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تدرٌس اللغة العربٍة للناطقني بغريها عرب شبكات التواصل

االجتماعً الفاٌسبوك أمنوذجا سٍاق التجربة وآفاق التعمٍم
اع ـ ـ ـ ــداد

املصطفى بوعزاوي

جامعة ابن طفيل  -المممكة المغربية
المقدمة:
إن الثّورة التكنولوجية التي وسمت عالم األلفية الثالثة ،خمقت آثا ار بارزة في

مختمف جوانب الحياة اجتماعية كانت أم اقتصادية أم صناعية أم تعميمية ...ولعل أبرز ما نجم
وطورت منظومة
عن ىذه الثورة تناسل العديد من المواقع التواصمية االجتماعية ،والتي ّ
أمنت ّ
عبلقات األفراد فيما بينيم ،وعبلقة األفراد بمجتمعاتيم وعبلقات المجتمعات مع بعضيا البعض،
دون التقيد بحواجز المكان أو الزمان ودون انتظار ...فبنقرة زر تستطيع تداول ما تريد من

تبوؤ مكانة أساسية لم يعد بمقدور
معمومات بأقل جيد وأدنى تكمفة ،الشيء الذي م ّكنيا من ّ
الكثيرين االستغناء عنيا أو تجاىل أدوارىا المركزية في عصرنا الحاضر.
ويأتي الفايسبوك في مقدمة شبكات التواصل االجتماعي وأكثرىا شيرة بين

مستخدمييا ،حيث وصل عدد منخرطيو مميا ار وثبلثمائة مميون مستخدم ونيف.

1

والمبلحظ أن سياق استعماالتو لم يعد مقتص ار عمى تحقيق التواصل االجتماعي بين
األسر ،أو من خبلل ربط عبلقات صداقة بين أشخاص من مختمف الشعوب واألعمار ،من

 -1عدد مستخدمي شبكة الفايسبوك في العالم وصل إلى أزيد من  15،1مميار مستخدم نشط شيريا ،جميم
شباب...ووصمت نسبة الطمبة الجامعيين منيم .:99


أكتوبر 7112
العـــــــدد ( ) 1
234



العربٍة للناطقني بغريها
اجمللة

النقاشات المختمفة فحسب ،بل تجاور دوره حدود التعارف والتّبلقي ،ليعرف
أجل تبادل ّ
استعماالت أخرى من قبيل ترويج السمع عبر فتح بوابات أو مجموعات تسويقية Groupes
 Marketingلمتواصل مع الزبناء في مختمف القارات ،وارسال البيانات الحكومية والمعمومات

لتمقي اآلراء والتعميقات وابداء وجيات النظر حوليا...
أما عمى الصعيد األكاديمي ،فالمتصفح يقف عمى االستعماالت الكثيفة
والمتنوعة لرجال التربية والتكوين في المعاىد والجامعات والمدارس والمراكز الثقافية ،لمتواصل
ظفر
مع الطبلب ،خصوصا وأنو يم ّكن طرفي العممية التعميمية التعمّمية ( المعمم والمتعمم) من ال ّ
ببيئة تعميمية تفاعمية وحيوية يجد فييا المتعمم نفسو عنص ار فاعبل ومشاركا في بناء التّعمّمات

متقبل سمبي لممعمومات التي يمقّنيا لو المعمم
وتخطيط مراحل الفعل التعميمي ،وليس مجرد ّ
بطريقة أوتوقراطية ال مجال فييا إلبداء الرأي أو التعبير عن الرغبات والميوالت .
تصنف بكونيا
فالفايسبوك ّ
يعد من قبل الجميع رائد المدونات والمواقع التي ّ
ظف في التدريس ،وأفضميا لدى مستخدميو من التبلميذ والطمبة
أقوى الوسائل التي تو ّ

والمتعممين من مختمف األعمار ،وذلك راجع إلى الفوائد التثقيفية والتربوية اليامة ،والنتائج

قدميا الفايسبوك في التعميم عموما ،وفي تعميم المغات عمى وجو الخصوص،
اإليجابية التي ّ
والمغة العربية لمناطقين بغيرىا عمى وجو أخص...
الفعالة في إبراز وجيات نظرىم المختمفة والمتنوعة ،والتي
ونظ ار  -أيضا  -لمساىمتو ّ
تساعد في التعبير عن اآلراء والمقترحات مما يساىم بشكل ممحوظ – وفي أقصر وقت – في
الرزين لمطالب ،وتمتيعو بمعرفة واسعة عن طريق الجمع بين مقترحاتو الذاتية
التكوين المتين و ّ
وآراء المجموعة وتعقيبات وتعميقات وتصويبات المشرف/المعمم أو المدرب.
إن تمكين الفايسبوك المتعممين من إرسال آرائيم وصوتيم من خبلل الوسائل

التقنية التي يوفّرىا الحاسوب ،يكون لو األثر الكبير والفعال في التّعبير عن اآلراء بدون خجل
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والبحث عن الحقائق...وتبرز تمك األىمية بشكل واضح من خبلل استخدامو في تعميم وتدريس
المغات الحية ،فالورقة البحثية تستعرض تجربة ذاتية من خبلل محاولة توظيف الفايسبوك في

تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا عمى ضوء ما نجم عن استعمالو مثبل في تدريس المغة
اإلنجميزية ،وما خمّف من آثار إيجابية م ّكنتيا من التعميم في القارات الخمس.
إشكالية البحث وأسئمته:

 -1ما الكيفية المثمى لتفعيل دور الفايسبوك في تعميمية المغة العربية لمناطقين بغيرىا

 -2ما ىو واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تدريس المغة العربية باعتبارىا
لغة ثانية...

 -3ما ىي حدود استفادة المغة العربية من انتشار مواقع التواصل االجتماعي في العالم.
 -4إلى أي حد باستطاعة الفايسبوك تطوير تعميمية المغة العربية والزيادة من عدد
متعمّمييا من غير الناطقين بيا.

الفرضيات:

 .1انفتاح تعميمية المغة العربية عمى التجارب الغربية المبنية عمى استخدام وسائط
التواصل االجتماعي بإمكانو تجاوز مشكبلت المغة العربية.

 .2اىتمام التربويين باإلمكانات اليائمة لمواقع التواصل االجتماعي بإمكانو من نشر
تعميمية المغة العربية.

 .3بناء صفحات لتعميم المغة العربية عمى الفايسبوك بطريقة عممية مدروسة بإمكانو من
الزيادة في عدد متعمّمييا وتحسين ظروف تعمّميم...

األهداف:

 .1التعرف عمى واقع استخدام وسائط التواصل االجتماعي عموما والفايسبوك عمى وجو
الخصوص في العممية التعميمية التعمّمية.
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 .2إدراك أىمية الفايسبوك في العممية التعميمية التعمّمية عموما ،وفي تعميمية المغات
عمى وجو الخصوص.

 .3التعريف بتجربة ذاتية اتّخذت من الفايسبوك أداة لتدريس المغة العربية لمناطقين
بغيرىا.
 .4إدراك حدود تعميم التجربة عمى متعممين آخرين من دول وثقافات أخرى...
 .5وضع تصور مقترح إلمكانية تطبيق الفايسبوك في نشر تعميمية المغة العربية
لمناطقين بغيرىا.
أهمية الورقة البحثية:

تكمن أىمية البحث في كونو:

 .1يشرح واقع استخدام وسائط التواصل االجتماعي في التدريس عموما ،وتدريس
المغات عمى وجو الخصوص.

 .2ينفرد بعرض تجربة ذاتية في توظيف الفايسبوك في تدريس المغة العربية لمناطقين
بغيرىا حالت ظروف دون إتماميم لدراستيم في بعض مدارس البعثات ومراكز

المغات بمراكش ونواحييا...

يعرف باإلمكانات اليائمة التي يتيحيا الفايسبوك  -باعتباره أقوى وسائط التواصل
ّ .3
االجتماعي انتشا ار -لذيوع وانتشار المغة العربية في بقاع العالم.
 .4يفيد الباحثين الشباب في تطوير التجربة ونقميا إلى بمدانيم قصد التعميم.
 .5يحث الجيات المسؤولة عمى ضرورة تأسيس صفحات وبوابات عمى الفايسبوك قصد
العمل عمى نشر المغة العربية أسوة باإلنجميزية.

حدود البحث:
الحدود المكانية:
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اقتصرت الورقة البحثية عمى عينة شكمت مجتمع الدراسة من جنسيات مختمفة:
فرنسية وبمجيكية وسويسرية واسبانية.
الحدود الزمانية:

تم تطبيق التجربة عمى الشبكة العنكبوتية في الموسم الدراسي ،2917-2916

ومازالت مستمرة إلى اآلن.

الحدود البشرية:

عينة نصفيا من طمبتي المنتقمين لظروف اجتماعية أو
تش ّكل مجتمع الدراسة من ّ
اقتصادية من المغرب إلى بمدانيم األوروبية األصمية أو بمدان أخرى ،مكونة من 24
متعمما ذكو ار واناثا أغمبيم شباب...
المنهج المتبع:

استخدم الباحث المنيج الوصفي ،وذلك لمواءمتو لموضوع البحث ،حيث يسمّط

الضوء عمى آثار الفايسبوك في تعميمية المغة العربية عن طريق الوصف واستخدام
المقارنات وأساليب القياس وتنظيم البيانات وتحميميا وصياغة االستنتاجات..
مصطمحات البحث:
التدريس:

اشتقت الكممة من فعل (درس) ، 1فيقال درس الكتاب ونحوه بمعنى قام بتدريسو،

وتدارس الكتاب ونحوه  :درسو وتعيده بالقراءة والحفظ لئبلّ ينساه.
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درس  1Enseignerفي الفرنسية عمى معان عديدة من بينيا:
ويقصد بالفعل ّ
 تعميم عمم أو فن أو تمرين لفرد معين أو جماعة عن طريق إعطاء محاضرات أودروس(...تدريس الرياضيات لؤلطفال مثبل).

 إحاطة شخص بمعمومات لجعمو قاد ار عمى التّعايش في المجتمع الذي ينتمي إليو. ويحيل أيضا عمى معاني اإلظيار والبيان والتربية والتكوين.2

يقصد بو أن تعطي دروسا لطبلب لمساعدتيم

فدرس Teach
أما في االنجميزية ّ
عمى تعّمم شيء ما بإعطائيم معمومات عنو.
المغة العربية:

المغة اليدف :العربية "المعيار".
الناطقين بغيرها:
الفئة المستيدفة من البحث أي تبلميذ مدارس البعثات وطبلب مراكز المغات سابقا
ومعاىد التواصل المتواجدة في قمب والية مراكش ونواحييا وأصدقائيم من بعض البمدان
األوروبية...
الفايسبوك:

 شبكة من شبكات التواصل االجتماعي  Social mediaتعمل عمى ربط عدد كبيرمن المستخدمين من شتى أرجاء العالم ومشاركتيم وتشبيكيم في موقع إلكتروني
واحد يتواصمون معا مباشرة ،ويتبادلون األفكار والمعمومات ويتناقشون قضايا ليا

 Larousse dictionnaire du Français- oxfor university, 2000, 1332
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أىمية مشتركة بينيم ،ويتمتّعون بخدمات األخبار والمحادثة الفورية والبريد
ّ
1
المصورة ،وممفات الفيديو والصوتيات .
النصية و
اإللكتروني ومشاركة المّمفات ّ
ّ

 كما أنو "وسيمة فعالة لمتواصل االجتماعي بين األفراد ،سواء أكانوا أصدقاء معروفين2

السياقات االفتراضية"
تم التّعرف عمييم من خبلل ّ
في الواقع ،أم أصدقاء ّ
ويعرف أيضا بكونو" :موقع ويب لمتواصل االجتماعي يمكن الدخول إليو مجانا
ّ
وتديره شركة (فيس بوك) محدودة المسؤولية كممكية خاصة"

3

عرفو مياب نصر ":الفايسبوك موقع إلكتروني لمتواصل االجتماعي ،أي أنو
وقد ّ
يعزز مكانتو
يتيح عبره لؤلشخاص العاديين واالعتباريين(كالشركات)أن يبرز نفسو وأن ّ
عبر أدوات الموقع لمتواصل مع أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك الموقع أو عبر

التواصل مع مواقع تواصل أخرى ،وانشاء روابط تواصل مع اآلخرين".4

الفصل األول :تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرها والتّحديات المعاصرة
خضم التحوالت التي يشيدىا العالم في األلفية الثالثة البد أن يقف المدرس
في
ّ

والمشرف والمؤسسات الوصية عمى تعميمية المغة العربية لمناطقين بغيرىا وقفة المتأمل

لواقعيا ،والناقد لممناىج المتّبعة فييا ،فما زالت العديد من دولنا العربية واإلسبلمية تعتمد

1

المدىون ،2912 ،ص - 37
 -6أبو خطوة السيد عبد المولى والشربيني الباز أنيس ،شبكة التواص ل االجتماعي وآثارىا عمى األمن الفكري لدى
طمبة التعميم الجامعي ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم العالي ،المجمد السابع ،ع ،2914 ،15.ص194.
 -7عمر ابراىيم ،مبرمج ومطور مواقع ويب ،يعمل في مجال اإلنترنيت منذ  ،2997وىو أحد مؤسسي موقع:
األسرار السبعة...
 – 8نصر مياب ،الفايسبوك صورة المثقف وسيرتو العصرية ،جريدة القيس الكويتية اليومية ،ع 3 ،13446.نونبر
 ،2919ص19.
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في أساليب تدريس مكونات المنياج الطرق التقميدية التي لم تعد تساير الواقع الحالي ،وال
الظروف البنيوية التي يعرفيا مجال تدريس المغات الحية ،وال حتى طريقة تفكير الطبلب

والمتعممين في عصر يعرف غزو التكنولوجيا المتسارعة في كل مجاالتو.

معمرة في صفوفنا الدراسية لم تضف
كما أن ىذه الطرق التقميدية التي ما زالت ّ
تقدم لنا حموال لممشاكل التي
الجديد عمى المحتوى التعميمي لمغة العربية ،كما أنيا لم ّ

تعترض العممية التعميمية التعمّمية ،ولم تستطع أيضا المواكبة الفعمية لمفكر

العصري...وىذه خاصية مشتركة بين العديد من دول العالم العربي ،والتي ىي محتاجة

 أكثر من أي وقت مضى -إلى نقمة نوعية تم ّكنيا من الرفع من مستوى إقبالالمتعممين من غير العرب عمى العربية ،وذلك عن طريق مساندة الطرق التقميدية
لمتدريس ،وتطبيق آليات واستراتيجية حديثة يكون ليا القدرة عمى"نقل عممية التعميم من

مجرد التّمقين من قبل المعمم وعممية التّخزين من قبل الطالب إلى العممية الحوارية
التفاعمية بين الطرفين ىي اليدف الذي تطمح الوصول إليو لتحسين مستوى التعميم.

تحمل مسؤولية أكبر في العممية التعميمية عن طريق
فالتعمم االلكتروني يمكن الطالب من ّ
متمق
فتتغير األدوار حيث يصبح الطالب متعمّما بدال من
االستكشاف والتعبير والتجربة
ّ
ّ
1

موجيا بدال من خبير"
والمعمم ّ
فما نصيب تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا من ىذه المتغيرات ،وما آفاق
تجويد الدرس المغوي العربي؟...

تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرها إلكترونيا :

www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01 p.23
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التدريس اإللكتروني :تحديد المصطمح واألنواع والمميزات:

يقصد بالتعميم اإللكتروني توظيف التقنية ووسائل التكنولوجيا في التدريس،

وتسخيرىا لتعمم المتعمم ذاتيا وجماعيا ،وجعمو محور العممية التعميمية التعمّمية بدءا من

التوسل بالوسائل السمعية البصرية داخل الصفوف الدراسية ،كأجيزة الفيديو والمسبلط

الضوئي والتمفاز والراديو والسبورة التفاعمية ،مرو ار غمى التفاعل المباشر عبر شبكة
اإلنترنيت ضمن الوسائط االجتماعية (تويتر وانسغرام وفايسبوك) ،التي يتم الخروج فييا
من بوابة المكونات التقميدية لمتدريس كالمدرسة والموح والمقاعد والصفوف ،لبلنتقال إلى

بوابات إلكترونية يتنوع فييا التعمم اإللكتروني من :
 -التعمم الشبكي المباشر.

 التعمم الشبكي المتمازج. التعمم الشبكي المساند.التعمم الشبكي المباشر:

في ىذه االستراتيجية الحديثة يتم اإللغاء الكمي لمنظومة المدرسة ،حيث يتم تقديم

المحتوى الدراسي وبناء الفعل التعميمي مباشرة عبر الشبكة العنكبوتية ،بحيث يعتمد

المتعمم بشكل كمّي عمى اإلنترنيت والرسائل التقنية األخرى لموصول إلى المعمومة،
وبالتالي فيي استراتيجية مبنية عمى إلغاء دور المدرس...

أما حدود استفادة تعميمية المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،ففي اعتقادي فيي حدود

موسومة بمجموعة من المخاطر ،ومحفوفة بثمة من االنزالقات التي يمكن أن تنجم عن
غياب دور المعمم ،وذلك لما لشخصيتو من أىمية في تحبيب "المادة العممية" لممتعممين
من جية ،وما ليا من دور في تحميسيم لممزيد من األداء واالنفعال المباشر مع

المحتويات والمضامين...
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التعمم الشبكي المتمازج:

وفيو يعمل المدرسون عمى دمج التعمم اإللكتروني مع التعمم التقميدي بشكل

متكامل ومنسجم ،يجعل المتعمم يتفاعل بطريقة ممتعة مع ما يقدمو المعمم من جية ،وما

تقدمو التقنية من جية أخرى...وتعتمد ىذه االستراتيجية عمى تمكين الطبلب من مجموعة
من المواد التعميمية (غالبا ما تكون عبارة عن محاضرات أو مقاطع من دروس أو مشاىد
فيديو أو مسموعة ،أو لوحات أو صور تشكل منطمقا لمدرس ووسيمة فعالة لبناء التعمّمات

تحفز المتعممين وتدفعيم إلى االنكباب عمى الدروس )...قبل موعد المحاضرة ،تجعميم
قادرين عمى أخذ تصور مبدئي عمى الدرس ،وتساعدىم عمى بناء آرائيم ومواقفيم قصد

التعبير عنيا أثناء فتح النقاش وتداول المعطيات...لكون "المادة ال تطرح لممرة األولى

صور والتفكير ،وأصبح قاد ار عمى تطوير
عمى ذىن الطالب فقد أخذ مرحمة أولية في التّ ّ
1
التعمق أكثر بالدرس"
تفكيره و ّ

إن إقحام ىذه االستراتيجية في تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،يمكننا من

خمق روح اإلبدا ع وتحفيز المتعممين عمى االنطبلق لمتعبير بكل طبلقة وبدون قيود ،ألنيا
استراتيجية قائمة عمى التخطيط المسبق وموجية من قبل المعمم الذي يدرك احتياجات

متعمّميو ،كما أن التنوع الحاصل في المتون  Supportsبإمكانو أن يفيد المتعممين في

التقاط المعمومات وحشد الميارات وسبر أغوار المغة بصورة أسرع مقارنة باالستماع
والقراءة المعتمدين في مجموعة من الطرق التقميدية .2

 -19الياد ي محمد ،التعميم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،2995 ،ط،1
ص39.
 -11انظر بوعزاوي المصطفى ،دور التقنيات الحديثة في تعمم المغة العربية وتعميميا لمناطقين بغيرىا ،أشغال
المؤتمر العاشر لمعيد ابن سينا لمعموم اإلنسانية ،باريس ،فرنسا  28 -27 ،ماي .2916
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التعمم الشبكي المساند:

وفيو يتم اعتماد المتعممين عمى الشبكة في البحث عن المعمومات باختبلف

مصادرىا المتنوعة والمختمفة.1

وانطبلقا مما سبق يتضح أن تعميم المغات الحية إلكترونيا قد نحا ثبلثة مناح

متنوعة ومختمفة ،لكل منيا خصوصياتو التي يمتزج فيو الصالح والطالح ،والشكل التي
يرصد إيجابياتيا وسمبياتيا:
االستراتيجية
التعلم الشبكي
المباشر

المزايا

المؤاخذات

االنفتاح عمى الشبكة العنكبوتية.

إلغاء دور المعمم.

 االعتماد عمى المؤىبلتالذاتية.

 -البناء المباشر لمفعل التعميمي.

غياب التأطير والتتبع.

ىذا التعمم محفوف باالنزالقات.

االفتقار إلى التحميس والتحفيز.

التكامل واالنسجام ما بين

التعمم االلكتروني والتقميدي.
يم ّكن الطمبة والمتعممين

من االطّبلع عمى مجموعة
التعلم الشبكي
المتمازج

من المتون.

مساعدة الطمبة عمى بناء
التعممات.

ىذا التعمم قائم عمى
التخطيط المسبق.

 -يم ّكن المتعممين من االطبلع عمى

 -12اليادي محمد ،المرجع السابق ،ص32.
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المساند

مختمف المعمومات من مصادرىا
يزود المتعممين بميارات
ّ
البحث والتقصي عمى
المعمومات.

تدريس المغة العربية عبر الفايسبوك:

يعد الفايسبوك من أكثر المواقع اإللكترونية انتشا ار عمى شبكة اإلنترنت،
ّ
وأقواىا تواجدا في العالم ،وأىم وأعظم ما أفرزتو ظاىرة المواقع االجتماعية التي طبعت
الثورة التكنولوجية الحديثة ،سواء من حيث أساليبو في التفاعل الحي مع األحداث

والوقائع ،أو من حيث قدرتو عمى االنتشار في القارات الخمس ،أو من حيث حموالتو
المختمفة (الدردشة والرسائل السمعية والبصرية ،دون أن نغفل سيولة ولوجو وسعة
خدماتو التي تتوزع وتختمف باختبلف مريديو االقتصادية واالجتماعية وااليديولوجية

والدينية واألكاديمية) .فباستطاعة الفرد أن يتجول ويتصفح مواده ،ويطمع عمى الخبرات
واألفكار ويطمب صداقات أفراد أو مجموعات ،فبمجرد قبولو يصبح عضوا منفعبل وفاعبل

مع أصدقاء آخرين من بمدان أخرى.
وقد قدم الفايسبوك إمكانات ىائمة في مجال التعمم والتعميم ،كما أدى استخدامو

إلى تطوير العممية التعميمية التعمّمية عموما ،ومجال تدريس وتعميم المغات عمى وجو
الخصوص...حيث شكل منعطفا جديدا في تغيير مسار طرق التدريس ،وفي أدوار المعمم
والمتعمم ،وذلك من خبلل تأسيس مواقع أو مجموعات يتم الولوج إلييا عن طريق

االنضمام إلى "مجموعات عمل" بقيادة قائد المجموعة المعمم/المنشط الذي يتفنن في

استعراض أساليب العرض التفاعمية ،وينتقي طرق التدريس التي غالبا ما يتخمميا إقحام

أساليب "التعمّم النشط " ،والتي تعمل عمى جدب المتمقي/المتعمم ،والتأثير فيو ودفعو إلى
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المقدمة " ،وانتظار ما سيأتي في الحصص القادمة ،نظ ار العتمادىا عمى
متابعة "المادة
ّ
العروض التفاعمية ،وتوظيف األلوان والصور واألشرطة واأللعاب التعميمية والتّمعيب من
جوا
أجل إثارة دافعية المتعممين ،حيث أكد مجموعة من التربويين أن الفايسبوك خمق ّ
مفعما بالمتعة ما بين المعمم والمتعمم ،وزاد من دافعية ىذا األخير إلى التعمم الذاتي،

حسن من مياراتو التواصمية ،وشحذ إمكاناتو التعبيرية ،وساىم في الحصول
كما ّ
عمى المعمومات من"قواعد البيانات ومراكز األبحاث والمكتبات من مختمف أنحاء العالم

بأسرع وقت وبأقل تكمفة ويوفر جوا من المتعة.1 "...

كما أسيم في اختصار الجيد والوقت والمال ،فيو يخفظ من تكمفة التدريس،

ويساعد المع مم عمى تنويع طرقو التدريسية ،فقد يتعدى استعمالو المقرر الدراسي ليشمل
"مواقع أخرى يتفاعل فييا الطمبة والمعممون تعدت المناىج والكتاب المقرر لتشمل

المصادر اإلثرائية في المواقع المختمفة ،التي تمنح الطمبة الفرصة الستطبلع واستكشاف
المواقع المتصمة بالموضوع المطروح ،حيث يعممون عمى تشكيل رؤى متكاممة من خبلل
مقتطفات متناثرة من المعمومات من شتى بقاع العالم.2

وقد وجد -كما أشرنا سابقا -إقباال كبي ار من جميع الفئات التعميمية ،نظ ار لكونو

يندرج ضمن محيط تربوي يجمع بين أنواع مختمفة من التّعمم(الشبكي المباشر والشبكي
المتما زج والشبكي المساند) .وقمما نجد موقعا إلكترونيا يحوي امتيازات عديدة ومتنوعة
تجعل عدد المنضوين تحت لوائو يرتفع ويتضاعف يوميا...

 -13العجموني إبراىيم خالد ،اآلثار التعميمية الستخدامات االنترنت من قبل طمبة الجامعة العربية المفتوحة،
دراسات ،العموم التربوية ،المجمد  ،41ع  ،2914 ،2ص.641 .
 -14المرجع السابق ،ص.641 .
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فما ىو موقع تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا عبر الفايسبوك؟ .وما حجم
االمتيازات التي يمكنيا االستفادة منو أسوة بمغات أخرى؟...
الفصل الثاني :تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرها عبر الفايسبوك :سياق التجربة

انطبلقا من التوصيات األخيرة التي أعقبت أشغال المؤتمر العاشر لمعيد

نصت عمى ضرورة انفتاح
ابن سينا( ،المنعقد بباريس في  28-27ماي  ) 2916والتي ّ
تعميمية المغة العربية لمناطقين بغيرىا عمى التّجارب الحديثة في مجال تعميم المغات

إلكترونيا ، 1وتوفير مواد تعميمية عربية "محوسبة" تفيد الدارس العربي وتفتح لو آفاق
التعرف عمى خصوصية "لغتنا" و"ثقافتنا" و"حضارتنا"...ولكن إذا ما نحن تصفحنا بعض

المواقع اإللكترونية العربية المنتشرة ،2نبلحظ أن معظم المواد المقدمة تتعمق بقطاعات
بعيدة  -إلى حد كبير -عن الجانب الديداكتيكي ،فغالبيا يتناول قضايا من قبيل التجارة
والصناعة واالقتصاد والدين واألفراد...

فأين حظ تعميمية المغة العربية لمناطقين بغيرىا؟...
واألدىى أننا حينما نقوم بإجراءات بحث في تعميمية المغة "الفرنسية" أو

"اإلنجميزية" فنكون أمام سيل من النتائج بحيث يجد الدارس نفسو في حيرة من اختيار
أجودىا أو أكثرىا زيارة من قبل المتصفحين من كل حذب وصوب...

 -15كان لنا ش رف السبق إلى تحديد بعضيا ،نظ ار لوقوفنا طوال 29سنة عمى مجموعة من المشاكل التي تعترض
مسيرة تعميمية المغة العربية ،في حين ترى لغات أخرى التألق واالنتشار.
 -16انظر مثبل :موقع صخر...
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ليذا وأمام إلحاح العديد من طمبتي من جنسيات مختمفة (فرنسية وبمجيكية
وسويسرية ) ،والذين حالت ظروف عيشيم دون متابعة دروس المغة العربية في مراكش،
وأمام نذرة وجودة التجارب التي يعرفيا القطاع عبر شبكة اإلنترنت  ،فكرت في تأسيس
مجموعة من متعممين ،لتمرير مجموعة من الدروس الخاصة بمكونات "المغة العربية"
عبر الفايسبوك ،ومطالبة كل فرد باستمالة أفراد آخرين قصد توسيع نطاق المجموعة.
وىكذا وجدت الفكرة – في البداية – ترحيبا كبي ار من لدن  4عناصر ،لتمتد إلى حدود 24
عنصرا ،حيث تمكنت العناصر األساس في المجموعة من استمالة واستقطاب  6عناصر
أخرى من جنسيات مختمفة ىدفيا الوحيد ىو توسيع نطاق معارفيم فيما يخص مكونات

وميارات المغة العربية ،والتمكن أيضا من التواصل بكل أريحية وبدون قيود ،والرغبة في

إغناء الرصيد المغوي عبر فتح نقاشات وتدوينات وأسئمة مواكبة لسيرورة التعمّمات...
تكوين عناصر المجموعة:

المجموعة
1
ليزيان

المجموعة
7
أدريان

المجموعة
4
إليزابيث

المجموعة
3
كاترين
منسقو المجموعات
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التنوع واالختبلف في المشارب واألعمار كان من بين أىم المشاكل التي
لعل ّ
اعترضت المشروع في البداية ،وىذا ما تطمّب منا اإلجابة عمى مجموعة من األسئمة
واتخاذ مجموعة من اإلجراءات حددت فيما يمي:
األسئمة:

يمبي اىتمامات المتعممين باختبلف أعمارىم
 ما السبيل إلى توحيد المنياج بشكل ّواىتماماتيم؟.

 ما التوقيت المناسب لمجميع إلجراء المقاءات والعروض المباشرة رغم االختبلفالزمني بين البمد األصمي والبمدان الغربية؟
اإلجراءات:

 بناء استمارة بيدف تحديد احتياجات المتعممين .24 اقتراح برمجة زمنية عمى الجميع إلبداء الرأي حوليا.طبلع عمى تجارب غربية شبيية قصد الوقوف عمى مدى مناسبتيا
 -اال ّ

بتنوع مشاربيم وايديولوجياتيم وثقافتيم
لخصوصية "المادة" و"احتياجات المتعممين" ّ
ومستوياتيم ...بعد تفريغ نتائج االستبيان تم ّكننا من الوصول إلى النتائج التالية:
الفئات العمرية:
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وقد حددت الفئات العمرية حسب المبيان في ثبلث:
 األولى :ما بين  16و 29سنة وضمت  5متعممين. الثانية :ما بين  49و 59سنة ،وضمت  9متعممين. الثالثة :ما بين  39و 49سنة ،وضمت  19متعممين.توزيع المتعممين بحسب الجنس:
الذكور

اإلناث

8

61

 3-6-2توزيع المتعممين حسب المستوى:
المتوسط

المستحسن

الحسن
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4

61

4

التنوع القائم في مجموعات العمل ،قد
إن التخوف الذي أبديناه في البداية من ّ
حددا في:
تبدى بعد المّقاءين المباشرين األولين المذين ّ
ّ
 المّقاء األول :في بداية األسبوع :كل اثنين من :الساعة 14h 30إلى.15h30 : -المّقاء الثاني :في نياية األسبوع :كل سبت من :الساعة  9hإلى.10h :

حيث أبانت النق اشات عن استعداد متعممي المجموعة لبلنصيار واالنسجام -

الرفع من مستوياتيم التّحصيمية ،وشحذ ميارات الكتابة
مادام ّ
يوحدىم ىدف واحد -قصد ّ
والقراءة واالستماع والتعبير ،والرفع أيضا من أفق التمكن من التواصل الشفيي والكتابي
في سياقات متعددة...
برمجة المواد التعميمية:
تحديد األهداف:
حددت األهداف التعميمية في ما يمي:
 -الرغبة في الرفع من مستوى اإلمكانات التواصمية لدى المتعممين.

 تمكين بعض المتعممين – لظروفيم االجتماعية أو االقتصادية – من الرجوع إلىالصفوف الدراسية ،والنيل من معين المواضيع المطروحة لمنقاش.

 تمكين المتعممين من االستزادة من آراء ومقترحات مطروحة ،ودمجيا مع آرائيمالخاصة...
 إتاحة الفرصة لكل متعمم من التعبير بكل أريحية عن رأيو في أي وقت وبدونحرج...

 إمكانية الوصول إلى المعمم عن طريق "حائط المجموعة" في أي وقت ،فبمقدورالمتعمم أن يتواصل مع "المعمم" ويبدي استفساراتو أو آرائو.
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 تنويع طرق التدريس :بحسب احتياجات وميوالت المتعممين :فيناك من تبلئموالطريقة المرئية ،ومنيم من يفضل المسموعة ،وىناك من يميل إلى المقروء...وىناك

فريق آخر يميل إلى المزاوجة بين طريقتين أو أكثر...

 تمكين تكرار المقاطع والعروض بالنسبة لممتعممين المتوسطين من تجاوز تعثراتيموتحسين أدائيم وتجاوز صعوباتيم...
 مرونة الحضور :فبإمكان المتعممين اختيار الشق الزمني والمكاني ،دون إلزاميمبالحضور إلى قاعة الدرس التقميدية.

 مرونة التقويم بالنسبة لممعمم وتقميل األعباء اإلدارية التي كانت تتطمب منو سابقا...اختيار المتون / Supports :المحتوى الدراسي:

لتحقيق سيولة التفاعل مع المادة الدراسية ،حاولنا ما أمكن التنويع في اختيار

المحتوى الدراسي /العممي ،ليتناسب واىتمامات المتعممين ،وحاولنا ما أمكن أن يتماشى
والتوجييات التالية:
أ -التنويع في اختيار الكفايات المراد قياسيا والميارات المزمع تثبيتيا وتقويميا.
ب-

جودة تصميم المحتوى العممي وتعدد أساليب عرضو.

ت-

المزاوجة والتناوب  Alternanceما بين وسائل االتصال والتواصل

بين المتعممين:

المباشرة :بمواجهة أعضاء المجموعة في نفس الزمان /االثنين والسبت المحددين سمفا
في جدول األعمال.

غير المباشرة :عن طريق وسيط مثل(نصوص انطبلق سردية/وصفية/حجاجية) أو
مقاطع مسموعة أو مرئية أو صور أو رسومات أو قائمة مصطمحات أو محاكاة...

طرق التنشيط واألداءTechniques d'animation :
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رغبة منا في خمق جو من الفاعمية والديناميكية ،وتحقيقا لتنافسية بين أعضاء
المجموعة ،قمنا بتق سيم المجموعة الكبرى إلى مجموعات فرعية ،وىكذا فبدل االشتغال

بطريقة (  Philips6×6اشتغمنا بطريقة .)6×4

ووضعنا لكل مجموعة قائد ،يسير عمى تنظيم مجموعتو ويشجع االتصال بين
أعضائيا .أما التكتيك الخاص بطرق أداء المتعممين والتنشيط بين فقرات المواد فقد اتخذ
الخطوات المنيجية واإلجرائية اآلتية:
 أعرض عناصر درس الحصة األولى عمى حائط المجموعة ليتمكن الجميع مناالطبلع عميو قبل البدء بيوم أو يومين تقريبا.

 أستفيد من مبلحظات المتعممين المعبر عنيا قبل البدء في مناقشة المضامين ،وذلكمن خبلل استطبلع آرائيم المختمفة والمتباينة (شكبل ومضمونا).

 -أستفيد من أداة"إعجاب"  j'aimeأو "تعميق"

 commentaireمن أجل أجرأة

تغذية راجعة فورية أو بعدية  feedbackوتعزيز استجابات المتعممين...

المقدمة سواء
أنوه بمشاركة بعض المتعممين المتميزين من أجل إثراء المادة العممية
ّ
 ّمن خبلل البحث عن معمومات أخرى أو طمب توضيح أو إسيام في تقديم المحتوى
التعميمي.

 -أثناء التواصل المباشر يتم عرض المحتوى الدراسي ومناقشتو...

 أطالب المتعممين بإعادة االستنتاجات واألفكار واآلراء المطروحة. أشجع جميع المتعممين عمى إبداء آرائيم والتعبير عن المشاكل التي جابيتيم .تم عرضو ،وأخطّط لمضمون المحتوى اآلتي ...
 أقوم بتقويم إجمالي لما ّالفصل الثالث:تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرها عبر الفايسبوك :آفاق التعميم
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إن المتغيرات التي طرأت عمى مخطط التنمية في مجموعة من البمدان
ّ
العربية واإلسبلمية في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية قد شكمت قفزة نوعية
في أنظمة التعميم فييا ،حيث أضحى من الضروري المواكبة الفعمية لؤلنشطة االقتصادية

واالجتماعية بإحداث تغيرات آنية عمى النظام التعميمي سواء من حيث الرؤى واألىداف
والوسائل ،وذلك لتطوير ميارات المدرسين والمتمدرسين  .وتزداد جودة التغيير إذا وضعنا
نصب أعيننا مجال "تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا" وما يحمل عمى عاتقو من
مسؤولية الحفاظ عمى "الهوية" والتعريف "بالثقافة والحضارة العربية واإلسالمية" ،مع
ضرورة المواكبة الفعمية لمثورة التكنولوجية المعاصرة التي رسخت مفيوم "القطبية" ،

وجعمت العالم يبدو قرية صغيرة يمكن اختراقو عن طريق وسائل التواصل واالتصال

تجسدت – بشكل الفت -في شبكات التواصل االجتماعي...والتي لم
الحديثة ،والتي
ّ
يقتصر دورىا في تمبية نيم مريدييا ،وتحقيق تواصميم بين أفراد أسرىم وأصدقائيم ،بل
وظفت بشكل فعال في تطوير عمميتي التعميم والتعمم والرفع من مستوى كفاءات

المدرسين.

فما مدى استفادة المغة العربية من الشبكات االجتماعية التواصمية وعمى رأسيا الفايسبوك؟
وما أثره في تحقيق انتشار المغة العربية في صفوف الناطقين بمغات أخر؟.

والى أي حد باستطاعة الفايسبوك أن يمبي حاجات متعممين من قارات مختمفة واىتمامات

متباينة؟...

متطمبات تفعيل استخدام الفايسبوك في تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرها :
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بالرجوع إلى مجموعة من الدراسات التي تناولت استخدام شبكات التواصل

االجتماعي في العممية التعميمية 1يمكننا الجزم بأن استخداميا في مجال التدريس عموما،

وتدريس المغا ت عمى وجو الخصوص أضحى واقعا ،وحقيقة ،وأصبح يستقطب قطاعا
عريضا من المستخدمين الشباب في مراحل اإلعدادي والثانوي والجامعي بشكل ممفت
لبلنتباه...
لذا ال بد من وضع استراتيجيات محكمة لئلشراف عمى استخدامو من لدن
المسؤولين والمشرفين والمدرسين ،وذلك من أجل تفعيمو في تعميمي المغة العربية ،شأنيا
في ذلك باقي لغات العالم الحية ،خصوصا إذا ما وضعنا نصب أعيننا أن اإلقبال

المتزايد لمطمبة والمعممين عمى شبكة الفايسبوك ،جعل مجموعة من الجامعات والمراكز

المغوية تنشيء ليا بوابات ومواقع قصد استقطابيم ( بمغ عدد مستخدمي شبكة الفايسبوك

في العالم أكثر من  15،1مميار مستخدم نشط شيريا ،ووصمت نسبة الطمبة الجامعيين
منيم :99

2

ما جعميا تؤثر بشكل إيجابي في تعميمية لغاتيا ،نظ ار لدورىا المركزي

والفعال والمثمر في العممية التعميمية التعممية ،وفي االستجابات الفعمية الحتياجات

المتعممين.
توزيع مستخدمي الفايسبوك حسب السن:

 -17ينظر ىنا عمى سبيل المثال ال الحصر دراسة كل من حسنين شفيق 149 ،2912 ،و ،141ودراسة
البسيوني جاد البسيوني  ،175 ،2913وأخرى...
George et al.2013;Elisabeth et all.2007
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فما المتطمبات الواجب توفرها إلنجاح عممية استخدام الفايسبوك في تدريس المغة
العربية باعتبارها لغة ثانية؟

إن إنجاح عممية توظيف الفايسبوك وتعميمو في تعميمية المغة العربية لمناطقين

بغيرىا رىين بمدى تمثل الفرق التربوية من مدرسين ومشرفين ومؤسسات ومعاىد لمطرق

الكفيمة باستخدامو االستخدام األمثل ،بشكل يجعمو قاد ار عمى تحقيق األىداف المرجوة

وبموغ الغايات الكبرى من انفتاح المغة العربية عمى الوسائط االجتماعية االلكترونية،
والتي ستحقق ليا -ال محالة  -االنتشار والذيوع السريع بين صفوف أكبر ىذه الشبكات
االتصالية .
سبل توظيف الفايسبوك في تعميمية المغة العربية لمناطقين بغيرها

قصد تعميم التجربة ،ورغبة منا في توسيع أفق تعميمية المغة العربية لمناطقين

بغيرىا في مختمف البمدان وجب اتباع السبل التالية:
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 بناء موقع عمى الشبكة يسير عميو فنيون وأخصائيون في مجال تعميمية المغةالعربية باعتبارىا لغة ثانية أو أجنبية ،يختارون المحتوى الدراسي.1

 انتقاء المواد التعميمية المتنوعة الكفيمة باستقطاب متعممين من فئات وجيات وثقافاتمختمفة...
 تحديد مواعيد أسبوعية لبلستماع النتظارات واحتياجات المتعممين... برمجة مواعد قارية وثابتة حسب تكون المجموعات ،وبحسب الفئات (مبتدئينومتوسطين وممتازين).

 استغبلل مجال من مجاالت الموقع من أجل تقديم خدمات لطبلب الجامعاتاألجنبية التي تعرف أقسام المغة العربية (نشر االختبارات السابقة والمسابقات

والمواعيد الثقافية الخاصة بالمغة العربية.

 وضع عدد من الكتب المدرسية والعممية قصد تحميميا من لدن المتعممين. أجرأة حصص الدعم والمعالجة خاصة بالمتعممين المتعثرين . -استضافة طمبة

موىوبين لمتعريف بيم وعرض تجربتيم في مجال تعمم

المغة

العربية.

 اقتراح برامج تكوين مباشرة في العطل الرسمية أو عن بعد من تنشيط خبراء دوليين. اقتراح دبمومات أو شواىد خاصة بضبط ميارات المغة العربية األربع ( -القراءة والكتابة واالستماع والتعبير )

 -19نشرت صحيفة الكارديان البريطانية في  19أبريل  2912خمس طرق الستثمار الشبكات االجتماعية في
تعميم المغة ،وذكرت إنشاء صفحات متخصصة عمى فايسبوك ،باإلضافة إلى مدونة خاصة...
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 ضمان خصوصية أفراد المجموعات بحيث يعمل المشرف عمى العمل في مجموعةعمى :

أ -الفصل بين مجموعات عمل المغمقة أو المفتوحة أو السرية.
ب -التقيد بشروط أفراد المجموعة واحترام تعميقاتيم عمى الحائط.
ت -األخذ بعين االعتبار الخصوصية الثقافية لكل فرد من المجموعة.
ث -المواءمة والمبلءمة بين مستويات المتعممين.
ج -االلتزام باستخدام المغة العربية "المعيار" في التنشيط والمناقشة والتقويم.

تحديد األدوار والمهام:
مهام المنشط/المعمم:

ال غرو أن المعمم يعتبر بحق العمود الفقري لعممية إدارة فقرات المنياج وتحديد

نوعية األىداف التعميمية واألفكار والمعمومات المقدمة ،ولكنو – عمى الفايسبوك-
باإلضافة إلى كل ما سبق ،فيو عضو في الصف االفتراضي وليس قائده فقط ،ميمتو
األولى واألخيرة ،تتجمى في التوجيو والتحفيز والتحميس وليس اإلجبار ،فكمما كان مرنا

في تدخبلتو ،كمما اكتسب احترام المتعممين وحبيم ،وعممية التفاعل معيم قائمة ومستمرة.
وتعزي از لذلك وجب عميو أن :

 يحقّق التواصل الفعال والبناء بين أعضاء المجموعة بشكل يضمن لمجميع االستفادةواإلفادة  ،والطمأنينة والراحة.

 -يتحمّى بروح التضحية وبقيمة الميام التربوية والنفسية التي يزاوليا.

 يتابع موقع المجموعة عن كتب لتقديم األجوبة والتوجييات والمساعدة التي يطمبياأعضاء فريقو عمى "حائط المجموعة" .
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 يسمح لممتعممين باختيار الطرق واألساليب المبلئمة ليم ،دون أن يجبرىم بتطبيقسياسة تعميمية بعينيا.

 ينشئ عبلقات وثيقة بين أعضاء المجموعة بشكل يجعميم يتمثمون دورىم في مجتمعافتراضي ميمتو األولى واألخيرة ىي التمكن من آليات التواصل المغوي العربي.
مهام المتعمم:
إن دور المعمم يبقى ناقصا ،وقد شبيو أحد التربويين الصينيين بالرجل الذي

يمشي عمى رجل واحدة ،فالمتعمم ىو الذي يشكل الرجل الثانية لتكتمل منظومة العممية
التعميمية التعمّمية ،ومن أجل ذلك يتعين عميو القيام بالميام اآلتية:

 التحمّي بحب العمل والدافعية لمنجاح ونبذ الفشل ،والتفاعل اإليجابي مع المعمموباقي أفراد المجموعة...

 اختيار األماكن الموصمة بأعمى درجات التقاط الشبكة ضمانا لممتابعة والمشاركةالجيدة...
 االلتزام بالقيام بالواجبات القبمية والبعدية ضمانا لمسيرة تعميمية موفقة. -احترام أعضاء الفريق واالمتثال لقوانين المجموعة.

 مشاركة غيره المعمومة والسعي إلى نشرىا ،وخمق بيئة تعميمية متطورة ومحفزةلآلخرين تجاه عممية التعمم.

االستفادة من تجارب سابقة:

إن الدراسات التي أثبتت نجاعة الفايسبوك في نشر تعميم المغات عموما وتعميم

المغة اإلنجميزية عمى وجو الخصوص كثيرة ومتنوعة ،وقد أجمعت عمى أن الفايسبوك

يوفر إمكانات ىائمة النتشار المغات ،ومنيا مجموعة Learning English ( LEN

 )Networkالتي اىتمت بتعميم المغة اإلنجميزية عمى الويب عموما ومواقع التواصل
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االجتماعي خصوصا ،بحيث يجتمع األعضاء في ىذه المجموعة عبر لقاءات حية
وأخرى افتراضية ،كما تقيم أنشطة تفاعمية عبر ترجمة مقاتبلت وفيديوىات مفيدة.

وتقوم استراتيجية ىذه المجموعة عمى اجتماع مدروس في فضاء الفايسبوك،

واختيار فيديو مفيد أو مقالة ،يتم تقسيميا إلى أربعة أجزاء ،تتكمف كل مجموعة مصغرة
بجزء تبدأ بدراستو ،والبحث عن الكممات المفاتيح  Mots clésباإلنجميزية ومعانييا ،من
خبلل ال بحث في الشبكة العنكبوتية  ...إلى حين االنتياء من المقال كامبل ،وفي األخير
يتم التوليف بين عمل المجموعات األربع .

باإلضافة إلى ىذه التجربة الرائدة والتي أثبتت نجاعة الوسائط االجتماعية في

تعميمية المغة اإلنجميزية ،نعثر عمى تجربة مماثمة قامت بيا الباحثة الحريشي ليمى من

جامعة بولمن  ،حيث قدمت فييا مقاربة عممية لفاعمية الفايسبوك في تعزيز تعميم المغة

اإلنجميزية  ،ومساعدة المتعممين والطمبة في التمكن من كمجموعة من الميارات،
والتفاعل اإليجابي مع أصدقائيم وأقرانيم...

وقد مرت ىذه التجربة من مراحل عديدة ومتنوعة يمكن اختزاليا في اثنتين:

المرحمة األولى :حاولت فييا الباحثة قياس درجة ارتياح الطمبة والمتعممين قبل وبعد
استخدام الفايسبوك ،)2915 ، 1وكانت النتيجة أن  :33,3من الطبلب لم تكن تقنية

الويب  2.0مناسبة ليم ،وبعد استخدام الفايسبوك لمدة ثمانية أسابيع ال تزال :36,4
من الطبلب لم يشعروا بالراحة مع ىذه التقنية...

َ -29انظر العتيبي أمل والحريشي سارة ،الفايسبوك في التعميم ،2915 ،ص 5.أخذا عن:
Laila Alhuraishi 2014, study about ESL learners, motivation and collaboration
washington state university, college of education, Pullman).
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المرحمة الثانية :بعد ثمانية أسابيع ارتفعت نتائج التحصيل الدراسي والعممي لدى طبلب
الجامعة ،حيث ساعد الفايسبوك عمى رفع نسبة قدرة الطبلب عمى التواصل مع زمبلئيم

في الفصل ،حيث أظيرت النتائج أن النسبة ارتفعت من  :49من عدد الطمبة المشاركين
في التواصل مع معمميم عبر الفايسبوك لتصل إلى حدود  ،:45,5وذلك نظ ار لسيولتو

وامكاناتو اليائمة في تحقيق اإلفادة واالستفادة والتفاعل اإليجابي بين المعمم من جية
وأفراد الصفحة من جية ثانية ،وبينيم وبين زمبلئيم من جية أخرى...

وباإلضافة إلى ىاتين التجربتين المتين أثبتتا نجاعة الفايسبوك في نجاح تعميم

المغة اإلنجميزية ،نعثر – ونحن نتصفح بعض الوسائط التواصمية االجتماعية – عمى
نماذج تجارب مشرفة في تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا  .فالمبلحظ أن اليم الذي

يحممو العديد من المتخصصين والتربويين من منطمق غيرتيم عمى لغتيم ودفاعيم عمى
ىويتيم وثقافتيم ،فقد قاموا بإنشاء مجموعة من القنوات والصفحات والمواقع اإللكترونية

كقناة الجزيرة ومؤسسة العربية لمجميع ومركز المدينة التعميمي و

Arabic Pad

101واألكاديمية العربية االفتراضية ومركز البيان وغيرىا...

دون إغفال جيود أشخاص ال يمكن رصد تجربتيم بشكل موضوعي ،وال الوقوف

عند االستراتيجيات والمناىج المتبعة من قبميم ،وذلك لكون "كثير من تمك الحسابات

الناشطة في عدد من التطبيقات تحت أسماء وألقاب من نوع (تعمم العربية ،انطمق
لمعربية) ...وغيرىا ،إال أنيم فاعمون بشكل كبير ،غير أن المتعمم سيجد ببل شك تعمم
المغة العربية مثبل مع (كارول) أو مع (ميا) أو مع (مصطفى) أكثر جاذبية وقربا من
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دور المؤسسات في ىذا العالم االفتراضي ،ألن األفراد أكثر قدرة وابداعا واستمتاعا في
استثمار إمكانات الشبكة االجتماعية في تعميم المغة الثانية". 1
خاتمة:

وبناء عمى ما سبق يتضح أن عالمنا اليوم يعرف تقدما شاسعا وكبي ار في

مجال زحف التقدم التكنولوجي وغزو الشبكات االجتماعية لمجاالت التواصل البشري،
مما جعمنا نفكر في اسثتمار ىذه الطفرة التكنولوجية في خمق طرق تدريس حديثة

تستجيب لمتعممين افتراضيين ،وتواكب انتظاراتيم وتتماشى مع معطيات العصر...

وقد أوضحت التجربة أن لمفايسبوك أثر واضح في خمق تفاعل بين المدرس من

جية وأعضاء فريق الصفحة من جية ثانية ،وبين أعضاء الصفحة بعضيم مع بعض
من جية ثالثة .ومن ىنا تبدو ضرورة توجيو مدرسي المغة العربية لمناطقين بغيرىا من

أجل استخدام الفايسبوك في تدريسيا ،وذلك لما يقدمو من نتائج إيجابية تفتح آفاق واسعة
في وجو "المغة العربية" باعتبارىا لغة حية لتواكب مسيرة باقي أخواتيا من "لغات العالم
المتحضر" .

كما أوضحت التجربة أيضا أن استخدام الفايسبوك في تدريس المغة العربية

لمناطقين بغيرىا ليس باألمر اليين ،بل يتطمب إجراءات منيجية واستعدادات تقنية
ولوجستيكية ،وترتيبات من أجل مبلءمة ىذا الوسيط التكنولوجي مع خصائص لغتنا

العربية ذات الخصائص المتفردة ،ومساعدة المتعممين عمى التواصل والتفاعل مع بعضيم

 -21بن صالح ىشام ،كممة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تعميم المغة ،موقعwww.new- :
 ،educ.comتاريخ النشر .2917-91-13
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البعض ومع مدرسيم في أي وقت وفي أي مكان ،في جو ممؤه النشاط والحيوية
واالنجذاب والحماس والتحصيل الجيد ،وذلك لكون الفايسبوك يجعل المتعمم قاد ار عمى:
 -تعزيز مياراتو في الكتابة والقراءة واالستماع والتعبير.

 الفيم الجيد لممعمومات المقدمة من خبلل توافر مقاطع الفيديو والصور والخرائطالذىنية والخطاطات التي تعمل عمى تذليل المفاىيم المعقدة والقواعد المركبة.
 التفاعل الجيد مع المعمم وأعضاء الصفحة من خبلل فتح نقاشات وتصميم تطبيقاتجديدة وتسجيل محاوالت لئللقاء والتعبير والكتابة.

 البحث عن وسائل تعميمية متنوعة :مسموعة ومرئية ومكتوبة مما يزيد من متعةالتعمم وتنمية الذات واشباع الرغبات واالرتقاء بالذات (الثقة بالنفس).
 التعاون مع أعضاء الصفحة  -عمى اعتبار أن "الفايسبوك ساحة كبيرة لمحواروالنقاش" -باختبلف أعمارىم وثقافتيم وجنسياتيم .
 الزيادة في دافعية التعمم والتواصل مع أعضاء الصفحة بدون صعوبة أو إحساسبالخجل أو الخوف من الفشل.

ولممزيد من الفعالية ،ورغبة في امتبلك المغة العربية من قبل متعممين ال يتحدثونيا

في األصل ،وجب عمينا الوقوف عمى مدى نجاعة المحتويات المقدمة عمى صفحات
الفايسبوك المخصصة لتدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا سواء المنطمقة من "وظيفة

المغة" ودورىا االجتماعي والتفاعمي ،أو تمك التي ترى في "المغة" جانبيا التواصمي
المحض ،ألنو غالبا ما يفتقد المتعممون – في أحايين كثيرة -ىذه الفعالية في التواصل
الذي أشرنا إليو سمفا ،فالقميل من يصل إلى درجة إتقان المغة ،وذلك راجع حسب ميمير
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وميمير إلى ضعف" المحتوى المصمم بطريقة عممية مقارنة بالمحتوى المقدم في المناىج

وفصول تعميم المغة".1

وأخي ار تجدر اإلشارة إلى أنو بقدر ما يكون طموحنا كبي ار في نشر لغتنا عبر

شبكات التواصل االجتماعي ،بقدر ما يجب أن يكون اىتمامنا بوضع أىداف تعميمية
محددة وواضحة المعالم في إطار تنظيري يستفيد من الطفرة التكنولوجية ،ويكون قريبا من
انتظارات المتعممين ،ووفق منظور عممي يركز إلى جانب تعزيز ميارات المتعممين؛ تقديم
محتوى تعميمي يضم أنشطة مختمفة تعطي األولوية لممشاركة والتواصل واإلتقان...

ولنضع نصب أعيننا جميعا أنو إذا كان متعمّمونا يتذ ّكرون  :29مما يقرأون

و :39مما يسمعون و :49مما يشاىدون ،فإنيم يتذ ّكرون  :59مما يقولون و :69مما
يقومون بفعمو...لذا فالتدريس عبر الشبكات االلكترونية يوسع بشكل كبير من آفاق ترسيخ

المعمومة في أذىان المتعممين ،ويشعرىم باإلنجاز الفعمي "لألداء المغوي" عبر تقويميم

الذاتي لفاعميتيم تجاه المغة ،واكتشاف التطور الذي يحصل في طريقيم ومسيرتيم
التعميمية ،وعبر التمارين المستمرة لؤلذن ،من خبلل سماع األغاني والبرامج المسجمة،
ومشاىدة الشرائط لمتغمب عمى مشاكل النطق والبطء في الكبلم ،والتعبير الكتابي

والشفيي.
المصادر والمراجع:
أوال :العربية:

 -22ميمير ،2999 ،ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة
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األكاديمية العربية االفتراضيةwww.elerning-arab.academy.com :
انطمق لمعربية :موقع يوتيب youtube

بوعزاوي المصطفى ،دور التقنيات الحديثة في تعمم المغة العربية وتعميميا لمناطقين

بغيرىا ،أشغال المؤتمر العاشر لمعيد ابن سينا لمعموم اإلنسانية ،باريس ،فرنسا28-27 ،
ماي . 2916
تعمم العربية :موقع يوتيب youtube
خرما نايف وحجاج عمي ،المغات الحية :تعميميا وتعمميا ،عالم المعرفة ،يونيو .1988

أبو خطوة السيد عبد المولى والشربيني الباز أنيس ،شبكة التواصل االجتماعي وآثارىا

عمى األمن الفكري لدى طمبة التعميم الجامعي بمممكة البحرين ،المجمة العربية لضمان

جودة التعميم العالي ،المجمد السابع ،ع.2914 ،15.

المدىون يحيى ابراىيم ،دور الصحافة االلكترونية الفمسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى
طمبة الجامعات بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطين.2912 ،

مرسي عبد الحميم ،المعمم /المناىج وطرق التدريس ،دار اإلبداع الثقافي ،الرياض ،ط،2.

. 1415

معجم المغة العربية المعاصرة ،مختار عمر أحمد ،نسخة PDF

معجم لسان العرب ،ابن مندور اإلفريقي ،دار المعارف ،نسخة  PDFأونبلين.

مركز البيانArabic bayan institue for teaching :
ميمير ،ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.

ال عجموني ابراىيم خالد ،اآلثار التعميمية الستخدامات اإلنترنت ،الدار المصرية المبنانية،
القاىرة ،ط. 2995 ،1.
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: موقع، كممة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تعميم المغة،بن صالح ىشام
. 2917 -91-13 : تاريخ النشر، www.new-educ.com

، جريدة القبس الكويتية، الفايسبوك صورة المثقف وسيرتو العصرية،نصر مياب
. 2919  نونبر3 ،13446.ع
2919 ، استراتيجيات التدريس المتقدمة،شاىين سيد عبد الحميد حسن
Arabic Pod 101 : www.arabicpod101.com

:األجنبية:ثانيا

Alhuraishi laila, Study about ESL learners motivation and

collaboration, washington state univerity, college of education,
Pullman, 2014.

Larousse dictionnaire du Français: www.larousse.fr
Oxford university, 2000,1332 .
www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01.
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