /الثقافية◦
أن يعترب أن االقرتاضات من ◦لغات /ثقافات◦ أخرى تشكل جزءا من واقع
◦لغة /ثقافة◦ معينة ويساهم يف إغنائها أحيانا

م

0.1

م
م
م
م

1.1
1.1
1.1.3

8.1.3

أن يقدر (يعطي قيمة) للثنائية اللغوية
أن يعتبر كل اللغات متساوية في الكرامة
أن يكن احتراما للكرامة اإلنسانية والمساواة في الحقوق اإلنسانية للجميع
أن يقدر [يعطي قيمة] للغة كل فرد وثقافته
أن ينظر إىل كل ◦لغة /ثقافة◦ على أهنا وسيلة للتنمية البشرية واالندماج
االجتماعي وكشرط ملمارسة املواطنة
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فقرة º.IIقابلية/تحفيز/إرادة/رغبة ºفي االنخراط في العمل /المتصل باللغات /الثقافات وبالتنوع في
اللغات والثقافات ( من م  7إلى م ) 8
قابلية/تحفيز فيما يتصل ◦بالتنوع /بالتعدد◦◦اللغوي /الثقافي◦

م

1

م

1.1

م

2.1

م

1.8.7

م

0.1

م

1.0.7

قدرة على مواجهة ( بثقة) ◦ما هو جديد /غريب◦◦◦يف السلوك ◦الكالمي/
الثقايف◦ /ويف القيم الثقافية◦◦ لآلخر

م 8.0.7

أن يكون مستعدا لتحمل القلق املالزم لوضعيات ◦التعدد اللغوي /التعدد الثقايف◦
وتفاعالته

م 0.0.7

أن يكون مستعدا ألن يعيش جتارب ◦لغوية /ثقافية◦ خمتلفة عن تلك اليت كان

قابلية لتنشئة اجتماعية ◦متعددة لغويا /متعددة ثقافيا◦
قابلية للدخول في التواصل (الشفهي/غير الشفهي) المتعدد باتباع المواضعات
والطقوس المناسبة للسياق
قابلية حملاولة التواصل بلغة اآلخر والتصرف بطريقة تعترب مناسبة من قبل اآلخر
أن يكون مستعدا لمواجهة الصعوبات المرتبطة بوضعيات ◦التعدد اللغوي /التعدد
الثقافي◦ وتفاعالته

ينتظرها
م 2.0.7

أن يكون مستعدا لإلحساس بأن هويته مهددة [أن حيس بفقدان فرديته]

م 1.0.7

أن يكون مستعدا ألن يسند إليه وضع "أجنيب"

م

1.1

قابلية ألن يتقاسم معارفه ◦اللغوية /الثقافية◦ مع اآلخرين

م

1.1

تحفيز ◦لدراسة /مقارنة◦ اشتغال مختلف ◦اللغات {بنيات ،مفردات ،أنظمة

م

1.1.7

الكتابة /}...الثقافات◦
حتفيز ملالحظة وقائع ◦لغوية /ثقافية◦ مألوفة قليال أو غري مألوفة وحتليلها

كف

و و رد

◦ رغبة /إرادة◦ ◦االنخراط /التصرف◦◦فيما يتصل ◦بالتنوع /بالتعدد◦ اللغوي أو الثقافي

م

8

م

1.8

م

2.8

م

0.8

م

1.8

م

1.2.2

م

8.2.2

م

1.8

م

1.1.2

م

1.8

م

1.3.2

أن يريد الدخول يف تفاعل مع أعضاء °ثقافة  /لغة °االستقبال < عدم جتنب
أعضائها /عدم اإلقتصار فقط على مرافقة أعضاء من ثقافته اخلاصة>

م

8.3.2

أن يريد حماولة فهم اختالفات ◦سلوك /قيم /مواقف◦ أعضاء الثقافة املستقبلة

م

0.3.2

أن يريد إقامة عالقة متساوية داخل التفاعالت ◦متعددة اللغات /متعددة

 //في محيط متعدد اللغات أو متعدد الثقافات◦◦
أن يريد الدخول في تحدي التنوع ◦اللغوي /الثقافي◦ (مع الوعي بتجاوز مجرد
التسامح ،واالتجاه نحو مستويات من الفهم واالحترام أكثر عمقا ،االتجاه نحو
التقبل)
أن يساهم بكيفية واعية في بناء كفايته الخاصة ◦المتعددة اللغات /المتعددة
الثقافات◦ /انخراط إرادي في تطوير تنشئة اجتماعية ◦متعددة اللغات /متعددة
الثقافات◦
إرادة ◦بناء/مساهمة في◦ ثقافة كالمية مشتركة ( مكونة من معارف وقيم ومواقف
تجاه لغة تتقاسمها ،بصفة عامة ،جماعة معينة)
إرادة بناء ثقافة كالمية تقوم بقوة على معارف« مجربة» عن اللغات والكالم
إلتزام بأن ميتلك ثقافة لغوية تساعد على فهم أفضل ملاهية اللغات {من أين تأيت،
كيف تتطور ،ما الذي يقرب بينها أو ما جيعلها خمتلفة{...،
إرادة ◦ التعبري باأللفاظ عن/مناقشة◦ بعض التمثالت اليت ميكن امتالكها حول
بعض الظواهر اللغوية ( /االقرتاض /متازج اللغات).../
رغبة في اكتشاف ◦لغات أخرى /ثقافات أخرى /شعوب أخرى◦
رغبة يف مواجهة °لغات أخرى /ثقافات أخرى /شعوب أخرى◦ مرتبطة بالتاريخ
الشخصي أو العائلي لألشخاص الذين نعرفهم
°إرادة /رغبة ° °الدخول في التواصل مع أشخاص من ثقافات مختلفة /الدخول
في االتصال مع اآلخر°
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الثقافات◦
م

1.0.3.2

أن يلتزم مبساعدة أشخاص من °ثقافة /لغة °أخرى

م

8.0.3.2

أن يقبل تلقي املساعدة من قبل أشخاص من °ثقافة /لغة °أخرى

م

1.8

م

8.8

إرادة [إلتزام] بتحمل ◦انعكاسات/نتائج ◦ قراراته وسلوكاته <البعد األخالقي
والمسؤولية>
إرادة التعلم من اآلخر (°لغته /ثقافته)°

فقرة  .IIIمواقف /حاالت المساءلة -المباعدة-الالتمركز -النسبية ( من م  9إلى م )11
°موقف نقدي من المساءلة /وضعية نقدية °تجاه الكالم/الثقافة بصفة عامة

م

6

م

1.6

أن يريد طرح أسئلة حول°اللغات /الثقافات°

م

2.6

اعتبار °اللغات /الثقافات //°و التنوع °اللغوي /الثقافي //°و" تمازج" °اللغات/

م

1.8.2

الثقافات //°وتعلم اللغات//وأهميتها //وفائدتها°°...

بمثابة مواضيع قابلة

"للمساءلة "

م

8.8.2

اعتبار اشتغال اللغات ووحداهتا املختلفة { صوتيات [فونيمات] /كلمات /مجل/
نصوص} مبثابة مواضيع للتحليل والتفكري
اعتبار اشتغال الثقافات وجماالهتا {مؤسسات /طقوس /استعماالت} مبثابة
مواضيع للتحليل والتفكري

م

0.8.2

م

2.8.2

م

1.2.8.2

م

0.6

اعتبار متثالته ومواقفه جتاه ◦الثنائية اللغوية /التعدد اللغوي/املمارسات الثقافية
املختلطة◦ قابلة للمساءلة
أن ميتلك نظرة نقدية °حول دور اللغة يف العالقات االجتماعية { السلطة،
الالمساواة ،إسناد اهلوية /}...وحول املظاهر االجتماعية -السياسية املتصلة
بوظائف اللغات وأوضاعها°
أن ميتلك نظرة نقدية حول استعمال اللغة كوسيلة للتحايل
إرادة مساءلة قيم وافتراضات النتاجات والممارسات الثقافية °للمحيط الخاص/
لسياقات ثقافية أخرى°

كف

و و رد

م

1.0.2

القدرة على أخذ مسافة نقدية من معلومات وآراء °وسائل اإلعالم /احلس
املشرتك /املتكلمني◦ °حول مجاعتهم اخلاصة /حول مجاعته اخلاصة◦

م

1.6

م

10

م

1.13

م

2.13

م

1.8.10

موقف نقدي تجاه °قيمه الخاصة [معايير] /قيم [معايير] اآلخر°
إرادة بناء °معارف /تمثالت « °مخبر عنها»
إرادة امتالك رؤية تتسم ب °تفكير أعمق /معيرة أقل °في الظواهر °الكالمية/
الثقافية{ °الكلمات المقترضة /المزج اللغوي والثقافي /إلخ}.
إرادة °األخذ بعين االعتبار التعقيد  /تجنب التعميمات°
أن يريد امتالك رؤية متباينة عن خمتلف أشكال التعدد اللغوي وأنواعه

م

0.13

إرادة أخذ مسافة نقدية تجاه مواقف مواضعية مرتبطة باالختالفات الثقافية

م

1.13

إرادة °تجاوز الحواجز /أن تكون له قابلية  °تجاه اللغات /الثقافات /التواصل°

م

11

م

1.11

بصفة عامة
°قابلية ل  /إرادة °تعليق °حكمه /تمثالته المكتسبة /أحكامه المسبقة°
 °°أن يكون مستعدا ألخذ مسافة بالنسبة إلى °لغته /ثقافته الخاصة //°النظر إلى
لغته الخاصة من الخارج°°
م

2.11

م

0.11

قابلية تعليق حكمه °بخصوص ثقافته الخاصة /بخصوص ثقافات أخرى°
إرادة محاربة (هدم /تجاوز )/أحكامه المسبقة تجاه °لغات /ثقافات أخرى، °
وتجاه °متكلميها /أعضائها°

م

1.0.11

أن يكون منتبها لردود أفعاله السلبية جتاه االختالفات °الثقافية /اللغوية{ °ختوفات،
احتقار ،تقزز ،تعال}...

م

8.0.11

أن يكون مستعدا لتبين مواقف تطابق املعلومات اليت °ميكن أن يكتسبها /اليت
اكتسبها °جتاه التنوع

م

0.0.11

أن يتقبل متثال °ديناميا /متطورا /هجينا °للغات ( مقابل فكرة صفاء اللغة)

م

2.0.11

أن يكون مستعدا للتخلي عن أحكامه املسبقة حول لغات األقليات ( /اللغات
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اجلهوية /لغات التالميذ املهاجرين /لغات اإلشارات)/.../
م

12

م

1.12

م

2.12

قابلية الدخول في سيرورة °الال تمركز /النسبية° °اللغوية /الثقافية°
أن يكون مستعدا لإلبتعاد عن منظوره الثقافي الخاص ،وأن يكون حذرا من
التأثيرات المحتملة لذلك المنظور على إدراكه للظواهر
أن يقبل تعليق (ولو بصفة مؤقتة) أو مساءلة °عاداته (الكالمية وغيرها) /سلوكاته/
قيمه ،°...وتبني (ولو بصفة مؤقتة وبطريقة عكسية)°سلوكات /مواقف /قيم
أخرى °غير تلك التي مازالت إلى حد اآلن مؤسسة ل »الهوية« اللغوية و الثقافية

م

1.8.18

م

8.8.18

م

0.12

م

1.12

أن يكون مستعدا لعدم التمركز بالنسبة  °للغة والثقافة األم  /لغة املدرسة وثقافتها°
أن يكون مستعدا ليحل حمل اآلخر
قابلية تجاوز البديهيات المغروسة في ارتباط مع °اللغة /الثقافة األم°من أجل
إدراك °اللغات /الثقافات °كيف ما كانت {فهم أفضل الشتغالها }
قابلية التفكير في االختالفات بين °اللغات /الثقافات °والتفكير في الطبيعة
النسبية لنظامه °اللغوي /الثقافي °الخاص

م

1.2.18

قابلية اختاذ مسافة جتاه التشاهبات الصورية

فقرة  .IVإرادة التكيف /ثقة في النفس /إحساس باأللفة (م  13إلى م )11
م

13

م

1.10

م

2.10

 °°أن يريد /أن يكون قابال °للتكيف /للمرونة°°
إرادة °تكييف /مرونة  °سلوكه الخاص في تفاعله مع أشخاص مختلفين عنه
°لغويا /ثقافيا°
أن يكون مستعدا ألن يعيش مختلف مراحل سيرورة التكيف مع ثقافة أخرى

م

1.8.10

إرادة (حماولة) تدبري °إحباطاته  /انفعاالته °املتولدة عن مشاركته يف ثقافة أخرى

م

8.8.10

إرادة تكييف سلوكه اخلاص مع°ما يعرف  /ما يتعلم °حول التواصل يف ثقافة
البلد املضيف

كف

و و رد

م

0.10

مرونة في كيف يمكن أن يكون(/السلوك /المواقف )/تجاه اللغات األجنبية

م

1.10

إرادة مواجهة مختلف كيفيات °اإلدراك /التعبير /التصرف°

م

1.10

م

14

م

1.11

م

2.11

م

0.11

تحمل الغموض
أن تكون له ثقة في ذاته /أن يحس بالراحة
أن يحس بالقدرة على مواجهة °التعقيد /تنوع  °السياقات /المتكلمين°
أن تكون له ثقة في ذاته عندما يجد نفسه في وضعية تواصل ( °تعبير /تلقي/
تفاعل /توسط)°
أن تكون له ثقة في قدراته الخاصة تجاه اللغات ( /تجاه تحليلها /تجاه
استعمالها)/

م

الثقة يف قدراته على °مالحظة /حتليل °لغات أقل ألفة أو غري مألوفة

1.0.12

م
م

15
1.11

م

2.11

م

1.8.11

شعور باأللفة
الشعور باأللفة التي ترتبط °بالتماثالت /التقاربات °بين اللغات /بين الثقافات°
شعور بأن أي °لغة /ثقافة °بمثابة "موضوع" قابل للولوج إليه (حيث تكون بعض
مظاهره معروفة سلفا)
شعور (تدرجيي) باأللفة مع °خصائص /ممارسات °جديدة ذات طبيعة لغوية أو
ثقافية {أصوات جديدة ،خطوط جديدة ،سلوكات جديدة}

فقرة  .Vالهوية (م )16
م

16

م

1.11

م

1.1.13

تحمل هوية (لغوية /ثقافية) خاصة
أن يكون حساسا تجاه °تعقد /تنوع °العالقات التي يقيمها كل شخص مع
°الكالم /اللغات /الثقافات°
قابلية النظر يف عالقته اخلاصة مبختلف °اللغات /الثقافات°°عرب تارخيه /مكانته
احلالية يف العامل°
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تقبل هوية اجتماعية  °تشغل فيها اللغة أو اللغات التي يتحدث بها الفرد/

م

2.11

م

1.8.13

م

8.8.13

أن يتقبل هوية °ثنائية /متعددة اللغات /ثنائية /متعددة الثقافات°

م

0.8.13

أن يعترب أن هوية °ثنائية /متعددة اللغات /ثنائية/متعددة الثقافات°مكسبا

م

0.11

م

1.0.13

م

1.11

م

1.11

الثقافات التي يساهم فيها°مكانة (مهمة)
أن يتقبل ذاته [أن يعرتف بذاته] كعضو يف مجاعة °اجتماعية /ثقافية /كالمية °
(قد تكون متعددة)

أن ينظر إلى هويته التاريخية الخاصة °بثقة /فخر ،°و ينظر إليها في إطار احترام
الهويات األخرى أيضا
أن يقدر ذاته كيفما كانت طبيعة °اللغة (اللغات) /الثقافة (الثقافات) °املعنية
{◦لغة/ثقافة◦ أقلية /مضطهدة}
أن يكون منتبها [حذرا] لمخاطر °اإلفقار /االستيالب°الثقافي التي قد تنجم عن
االتصال °بلغة (لغات) أخرى /ثقافة (ثقافات) أخرى °مهيمنة
أن يكون منتبها [حذرا] تجاه إمكانات◦ االنفتاح /اإلغناء◦ الثقافي التي قد تنجم عن
االتصال °بلغة (لغات) أخرى /ثقافة (ثقافات) أخرى °مهيمنة

فقرة  .VIمواقف تجاه التعلم ( من م  17إلى م ) 19
حساسية تجاه التجربة

م

17

م

1.11

أن يكون حساسا تجاه °امتداد /قيمة /أهمية °الكفايات اللغوية /الثقافية الخاصة

م

2.11

أن يعطي قيمة °للمعارف /المكتسبات اللغوية °كيفما كان السياق الذي حصل
فيه االكتساب {°في سياق مدرسي /خارج سياق مدرسي}°

م
م

0.11
1.11

أن يكون مستعدا للتعلم من أخطائه
أن يكون واثقا من °قدراته على التعلم اللغوي /من قدراته على توسيع كفاياته

كف

و و رد

اللغوية الخاصة°
تحفيز لتعلم اللغات (/لغة المدرسة /لغة األسرة/اللغة األجنبية/اللغة الجهوية).../

م

18

م

1.18

م

.1.1.12

اهتمام بتعلم °لغة /لغات °املدرسة <وخصوصا بالنسبة إىل التالميذ الناطقني
بلغات خمتلفة>

م

8.1.12

رغبة يف حتسني التمكن من °لغته األوىل/من لغة املدرسة°

م

0.1.12

رغبة يف تعلم لغات أخرى

م

2.1.12

اهتمام بتعلم الحق للغات أخرى غري اللغة ( اللغات) اليت يقدمها التعليم حاليا

م

1.1.12

اهتمام بتعلم لغات أقل انتشارا يف التعليم

م

2.18

اهتمام بتعلمات لغوية  °أكثر وعيا /أكثر مراقبة °

م

0.18

أن يكون مستعدا ليتابع بكيفية مستقلة تعلمات لغوية تم التمهيد لها سابقا في إطار

م

1.18

قابلية تعلم لغات على مدى الحياة

م

19

مواقف تهدف إلى بناء تمثالت مالئمة ومخبر عنها من أجل التعلم

م

1.16

م

2.16

م

1.8.12

موقف إيجابي تجاه تعلم اللغات (وتجاه المتكلمين الذين يتكلمونها)

تربوي

قابلية تعديل°معارفه /تمثالته °من أجل تعلم لغات حينما تبدو غير الئقة للتعلم
{أحكام مسبقة سلبية}
أن يهتم °بتقنيات التعلم /بأسلوبه التعلمي الخاص °
أن يتساءل عن اسرتاتيجيات الفهم°املكيفة/املخصصة °جتاه °لغة معينة /نظام°
غري معروف
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 0.0المعارف  -الفعلية
إسهام املقاربات

إسهام املقاربات

إسهام املقاربات

املتعددة ضروري

املتعددة مهم

املتعددة مفيد

لتنمية املورد

لتنمية املورد

لتنمية املورد

فقرة  .Iمعرفة المالحظة/معرفة التحليل
معرفة ◦مالحظة /تحليل◦◦العناصر اللغوية /الظواهر الثقافية◦ داخل ◦لغات /ثقافات◦

م

1

م

1.1

م

1.1.1

التحكم يف عملية استقرائية مطبقة يف حتليل الظواهر °اللغوية /الثقافية°

م

8.1.1

معرفة صياغة فرضيات قصد إجراء حتليل للظواهر °اللغوية /الثقافية°

م

0.1.1

معرفة االستناد إىل°لغة /ثقافة °معروفة من أجل تطوير عمليات التحليل يف °لغة/

م

2.1.1

م

2.1

م

1.8.1

معرفة االستماع°بانتباه /بطريقة مستهدفة °إىل إنتاجات يف لغات خمتلفة

م

8.8.1

معرفة عزل األصوات [ الفونيمات]

م

0.8.1

معرفة°عزل /تقطيع °املقاطع

م

2.8.1

معرفة حتليل نظام صوايت ( عزل الوحدات /ترتيبها).../

تكون مألوفة إلى حد
◦معرفة استعمال /التحكم ◦في عمليات ◦المالحظة /التحليل (التقطيع إلى
عناصر /ترتيب هذه العناصر/ربط بين هذه العناصر◦)/

ثقافة °أخرى
معرفة االستناد إىل املالحظة الفورية ملختلف °اللغات /الثقافات °هبدف صياغة
فرضيات لتحليل ظواهر يف °لغة /ثقافة °خاصة
معرفة °مالحظة /تحليل °األصوات (في لغات غير معروفة أو معروفة بصفة أقل)

كف

و و رد

معرفة °مالحظة /تحليل °الكتابات (في لغات غير معروفة أو معروفة بصفة أقل)

م

0.1

م

1.0.1

م

8.0.1

م

1.8.0.1

م

1.1

م

1.2.1

معرفة تفكيك كلمة مركبة إىل كلمات

م

8.2.1

معرفة حتليل بنية تركيبية يف لغة غري مألوفة انطالقا من تكرارها مع صور معجمية

م

0.2.1

م

1.1

م

1.1.1

معرفة حتليل الروابط القائمة بني الصور والوظائف الذريعية [أفعال كالمية ]

م

8.1.1

معرفة حتليل روابط قائمة بني الصور و◦السياق /الوضعية◦

م

0.1.1

معرفة حتليل روابط قائمة بني الصور والتفاعل

م

1.1

معرفة تحليل سجالت تواصلية ◦متعددة اللغات /في وضعية التعدد اللغوي◦

م

7.1

معرفة تحليل الطبيعة الثقافية لمختلف المظاهر التي ترتبط بالتواصل

م

1.7.1

معرفة حتليل سوء الفهم الناتج عن مصدر ثقايف

م

8.7.1

معرفة حتليل خطاطات تأويلية (/العبارات التنميطية)/

م

2.1

م

2.1

معرفة عزل الوحدات اخلطية ( /مجل /كلمات /وحدات دنيا)/
إذا أمكن ،معرفة إنشاء توافقات بني اخلط والصوت
معرفة فك ترميز نص حمرر بكتابة غري مألوفة عند عزل الوحدات وإنشاء
التوافقات اخلطية  -الصوتية
معرفة◦مالحظة /تحليل◦ البنيات التركيبية و /أو الصرفية

خمتلفة
أن يكون قادرا على الولوج ،على األقل جزئيا ،إىل معىن كالم يف لغة غري مألوفة،
أو مألوفة بصفة أقل ،اعتمادا على حتديد الكلمات وحتليل البنية ◦الرتكيبية/
الصرف -تركيبية◦
معرفة تحليل االشتغاالت والوظائف الذريعية (◦في لغة غير مألوفة/غير معروفة أو
مألوفة /معروفة بصفة أقل◦)

معرفة حتليل األصل الثقايف لبعض السلوكات اخلاصة
معرفة حتليل بعض اخلصوصيات ذات طبيعة اجتماعية بوصفها نتاجا الختالفات ثقافية
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م

10.1

معرفة إعداد نظام تأويلي ميكن من إدراك خصوصيات ثقافة معينة {دالالت/معتقدات/
ممارسات /ثقافية}...

فقرة  .IIمعرفة تعيين /معرفة تحديد
معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦◦ عناصر لغوية /ظواهر ثقافية يف ◦لغات /ثقافات◦ مألوفة إىل حد

م

8

م

1.2

م

8.1.8

معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦◦عناصر صوتية بسيطة [أصوات]◦

م

8.1.8

معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦ عناصر تطريزية

م

0.1.8

معرفة ◦تعيني [حتديد]◦ صرفة أو كلمة عند مساعها

م

2.2

م

1.8.8

معرفة ◦تعيني [حتديد ] ◦ عالمات خطية أولية {حروف ،رسامات متثيلية،
عالمات الرتقيم}...

م

8.8.8

معرفة ◦تعيني [حتديد ] ◦◦صرفة /كلمة◦ لغة مألوفة أو غري مألوفة يف الكتابة

م

0.8

م

1.0.8

م

2.8

معرفة◦تعيني [حتديد] ◦◦ فئات /وظائف /عالمات حنوية◦ {األداة ،امللكية ،النوع،
عالمة الزمن /عالمة اجلمع}...

م

1.2

معرفة تعيين لغات اعتمادا على تعيين الصور اللغوية

م

1.1.8

معرفة تعيني لغات اعتمادا على مؤشرات صوتية

م

8.1.8

معرفة تعيني لغات اعتمادا على مؤشرات خطية

م

0.1.8

معرفة تعيني لغات اعتمادا على ◦كلمات معروفة /تعابري معروفة◦

م

2.1.8

معرفة تعيني لغات اعتمادا على عالمات حنوية معروفة

معرفة ◦تعيني [حتديد]◦ صور صوتية [ معرفة حتديدها بالسمع]◦40

معرفة ◦تعيين [تحديد]على◦ صور خطية

معرفة◦تعيني [حتديد] ◦ كلمات من أصول متنوعة ،انطالقا من قرائن لغوية خمتلفة
معرفة ◦تعيني [حتديد]◦◦كلمات مقرتضة /كلمات ُدولية /إقليمية◦

 40فيما يخص التعرف ،انظر الفقرة 1.1.1.1

كف

و و رد

م

1.2

معرفة تعيين وظائف ذريعية

م

1.2

معرفة تعيين أنواع خطابية

م

8.2

معرفة ◦تعيين [تحديد]◦◦خصوصيات /مراجع /انتماءات◦ ثقافية

م

1.2.8

م

8.2.8

معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦◦خصوصياته /مراجعه /انتماءاته الثقافية اخلاصة◦

م

2.8

معرفة ◦تعيني [حتديد]◦ التنوعات التواصلية الناجتة عن االختالفات الثقافية

م

1.2.8

معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦ خماطر سوء الفهم الناجتة عن اختالفات الثقافات
التواصلية

م

10.8

معرفة تعيني [حتديد] سلوكات خاصة مرتبطة باختالفات ثقافية

م

11.8

معرفة ◦تعيني [حتديد]◦ أحكام ثقافية مسبقة

معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦◦خصوصيات /مراجع /انتماءات◦ ثقافية ◦لباقي تالميذ
القسم /لباقي أعضاء اجملموعة◦

فقرة  .IIIمعرفة المقارنة
م0

معرفة مقارنة الظواهر ◦اللغوية /الثقافية◦◦للغات /ثقافات◦ مختلفة [معرفة ◦إدراك/
إقامة◦/التقارب والتباعد /اللغوي /الثقافي]
أن يتحكم في عمليات المقارنة

م

1.0

م

1.1.0

معرفة إقامة عالقات التشابه واالختالف بني ◦اللغات /الثقافات◦ انطالقا من
◦مالحظة /حتليل /تعيني /حتديد◦بعض عناصرها

م

8.1.0

معرفة وضع فرضيات تتعلق ◦بالتقارب/التباعد◦/اللغوي أو الثقايف

م

0.1.0

معرفة استعمال جمموعة من املعايري من أجل إقامة ◦التقارب/التباعد◦ /اللغوي أو
الثقايف

م

2.0

م

1.8.0

معرفة إدراك التقارب والتباعد بني ◦عناصر صوتية بسيطة [لألصوات]◦

م

8.8.0

معرفة إدراك التقارب والتباعد بني عناصر تطريزية

◦معرفة إدراك التقارب والتباعد الصوتي [معرفة التمييز بالسمع]◦
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م

0.8.0

معرفة إدراك التقارب والتباعد بني عناصر صوتية من حجم ◦صرفة /كلمة◦

م

2.8.0

معرفة مقارنة اللغات عند االستماع

م

1.0.0

معرفة إدراك التشاهبات واالختالفات بني عالمات خطية

م

8.0.0

معرفة إدراك التقارب والتباعد بني عناصر مكتوبة من حجم ◦صرفة /كلمة◦

م

0.0.0

معرفة مقارنة الكتابات املستعملة يف◦لغتني أو أكثر◦

م

1.0

م

1.2.0

معرفة إدراك التقارب املعجمي املباشر

م

8.2.0

معرفة إدراك التقارب املعجمي ◦غري املباشر [انطالقا من التقارب مع مصطلحات
من نفس عائلة الكلمات يف لغة من اللغات]◦

م

0.2.0

معرفة مقارنة صورة الكلمات املقرتضة بصورهتا يف اللغة األصل

م

1.0

م

1.1.0

م

1.0

معرفة مقارنة العالقات الصوتية -الخطية بين اللغات

م

1.0

معرفة مقارنة االشتغاالت النحوية للغات مختلفة

م

1.7.0

م

8.0

معرفة مقارنة الوظائف النحوية بين لغات مختلفة

م

6.0

معرفة مقارنة الثقافات التواصلية

م

1.2.0

م

1.1.2.0

م

8.2.0

م

1.8.2.0

معرفة مقارنة ◦سجالته /سلوكاته◦الكالمية مع نظريهتا لدى متكلمني من
لغات أخرى

م

8.8.2.0

معرفة مقارنة املمارسات التواصلية غري الشفهية األخرى مع ممارساته اخلاصة

معرفة إدراك التقارب والتباعد الخطي

معرفة إدراك التقارب المعجمي

معرفة إدراك تشابه شامل بين ◦لغتين /لغات عديدة◦
معرفة ،اعتمادا على تشاهبات بني لغات ،صياغة فرضيات تتعلق بقرابتها احملتملة

معرفة مقارنة بنيات مجلية بني لغات خمتلفة

معرفة مقارنة األنواع اخلطابية بني لغات خمتلفة
معرفة مقارنة األنواع اخلطابية اليت يتوفر عليها الفرد يف لغته مع األنواع
اخلطابية املستعملة يف لغة أخرى
معرفة مقارنة السجالت التواصلية املستعملة يف خمتلف اللغات والثقافات

كف

و و رد

معرفة◦ مقارنة الظواهر الثقافية [إدراك التقارب /التباعد الثقافي]◦

م

13.0

م

1.10.0

معرفة استعمال جمموعة من املعايري لتحديد ◦ التقارب /التباعد ◦الثقايف

م

8.10.0

معرفة إدراك بعض االختالفات والتماثالت املتعلقة مبيادين متنوعة من احلياة

م

0.10.0

معرفة مقارنة ◦املدلوالت /اإلحياءات◦ اليت تناسب وقائع ثقافية {مقارنة تصورات
الزمن}،...

م

2.10.0

معرفة مقارنة املمارسات الثقافية املتنوعة

م

1.10.0

معرفة ربط ◦وثائق /أحداث◦ ثقافة أخرى ◦بوثائق /أحداث◦ يف ثقافته اخلاصة

االجتماعية {ظروف العيش ،احلياة املهنية ،احلياة اجلمعوية ،احرتام البيئة}...

فقرة  .IVمعرفة الحديث عن اللغات والثقافات
معرفة ◦التكلم عن  /شرح◦ لآلخرين بعض مظاهر ◦لغته /ثقافته /لغات أخرى /ثقافات

م

1

م

1.1

م

1.1.2

م

2.1

معرفة توضيح سوء الفهم

م

0.1

معرفة التعبير عن معارفه حول اللغات

م

1.1

معرفة االستدالل بخصوص التنوع الثقافي {االيجابيات ،السلبيات،

أخرى◦ لآلخر
معرفة بناء شروحات ◦ تتكيف مع مخاطب أجنبي حول واقعة تتعلق بثقافته
الخاصة /متكيفة مع مخاطب من نفس ثقافته حول واقعة تتعلق بثقافة أخرى◦
معرفة التكلم عن أحكام مسبقة ثقافية

الصعوبات ،}...وبناء رأيه الخاص حول هذا الموضوع
فقرة  .Vمعرفة استعمال ما نعرفه في لغة معينة من أجل فهم لغة أخرى أو اإلنتاج في لغة أخرى
م

1

م

1.1

معرفة استعمال المعارف والكفايات التي نمتلكها في لغة معينة في أنشطة ◦الفهم/
اإلنتاج◦ في لغة أخرى
معرفة بناء ◦مجموعة من الفرضيات" /نحو من الفرضيات"◦ تتعلق بالتوافقات أو
بالالتوافقات بين اللغات
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معرفة تعيين *قواعد التحويل* <عناصر لغة معينة التي تمكن من تحويل المعارف

م

2.1

م

1.8.1

م

0.1

م

1.0.1

معرفة إجراء حتويالت الشكل[إطالق التحويل] حسب ◦املميزات /اطراد وعدم
اطراد بني-صوايت وبني-خطي

م

8.0.1

◦معرفة إجراء ◦حتويالت احملتوى (داللية)◦<معرفة حتديد الدالالت النووية داخل
توافقات الداللة>

م

0.0.1

◦معرفة إقامة اطرادات حنوية يف لغة غري مألوفة اعتمادا على االطرادات النحوية
املوجودة يف لغة مألوفة /معرفة إجراء حتويالت حنوية ( /حتويالت الوظيفة◦)/

م

2.0.1

معرفة إقامة* حتويالت ذريعية* <معرفة إقامة عالقة بني املواضعات التواصلية للغته

م

1.1

معرفة إقامة تحويالت داخل -اللغة ( ◦سابق /الحق◦ التحويالت بين – اللغات)

م

1.1

معرفة مراقبة التحويالت التي تم إجراؤها

م

1.1

معرفة تعيين استراتيجياته الخاصة بالقراءة في لغته األولى (لغة  )1وتطبيقها في

◦بين اللغات [ بين -اللغات] /داخل لغة معينة [داخل -لغة]◦>
معرفة مقارنة قواعد حتويل اللغة-اهلدف مع نظريهتا اخلاصة باللغات *امل َفعَّلَة* ذهنيا
ُ
<حيث ترد عناصر إىل الذهن مقابل املهمة>
معرفة إجراء تحويالت بين -اللغات ( /تحويالت التعيين <التي تقيم عالقة بين
عنصر معين في اللغة المألوفة والعنصر المراد تعيينه في اللغة غير المألوفة> /
تحويالت اإلنتاج <نشاط اإلنتاج الكالمي في اللغة غير المألوفة> /من لغة
معروفة تجاه لغة غير مألوفة

اخلاصة وتلك املتعلقة بلغة أخرى>

اللغة الثانية

كف

و و رد

فقرة  .VIمعرفة التفاعل
معرفة التفاعل في وضعية اتصال◦بلغات /بثقافات◦

م

1

م

1.1

م

1.1.3

معرفة إعادة صياغة ( /مع تبسيط بنية الكالم /مع تنويع املعجم /مع احلرص على
التلفظ بتميز أكثر)/

م

8.1.3

معرفة مناقشة اسرتاتيجيات التفاعل

م

2.1

م

1.8.3

معرفة التماس إعادة الصياغة من املخاطب

م

8.8.3

معرفة التماس تبسيط من املخاطب

م

0.8.3

معرفة التماس تغيري اللغة من املخاطب

م

0.1

م

1.0.3

معرفة استعمال صيغ اللياقة حبكمة

م

8.0.3

معرفة استعمال عالمات توجيه اخلطاب حبكمة

م

0.0.3

معرفة تنويع ِ
الس ِجالَّت حسب الوضعيات

م

2.0.3

معرفة التواصل داخل مجموعات ثنائية/متعددة اللغات مع األخذ بعين االعتبار
ِس ِجل المخاطبين

معرفة طلب المساعدة من أجل التواصل داخل مجموعات ثنائية /متعددة اللغات

معرفة التواصل مع األخذ بعين االعتبار االختالفات ◦السوسيولسانية/
السوسيوثقافية◦

م 1.1

م

1.2.3

م

1.1.2.3

معرفة استعمال ◦التعابري /الصياغات التصويرية /التعابري االصطالحية◦ حسب
االنتماءات الثقافية للمتكلمني
معرفة التواصل «بين اللغات»
معرفة عرض يف لغة املعلومات املعاجلة يف لغة أو لغات أخرى
معرفة تقدمي يف لغة◦تعليقا /عرضا◦ انطالقا من جمموعة من الوثائق متعددة
اللغات
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م

1.3

معرفة تنشيط احلديث الثنائي /املتعدد لغويا عندما تكون الوضعية التواصلية جاهزة

م

1.1.3

معرفة ◦تغيري/استبدال◦ اللغات /الشفرات /صيغ التواصل°

م

8.1.3

معرفة إنتاج نص باستبدال السجالت /التنوعات/اللغات بطريقة وظيفية (عندما
تكون الوضعية التواصلية جاهزة)

فقرة  .VIIمعرفة التعلم
معرفة متلك ◦[ تعلم]◦◦عناصر أو استعماالت لغوية /مراجع أو سلوكات ثقافية◦ خاصة ب

م

7

م

1.7

م

1.1.7

م

8.1.7

م

2.1

م

1.8.7

معرفة إعادة إنتاج عناصر جهرية غري مألوفة {عناصر صوتية بسيطة ،عناصر
تطريزية ،كلمات}...

م

8.8.7

معرفة إعادة إنتاج عناصر خطية غري مألوفة {حروف ،رسامات متثيلية،
كلمات}...

م

0.1

م

1.0.7

معرفة االستفادة من جتارب بني-ثقافية سابقة من أجل تعميق جتاربه البني -ثقافية

م

8.0.7

معرفة استعمال املعارف والكفايات املكتسبة يف لغة معينة من أجل تعلم لغة أخرى

م

0.0.7

معرفة استعمال املعارف والكفايات املكتسبة يف لغة معينة هبدف تطوير هذه
املعارف والكفايات يف نفس اللغة ( اعتمادا على إجراءات املقارنة داخل اللغة،

◦لغات /ثقافات◦ مألوفة إىل حد
أن يكون قادرا على ختزين عناصر غري مألوفة
أن يكون قادرا على ختزين عناصر صوتية غري مألوفة {عناصر صوتية بسيطة،
عناصر تطريزية ،كلمات}...
أن يكون قادرا على ختزين عناصر خطية غري مألوفة {حروف ،رسامات متثيلية،
كلمات}...
معرفة إعادة إنتاج عناصر غير مألوفة

معرفة االستفادة من مكتسبات سابقة مرتبطة باللغات والثقافات بهدف التعلم

كف

و و رد

االستقراء ،االستنباط)...
معرفة االستفادة من التحويالت التي تم إجراؤها (/ناجحة /غير ناجحة )/في لغة

م

1.1

م

1.1

م

1.1

م

1.3.7

م

1.1.3.7

معرفة استعمال أدوات ذات مرجع لغوي {معاجم ثنائية اللغة ،خمتصرات
حنوية}...

م

8.1.3.7

معرفة اللجوء إىل أشخاص آخرين من أجل التعلم ( /معرفة التماس
تصويبات من حماوره /معرفة التماس احلصول على معارف أو تفسريات)/

م

1.1

م

1.7.7

معرفة حتديد ◦حاجياته /أهدافه◦ التعلمية اخلاصة

م

8.7.7

معرفة تطبيق اسرتاتيجيات التعلم بطريقة واعية

م

0.7.7

◦معرفة االستفادة من جتارب تعلمية سابقة يف مناسبات تعلمية جديدة [معرفة
إجراء حتويالت تعلمية]◦

م

1.0.7.7

م

2.7.7

م

1.2.7.7

معرفة حتديد◦جمهوداته/غياب اجملهودات◦ يف تعلمه اخلاص

م

8.2.7.7

معرفة مقارنة طرقه التعلمية مع األخذ بعني االعتبار جناحها أو فشلها

معروفة تجاه لغة أخرى من أجل تملك عناصر من هذه اللغة
معرفة تملك نظام من التوافقات والالتوافقات بين اللغات التي نعرفها بدرجات
مختلفة
معرفة التعلم بطريقة مستقلة
معرفة استعمال موارد تسهل التعلم اللغوي والثقايف

معرفة تدبير تعلمه بطريقة تأملية

معرفة االستفادة ،لتعلم لغة جديدة ،من جتارب سابقة يف استعمال كفايات
ومعارف يف ◦لغته (لغاته) /لغة (ات) أخرى◦
معرفة ◦مالحظة /مراقبة◦مساراته التعلمية اخلاصة
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 .4نحو فهم أفضل لإلطار المرجعي -إضافات
 1.1فهم أفضل للوائح الموارد
 1.1.1تعليقات
 1.1.1.1تعليقات عامة
محموالت وموضوعات
تتكون واصفات املوارد ،عامة ،من حممول معريف أو آدائي ،فعلي أو إمسي (معرفة ،معرفة تعيني ،معرفة مقارنة،
انفتاح على ،موقف نقدي ،ثقة  ) ...ومن موضوع ينطبق عليه هذا احملمول (بعض األسر اللغوية ،واللغات األقل
تقديرا ،واالقرتاضات والتنوع واألحكام املسبقة والعالئق الصوتية -اخلطية ،وأن الثقافات يف تطور مستمر)
ع

11

م

2.2

معرفة/

أن الثقافات يف تطور مستمر

] حممول [

] موضوع[

موقف نقدي

41

 °جتاه قيم [معايري] الفرد اخلاصة  /قيم ] معايري]
اآلخر °

]حممول[

] موضوع[

بالنسبة للمعارف-السلوكية واملعارف-الفعلية فقد خضعت إىل عملية تصنيف أول ،حبسب احملموالت ،كما
خضعت لتصنيف فرعي – داخل كل فئة من احملموالت -حبسب ( أمناط) املوضوع (ات).
ويف الئحة املعارف ،أدى تنوع احملموالت احملدود جدا إىل تفضيل ،كمبدأ أول للتنظيم ،التقطيع حبسب جماالت
حمورية ،تندرج فيها املوضوعات املختلفة .مثل :اللغة كنظام مسيولوجي /التشاهبات واالختالفات بني اللغات/

التنوع الثقايف والتنوع االجتماعي /تنوع الثقافات.

وجند مزيدا من التفاصيل يف التعاليق اخلاصة بكل الئحة (انظر أسفله من  8.1.1.2إىل )2.1.1.2

41

اليتعلق األمر هنا ،بالنسبة لنا ،باقرتاح حتليل منطقي -داليل شامل ودقيق للواصفات ،بقدر ما يتعلق بتقدمي أساس تقرييب ميكن من توضيح تنظيم اللوائح .وحنن على وعي
بوجود عناصر أخرى ،مثل العناصر اليت حتدد أوجه املعرفة الفعلية واليت جيب تفسري أو مناقشة انتمائها إىل "احملمول" أو "املوضوع" (يف لغات خمتلفة ،حسب الوضعيات ،وبني لغات
خمتلفة ،حبكمة ،)...وكذلك بالنسبة للواصفات اليت يكون فيها "املوضوع" غري معرب عنه.

كف

و و رد

الصعوبات الناتجة عن التصنيفات المتقاطعة
يف الواقع ،يقودنا التمييز بني احملموالت واملوضوعات ،بشكل هنائي ،إىل صعوبة معروفة جيدا ،فيما خيص النمطية
وهي صعوبة التصنيفات املتقاطعة :فمن احملتمل أن يكون كل واصف قابال للتصنيف  )1حبسب حمموله و/أو )8
حبسب موضوعه .وإذا أمكن ربط نفس املوضوعات بأكثر من حممول ،فإن التصنيف احملصل ال ميكن أن يكون
إال من منط:
حممول

موضوع
أ

موضوع
ب

حممول

1

موضوع
ج

حممول

8

موضوع

موضوع

أ

ب

موضوع
ج

موضوع
أ

موضوع

ب

0

موضوع
ج

ميكن أن نوضح ذلك عرب مثال ( مبسط) مرتبط باملعارف-الفعلية:
إذا متكنا من ربط ثالثة موضوعات ( املوضوع أ :ظاهرة ،واملوضوع ب :كلمة ،واملوضوع ج :سوء فهم ناشئ عما
هو ثقايف) باحملموالت معرفة املالحظة (احملمول  ،)1ومعرفة التعيني (احملمول  ،)8ومعرفة املقارنة ( احملمول  ،)0فإننا

حنصل متاما على نفس التنظيم املقدم أعاله.
من الواضح أن هذا التنظيم – احملتوم من وجهة منطقية -يبدو جد حشوي ،وميكن أن يؤدي بنا إىل لوائح طويلة
جدا ،لكن فائدهتا حمدودة.
سنرى يف التعليقات املتصلة بكل الئحة (من  8.1.1.2إىل  )2.1.1.2كيف حلت مسألة التصنيفات املتقاطعة
(اليت قد تقتضي حماور ترتيب أخرى غري التجزيء إىل حمموالت/موضوعات) داخل كل لغة على حدة.

إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

77

مسألة اإلقصاء المتبادل
نتوقع من الئحة معينة للفئات أن تكون العناصر املكونة هلا إقصائية بعضها للبعض :فيجب أن تتميز كل فئة،
بوضوح ،عن الفئات األخرى.
هذه هي املسألة اليت نعاجل اآلن .وحنيل على املالحظات املصطلحية (انظر  )8.1.2حول مسألة اختيار
املصطلحات ذاهتا يف لغة معينة (هنا اللغة الفرنسية)

42

يبدو أن ما هو مثايل يف اإلقصاء املتبادل غري قابل للتحقق بالنسبة للمحموالت اليت نقوم مبعاجلتها ،بقدر تصبح

فيه العمليات ،وأوجه املعرفة ،وكيف ميكن أن يكون /املواقف اليت حتيل عليها هذه احملموالت (مالحظة،
43
معرفة ،معرفة أن ،احرتام ،أن يكون مستعدا ل،..اخل ).ذات استقاللية جد نسبية عن بعضها البعض

حتليل،

نوضح هذه النقطة عرب مثال بسيط نسبيا مقرتض من جمال املعارف-الفعلية :تعيني ومقارنة.
يف الوهلة األوىل ،تبدو العمليتان جد متمايزتني .ومع ذلك ،إذا ما اعتربنا (انظر  )0.8.1.2أن تعيني موضوع ما
يعود إىل مالحظة:
 )1إما أن موضوعا وموضوعا آخر مها نفس املوضوع
 )8إما أن موضوعا ينتمي إىل طبقة من املوضوعات ذات خاصية مشرتكة.
نالحظ دائما وجود عملية مقارنة حتتية لعملية التعيني.
وسنشري إىل أمثلة أخرى يف 8.1.2

 42نعي جيدا الرابط املوجود بني املسألتني :البعد الواقعي الذي يتعلق األمر بفهمه عرب فئات تتميز عن بعضها البعض يعرب عنه بواسطة مفردات لغة ما .ونعتقد مع ذلك أننا
استطعنا أن جنمع يف هذه السلسلة األوىل من املالحظات الصعوبات الناجتة عن تعقد الظواهر املعنية ذاهتا.
43

وأيضا حول هذه املالحظة كان تدخل دانيو ( ،Hainaut )1277الذي درس عمليات مثل حتليل  ،تركيب ،مقارنة واليت أطلق عليها مصطلح العمليات الفكرية والذي

صرح منذ مقدمة هذا اجلزء من دراسته (ص )112 .بأن املسارات اليت سنقرتح ليست []...إقصائية بشكل متبادل.

كف

و و رد

حول الفئات المتصلة بالتعلم

بدا لنا ،داخل كل الئحة ،أنه من األفضل جتميع بعض الواصفات يف فئة خاصة (الفئة :لغة واكتساب /تعلم
من املعارف ،الفئة المواقف تجاه التعلم من املعارف-السلوكية ،الفئة معرفة التعلم من املعارف-الفعلية).
إال أن هذا ال يدل ،إطالقا ،على أننا نعترب هذه املوارد هي الوحيدة اليت تساهم يف كفاية بناء وتوسيع سجل
الفرد اللغوي والثقايف املتعدد (انظر كفاية بناء وتوسيع سجل لغوي وثقايف متعدد اليت تبنيناها يف جدول
الكفايات ،اجلزء  ،)8بل هناك موارد أخرى عديدة ،تساهم يف ذلك أيضا.

إذا أخذنا مثاال بسيطا ،نرى جيدا أن معرفة أن اللغات ختضع لقواعد ،اليت وضعت ضمن فئة اللغة كنظام
مسيولوجي يف الئحة املعارف ،تساهم أيضا يف تطوير كفاية التعلم .وبدا لنا من غري الضروري وضع هذا
الواصف من جديد ضمن فئة لغة و اكتساب /تعلم.
جتمع الفئات املكرسة بشكل خاص للتعلم واصفات حتيل موضوعاهتا على التعلم ( اسرتاتيجيات التعلم،
مكتسبات لغوية ،)...وال حتيل مباشرة على احلقائق اللغوية/الثقافية ،و/أو اليت حتيل حمموالهتا (خاصة يف
حاالت املعارف-الفعلية) على أنشطة موجهة مباشرة حنو التعلم (معرفة ختزين ،معرفة إعادة إنتاج)...
بدا لنا أن جتميع الواصفات ،خاصة املرتبطة بالتعلم ،هبذه الكيفية حال مهما إلبراز أمهية هذه الفئة .إال أن
هذا احلل يعاين رغم ذلك من نقص – غري مهم -وقد يؤدي ،أحيانا ،إىل إعادة استعمال ،من جديد،
حمموالت ظهرت سلفا يف فئات أخرى.

يف اإلطار املرجعي للمعارف-السلوكية ،مثال ،فإن احملمول رغبة يف ...الذي يكون أحد عناصر م  ، 2يظهر
أيضا يف م  ( 12حتفيز لتعلم اللغات) ،يف صورة الرغبة يف حتسني التمكن °من لغة الفرد األوىل  /لغة املدرسة
(م  )8.1.12والرغبة يف تعلم لغات أخرى (م .)0.1.12
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 2.1.1.1تعليقات خاصة بالئحة المعارف
لغة وثقافة -ثنائية مبررة
يف الالئحة اليت نقرتح ،فصلنا الواصفات املخصصة للمعارف املتصلة باللغة والتواصل عن الواصفات املتصلة
بالثقافة .وهذا ال يعين أننا نعتقد أن اللغة والثقافة تشتغالن بكيفية منفصلة يف املمارسات الكالمية
واخلطابات املرتبطة بوضعيات ،أو أننا ال نعرتف بالدور األساسي للربط بني اللغة والثقافة يف تطوير الكفايات
التواصلية .وإذا فصلنا اللغة عن الثقافة ،فإننا نقصد بذلك تسهيل حتديد التصورات املفاتيح وتوضيحها،
وجعل التفكري حول طبيعة املعرفة املبنية عرب املقاربات املتعددة أكثر يسرا :وهبذا التمييز تصبح الالئحة أكثر
44
وضوحا وأكثر قابلية للفهم.
وأخريا ،هلذا الفصل بني التصورات أيضا غاية ديداكتيكية هي :جعل حتليل وتقييم املمارسات املدرسية أكثر
يسرا ،رغم كوهنما شاملني -اللغة والثقافة متداخلتان -يف حتققاهتما.
إال أنه ،نظرا لكون كال اجلانبني غالبا ما يتداخالن ،مل يكن ،دائما ،من السهل اختاذ قرارات حول إسناد
الواصفات إىل جزء أو آخر من هذين اجلزأين الكبريين من الئحتنا .هلذا قررنا ،مثال ،أن نضع يف اجلزء
املخصص للغة والتواصل واصفات مثل معرفة أنه من الضروري األخذ بعني االعتبار املميزات السوسيوثقافية
ملتكلميها لتأويل هذه التنوعات (ع  ،8.1.8باإلحالة على التنوعات اللغوية) أو معرفة أن الثقافة واهلوية يؤثران
يف التفاعالت التواصلية (ع  )8.10حيث تتم اإلحالة يف نفس الوقت على اللغة وعلى التواصل .ويف حاالت
أخرى ،مثال بالنسبة للواصفات من منط معرفة أن اهلوية تبىن ،...فضلنا أن خنصص لكل جزء من اجلزأين
واصفا واحدا :ع  :2.8معرفة أن اهلوية تبىن ،من بني أشياء أخرى ،باإلحالة على اللغة يف اجلزء اخلاص
باللغة ،وع  :12.1معرفة أن اهلوية تبىن على مستويات متعددة }اجتماعية ،وطنية ،فوق-وطنية {...يف اجلزء
اخلاص بالثقافة .ال تعين هذه القرارات فصال حقيقيا ،بل إن ذلك جمرد تركيز بديل على مظهر أو آخر من
املظهرين اإلثنني.

 44نالحظ أن هذا القرار يتماشى مع قرارات اإلطار األوريب املرجعي املشرتك للغات ( ص )18 .الذي حييل على معارف لغوية وخيصص مكانا ،بني الكفايات العامة ،للمعرفة أو
املعارف التصرحيية اليت تعد مبثابة معارف ناجتة عن التجربة االجتماعية (معارف جتريبية) أو عن تعلم نظامي (معارف أكادميية) (ص 13 .انظر كذلك ص 23 - 21 .ملزيد من
التفصيل).

كف

و و رد

محموالت وموضوعات
حسب التمييز املقدم يف  ،1.1.1.2ميكن أن تفكك الواصفات اليت حتيل على املعارف ،متاما كما هو احلال
بالنسبة للواصفات اليت حتيل على املعارف-السلوكية أو على املعارف-الفعلية ،إىل حمموالت وموضوعات.
تلجأ حمموالت الئحة املعارف إىل مصطلحات متنوعة نسبيا ،مثل املعرفة ،امتالك معارف حول.
ميكننا بالتأكيد إقامة اختالفات يف املعىن بني حمموالت مثل:أ) معرفة أن ظاهرة ما موجودة :معرفة أن الثقافة
واهلوية تؤثران يف التفاعالت التواصلية (ع  ،) 8.10مهما كانت أمهية هذه التقابالت من وجهة نظر التحليل
الداليل الصرفة ،فإن حمتوى املوارد الذي بدا لنا من الضروري االحتفاظ به يف هناية عملنا حول إعداد
45
الواصفات ،مل يكشف عن ضرورة جلوء نسقي هلذا الثالثي بالنسبة لنفس املوضوع.
على نقيض لوائح املعارف-الفعلية واملعارف-السلوكية ،فإن الالئحة احلالية غري منظمة يف مستوى أول
حبسب احملموالت .وهذا يعود من جهة ،إىل افتقارها إىل التنوع املشار إليه سلفا .كما يعود كذلك إىل أن
تنظيما يكون املبدأ األول فيه هو الثالثي املقدم أعاله ،يؤدي إىل فصل مصطنع ملعرفة أن ،معرفة كيف،

ومعرفة أمثلة املتصلة بنفس احلقول املعرفية.

يف الواقع ،يعود تنوع الواصفات املوجودة يف الئحتنا باألساس إىل تنوع املوضوعات .وهلذا السبب يقوم
التنظيم انطالقا من املستوى األول من التصنيف على أساس منطية املوضوعات (اليت ال تدعي الشمولية).

 45مما يعين ،وحىت نعرب عن ذلك بكيفية أخرى (،انظر املسار املوضح يف  )1.1أنه بالنسبة لنفس املوضوع الواحد )1 :مل نعثر يف املداخل املنبثقة عن الوثائق -املوارد على مداخل
ترفض األمناط الثالثة من احملموالت )8 ،مل نشعر ،حسب الغايات الديداكتيكية إلطارنا املرجعي ،بضرورة إضافة ،من تلقاء أنفسنا ،واصفات تسمح بتكميل هذا الثالثي.
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حول "الموضوعات" :مشاكل التصنيف المتقاطع
خالل إعداد الئحتنا ،الحظنا بسرعة أن حمورين من بني حماور التمايز يف واصفاتنا ،اللذين بدا لنا الزما االحتفاظ

هبما لتنظيمها ،46كالمها يضعنا بالضرورة أمام مشكل التصنيف املتقاطع .يتعلق األمر باحملورين التاليني اللذين أتاح
كل واحد منهما إنشاء فئات:
تصنيف حبسب مستويات التحليل اللغوي (بالنسبة جلزء اللغة) ،كالسميولوجيا ،والذريعيات ،اخل ،اليت



تقودنا ،ولو أننا نبقى يف بعض اجملموعات الفرعية الكربى ،إىل متييز فئات مثل اللغة كنظام مسيولوجي ،اللغة
واجملتمع ،التواصل الشفهي والتواصل غري الشفهي ،أو حبسب الحقول الثقافية كاملميزات العامة للثقافات والروابط
بني التنوع الثقايف والتنوع االجتماعي ،اليت نتج عنها بدورها فئات متميزة ( VIIIو)XI؛
تصنيف حبسب الورود ميكن وصفه بأنه "عبري" ،حيث ينطبق على مجيع مستويات التحليل الناجتة عن



احملور السابق :تطور اللغات ،التعدد والتنوع ،التشاهبات واالختالفات ،كما ميكن أن ينطبق على سجل خمتلف شيئا

ما :اكتساب وتعلم ،يف جزء اللغة؛ أو ثقافة وعالقات بينثقافية ،تطور اللغات ،تنوع الثقافات ،تشاهبات واختالفات
بني الثقافات ،ثقافة واكتساب /تعلم وثقافة وهوية يف جزء الثقافة؛ ونسجل يف ما خيص مسألة اهلوية ،بأننا اخرتنا،
أخريا ،فئة وحيدة (ثقافة ،لغة وهوية) اليت جتمع دفعة واحدة اجملموعتني لغة وثقافة ،مادام يبدو أن بينهما ارتباط حول
هذه النقطة.
سنرى أعاله (انظر  )1.1.1.2كيف عملنا على األخذ بعني االعتبار الصعوبات املالزمة هلذا النمط من التصنيف
املتقاطع

 46كما هو احلال بالنسبة للتمييز لغة /مقابل /ثقافة ،جتدر اإلشارة إىل أن هذا التصنيف ليس بالنسبة لنا تصنيفا مالزما للواقع الذي نسعى لبنائه :إنه مفروض علينا نظرا لألهداف
النوعية اليت نتبعها وضع الئحة منظمة من واصفات يف سياق إعداد إطار مرجعي).

كف

و و رد

اختيار الواصفات (جزء اللغة)
الطبيعة الميتالغوية للواصفات المتبناة

تتوافق املعارف املقدمة كموارد يف الالئحة ،يف جزء كبري منها ،مع املعارف امليتالغوية الصرحية .فهي إما تصرحيية،
مبعىن أهنا مرتبطة مبعرفة الوقائع ،واملعطيات والظواهر ،أو إجرائية إذا كانت تتعلق باشتغال اللغة ،والكالم،
والتواصل .فهي نتاج المالحظة والتحليل الواعي إلى حد لبعض السمات الصورية للكالم .يؤدي هذا املسار
التأملي ،حسب التطور املعريف للمتعلم إىل توضيح بعض القواعد املتعلقة باللغة وبالكالم يف سياق مسار تشكيل
التصورات امليتالغوية.
من جانب آخر ،تنتمي هذه املوارد ،اليت هي من منط معرفة ،إىل ما هو ميتامعريف ،وهي ذات صلة بالتحليل،

واملالحظة وتعلم اللغات :معرفة أنه من املمكن االرتكاز على التشاهبات ( البنيوية /اخلطابية /الذريعية )/بني
اللغات لتعلم اللغات (ع .)8.7
وأخريا  ،حتيل معارف أخرى ،دائما ذات طبيعة "ميتا" على العمل يف وضعية تواصلية ،ومن املفرتض أهنا تسهل
التواصل داخل اللغة [متجانس لغويا] أو خارج اللغة [متعارض لغويا] :معرفة أنه جيب تكييف السجل التواصلي

اخلاص للفرد مع السياق االجتماعي والثقايف الذي جيري فيه التواصل (ع  )0.0أو معرفة أنه من الضروري األخذ
بعني االعتبار املميزات السوسيوثقافية ملتكلميها قصد تأويل هذه التنوعات) (ع .)8.1.8
وكنتيجة ،ميكن تربير اإلهتمام بالتواصل يف كونه يويل أمهية للممارسات الكالمية يف وضعية تكون ضرورية لفهم
اللغات و تعلمها أيضا .فهذه املمارسات ،يف الواقع ،تكشف على أن للغة بعدا اجتماعيا ،خاصة مع التجدر
الثقايف للغة يف الواقع االجتماعي ،فاللغة منتوج اجتماعي ومتارس يف إطار التواصل.
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موضوعات لغوية وموضوعات غير لغوية
تصف بعض الواصفات موضوعا ال يكون لغويا إال يف جزء منه ،منثل لذلك باملعارف املرتبطة أساسا مبا هو تارخيي

أو جغرايف و املذكورة حتت النقطة (ع  :)3.8معرفة بعض الوقائع التارخيية (املرتبطة بالعالقات بني °الشعوب/
الناس ،°وبالتنقالت )...اليت °أثرت /تؤثر °يف ظهور أو تطور بعض اللغات .لقد مت تبين هذه الواصفات من
الع ِربية لألنشطة
أجل الربهنة على أن إسهام املقاربات املتعددة هو إسهام غين يف هذا اجملال ،وذلك بفضل الطبيعة َ
املتصلة مبالحظة اللغات خصوصا.

تسمية الفئات
كما أسلفنا القول يف ذلك ،حول مسألة التصنيفات املتقاطعة ،تتعلق فئاتنا مبحورين يف نفس اآلن .لقد اخرتنا
تقسيم الفئات الناجتة عن هذين احملورين يف جمموعتني فرعيتني متتاليتني :أوال مستويات التحليل (الفقرات من

I

العربية (الفقرات من  IVإىل :)VII
إىل  )IIIمث الفئات َ

اللغة

فقرة
فقرة

I
II

فقرة
فقرة IV
فقرة V
فقرة VI

III

فقرة

VII

اللغة كنظام مسيولوجي
اللغة واجملتمع
التواصل الشفهي وغري الشفهي
تطور اللغات
التعدد ،التنوع ،التعدد اللغوي الفردي ،والتعدد اللغوي اجملتمعي
التشاهبات واالختالفات بني اللغات
اللغة و°اكتساب/تعلم°

وحىت نتجنب إىل حد أقصى التكرارات الناجتة عن التصنيف املتقاطع ،سعينا ،يف الفقرات من  Iإىل  ،IIIإىل أن
نتجنب إدراج الواصفات املرتبطة ،بشكل قوي ،بالفئات العربية يف الفقرات من  IVإىل  .VIIوعندما كان علينا
األخذ بعني االعتبار ،يف الفئات العربية ،الواصفات اليت كان من املمكن أن تظهر أيضا يف الفقرات من  Iإىل ،III
فقد عملنا على جتميعها يف جمموعات فرعية مطابقة للفقرات من  Iإىل  ،IIIبنفس الرتتيب.

كف

و و رد

وهلذا جند يف الفقرة ( VIالتشاهبات واالختالفات بني اللغات) واصفات تتصل باللغة كنظام مسيولوجي (إذن الفقرة
 .)Iوقد مت جتميعها يف اجلزء األول من هذه الفئة ،مث تلتها جمموعة من الواصفات اليت تتعلق بالتواصل ( الفقرة
.)III
نضيف،كلما بدا لنا ذلك ضروريا ،بعض املالحظات املوجهة لتوضيح اختيار بعض الفقرات وانسجامها:
اللغة كنظام سميولوجي (فقرة )I
تسرد هذه الفئة بعض املوارد اليت هلا صلة باللغة باعتبارها نظاما من العالمات .فهي تضم معارف عامة ،حول
اعتباطية العالمة اللغوية بصفة خاصة ،اليت قد يطرح بعضها ،إذا مل تكن مبنينة ،حواجز معرفية كثرية .كما قد
يشكل بعضها اآلخر غرابيل ميتالغوية ،معارف خاطئة ،وغالبا ما يكون ذلك نتاج متركز إثين لغوي .ومتكن
مالحظة لغات متعددة املتعلمني من تنظيم املعارف املكتشفة عرب تعميمها يف سياق سريورة مباعدة .وهكذا يبىن
فهم الطابع املواضعي للغة ،وفهم وجود قواعد تتحكم يف اشتغاهلا يف مستويات التحليل املختلفة مثل املستوى
الصرف-تركييب ،والصويت ،والصوايت ،والكتايب والشفوي .وبعبارة أخرى ،من املفرتض أن املقاربات املتعددة تيسر
استيعاب املفاهيم اللغوية األساسية.
اللغة والمجتمع (فقرة )II
تتعلق هذه الفقرة ،دائما ،بدراسة اللغة ،ولكن يف بعدها االجتماعي .فاللغة تعترب ،من هذا املنظور كمجموعة من

اخليارات اليت جيب أن خيتار األشخاص من بينها إذا أرادوا التواصل بنجاح؛ يف حني أن الفقرة  ،IIIتواصل شفهي
و تواصل غير شفهي ،توسع حقل الدراسة فيما خيص مفهوم اللغة .ويف الواقع ،تعاجل الفقرة  IIIاستعمال اللغة
كنسق متعدد -القنوات (حسب املقرتحات املأخوذة من نظريات بالو ألطو ،أو تلك املأخوذة من املقاربات
التفاعلية) ،اليت جيب موضعتها ضمن منظور ذريعي ثقايف .فالتواصل يعترب سلوكا للمتكلمني .وهلذا ميكن التأكيد
على أنه بقصد التأثري يف التفاعالت ،وخاصة يف سياقات التعدد اللغوي ،جيب أال يتم االقتصار فقط على امتالك
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املعارف حول الرمز اللغوي الشفهي وغري الشفهي ،ولكن أيضا معرفة حول ماذا نتكلم ومع من نتكلم ،وكيف
نتكلم ويف أية وضعية نقوم بذلك ،كما جيب معرفة مىت نتدخل ومىت نصمت .ويضع التواصل أيضا مفهوم اهلوية
موضع نقاش .يدرك هذا املفهوم من جهة قبول وبناء هوية اجتماعية تشغل فيها اللغة أو اللغات مكانة مهمة.
التعدد ،التنوع ،التعدد اللغوي المجتمعي والتعدد اللغوي الفردي (فقرة )V
يف هذه الفقرة ،أردنا االحتفاظ مبختلف املوارد اليت تركز على تنوع اللغات ،تبعا ملقرتحات اإلطار األوريب املرجعي
املشرتك للغات (إ أ م م ل) ،سواء منها املتعلقة بتعايش لغات خمتلفة يف جمتمع معني أو تلك املرتبطة مبعرفة عدد
من اللغات .وتشمل الواصفات هذه التنوعات مع الرتكيز على تعقد وضعيات اتصال اللغات وعلى الظواهر
املرتبطة بالكيفية اليت تتمثل هبا اجملموعات االجتماعية بعضها.
لغة و °اكتساب /تعلم( °فقرة )VIII
يف هذه الفقرة ،اليت نعتربها فئة َعربية،مل نشعر بضرورة التمييز بني اكتساب/تعلم العناصر الصواتية والوظائف
الذريعية واستعمال ِ
الس ِجل حبسب الوسط االجتماعي ...وحنيل عرب الواصفات املذكورة حتت هذه النقطة على
اجلانب التصرحيي لكفاية كربى ،يتعلق األمر هنا مبعرفة-التعلم .فالواصفات املقدمة يف الالئحة ،قابلة لتطوير
القدرة على حتويل املعارف من قبل األفراد من جمال معريف إىل آخر .إن األمر يتعلق على اخلصوص باملعارف
املتصلة باالعتماد على معرفة لغوية لفهم فعل لغوي آخر خالل التعلم :معرفة أنه ميكن االعتماد على التشاهبات
(البنيوية/اخلطابية/الذريعية )/بني اللغات لتعلم اللغات (ع  .)7.8يتعلق األمر بسجالت املعارف االصرحية ذات

طبيعة ميتا-تعلمية القادرة على تيسري سريورات التملك يف جمال اللغات ،ويف أي جمال آخر :معرفة أنه من املفيد
املعرفة اجليدة باالسرتاتيجيات املستعملة قصد تكييفها حبسب غاياته (ع .)7.3

كف

و و رد

اختيار الواصفات (جزء الثقافة)
طبيعة الموضوعات المتبناة

اقرتحنا ،يف اجلزء املخصص للثقافة ،نوعني من املعارف – اليت تندرج إذن يف احملورين املشار إليهما أعاله (حقول
الثقافة والفئات ال َعربية):
أ) الثقافة كنظام (مناذج) من املمارسات املكتسبة واملشرتكة ،مميزة جلماعة معينة ،تساعد على التنبؤ ببعض

سلوكات أشخاص هذه اجلماعة وتأويلها ،مثال( :ع  )1.8.10معرفة بعض °التشاهبات/االختالفات °بني الثقافة
اخلاصة للفرد وثقافة اآلخرين؛
ب) الثقافة كمجموعة من الصور الذهنية (كيفيات التفكري و اإلحساس ،)...ومن التمثيالت املقبولة يف مجاعة
معينة ،مبعىن أهنا ليست فردية حمضة .إن األمر يتعلق هنا مبعارف من حنو (ع  )8.3.2اليت حتيل على معرفة الصور

الذهنية ،وعلى خطاطاهتا التأويلية احملددة ثقافيا واملشرتكة :معرفة بعض اخلطاطات التأويلية اخلاصة ببعض
الثقافات فيما يتعلق مبعرفة العامل {الرتقيم ،القياسات ،كيفية تعداد الزمن.{...
تسمية الفئات
كما قلنا أعاله خبصوص التصنيف املتقاطع ،تتصل فئاتنا املتعلقة بالثقافة أيضا مبحورين .وقد اخرتنا أن نقسمها
إىل فقرات متعددة تقرتب ما أمكن من الفقرات املخصصة للغة.

ثقافة (الفقرات من (  VIIIإىل )XV
الثقافات :مميزات عامة

فقرة

VIII

فقرة

IX

التنوع الثقايف والتنوع االجتماعي

فقرة

X

الثقافات والعالقات بني-ثقافية

فقرة XI

تطور الثقافات

فقرة XII

تنوع الثقافات

فقرة

XIII

تشاهبات واختالفات بني الثقافات

XIV

الثقافة ،اللغة واهلوية
الثقافة و °اكتساب /تعلم°

فقرة
فقرة XV
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هكذا ،كما نرى ،تطابق الفقرة  ( VIIIثقافات :مميزات عامة) الفقرة  Iمن جمال اللغة (اللغة كنظام مسيولوجي)،

وتطابق الفقرة  XIالفقرة  ،IVاخل .إال أن هناك ،مع ذلك ،مالحظتان:

 -مل يكن من املمكن احلفاظ على التوازي يف مجيع الفقرات :فال يوجد يف جمال الثقافة ،معادل للفقرة

III

(التواصل الشفهي والتواصل غري الشفهي) ألن ذلك ليس له معىن.
 على خالف ذلك ،تفتقر الفقرتان  ( Xثقافة وعالقات بني-ثقافية) والفقرة ( XIVثقافة ،لغة وهوية) من جمالالثقافة إىل مطابق ،باملعىن الدقيق للكلمة ،يف اجملال لغة .إال أن املربر هنا خمتلف :ويف الواقع ،يعود ذلك باألساس
إىل كون هاتني الفقرتني تركزان على ضبط العالقة بني هذين اجملالني ،فكان من الواجب القيام باختيار ما،
وإدراجهما يف جانب أو آخر .وهكذا أدرجنا الفقرة  Xيف اجملال ثقافة ألننا كنا نريد الرتكيز على تأثري الثقافة يف
العالقات بني ثقافية ،سواء كانت شفهية أو غري شفهية ،أما خبصوص الفقرة  ،XIVفكان يف الواقع ،من الالزم
خلق جمال ثالث ،يصنف ضمنه اجلزآن األوالن ! هبدف التبسيط ،قررنا أن نبقي على جمالني على أن تندرج هذه
الفقرة يف اجملال ثقافة.

وحىت خنتم هذه التعليقات ،هذه بعض الكلمات حول هذه الفقرات املختلفة من اجملال ثقافة:
الفقرة ( VIIIثقافات :مميزات عامة) ختص ،كما تشري إىل ذلك التسمية ،معارف عامة حول ماهية الثقافات
(تعقدها ،تنوعها ،احلقول املكونة هلا ،)...ومعرفة أهنا يف الواقع أساس قواعد /معايري السلوك والفكر ،وارتباطها
برؤية للعامل وتأثري االنتماء الثقايف ،الذي هو متعدد يف الغالب ،على األفراد.
الفقرة  ( IXتنوع ثقافي وتنوع اجتماعي) تربط بني الثقافة واجملتمع .فهي تتضمن واصفات تشري إىل الطابع
غري املتجانس جزئيا ألية ثقافة ،وهي مكونة من ثقافات-فرعية ميكن أن تقوم على معايري اجتماعية ،بل وكذلك
معايري هلا صلة بنوع اجلنس ،وباألجيال أو بأشياء أخرى.

كف

و و رد

كما متت اإلشارة يف املالحظة السابقة ،تربز الفقرة

X

(ثقافات وعالقات بين -ثقافية) تأثري االنتماء الثقايف

على العالئق بني-ثقافية ،سواء كانت لفظية (التفاعل ،التواصل بني ثقايف) أو أشياء أخرى (العبارات النمطية،
خطاطات تأويل سلوك املنحدرين من ثقافات أخرى ،اخل) .نسجل على أنه يف هذه الفقرة – كما هو الشأن يف
فقرات أخرى -نريد أيضا التأكيد على معرفة الذات وعلى ردود أفعال الفرد اخلاصة جتاه االختالفات الثقافية،
كما نريد الرتكيز على املعارف (كاملرجعيات الثقافية) واإلسرتاتيجيات اليت متكن ،على وجه التحديد ،من حتسني
العالقات بني-ثقافية.
تتوافق الفقرات

XI

(تطور الثقافات)،

وXII

(التنوع الثقافي) و( xIIIالتشابهات واالختالفات بين

الثقافات) بشكل واسع مع الفقرات املقابلة يف اجملال لغة ( انظر الفقرات

IV

و Vو )VIوال تتطلب بالضرورة

تعليقا خاصا.
كما ذكرنا سابقا ،حتيل هذه الفقرة

XIV

(ثقافة ،لغة وهوية) على اجملال لغة بقدر ما حتيل على اجملال ثقافة.

فهي ختص يف الواقع اهلوية كما هي والعناصر – االجتماعية والثقافية واللغوية -...املكونة هلا .فاهلوية ،بصفتها
بناء للذات ،توجد بكيفية ما يف قلب املقاربات املتعددة ،بل والرتبية بشكل عام ،وبدا لنا مهما إبرازها كما هي،
يف إطار املعارف بالنسبة لتعقدها ،تعددها ،وديناميتها.
وأخريا ،تطابق الفقرة

XV

(ثقافة و°اكتساب /تعلم ،)°يف جزء منها ،الفقرة املطابقة من اجملال لغة (انظر

الفقرة  ،)XIIولكن خبصوصيات متنوعة متيز بكيفية قوية التنشئة الثقافية لالكتساب /التعلم اللغوي ،وخاصة
حينما يتعلق األمر بلغة أو ثقافة ثانية (أو ثالثة ،أو رابعة ،اخل .).مثال ،إذا كان يبدو من املفضل يف جمال اللغة
التعمق بشكل قوي يف اللغة األخرى (التمكن اجليد) ،فإن ذلك ليس ضروريا يف حالة التنشئة الثقافية (انظر ع
 :0.11معرفة أنه ليس من الضروري أبدا تبين سلوكات /قيم °ثقافة أخرى).
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 0.1.1.1تعاليق تخص الئحة المعارف-السلوكية
حول المعرفة-السلوكية
كما يشري إىل ذلك اإلطار املرجعي األوريب املشرتك ،ال يتأثر النشاط التواصلي للمستعملني /للمتعلمني مبعارفهم
وفهمهم واستعداداهتم فقط ،بل يتأثر ،كذلك ،بعوامل شخصية مرتبطة بشخصيتهم اخلاصة واليت تتميز باملواقف،
والتحفيز والقيم واملعتقدات واألساليب املعرفية وأمناط الشخصية اليت تكون هويتهم .وأيضا ،كما سنرى ذلك
حمددا الحقا ،ال تؤثر هذه العوامل الشخصية والسلوكية ،فقط ،يف أدوار مستعملي/متعلمي لغة ما خالل أفعال
تواصلية ،بل تؤثر ،أيضا ،يف قدرهتم على التعلم .وكنتيجة ،يرى الكثريون أن تطوير "شخصية بني-ثقافية" مكونة،
يف نفس الوقت ،من مواقف الفرد ووعيه باألشياء ،تعد يف حد ذاهتا هدفا تربويا مهما (انظر اإلطار املرجعي
األورويب املشرتك اللغات :تعلم ،تدريس ،تقييم ،ص .)21 -22

إن إطارنا املرجعي للكفايات – وبالتايل الئحة املوارد احلالية -جيب ،نتيجة ملا تقدم ،أن نأخذ بعني االعتبار ما
جيمع اليوم يف إ م أ م حتت تسمية املعرفة-السلوكية .إال أننا ،لن ندرج حتت هذه التسمية ،بالضبط ،نفس
األشياء املدرجة يف اإلطار املرجعي األوريب املشرتك .فهذا األخري ،يف الواقع ،يشمل املواقف ،وعناصر ترتبط
بالتحفيز والقيم ،ومسات الشخصية (كالسمات :قليل الكالم /ثرثار ،جريئ /خجول ،متفائل /متشائم ،منطوي/
انبساطي ،واثق من نفسه أو غري واثق ،منفتح الفكر /منغلق ،اخل ،).بل ،إنه يدرج أيضا أشياء نسندها حنن ،بدل

ذلك ،إىل املعرفة-الفعلية (كاألساليب املعرفية ،ومسة الشخصية ،الذكاء ،بقدر ما تكون هذه األخرية منعزلة)...
أو إىل املعارف (املعتقدات.)...47
أيضا ،كما هو الشأن بالنسبة ملؤلفي اإلطار ،جيب أن نطرح بعض التساؤالت األخالقية والرتبوية حول املعارف-
السلوكية اليت ميكن أن تشكل بكيفية صحيحة ومالئمة أهدافا تعليمية /تعلمية .وقد سرد اإلطار بعضا من هذه
األسئلة (ص.)21 –22 :
 إىل أي مدى ميكن أن يكون منو الشخصية هدفا تربويا صرحيا ؟ كيف ميكن التوفيق بني النسبية الثقافية والنزاهة املعنوية واألخالقية؟ ماهي مسات الشخصية اليت أ) تسهل ،ب) تعيق تعلم واكتساب لغة أجنبية أو ثانية ؟ ،اخل. 47التي يمكن أ ن نناقش طبيعتها ووضعها داخل مجال المعارف الواسع ،و التي تبدو لنا أنها تقترب من هذه أكثر من تلك التي تنتمي إلى المعرفة-

السلوكية.

كف

و و رد

بالنسبة لنا ،نعترب أن املعارف-السلوكية "العمومية" هي الوحيدة اليت جيب أن حتظى باالهتمام  -أي املعارف غري
املرتبطة بالدائرة اخلاصة بالفرد – تلك اليت هلا أثر "قابل للعقلنة" على الكفايات املعنية  48وخاصة ،تلك املعارف
القابلة للتطور عرب املقاربات املتعددة.
إذن ،فاملوارد 49اليت تعرب عن خمتلف املظاهر العامة والعقالنية والقابلة للتعلم من بني املعارف-السلوكية هاته هي
اليت قمنا جبمعها يف اجلزء املعرفة-السلوكية من اإلطار املرجعي.
المحموالت والموضوعات
كما هو األمر بالنسبة للمجاالت األخرى (انظر  ،)1.1.1.2تتأسس جمموع املوارد املقرتحة يف هذا اجلزء من
اإلطار املرجعي على حمموالت ،تعرب هنا عن " كيف ميكن أن يكون" األفراد – واليت تنطبق على موضوعات من
طبيعة متنوعة.

 48نقصد بهذا أنه من الممكن أن نحاول وبكيفية عقالنية تفسير الكيفية التي تؤثر بها المعارف السلوكية هاته ،إيجابيا أو سلبيا ،في الكفايات.
 49يمكن أن تكون هذه الموارد "بسيطة" أو "معقدة" كما هو موضح في 1.1.1
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الفئات والفئات الفرعية
يف حدود اإلمكان ،حاولنا تنظيم اجلزء املعرفة-السلوكية يف اإلطار املرجعي على مستويني:

 -يف مستوى أول حبسب احملموالت،

المحمول 1

 -داخل كل فئة من احملموالت حبسب الفئات الفرعية

املوضوع 1.1

للموضوعات .50

املوضوع 8.1
املوضوع 0.1
المحمول 2
املوضوع 1.8
املوضوع 8.8
املوضوع 0.8
المحمول 0

املوضوع 1.0
....

نتحدث ،إذن ،عن تنظيم مقويل فيما خيص احملموالت ،وعن تنظيم مقويل -فرعي فيما خيص األقسام الفرعية
اليت تتأسس على املوضوعات .لكن جيب التدقيق ،منذ البداية بأنه ،إذا أريد لتنظيم فئات احملموالت أن يكون
منهجيا أكثر وصارما قدر اإلمكان ،فإن األمر أقل من ذلك كثريا يف تنظيم الفئات-الفرعية ،خاصة
أ) إن ذكر ،بصفة نسقية ،مجيع املوضوعات اليت ميكن أن تنطبق عليها مجيع احملموالت سيكون حشويا وممال،

51

وب) إن تنوع املوضوعات ،اليت ميكن أن يتكفل هبا حممول ما ،مهم ويبدو أحيانا اتفاقي شيئا ما .سنعود إىل
ذلك أسفله (انظر حول الفئات-الفرعية).
 50انظر أيضا .1.1.1.1
 51لسبب من بين أسباب أخرى عدد من التصنيفات المتقاطعة ،انظر.1.1.1.1

كف

و و رد

نشري أيضا ،كما هو الشأن بالنسبة للمعارف واملعرفة-الفعلية ،بأن الواصفات ،املرتبطة –بشكل وثيق -بالتعلم،
عوجلت يف جزء منفصل ،حىت ولو أهنا تعيد حمموالت أدرجت سابقا باعتبارها فئات يف إطارنا املرجعي (انظر
 2.1.1.1حول الفئات املتصلة بالتعلم).
حول الفئات (المحموالت)
تعرب ،إذن ،حمموالت جزء املعرفة-السلوكية من اإلطار املرجعي على "كيف ميكن أن يكون " األفراد .فهي
مصاغة إما يف صورة اسم /مركب إمسي (حساسية جتاه ،قابلية االخنراط) أو يف صورة مركب فعلي (أن يكون
حساسا بكذا ،حيرتم ،يكون مستعدا لكذا) بتفضيل الصورة األقرب واليت تكون كذلك وحيدة املعىن الذي نريد
التعبري عنه .وغالبا ،ميكن تأويل التعابري االمسية بإعادة كتابتها -بأسلوب ثقيل -وذلك باإلستعانة ب مستعد ل
(حساسية جتاه ،لديه حساسية جتاه).
لندقق ثانية بأننا ندرج يف تصورنا للمحمول عناصر كان من املمكن ،يف حتليل أول ،النظر إليها على أساس أهنا
تابعة مسبقا للموضوع .وهكذا نعترب أنه يف التعبري إرادة حماربة [ ]...أحكامه املسبقة جتاه اللغات/الثقافات

األخرى ومتكلميها/أعضائها (م  ،)0.11أن احملمول هو إرادة احملاربة وليس فقط إرادة" .فاالستعداد الداخلي"
للفرد ليس هو فقط إرادة ،بل هو إرادة احملاربة ...وهبذه الكيفية سنميز ،لنأخذ مثاال آخر ،احملمول تقبل إعادة

النظر (يف م  -8.18تقبل إعادة النظر يف عاداته (الشفهية واألخرى) /سلوكاته/قيمه )...عن احملمول تقبل
(مثلما يف تقبل التنوع).

تكشف احملموالت اليت تبنيناها عن مشاكل "إبستمولوجية" متنوعة تتعلق بعالقاهتا املتبادلة؛ ونورد هنا مثالني
اثنني:
• مىت جيب جتميع مفردتني متقاربتني يف حممول واحد؟ قمنا بذلك يف احملمول فضول و اهتمام ألننا اعتقدنا أن
هاتني املفردتني تعربان،كالمها ،عن موقف توجيه ذي كثافة متماثلة حنو موضوع (أعلى من حساسية جتاه ،لكن
أدىن من تقبل إجيايب).

52

52

نفس الشيء يصدق على ،مثال ،احترام /تقدير أو رغبة /إرادة االلتاام /العمل.
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• خالف ذلك ،انطالقا من مىت ،جيب التمييز بني حممولني؟ لقد اخرتنا ،مثال ،التمييز بني االنفتاح على  ...عن
التقبل اإلجيايب ل...قصد حتديد القابلية اليت يفرتضها االنفتاح يف حني ميكن أن يظل التقبل اإلجيايب موقفا فكريا
باألساس.
ويف الواقع ،ال ميكن وصف العالقات بني احملموالت منطقيا بكيفية صارمة ،لسببني اثنني من بني أسباب أخرى:

وهي أن طبيعة املوضوعات اليت تنطبق عليها ،تؤثر بدورها على طبيعتها هي نفسها( ،فاحلساسية جتاه لغته
اخلاصة (انظر الواصف م  )2.1تستدعي نوعا من الوجدان ال تفرتضه بالضرورة حساسية جتاه عالمات الغريية يف
لغة ما (انظر الواصف م)2.2.3؛ كما أن اإلقصاء املتبادل للمحموالت ال يكون مضمونا دائما (يفرتض التقبل
اإلجيايب نوعا من احلساسية ،لكن ،وكما رأينا ،قد تفرتض احلساسية بدورها التقبل ،انظر ،أيضا ،يف :4.1.1.1
مسألة اإلقصاء املتبادل).
نقبل هبذه احلدود يف مشروعنا ،مادام املهم هو ،قبل أي شيء آخر ،غايته التجريبية وقدرته على تسليط الضوء
على جمال مل يتم التعمق فيه وهو جمال املقاربات املتعددة.
نالحظ أخريا ،دون أن يتم استثمار هذا التمييز بكيفية نسقية ،أنه من املمكن التمييز بني حمموالت هذا اجلزء

من اإلطار املرجعي حبسب ما إذا كانت ،نوعا ما" ،موجهة حنو العامل"(من الذات حنو العامل مثال االنفتاح على
التنوع) أو "موجهة حنو الذات"(من الذات حنو الذات عرب العامل :الطالقة ،اإلحساس اهلُوي ،اخل).

وهكذا ،ميزنا أخريا تسع عشرة فئة من احملموالت ،اليت مجعت بدورها يف ست فقرات كبرية (من الفقرة  Iإىل الفقرة

 )VIوبالنسبة للتعليقات اليت تلي ،سنقدم بإجياز هذه اجملموعات الست ،وسنقوم ببعض التعاليق خصوصا حول
ترتيب احملموالت و/أو احملموالت ذاهتا ،حينما يبدو ذلك مالئما.
فقرة

I

تتأسس املوارد املقرتحة يف هذا "اجملال" األول على حمموالت مواقفية تعرب عن كيف ميكن أن يكون األفراد
"موجهة حنو العامل" ،عامل الغريية ،والتنوع .فهي تتكون بعبارة أخرى ،من مواقف جتاه تنوع اللغات والثقافات

كف

و و رد

ومن ااملواقف جتاه أساليب استيعاهبا ،بدرجات جتريد متنوعة .فمحموالت هذه اجملموعة منظمة حبسب تطور ذو

طبيعة موقفية ميكن أن نضعها يف حمور متجه من "أقل اخنراطا " (انتباه مركز) إىل"أكثر اخنراطا " (تقدير).
وتشمل هذه اجملموعة ست فئات من احملموالت

م  1انتباه
بالنسبة للغات /الثقافات "األجنبية" /األشخاص" األجانب"
بالنسبة لتنوع احمليط اللغوي /الثقايف/اإلنساين
للكالم بصفة عامة
بالنسبة للتنوع اللغوي/الثقايف/اإلنساين عامة[كما هو]
يتعلق األمر هنا مبوقف أساس ،مفضل يف املقاربات املتعددة وضروري بالنسبة هلا ،يف آن واحد؛ لكنه يظل
غري خمصص بدقة للمقاربات املتعددة .فعلى خالف احملموالت التالية (حساسية ،فضول ،)...فإن اإلنتباه
"حمايد"" ،تقريري" وميكن أن ينصب على أي موضوع °لغوي/ثقايف°
م  2حساسية جتاه وجود لغات/ثقافات " أخرى" /أشخاص آخرين//جتاه وجود تنوع
اللغات/الثقافات/األشخاص 
يتعلق األمر هنا مبوقف أساس ،إال أنه موقف يفرتض ،سلفا ،توجها " وجدانيا" حنو املوضوع (رغم أنه الزال
حمايدا نسبيا).
م  0فضول /اهتمام ب لغات/ثقافات " أجنبية" /أشخاص "أجانب" //سياقات متعددة الثقافات//
التنوع اللغوي /الثقايف /االنساين للمحيط  //التنوع اللغوي /الثقايف /اإلنساين عامة [كما هو]
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يتعلق األمر هنا مبوقف يكون فيه التوجه حنو املوضوع موسوما بشكل واضح .رغم أن هذا التوجه ال يفرتض
53
بالضرورة "انفتاحا" ( فقد يكون هناك فضول "غري صحي")...
م  1تقبل إيجابي °°للتنوع °اللغوي/الثقايف /°لآلخر /للمختلف°°
م  1انفتاح على تنوع °اللغات/األشخاص/ثقافات °العامل /على التنوع كما هو [على االختالف يف حد
ذاته] [على الغريية]°°
م  1احترام/تقدير °لغات/ثقافات " أجنبية" /أشخاص"° °أجانب"" /خمتلفني"°؛ التنوع °اللغوي/
الثقايف/اإلنساين °للمحيط؛ للتنوع °اللغوي/الثقايف/اإلنساين °كما هو [عامة].
فقرة

II

تتأسس املوارد املقرتحة يف هذا اجملال الثاين على حمموالت مواقفية موجهة حنو العمل يف عالقة بالغريية والتنوع.
فهي تقوم على مواقف تعرب عن القابلية ،والرغبة ،وإرادة العمل فيما يتعلق بتنوع اللغات والثقافات وبالنسبة
لكيفيات استيعاهبا ،بدرجات جتريد متباينة.
تنتظم الفئتان االثنتان من احملموالت املضمنة يف هذه اجملموعة ،حبسب تدرج ذو طبيعة مواقفية ميكننا موضعته يف

حمور متجه من " أقل اخنراطا" (قابلية) إىل "أ كثر اخنراطا" (إرادة).
م  7قابلية/حتفيز يف عالقة بال°تنوع /التعدد° °اللغوي/الثقايف°
م

8

رغبة/إرادة °°االخنراط/العمل  /يف عالقة بالتنوع /التعدد اللغوي أو الثقايف //يف حميط متعدد اللغات

أومتعدد الثقافات°°

53

يوجد نوع من التدرج بين فضول واهتمام ،لكننا لن نقوم بتميياه هنا (انظر أسفله حول الفئات ( المحموالت).

كف

و و رد

فقرة

III

تتضمن هذه اجملموعة أربع فئات من احملموالت اليت تركز على "كيف ميكن أن يكون" يف اللغة والثقافات :فهي
نشطة ،إرادية ،متكن من جتاوز البديهيات واملكتسبات املرتبطة باللغة األوىل .يتجه التطور من التساؤل إىل
الالمتركز.
م  6موقف نقدي من مساءلة /وضعية نقدية تجاه اللغة/الثقافة بصفة عامة
م  13إرادة بناء معارف/تمثال ت "مخبر عنها"
ترتكز املعرفة السلوكية هاته ،هنا ،فقط ،على إرادة بناء مثل هذه املعارف؛ وتتصل مثل هذه املعارف ذاهتا
باملعارف وتتصل القدرة على بنائها مبعارف-فعلية /معارف-التعلم.
م ° 11قابلية ل /إرادة °تعليق °حكمه/تمثالته المكتسبة/أحكامه المسبقة°
م  12قابلية إلطالق سيرورة °ال تمركز /نسبية° °لغوية/ثقافية°
فقرة

IV

يتعلق األمر بفئات ثالث من املعرفة-السلوكية مركزة على السريورات النفسية -االجتماعية للفرد املتعلقة بكيف
ميكن أن يكون يف العامل (يف سياق التعددية اللغوية والثقافية) .إهنا موجهة ،نوعا ما ،حنو الذات .فالتكيف أوال،
هو معرفة-فعلية ،ولكنه يتضمن جزءا موقفيا مهما .هكذا ،منيز بني إرادة التكيف /القابلية للتكيف اليت هي
معرفة-سلوكية للتكيف نفسه الذي هو معرفة-فعلية.
م  10إرادة /أن يكون مستعدا للتكيف/للمرونة
م  11أن تكون له ثقة في نفسه /يحس بالطمأنينة
م  11إحساس باأللفة
هنا (خالفا ملا مر بالنسبة للموارد املرتبطة باحلساسية) ،فإن احملتوى ثانوي نوعا ما (رغم وجود حمتوى دائما!):
فاإلحساس باأللفة كما هو ،يف بعده احلدسي ،املعيش ،كعنصر مكون للثقة ،هو ما يتم الرتكيز عليه.
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فقرة

V

هنا يتم الرتكيز على العالقة الفردية باللغة/وبالثقافة باعتبارها معرفة -سلوكية  ،ويبدو أهنا ضرورية لالشتغال يف
بيئة متعددة.
م  11تحمل هوية (لغوية/ثقافية) خاصة
فقرة

IV

جتمع هذه اجملموعة السادسة املواقف جتاه التعلم .وهي ختتلف عن اجملموعات األخرى ،ألن األمر ال يتعلق
مبجموعة جديدة من فئات احملموالت اليت تعرب عن املواقف جتاه التنوع ،بل مبجموعة من املوارد املوقفية املرتبطة
بكيفية وثيقة على اخلصوص مبعرفة التعلم.
م  11حساسية تجاه التجربة
يعد هذا اجلانب أساسيا من منظور التعلم ،بل وكذلك ،وبشكل واسع ،كعالقة عامة باللغات وبالثقافات،
وكموقف عام يفرتض عالقة ملموسة بالواقع (أخذ التجربة بعني اإلعتبار) ،إمكانية احلركة.
م  18تحفيز لتعلم لغات ( /المدرسة/األسرة/أجنبية/محلية).../
م  16مواقف تهدف لبناء تمثيالت واردة ومخبر عنها للتعلم
حول الفئات الفرعية (الموضوعات)

كما هو مشار إليه أعاله ،يهتم املستوى الثاين من تنظيم إطارنا املرجعي باملوضوعات اليت تنطبق عليها
احملموالت اليت تعرب عن املعارف-السلوكية.
كما هو الشأن بالنسبة للمعارف واملعارف-الفعلية ،ال وجود ملعرفة-سلوكية يف استقالل عن املوضوعات اليت
تنطبق عليها واليت ،يف املقابل ،تساهم ،عموما ،يف منح احملموالت شكال يكون خاصا يف جزء منه .مع تلوين
خمتلف شيئا ما يف كل مرة 54.ويف مستوى ثان ،وهو مستوى الفئات الفرعية ،تنظم املعرفة-السلوكية ،نتيجة

 54انظر أعاله حول احملمول حساسية .ولكننا لن خنوض هنا يف تفسري هذه التلوينات املختلفة.

كف

و و رد

لذلك ،حبسب " مجاالت" من الموضوعات (اللغة ،مث يف مستوى أدق من الوصف :الكلمات ،األصوات،
االستعماالت ،اخل؛ الثقافة ،األشخاص ،اخل.).

لكن جتدر اإلشارة إىل أننا – نظرا لألسباب املذكورة يف  1.1.1.2وهنا أيضا ،يف الفئات والفئات الفرعية أعاله
(وخاصة كون معظم املوضوعات ميكن أن تتعالق مع عدد من احملموالت -،مل حناول أن نكون جد نسقيني يف
تنظيم املوضوعات مثلما كنا يف تنظيم احملموالت .وقدر املستطاع ،حرصنا يف كل حممول من احملموالت ،تفضيل
األمثلة أو اإليضاحات اليت تبدو يف نفس الوقت هي األكثر متييزا من بني ما صادفناه يف مؤلفات متننا ،وخاصة
تلك اليت تبدو ذات أمهية ديداكتيكية خاصة من منظور املقاربات املتعددة للغات والثقافات.
وقد كان من الوارد التمييز بني حمموالتنا حبسب " أنماط" الموضوعات اليت تنطبق عليها بكيفية مميزة جدا:

فهناك موضوعات ملموسة ( اللغة س مثال) وموضوعات جمردة ،اليت منيز فيها ،هي نفسها ،بني موضوعات

تستحضر صورة عامة ،شاملة ،جمردة .و موضوعات ميكن أن تتحقق (كتنوع اللغات مثال) أو تستحضر
مفاهيم ،أحاسيس جمردة (كاالختالف ،الغريية مثال) .55وقد ختلينا عن ذلك توخيا للبساطة.

حول الفئات الفرعية لغة وثقافة
تشكل اللغة والثقافة ،هكذا ،جمالني من املوضوعات .إال أن فحص األدبيات الذي قمنا به ميكننا أن نفحص،
بدقة ،ما إذا كانت احملموالت اليت تنطبق على هذا اجملال من املوضوعات أوذاك هي نفس احملموالت ،أو أهنا
موجهة بقوة حنو املوضوعات ،وتكون خمصصة هبذا اجملال أو اجملال اآلخر .بعبارة أخرى ،إن الفصل املنهجي،
الذي كان علينا القيام به ألسباب ذات صلة بتنظيم عملي للعمل ،تظهر جد مهمة إذ متكن من توضيح متبادل
جملايل املوضوعني كليهما .وهلذا السبب ،حنتفظ هبذا التمييز يف اجلداول املقرتحة إلطارنا املرجعي ،ونعمل (يف
صيغة تعاليق) على إظهار التوازي (حينما جند نفس األشياء بالنسبة لكال اجملالني) ،وإظهار"النقائص" اليت يعاين
منها هذا اجملال أو ذاك ،أو "اهلواجس" املرتبطة مبجال أو آخر والتناقضات بني هذين اجملالني اإلثنني.

 55وهكذا ،مثال ،تكون هناك لغات س ،ص ،ي  ،التنوع اللغوي داخل القسم – بعبارة أخرى فإن عددا من اللغات احملددة ،لكنها مأخوذة يف مشوليتها – والتنوع كما هو ،وحىت
نقول باعتباره قيمة (انظر التعددية البيولوجية) .نفرتض أن هذه األمناط الثالثة جيب أن تكون متمايزة حني نتحدث عن مواقف :لذلك فإن شخصا عنصريا قد ينتقد بعض
"األعراق" ...ولو أن له صديقا ينتمي إىل عرق من تلك األعراق .هذه التمايزات أيضا هلا انعكاسات بيداغوجية :ميكننا التساؤل مثال حول ما إذا كان ضروريا املرور أوال من
اكتشاف اللغات احملددة قبل أن نكون يف وضعية بناء مفهوم تنوع اللغات ،مث التنوع كما هو.
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 1.1.1.1تعليقات تتعلق بالئحة المعرفة-الفعلية
محموالت وموضوعات
كما هو احلال يف املعارف واملعرفة-السلوكية ميكن أن نالحظ وجود حممول وموضوع يف واصفات املعرفة-الفعلية.
يعرب احملمول عن منط من املعرفة-الفعلية (معرفة املالحظة ،معرفة السماع ،معرفة التحديد ،معرفة املقارنة ،معرفة
االستعمال ،معرفة التفاعل ،معرفة التملك ،القدرة على التخزين يف الذاكرة ،)...أما املوضوع فهو الذي تنطبق
عليه املعرفة-الفعلية هاته :أنساق الكتابة (معرفة املالحظة ،)-سوء الفهم (معرفة حتديد  ،)-و ِس ِجل املتكلمني
(معرفة األخذ بعني االعتبار ،)-ووضعيات االتصال (معرفة التفاعل يف)-

56

فئات وفئات فرعية
الئحة الواصفات منظمة كما يلي:
•يف مستوى أول حبسب احملموالت
•داخل كل فئة من احملموالت حبسب فئات -فرعية
للموضوعات

المحمول 1
املوضوع 1.1
املوضوع 8.1
املوضوع 0.1
المحمول 2

املوضوع 1.8
اخل

 56نذكر هنا أن األمر ال يتعلق بالنسبة لنا باقتراح تحليل منطقي -داللي شامل ودقيق للواصفات  ،ولكن بتقديم قاعدة تقريبية تمكن من توضيح ترتيب
الالئحة .لمايد من التفصيل انظر .1.1.1.1

كف

و و رد

حول الفئات (المحموالت)
حاولنا التمييز بني سبع فقرات
معرفة املالحظة/معرفة التحليل

فقرة

I

فقرة

II

فقرة

III

معرفة املقارنة

فقرة

IV

معرفة التحدث باللغات والثقافات

فقرة

V

معرفة استعمال ما نعرفه يف لغة ما لفهم لغة أخرى أو اإلنتاج يف لغة أخرى

فقرة

VI

معرفة التفاعل

فقرة

VII

معرفة التعلم

حول اختيارها

معرفة التعيني -معرفة التحديد

57

مسألة اإلقصاء المتبادل:
مت توضيح هذه الصعوبة يف الفقرة  ،1.1.1.2حيث مثلنا هلا مبثال مأخوذ من الالئحة احلالية من املعرفة-الفعلية.
لقد بينا أن تعيني ومقارنة باعتبارمها يشكالنحممولني يبدو لنا من املربر متييز الواحد منهما عن اآلخر ،اليقصي،
مع ذلك ،الواحد منهما اآلخر ،فهناك دائما عملية مقارنة حتتية لعملية التعيني.

إذا متسكنا هبذا املثال األول ميكن أن نعتقد بأن املسألة بسيطة نسبيا ويكفي النظر إىل أن التعيني يتضمن املقارنة
(وهذا يدعونا للقول بأن معرفة التعيني مورد "مركب".
ويوضح لنا مثال ثان – وهو مثال عن الروابط بني املقارنة والتحليل -أن العالئق بني هاتني العمليتني ليست
بسيطة وأحادية االجتاه.

57

املالحظات املوالية تنصب على مثال الفئات الثالث األوىل من حمموالت (الفقرة  – Iمعرفة مالحظة /معرفة حتليل؛ الفقرة  IIمعرفة تعيني/معرفة حتديد؛ الفقرة  -IIIمعرفة

مقارنة ) ،ومتكن من استخالص املالحظات اليت تبدو لنا صاحلة بالنسبة للفئات األخرى من احملموالت.
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نقرتح بالنسبة ملعرفة مقارنة الواصف (م  (3.7.1املعنون مبعرفة مقارنة بنيات مجلية بني لغات خمتلفة.
قصد مقارنة بنيات اجلملة ،جيب ودون شك حتليلها(فالبنيات ال تالحظ مباشرة ،بل هي نتاج عملية جتريد

بالنسبة للملفوظ القابل للمالحظة مباشرة) .وهذا التحليل للبنيات (الذي خصصنا له الواصف معرفة حتليل،
انظر م  )1.4يفرتض هو نفسه عمليات هلا صلة بالتعيني (معرفة تعيني) :فقصد حتليل بنية مجلة معينة ،جيب مثال

تعيني النفي (الذي ،مثال ،صادفناه مسبقا يف مجلة أخرى) .58وحنن على علم منذ املثال السابق أن تعيني
تتضمن مقارنة.
ب  ،تقرأ

ميكن متثيل حمتوى الفقرة السابقة عرب اخلطاطة التالية  ،حيث إن أ
أ تقتضي ب /تتضمن ب:

معرفة مقارنة

معرفة حتليل

معرفة

تعيني

مقارنة

معرفة

59

بعبارة أخرى  -وس نستخدم هذه املالحظة الحقا خبصوص ترتيب احملموالت يف الالئحة -فبحسب طبيعة

(وحتديدا ،التعقيد) املوضوع الذي تنصب عليه املقارنة ،قد تقتضي املقارنة حتليال وقد ال تقتضيه .وبالنسبة ملعرفة
املقارنة األخرية من الرسم البياين ،ميكن دون شك متابعة التفكري وتوضيح أهنا تقتضي معرفة مالحظة (سنعود
كذلك إىل هذه النقطة األخرية).
مسألة تعقيد العمليات (وبالتالي المحموالت)
لقد اقرتحنا أعاله ،حتليال مبوجبه "يتضمن" التعيني املقارنة ،وبذلك تصبح معرفة تعيني موردا مركبا.
وهناك حالة أخرى ،مأخوذة من املثال الثاين من النقطة السابقة ،توضح الرتدد املرتبط مبثل هذه القرارات .فهل
ميكننا القول بأن معرفة مقارنة (بنيات مجلية بني لغات خمتلفة) "تتضمن"معرفة حتليل (بنيات تركيبية)؟ يف اخلطاطة

 58كان من املمكن أن نأخذ كمثال ،بدل النفي ،الفعل ( تعيني انطالقا من الحقته) لكن مثل هذا التعيني كان سيقتضي ،بدوره ،حتليال للفعل ما كان سيعقد مثالنا .لكن نرى
جيدا أن تداخل العمليات هو واقع ثابت ونكتفي هنا بإظهار هذا املبدأ .
 59لقد حرصنا هنا جيدا على اقرتاح خطاطة دائرية كان من املمكن أن منزج فيها بني معرفيت املقارنة يف مثال واحد .ألننا ندرك جيدا لو كان األمر يتعلق يف كل مرة بعملية مقارنة

فإنه لن ينصب حول نفس املوضوعات.

كف

و و رد

املوضحة للمثال  ،8حاولنا التحفظ يف استعمال اقتضاء باملوازاة مع تضمني .60التحليل األول ،الذي يتبادر إىل
الذهن ،يف الواقع ،هو اعتبار أن مقارنة بنيات تركيبية هو عملية ختتلف عن حتليل بنيات تركيبية ،ما يفرتض أن
حتليال قد مت وانضاف إىل عملية التحليل.
يف هذه احلالة ،ال شيئ جيرب – على األقل من وجهة نظر العالقات بني معرفة املقارنة ومعرفة التحليل -أن تعد
مقارنة بنيات مجلية موردا مركبا يشمل معرفة حتليل بنيات مجلية.
ميكن أن نتساءل حول ما إذا كان مثل هذا التحليل غري ممكن بالنسبة للصلة بني تعيني ومقارنة .أال يتعلق األمر
هنا ،أيضا ،بعمليتني متميزتني متتاليتني؟ فهناك أوال عملية مقارنة ،مث عملية متميزة عن األوىل ،هي عملية

التعيني ،وهي تقتضي العملية األوىل ،دون أن تتضمنها .حبسب هذا التحليل ،مل يكن ممكنا اعتبار معرفة التعيني
موردا مركبا ،بل يكمن اعتبارها مبثابة مورد "بسيط".
قناعتنا ،وبتفكري عميق جدا:
• يف واقع االشتغال املعريف ،يرتبط إدماج العمليات يف عملية واحدة ،أو عدم إدماجها ،بالطبيعة الصرحية للمهمة
(صعوبتها وأشياء أخرى) وبالسياق (باملعىن الواسع ،مبا يف ذلك املكتسبات القبلية وورودها) الذي تتموضع فيه؛
• نالمس هنا حدود املقاربة خارج سياقية اليت تبدو مالزمة لكل حماولة وضع الئحة من الواصفات تتصل
بالكفايات.
تلحق هذه املالحظات باملالحظات اليت قمنا هبا يف الفصل

8.8.2

أسفله حول صعوبة اختاذ قرار حول ما إذا

كان مورد ما بسيطا أو مركبا)
معرفة المالحظة /معرفة التحليل :تنويع بحسب تركيب الموضوعات

يف جزء كبري ،يتوقف التناوب مالحظة /حتليل على التعقيد املسند إىل املوضوعات .فال ميكن أن ينطبق حتليل
على موضوعات تعد بسيطة (إذا اعتربنا حرفا من حروف اهلجاء موضوعا غري قابل للتفكيك ،فال ميكن أن

 60نستعمل هنا اقتضاء يف صلة مبرجع خارج لغوي وليس باعتبارها مقولة للتحليل الداليل.
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نتحدث إال عن مالحظة وليس عن حتليل) ومن متة ،فهو يبدو كبديل للمالحظة .وهذا هو ما يربر جتميعهما يف
فئة واحدة.
إذا كانت املوضوعات اليت تظهر " نظرا لطبيعيتها" (يف الواقع) أكثر تعقيدا (سجل تواصلي م

3.1

البنيات

الرتكيبية م ، )...2.1تبدو مكرسة للمحمول معرفة حتليل بدل معرفة مالحظة ،فليس هناك تلقائية يف هذا التنوع
و يعود هذا يف نفس الوقت إىل :
• غياب "حدود" انطالقا منها يكون موضوع ما يف ذاته مركبا :فاملوضوعات – من وجهة النظر هاته -تتموضع
يف متصل؛
• إىل كون – كما أسلفنا الذكر -ليس الرتكيب " يف الواقع" سوى مظهر من املظاهر اليت حتدد االختيار بني
املالحظة أو التحليل :أما املظهر اآلخر فهو الكيفية اليت يرى هبا املوضوع من قبل الشخص املتحدث حول هذا
املوضوع ،فهو إما موضوع غري مركب جيب مالحظته يف مشوليته ،وإما موضوع مركب ينبغي فحص أجزائه
(والعالقات بني األجزاء).

لن نفاجأ ،إذن ،إذا ما الحظنا ،أن املصطلحني مستعمالن بالنسبة لنفس املوضوع (انظر م

2.1

معرفة °

مالحظة /حتليل °البنيات الرتكيبية و /أو الصرفية).
معرفة تعيين /معرفة تحديد :تنوع مرتبط ببيئة الموضوع:
ننطلق من املهمتني التاليتني ونسعى إىل تعويض سسسسس وصصصصص عرب تعيني أو حتديد:
)1

مهمة يكون فيها موضوع التعيين ( كلمة  tuttiمكتوبة على امللصق الوحيد املوجود أمام أعني الفرد)،

نقول ،إذن ،يتبغي على الفرد سسسسس الكلمة ( tuttiمع القول مثال :هذه هي الكلمة اليت صادفت البارحة،
إنين أتذكر هذه الكلمة)؛

كف

و و رد

)8

مهمة يكون موضوع (دائما الكلمة  )tuttiالتعيني موجودا يف نص أو ضمن الئحة من المفردات

املوجودة أمام أعني الفرد ،سنقول ،إذن ،جيب على الفرد أن صصصصص الكلمة ( tuttiمع القول مثال ،إين
وجدت الكلمة اليت طلبتم مين .إهنا الكلمة اليت صادفتها البارحة ،إين أتذكر هذه الكلمة).
وميكن أن نستعمل :
 تعيني بالنسبة ل سسسسس( املهمة  1أو ،)8 حتديد فقط بالنسبة ل صصصصص ( مهمة )8يبدو ،إذن ،مربرا اعتبار حتديد مبثابة بديل لتعيني ،قابل لإلستعمال ،فقط ،حينما يكون موضوع التحديد
متموقعا يف جمموعة أوسع من املوضوعات اليت ميكن النظر إليها على أهنا من نفس الطبيعة.
حول طبيعتها
من الميتالغوي إلى اإلستعمال في وضعية تواصلية
نالحظ ،دون عناء ،أن الالئحة تبدأ بفئات ترتبط باملالحظة وبالتأمل امليتالغوي وتنتهي – باستثناء الفئة معرفة
التعلم -بفئات ترتبط بالعمل يف وضعية تواصلية.
ورغم ذلك ،هنا أيضا ،يتعلق األمر مبتصل أكثر مما يتعلق مبجالني متميزين .فأغلب املعارف الفعلية املعروضة يف
الفئات األوىل ميكن أن تستعمل ليس فقط يف وضعيات التفكري ( منطيا ،التفكري يف اللغة أثناء درس اللغة) ،بل
كذلك داخل وضعيات التواصل ،كمعينات يف النشاط التواصلي.
حول فئة معرفة التعلم
لقد أشرنا يف  1.1.1.2أعاله (حول الفئات املرتبطة بالتعلم) أن قرار جتميع بعض املعارف الفعلية يف هذه الفئة
اخلاصة ،ال يقتضي أن املوارد املوجودة فيها ،هي الوحيدة اليت تساهم يف الكفاية موضوع البناء وتوسيع سجلها
اللغوي والثقايف املتعدد.
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وهكذا ،فإن عددا من الواصفات املوجودة خارج الفئة معرفة التعلم من الالئحة احلالية – سواء كانت ذات

توجه ميتالغوي ( حنو م  – 1.5معرفة حتليل اإلشتغال و حتليل الوظائف الذريعية (يف لغة معروفة أو غري معروفة°
معروفة /مألوفة ،)°و م  2.0معرفة إدراك القرب املعجمي) أو حتيل على العمل يف وضعية تواصلية (مثل م -1.3
معرفة تنشيط احلديث الثنائي /املتعدد لغويا ،عندما تكون الوضعية التواصلية مهيأة ،م  -1.8.3معرفة التماس من
املتكلمني إعادة صياغة) -تساهم أيضا ،يف جزء مهم من الكفاية يف بناء/توسيع سجل الفرد اخلاص.
جتمع فئة معرفة التعلم ،من جهتها ،واصفات حتيل حمموالهتا على عملية تعلمية (معرفة ختزين ،معرفة إعادة إنتاج)
أو اليت ال تدل موضوعاهتا مباشرة على عناصر ذات طبيعة لغوية وثقافية ،لكنها تدل على وقائع متصلة مبجال
التعلم (املسارات التعلمية ،التجربة ،احلاجات).
محور تكاملي غير واقعي :من البسيط إلى المركب
يف حدود اإلمكان ،حاولنا أن نضيف إىل احملور األول (من امليتا لغوي إىل التواصل) حمورا ثانيا ،يهدف إىل إقامة
تدرج من البسيط (مبعىن غري مركب) إىل األكثر تركيبا.
توضح املالحظات اليت قمنا باستخالصها أعاله حول تركيب عالقات التضمني أو اإلقتضاء (انظر املعاين
املمنوحة ل تضمني و اقتضاء ،يف مسألة تعقيد العمليات (ومن متة احملموالت)) بني العمليات اليت تنطبق عليها

حمموالتنا ،حمدودية هذه احملاولة .فإذا كان صحيحا – كما رأينا خبصوص مقارنة ،بل وكذلك التنوع مالحظة/
حتليل -أن اخلاصية املعقدة نوعا ما لعملية معينة ترتبط كذلك – إذا مل نقل باألساس -بتعقد املوضوع الذي
تتعلق به ،فإن ترتيبا للمحموالت اليت تتعلق بالتعقد املفرتض هلذه العمليات يظل ال أساس له يف الواقع.

لكن ،حدسيا ،إن ترتيبا من حنو معرفة املالحظة /التحليل – معرفة التعيني /التحديد – معرفة املقارنة ،يبدو قائما
على أساس .وهذا يعود رمبا ،إىل بعد آخر من التعقد أي يعود إىل عدد املوضوعات اليت تنصب عليها العملية:
فيمكن أن تنطبق مالحظة وحتليل على موضوع واحد فقط (نالحظ /حنلل مقطعا -ولو أن هذا ،يقتضي أننا
حنيل ،من أجل ذلك ،على مقاطع أخرى .أما مقارنة (وكذلك تعيني أو حتديد ،مادام  ،وكما رأينا ،أهنما
يتضمنان أو يقتضيان املقارنة ) فتنطبق بالضرورة على أكثر من موضوع.

كف

و و رد

إن وجود ترتيب من البسيط إىل املعقد بني جمموع الفئات الثالثة األوىل واليت تليها غري قابل للنقاش .وباعتبارها
فئات ميتالغوية باألساس ،ميكن أن تتدخل كمكونات للنشاط املرتبط بالتواصل.
حول الفئات الفرعية ("الموضوعات")
حول اختيارها
إذا ما تركنا جانبا بعض الضوابط من منط ما ذكرناه أعاله خبصوص معرفة حتليل (جيب أن يكون املوضوع ذو
طبيعة معقدة) يبدو أن معظم املوضوعات اليت هي من طبيعة لغوية أو ثقافية املوجودة يف واصفات الالئحة ميكن
أن تأتلف مع معظم احملموالت .وهكذا سنقتصر هنا على مثالني:
• صيغ التأدب واللياقة اليت متت مناقشتها يف م  1.0.3يف الواصف معرفة استعمال حبكمة صيغ اللياقة ميكن أن
توجد كموضوع للمحموالت معرفة املالحظة/التحليل-معرفة تعيني/حتديد-معرفة مقارنة/معرفة حتدث عن /معرفة

استعمال ...لغة لفهم لغة أخرى أو إنتاج يف لغة أخرى /معرفة استعمال حبكمة.

• األنظمة اخلطية موضوع النقاش يف م  0.1يف الواصف معرفة °املالحظة /التحليل °الكتابات (يف اللغات
املعروفة قليال أو غري املعروفة) ميكن أن توجد كموضوع للمحموالت معرفة املالحظة  /التحليل -معرفة التعيني/

التحديد -معرفة املقارنة/معرفة احلديث /معرفة استعمال لغة لفهم لغة أخرى أو اإلنتاج يف لغة أخرى/معرفة
االستعمال حبكمة.
ونعرتف هنا مبشكل التصنيف املتقاطع (انظر  ،1.1.1.2حيث سنأخذ بالضبط مثاال متصال بباملعرفة  -الفعلية).
يرتكز احلل املتبىن بالنسبة لال ئحة املعرفة الفعلية على القرار التايل :لن جند هنا جمموع التأليفات املمكنة ،بل
سنجد فقط تلك اليت -طبقا للهدف الديداكتيكي لعملنا -ميكن أن تعترب مبثابة عناصر مكونة للكفايات
املستهدفة -يف خمتلف املستويات التعلمية -عرب اللجوء إىل املقاربات املتعددة .لتطبيق مبدإ الورود الديداكتيكي،

لقد اعتمدنا – كما هو مشار إليه يف م  - 1من جهة على ما ورد سلفا عند مؤلفني آخرين ،ومن جهة أخرى
على خربتنا يف هذه املقاربات.
حول ترتيبها
داخل كل فئة من احملموالت ،استعملنا عددا من مبادئ الرتتيب:
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الواصفات العامة (مثال ،من طبيعة منهجية ،حنو  °معرفة االستعمال /التمكن °عمليات  °املالحظة /التحليل
( /تقطيع العناصر /تصنيفها /وضعها يف عالقات°)/م  )1.1قبل الواصفات اليت تتعلق مبوضوعات خاصة (مثل

معرفة حتليل االشتغاالت والوظائف الذريعية (يف لغة معروفة /مألوفة قليال أو غري معروفة) م .)1.1
 ما خيص اللغة قبل ما خيص الثقافة،-

املوضوعات األقل تعقيدا قبل املوضوعات األكثر تعقيدا،

-

داخل اللغة  ،تصميم الدال (اجلهري ،قبل اخلطي) قبل املدلول ( مرجعي مث ذريعي إذا كان ذلك مناسبا)

كف

و و رد

 8.1.2مالحظات مصطلحية
 1.2.1.1مالحظات عبرية
جند ،أسفله ،املصطلحات اليت تتعلق على األقل بالئحتني أو ثالث لوائح من موارد اإلطار املرجعي (معارف،
معرفة-سلوكية ،معرفة-فعلية) ،واليت حررنا خبصوصها مالحظة مصطلحية.
فهم
مصطلح ملتبس جدا ميكن أن يدل (من بني معاين أخرى) على:
• فهم معىن (قول لغوي ،إمياءة )...يف سياق تواصلي .يتعلق األمر إذن مبعرفة-فعلية تتسم بدرجة عالية من
التعقيد اليت تكون غري خمصصة بشكل كبري للمقاربات املتعددة.
• فهم اشتغال (نظام لغوي معني ،وقائع ثقافية .)...إنه معرفة-فعلية أيضا؛
• أحيانا حىت " اعرتف"" ،قَبِ َل" يتعلق األمر إذن مبعرفة-سلوكية.

نستعمل هذه املفردة بتحفظ مع احلرص على رفع االلتباس من خالل السياق.

تصور
مصطلح ملتبس ميكن أن حييل على معرفة أكثر من إحالته على معرفة-سلوكية .هلذا فإن تصور اللغة باعتبارها
موضوعا يدل يف نفس الوقت على:

 معرفة أن اللغة موضوع؛
 اعتبار اللغة مبثابة موضوع (موقف معريف).

ويف أمثلة أخرى ،من قبيل تصور وجود معىن للقراءة خمتلف عما هو معروف وممارس يف لغته اخلاصة ،فاملعىن هو
قريب من املعىن اخلاص ل «قَبِ َل» ( معرفة-سلوكية).
نتجنب هذه املفردة مفضلني مفردات أحادية املعىن بصفة أكثر (مثل اعترب).
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وعي ( أن يمتلك ) ...
تعبري ملتبس حييل يف أغلب األحيان على معرفة معينة ،لكن حييل أيضا أحيانا على معرفة-سلوكية (من منط أن
يكون حساسا جتاه ،)...بل أيضا على معرفة-فعلية ("أن يكون قادرا على مالحظة ،على حتليل").
نتجنب هذا املصطلح (إال إذا كان أحيانا معادال ممكنا ملصطلح حمدد بدقة كبرية) .ونستعمل بدله
مصطلحات أحادية املعىن بشكل كبري (معرفة ،أن يكون حساسا جتاه ،معرفة مالحظة.)...

ملحوظة :حنذر من االستعماالت املتكررة للوعي يف صياغة األهداف اليت ختلط السريورة اليت حيقق من خالهلا
املتعلم كفاية معينة والكفاية املستهدفة (هنا ،معرفة).
ف
تَ َعَّر َ
مصطلح ملتبس ميكن أن يدل (من بني معان أخرى) على:
 إما معرفة-فعلية (أن نتعرف على كلمة سبق أن صادفناها)؛
 إما معرفة-سلوكية (حتديد على هوية شخص ما ،حتديد على أمهية التنوع الثقايف).
نتجنب توظيف هذا املصطلح مفضلني استعمال مصطلحات أحادية املعىن بشكل كبري من قبيل
تعيني ،حتديد (بالنسبة إىل املعارف-الفعلية) أو قَبِ َل (بالنسبة إىل املعارف-السلوكية).

وجند أسفله مالحظات مصطلحية نوعية تتعلق باملعارف-السلوكية واملعارف-الفعلية.
بالنسبة إىل املعارف ،مل نشعر باحلاجة إىل تقدمي تعليقات مصطلحية خاصة .ويعود ذلك إىل التنوع الضئيل
للمحموالت ،من جهة .وإىل مالءمة قوية تتصف هبا مصطلحاتنا باملقارنة مع تلك املعتمدة يف إ م أ م .

كف

و و رد

 8.8.1.2مالحظات حول الئحة المعارف-السلوكية
تذكري :انظر أيضا التعليقات املصطلحية ا َلع ِربية اليت ذكرناها أعاله خاصة بالنسبة لفهم وحتديد.
َّ
َّر ،استحسن
َمث َن ،قَد َ

قد تعرب مجيع هذه األفعال عن احملمول إضفاء قيمة على وميكنها إذن أن تسمح بتجنب الفعل "قَيَّم" [أضفى
قيمة على] ( Valoriserانظر املصطلح أسفله) .غري أن املصطلحني األولني قد يكون هلما أيضا املعىن "تقييم"

الذي هو على األصح معرفة-فعلية ،نتجنبه أيضا.
بالنسبة إىل الفعل قَدَّر ،ميكن جتنب املعىن الثاين عرب استعمال النعت (أن يكون له تقدير ل –معرفة-سلوكية-
ختتلف بوضوح عن تقدير -معرفة-فعلية) .ونتيجة لذلك ،فقد تبنينا مصطلح قَدَّر بالنسبة إلحدى فئاتنا احلملية
( .3احرتام /تقدير) .ومع ذلك ،فإن تعبري أن يكون له تقدير ال ينطبق على مجيع السياقات (أن يكون له تقدير
لالتصاالت اللغوية (/الثقافية) ،لذلك نفضل حال آخر :أعطى قيمة ل[َمثَّن] االتصاالت اللغوية ( /الثقافية).
اهتمام
حيمل هذا املصطلح تلوينات متعددة ميكن أن تقربه على األصح من املعارف-الفعلية (يصب اهتمامه على،...
يركز على ،)...أو بدال من ذلك املعارف-السلوكية (أن يكون متقبال ل).
نوظفه هنا باملعىن الثاين.
استعداد /أن يكون مستعدا ل
هذه املصطلحات ينبغي أن تُفهم هنا ليس باعتبارها عملية امتالك بعض قدرات األداء (مما جيعلها معارف-

فعلية) ،ولكن باعتبارها كيف ميكن أن يكون ،موقف للفرد جتاه العامل.
حساسية [أن يكون حساسا جتاه] ،انفتاح...

نستعمل هذين املصطلحني لتوضيح واقع نشري إليه يف تعليقاتنا (انظر ،خبصوص الفئات الفرعية (املوضوعات)
يف  :)0.1.1.2واقعة أن املوضوع املوجود يف حيز احملمول يؤثر على معىن هذا األخري( .يف اللسانيات ،ميكن أن
نرجع ذلك إىل تضام معجمي [ارتصاف] أو أن ننسبه ذريعيا إىل تأثري السياق).
هذه املصطلحات ميكن أن تكون مربوطة مبواضيع ملموسة تتصل بالتنوع بصفة عامة (كما هو الشأن بالنسبة
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إىل الفئة م

0.1.1

– انفتاح على الالمألوف (لغوي أو ثقايف) ،أو أن ينصب بطريقة جتريدية أكثر على كيف

ميكن أن يكون الفرد (م  – 17حساسية جتاه التجربة).

قَيَّ َم
مصطلح ملتبس ميكنه أن يدل على:
« أن يثمنه باعتباره له قيمة» (تتعلق باملعارف -السلوكية).
 « أن يقدمه بوصفه له قيمة» ( تتعلق باملعارف -الفعلية).
« إغناء» (هو معىن متداول يف اهلندسة الذي يعود أيضا إىل املعارف-الفعلية).
نتجنب هذا املصطلح ونفضل مصطلحات أحادية املعىن بشكل كبري :أن يكون لديه تقدير ل ،أن يعطي قيمة
إىل (يقدر)( ،يثمن ،انظر أعاله).

كف

و و رد

 0.8.1.2مالحظات تتعلق بالئحة المعارف – الفعلية
تذكري :انظر أيضا التعليقات املصطلحية العربية املذكورة أعاله خاصة بالنسبة لفهم وحتديد.
تعيني
ميكن أن يدل هذا املصطلح أساسا على:

61

أ) عملية تقود إىل اختاذ قرار بأن موضوعا ما وموضوعا آخر(أو بشكل أكثر دقة :أن ظهور موضوع ما مرتني)
مها نفس املوضوع مثل :تعيني كلمة باعتبارها نفس الكلمة اليت سبق وأن صادفناها.
ب) عملية تقود إىل اختاذ قرار بأن موضوعا ما ينتمي إىل طبقة من املوضوعات ذات اخلصائص املشرتكة مثل:
تعيني كلمة باعتبارها تنتمي إىل االقرتاضات اليت حتدث يف العديد من اللغات انطالقا من كلمة عربية زرافة
.)girafe(zarâfa
ويف احلالتني معا ،حييل تعيني إىل مسألة هوية املوضوع .لكن جند أيضا استعماالت لتعيني ال تتعلق مبسألة
اهلوية ،مثال معرفة تعيني مميزات ثقافة معينة «أن يكون قادرا على إدراك هذه املميزات /أن يقول ماهي هذه
املميزات».
نستعمل تعيني (باإلضافة إىل حتديد ،انظر  0.1.1.2أعاله من اجلزء معرفة تعيني /معرفة حتديد :تنوع حيتفظ
مبحيط املوضوع) فقط يف املعنيني أ وب أعاله.
أما بالنسبة إىل االستعماالت األخرى ،فنفضل أفعاال أخرى ( مثل ختصيص.)...
حتديد
انظر تعيني أعاله.
حتويل/قام بتحويل
نستعمل هذا املصطلح للداللة على أي عملية تقوم على االستفادة من ،بالنسبة ألي نشاط ( تأملي أو
تواصلي) يتعلق بلغة معينة /ثقافة معينة ،املعارف ،املعارف-فعلية أو املعارف–السلوكية اليت منلكها خبصوص
لغة /ثقافة أخرى.

 61انظر D’hainaut 1977 p205

إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

113

 2.1بعض التعليقات والتدقيقات بخصوص الكفايات والموارد
 1.2.1مرجع سلمي جزئيا
إن الطموح املعلن عنه منذ البداية بالنسبة ملشروع ع ل ث (يف الطلب املقدم للربنامج الثاين على املدى
املتوسط ل م أ ل ح ،مث يف امللفات الوصفية األوىل على األنرتنيت ( م أ ل ح)  62كان هو إعداد جمموعة
مبنينة وسلمية للكفايات.
األثر املشرتك  )1للعديد من الصعوبات اليت صادفناها خالل حماوالتنا األوىل لبناء سلميات شاملة ،ولو يف
إطار بعد واحد (املعارف مثال)؛  )8ملا استطعنا قراءته عن التمييز الضروري بني الكفايات واملوارد ،قادنا إىل
االقتناع بأن مثل هذا الطموح كان يف نفس الوقت مغاليا – إىل املدى الذي ميكن فيه لنفس املوارد أن تصلح
لكفايات متعددة ،وهذا يؤدي بالضرورة إىل كثري من احلشو–ويكون عقيما خاصة – ألن الكفايات ال تتحقق
إال عرب النشاط يف وضعيات من طبيعتها أهنا متغرية ،وميكن أن نستنتج أهنا ال تكون يف الواقع أبدا قابلة
للوصف يف صورة جمموعة مبنينة ومغلقة.
لقد استبدلنا إذن مشروع السلمية يف صورة أشجار (شجرة) مبشروع جدول مزدوج قائم نوعا ما على طريف
السلمية املقرتحة (الكفايات واملوارد).
كما حاولنا ،حينما يبدو ذلك واردا ،رسم أجزاء سلميات تقوم على عالقات التضمني (عناصر عامة -عناصر
خمصصة) مثال ،إذا سلمنا بكفاية مصاغة باعتبارها كفاية لتدبري التواصل اللغوي والثقايف يف سياق الغريية
(ك  ،)1ميكن أن نفكر أن الكفاية اليت مسيناها كفاية حل اخلالفات /العراقل /سوء الفهم (ك  )1.1أو كفاية

التوسط (ك  )0.1هي كفايات ترتكز عليها األوىل (أو باألحرى تشملها األوىل).
كما يوضح ذلك هذا املقتطف املوجز من اإلطار املرجعي ،فإن نفس الشيئ يصدق على املوارد:
م  8معرفة تعيني [حتديد] عناصر لغوية /ظواهر ثقافية يف لغات/ثقافات مألوفة إىل حد ما.
م  1.8معرفة تعيني[حتديد] صور جمهورة (معرفة التحديد عن طريق السمع]
 62انظر
http://archive.ecml.at/mtp2/ALC/Default.htm

كف

و و رد

م  1.1.8معرفة تعيني [حتديد] عناصر صوتية بسيطة [لألصوات]
م  8.1.8معرفة تعيني [حتديد] عناصر تطريزية
م  0.1.8معرفة تعيني [حتديد] صرفة أو كلمة عند االستماع
هذه العناصر من السلميات معرب عنها يف اإلطار املرجعي عرب نظام إشاري للكفايات واملوارد اليت يستلزمها.
وبالنسبة للكفايات على اخلصوص ،من املهم رغم ذلك اإلشارة إىل أن الكفايات اليت تظهر باعتبارها
ملحقات تبقى كفايات كاملة ،ميكن أن تُ َف َّعل يف استقالل عن كفايات املستوى األعلى.63
ويف التعليقات حول اللوائح (انظر  ،)1.2لقد عربنا ،من ناحية أخرى ،يف حينه على بعض العالقات بني املوارد
خاصة تلك اليت بدت لنا مهمة ( على وجه اخلصوص ،من فئة االخنراط).

63

هلذا فضلنا بالنسبة ل ك 1وك 8احلديث عن مناطق.
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 2.2.1من الموارد إلى الكفايات  ،سلسلة متصلة
حىت نفهم منطق اشتغال اإلطار املرجعي ،من املهم فهم الروابط بني الكفايات واملوارد.
يف وضعية معينة وأمام مهمة معينة ،ميكن توظيف كفايات خمتلفة .و تُ َف ِّعل كل كفاية من هذه الكفايات عددا من
املوارد اليت ،داخل تنوع الوضعيات واملهام ،ال تكون أبدا هي نفسها متاما .من ناحية أخرى ،يف هذه الوضعيات،
فإن كفايات خمتلفة ميكن أن تستحضر ،جزئيا ،نفس املوارد.
هذا يوضح لنا أن سلمية صارمة لن يكون هلا أي معىن .وبدل ذلك جيب تبين نوع من التصنيف املتقاطع .هكذا
يبدو إطارنا املرجعي مبثابة سلسلة متصلة .يشري يف طرف من هذه السلسلة إىل كفايات شاملة تبدو متكررة
وذات أمهية على اخلصوص من منظور املقاربات املتعددة والكفاية متعددة اللغات والثقافات .ويعرض ،يف الطرف
اآلخر ،الئحة من املوارد ،من طبيعة خمتلفة ،اليت جيب أن تُ َفعَّل يف وضعيات خمتلفة/مهام وبالنسبة ملختلف
الكفايات.
يف الواقع ،ليس هناك ثنائية واضحة بني ،من جهة ،جمموعة من العناصر اليت تكون مركبة (الكفايات) ومن جهة
أخرى ،بني عناصر تتسم بكوهنا بسيطة (املوارد) .وبكيفية ما ،وحبسب الغايات املتوخاة والسياق ،إن كل عنصر
قابل ألن يصبح موردا يف كفاية من مستوى أعلى ،كما ميكن النظر إىل كل مورد باعتباره كفاية تُ َف ِّعل موارد من
مستوى أدىن.
وعالوة على ذلك من الصعب – ورمبا من غري الوارد -الرغبة يف حتديد بشكل مطلق الطابع"البسيط" ( مبعىن
"غري مركب") للموارد املتضمنة يف لوائحنا .64وإذا أردنا حصر لوائح املوارد يف العناصر اليت ميكننا أن نبني
بوضوح "بساطتها" ،فإن بعض اللوائح كانت فقرية جدا .وهلذا نعترب أن املوارد ليست بالضرورة عناصر "بسيطة".

 64جند أمثلة عن مثل هذه العناصر خبصوص تعيني ومقارنة و مقارنة وحتليل يف الفقرة ( 1.1.2.على اخلصوص يف .)2.1.1.2

كف

و و رد

بوضوح ،جيب أن نسلم بأننا أمام سلسلة متصلة يصبح فيها أي حتديد اعتباطي جزئيا وحييل على االنسجام
والورود الديداكتيكيني للمجوعات املكونة فقط من تطبيق مقاييس موضوعية كليا .إال أننا مع ذلك تابعنا
التمييز داخل اإلطار املرجعي بني املوارد والكفايات.
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 0.2.1الكفايات والموارد :مثال على الربط
تتميز الكفايات ،حسب التصور الذي تبنيناه ،إذن بطبيعتها " املموقعة" ،فهي ال تتحدد /تظهر بكيفية دقيقة إال
حينما توظف يف وضعية – خمتلفة دائما -وبالنسبة ملهمة معينة -بدورها ال تكون دائما متماثلة كليا.65
إن الكيفية اليت ينجز هبا الفرد هذا التوظيف ،حيقق كفاياته ،تتوقف هكذا على املهمة واإلطار الوضعي ،بل
وكذلك باملوارد املتوفرة له وقدرته على تفعيلها حبكمة .وهذا ،يف األخري ،هو ما مييز التحكم يف كفاية ما.
تبدو لنا هذه األسطر ضرورية إلبراز التعقيد احلقيقي ملسألة الكفايات وخاصة قصد جتنب خماطر تشييئ هذا
املفهوم الذي جنده بشكل كبري اليوم يف السياقات اليت يستحضر فيها.66
لكي نوضح ،جند أنفسنا إذن أمام نوع من التحدي :يتعلق األمر ،بواسطة التبسيط املشار إليه يف اهلامش ماقبل
األخري ،باختيار كفاية ،بتخيل وضعية ومهمة من املرجح -من بني كفايات أخرى -أن تنشط فيهما والتفكري يف
املوارد اليت تكون مفعلة  /أو جيب أن تفعل .وهكذا ميكننا النظر فيما إذا كان هناك معىن
ل" جدولنا املزدوج" كفايات – موارد.
كفاية التكيف

نأخذ كمثال كفاية التكيف (ك  )2.1اليت تقوم كما رأينا سلفا (انظر اجلزء  )8على التوجه حنو ما هو آخر،
املختلف .كما أشرنا إىل ذلك فإن كفاية مثل هذه مطلوبة على اخلصوص يف سياق الغريية ،حني تكون بعض
االختالفات واضحة على الفور :اختالفات اللغات ،حتكم غري متساو يف اللغات املستعملة يف احلديث،
سلوكات ثقافية غريبة ،اخل .وندقق منذ البداية أن التكيف ال يعين التعيني بالنسبة لآلخر ،كما أنه ليس
65

جتدر اإلشارة إىل أنه ،يف إطا ر تصور تفاعلي حمض ،او اتنوميتودولوجي ،فإن األشياء تبدو أكث ر تعقيدا ،ألن الوضعية واملهمة مها موضوعان لبناء تفاعلي ،وكنتيجة فهما قابلتان

للتعديل خالل التحقق! كما متت اإلشارة إىل ذلك بانتظام يف املقاربات التفاعلية ( (بولوا وبرونكار  Bulea & Bronckart 8001بيكار  ،Pekare 8001تساهم
األعمال اليت يقوم هبا الفرد إلجناز مهمة ،واليت توافق توظيف هذه الكفايات ،يف حتديد هذه املهمة والوضعية اليت تعمل فيها .لذلك هنا بغرض التبسيط سنتصرف كما لو أن تعاريف
الوضعية واملهمة كانت واضحة وقارة.

 66الظاهرة تلفت االنتباه حينما يستعمل هذا املفهوم بغرض التقييم و /أو التشغيل يف وسط مهين.

كف

و و رد

بالضرورة تبين سلوكه/لغته بكيفية تامة ،بل إجياد أشكال عمل متكن من إجراء احلديث بكيفية أفضل مع العلم
أن بعض االختالفات تكون حاضرة قبليا ويالحظها املتكلمون.
نتخيل حالة تفاعل بني لغوي /بني ثقايف يكون خالله أحد املتكلمني ال يتوقف من التقرب بقوة من املتدخلني
اآلخرين والتطاول على منطقتهم ،بعبارة أخرى تفاعل يبدو ،لنقل "صعبا" من وجهة نظر القرب يف املكان
(هال  ،67 (Hall 1221 ،1271فإن ردة فعل تكون بالتأكيد ضرورية وقد تكون ردة الفعل هاته تكيفا.
نطرح ثالث أسئلة على التوايل :يتعلق السؤاالن األوالن بالتكيف كما هو ويشرتط أحدمها اآلخر بشكل
متبادل.
أ) كيف ،ميكن وصف التكيف ،الذي أتيننا على تصوره ،حبسب املوارد؟
ب) هل تعد التسمية كافية هلذا التكيف؟
ج) هل جند يف لوائحنا عناصر تتوافق مع العناصر املطلوبة من قبل الوصف املنجز يف أ)؟
هذه هي األجوبة اليت ميكن أن نأيت هبا .نقوم بذلك حسب جرد جملموع هذا الفحص.
أ) يف الوضعية اليت اخرتنا كمثال ،سيكون التواصل مرضيا أكثر كلما أصبح أحد املتحاورين (أو اإلثنني مع)
"مكيفا" مع مقابله ويصبح هذا التكيف مناسبا أكثر كلما اعتمد على موارد متعددة.
• يف وضعية التفاعل املوصوف ،يفرتض التكيف أوال حتديد سلوك إشكايل (موقعة املتكلم يف احلوار)
وتعيني /تأويل هذا االختالف يف السلوك على أنه اختالف ثقايف (وليس كانتباه غري صحي أو أي شيئ آخر
من هذا النوع) (معرفة-فعلية)؛
• هذا التعيني/التأويل سيكون مدعوما هو نفسه بواسطة معارف :أن هناك اختالفات يف السلوك التقرييب
حسب اللغات ،أن هناك معايري (تفاعل) خمتلفة حسب الثقافات ،وأن املتكلم من ثقافة أخرى وميتلك نتيجة
لذلك معايري أخرى ،اخل؛

 67نفس املثال التوضيحي ميكن أن يتحقق انطالقا من أمثلة أخرى من املهام  /الوضعيات يف سياق الغريية :كاستقبال شخص ما من لغة وثقافة أخرى ،البحث عن معلومة ضمن

وثيقة مصاغة يف لغة غري معروفة ،والتأويل والقيام برد فعل على سلوك غري مفهوم من قبل.
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• يفرتض التكيف باملوازاة بعض الرتتيبات اليت تسمح للفرد أن حيصل على نتائج مما سبق لتبين سلوك خاص
به بالتكيف مع سلوك املتكلم :انفتاح ،مرونة ،استعداد لتعديل معايريه اخلاصة وسلوكاته(...معرفة سلوكية)؛
•يتوقف التكيف بعد ذلك (من اجلانب الذي ميكن أن نسميه "معاجلة" املشكل) على تبين سلوكات مالئمة،
ميكنها أن تكون مثال 68:متاتواصل فيما خيص "مشكل" ،طلب من املتكلم أن يعدل سلوكه ،تعديل سلوكه
اخلاص ،اخل.

ب) أمام استدعاء هذه اجملموعة من املوارد (وأخرى أيضا ،رمبا) ،فإن التكيف يبدو بالفعل إذن مثل كفاية
(انظر الفصل  ،)2.1تتميز بتعقيد معني (يشمل القدرة على انتقاء املوارد املوافقة للوضعية) ،من خالل وظيفة
اجتماعية (ضمان تسلسل متناغم قدر اإلمكان للتفاعل "رغم" االختالفات يف املعايري والسلوكات اليت هتدده).
هذه الكفاية تظهر ،تُ َفعَّل من بني أشياء داخل القسم يف وضعيات "تفاعل بني مواطين اللغات/الثقافات
املختلفة.
ج) يتعلق األمر إذن اآلن بفحص ما إذا كانت لوائح املوارد حتتوي على تلك اليت رأيناها يف أ) وكان من الضروري
تفعيل كفاية التكيف يف الوضعية املعنية .نبدأ جبدولة املوارد الواردة اليت جندها يف لوائحنا بتربير اختيار تلك اليت
تبنيناها وبالتعليق على ما ميكن أن ينقص.

68

جند هنا خاصية أخرى للكفايات اليت جتعل من غري املمكن إقامة جدول مغلق ،تام :مقابل مهمة/وضعية ،هناك غالبا طرق عديدة لرد الفعل جتاه ما حيدث :يف مثالنا :ميكن

تكييف السلوك اخلاص ،لكن أيضا توضيح املشكل ،اخل .واختالفات األجوبة تساهم نفسها يف إعادة حتديد الوضعية يف حركة بناء مزدوج الذي ال يتوقف إال مع إهناء احلوار!

كف

و و رد

المعرفة -الفعلية
م 13.2

معرفة تعيين [تحديد] سلوكات خاصة مرتبطة باختالفات ثقافية

يعد هذا املورد األول ضروريا لتحديد املشكل ( ما صغناه على الشكل التايل :حتديد سلوك مشكل) وتقدم املوارد
املوالية أسس حتليله /تأويله.

م 7.1

معرفة تحليل الطبيعة الثقافية لمختلف المظاهر التي ترتبط بالتواصل

م 8.1

معرفة تحليل األصل الثقافي لبعض السلوكات الخاصة

هنا توجد أسس فهم املشكل .وتظل صيغة "معرفة حتليل" ضبابية .وتتدخل إذن املوارد اليت تتعلق على وجه
التدقيق باملقارنة
م 1.0
م 1.1.0

م 6.0

أن يتحكم في عمليات المقارنة
معرفة إقامة عالقات التشابه واالختالف بني ◦اللغات /الثقافات◦ انطالقا من
◦مالحظة /حتليل /تعيني /حتديد◦بعض عناصرها
معرفة مقارنة الثقافات التواصلية

م 1.2.6.0

معرفة مقارنة ◦سجالته /سلوكاته◦الكالمية مع نظريهتا لدى متكلمني من
لغات أخرى

م 2.2.6.0

معرفة مقارنة املمارسات لتواصلية غري الشفهية األخرى مع ممارساته اخلاصة

م 8.2.8
م 8.2.8

معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦◦خصوصياته /مراجعه /انتماءاته الثقافية اخلاصة◦
معرفة ◦تعيني [حتديد] ◦◦خصوصياته /مراجعه /انتماءاته الثقافية اخلاصة◦

قصد الوصول إىل تعيني املشكل
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م 8.2
م 2.8

معرفة ◦تعيين [تحديد]◦◦خصوصيات /مراجع /انتماءات◦ ثقافية
معرفة ◦تعيني [حتديد]◦ التنوعات التواصلية الناجتة عن االختالفات الثقافية

إال أن املوارد من منط معرفة فعلية تتدخل أيضا يف جزء الكفاية اليت تنتمي إىل جزء " حل" املشكل
م 0.1

معرفة التواصل مع األخذ بعين االعتبار االختالفات ◦السوسيولسانية/
السوسيوثقافية◦

م 2.1

معرفة توضيح سوء الفهم

كف

و و رد

المعارف
ميكن مرجعنا الذي يتشكل من ثالثة أجزاء من إبراز موقع املعارف ضمن املعارف – الفعلية :عمليات التحليل،
عمليات املقارنة ...،باإلستناد أساسا على عمليات معرفية عامة من جهة ،وعلى املعارف ( واملعارف السلوكية)
من جهة أخرى .ونقدم فيما يلي بعضا من تلك اليت تتدخل هنا:
ع

2.8

معرفة أنه توجد العديد من الثقافات المختلفة نوعا ما

ع

1.13

معرفة [الوعي ب ] ردود األفعال التي يمكن أن تكون لنا بأنفسنا تجاه االختالف

ع

0.13

ع

1.0.10

ع

2.13

ع

1.8.10

( اللغوي /الكالمي /الثقافي)/
معرفة أن االختالفات الثقافية يمكنها أن تكون مصدر الصعوبات ◦أثناء
التواصل/التفاعل◦◦الشفهي/غير الشفهي◦
معرفة أن الصعوبات املرتبطة بالتواصل الناجتة عن االختالفات الثقافية ميكنها أن تتخذ شكل
◦صدمة ثقافية /إرهاق ثقايف◦

ع 1.0

معرفة أن الثقافة والهوية تؤثر على التفاعالت التواصلية
معرفة أن ◦السلوكات /الكلمات◦ وكيفيات ◦تأويلها /تقييمها◦ ترتبط باملرجعيات
الثقافية
معرفة أن كفاية التواصل التي نمتلكها ترتكز على معارف ذات طبيعة لغوية ثقافية
واجتماعية تكون ضمنية بصفة عامة

ع 13.1
ع 1.8

معرفة أنه توجد بين أنظمة التواصل ◦الشفهي/غير الشفهي◦ أوجه تشابه واختالف
معرفة أن في كل ثقافة يحدد الفاعلون◦ بعض القواعد /المعايير /القيم◦ (نوعية في جزء
منها) فيما يخص ◦الممارسات االجتماعية/السلوكات◦

ع

1.13

معرفة أن التأويل الذي يقوم به اآلخرون لسلوكاتنا الخاصة هو قابل ألن يكون مغايرا
عن ذلك الذي نقوم به

وقد مت تنشيط بعض املعارف أيضا حلل املشكل:
ع

6.13

معرفة االستراتيجيات التي تمكن من معالجة النزاعات البين-ثقافية
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المعرفة السلوكية
هناك العديد من املعارف السلوكية اليت جيب تنشيطها أيضا .وهي تشكل نوعا ما اخللفية املوقفية اليت جتعل
الفعل يف سياق الغريية وتوظيف املعارف -الفعلية والرجوع إىل املعارف أمرا ممكنا .ومن الصعب أن حنصر الالئحة
بدقة ،ولكن نقدم فيما يلي بعض األمثلة:
 ...من أجل أن يكون مستعدا للدخول يف اللعبة:
القابلية للدخول في التواصل ( الشفهي /غير الشفهي) المتعدد باتباع المواضعات

م

2.1

م

0.1

م

1.0.7

القدرة على مواجهة (بثقة) ◦ما هو جديد /غريب◦◦◦يف السلوك ◦الكالمي /الثقايف◦ /يف
القيم الثقافية◦◦ لآلخر

م

8.0.7

أن يكون مستعدا لتحمل القلق املالزم لوضعيات ◦التعدد اللغوي /التعدد الثقايف◦ وتفاعالته

م

0.0.7

أن يكون مستعدا ألن يعيش جتارب ◦لغوية /ثقافية◦ خمتلفة عن تلك اليت كان ينتظرها

م

2.0.7

أن يكون مستعدا ألن حيس بأن هويته مهددة[أن حيس بفقدان فرديته]

م

1.11

أن يحس بالقدرة على مواجهة °تعقيد /تنوع °السياقات /المتكلمين°

م

2.11

أن تكون له ثقة في ذاته عندما يجد نفسه في وضعية تواصل ( °تعبير /تلقي /تفاعل/

والطقوس التي تتناسب مع السياق
أن يكون مستعدا لمواجهة صعوبات مرتبطة بوضعيات ◦التعدد اللغوي /التعدد الثقافي◦
وتفاعالته

وساطة)°
م

1.8.10

إرادة (حماولة) تدبري °إخفاقاته  /انفعاالته °املتولدة عن مشاركته يف ثقافة أخرى

...من أجل تبين موقف مناسب جتاه ما ميكن أن يقع أثناء التبادل:
االنتباه للرموز الشفهية وغري الشفهية للتواصل

م

1.1.1

م

1.2

حساسية تجاه ◦لغته/ثقافته◦و◦اللغات/الثقافات األخرى◦

م

1.1.8.8

أن يكون حساسا لتنوع ◦العوامل الكالمية {الصور اجلهرية /الصور اخلطية /النمذجة
الرتكيبية ،إخل / }.العوامل الثقافية {آداب املائدة ،قواعد السري ،إخل◦}.

كف

و و رد

م 8.8.2

أن يتقبل أن ثقافة أخرى ميكن أن توظف سلوكات ثقافية خمتلفة ( آداب املائدة/
طقوس).../

م 0.11

إرادة محاربة ( هدم /تجاوز )/أحكامه المسبقة تجاه °لغات /ثقافات أخرى ، °وتجاه
°متكلميها /أعضائها°
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ماذا نستخلص من هذا الفحص
ميكننا هذا التوضيح من القيام باملالحظات التالية:
يظهر أن تصورنا للكفايات و النموذج الذي تبنيناه – بعد قراءاتنا وتأمالتنا النظرية املعروضة يف اجلزء
.1
األول -و املوارد اليت ستفعل وارد .ويظهر أن التصورات املتبناة وهي مطبقة على حالة ملموسة لكفاية ستستعمل
يف وضعية  ،ضرورية لوصف "يكون له معىن" إىل مدى يبدو فيه ما تسمح بالتعبري عنه موافقا ملا تعلمنا إياه
التجربة ( الشخصية أو اجلماعية) عن مثل هذه الوضعيات وعما ميكن أن حيدث فيها .و هبذا يبدو الوصف
املقدم مالئما.
.8

تزودنا أوصاف املوارد املقدمة يف لوائحنا بأساس واسع يكفي لتغطية واجهات متعددة أساسية لتحليل

أتينا على اإلشارة إىل غناه ،سواء كان ذلك يف مستوى الواصفات العامة أو يف مستوى الواصفات األكثر
خصوصية .ولو أنه قد يبدو هناك انطباع بأن الواصفات املتطلبة تقرتح صياغة موسعة نوعا ما ،أو على العكس
من ذلك ضيقة نوعا ما.
ونظل طبعا مدركني حملدودية مسار ارتكز على مثال واحد فقط والذي ال ميكن أن خيتلط مع حماولة تسويغ
النموذج واألداة كنموذج وصفي أو كأداة لتوجيه النشاط الرتبوي ( انظر  7.1أعاله)
وإمجاال ،نعتقد أن املسار املقرتح قابل ،دائما ،للتحسني  ،لكنه يبقى املسار الصحيح .ويبدو مالئما لإلحاطة
باملظاهر املتعددة ،حقا ،للكفاية متعددة اللغات والبني ثقافية ويف ارتباط مع املقاربات متعددة اللغات ،وهو
إجرائي من منظور تعليمي -تعلمي .وميكننا ،هكذا ،أن نفرتض أن عمال يف القسم حول املوارد من طبيعته أن
يدعم تطوير كفايات نسلم بأمهيتها من منظور تطوير كفاية متعددة اللغة وبني ثقافية.

كف

و و رد
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