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 جوزيف مايسنر، أرتور نوكرول، -ورينيز، فرانزفرنسوا دي بيترو، إلديكو ل -جان       
 مورييل مولينيا مساهمةب أنا شرودر سورا، و      
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 عمري، عالل بن العزميةالنادية  ،فاطمة الخلوفي
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 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 من أجل التميز في التربية على اللغات
  

للمجلس األوريب يضم أربعة وثالثني دولة " اتفاق جزئي موسع"هو ( م أ ل ح)حلية للغات ا إن املركز األوريب
هتدف املؤسسة إىل التقريب بني النظريات الناجتة عن السياسات اللغوية واملمارسات التعلمية داخل . 1عضوا 
لى أسئلة وحتديات ويف عصر حتول وتنقل ال مثيل هلما، يقرتح املركز مقاربات ملموسة تسمح باإلجابة ع. الفصل

 .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؛ •
 .يع احلوار بني املمارسني واملقررين يف جمال الرتبية على اللغاتتشج •

األوريب، تكون أنشطة املركز األوريب للغات احلية تكميلية ألنشطة قسم السياسات اللغوية املكلف  داخل اجمللس
ات اإلقليمية األوريب للغ ، وألنشطة كتابة امليثاقبتطوير سياسات وأدوات التخطيط يف ما خيص الرتبية على اللغات

 أو لغات األقلية
*** 

 8011 -8002نتجت السلسلة احلالية من املنشورات عن برنامج أنشطة املركز األوريب للغات احلية املمتدة من 
مت تسيري الربنامج يف سياق موسوم، يف جمال . جودة -أثر -شبكات -كفايات: املعنونة بتقدير مهنيي اللغات
ومن . ى يف املشهد العاملي، تقتضي من قبل املدرسني تأهيالت مهنية أكثر تعمقاالرتبية، بتطورات سياسية كرب 

املفرتض أن تساهم اهليأة التدريسية يف إجراء إصالح الرتبية الوطنية وأن جتيب على عدد كبري من التحديات 
ائج، وباستقاللية كبرية املرتبطة، من بني أشياء أخرى، بتطبيق املعايري يف التعليم  وبالتقييم املتمحور حول النت

 .املتنامي بني املتعلمني وبعدم التجانس اإلثين والثقايفللمؤسسات الرتبوية 
مشروع دويل، وخاصة  82تعكس املنشورات االخنراط وااللتزام الفعال جلميع الذين شاركوا يف سلسلة مكونة من 

 .فرق التنسيق
رافقة متوفرة على موقع األنرتنيت مجيع منشورات املركز األوريب للغات احلية وأدوات امل

http://www.ecml.at/publications.    
   

ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، : وسع للمركز األوريب للغات احليةتعد الدول األربعة والثالثون التالية أعضاء يف االتفاق اجلزئي امل  1  
اهلرسك، بلغاريا، كرواتيا، قربص، اجلمهورية التشيكية، إستونيا، فنالندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، هنغاريا، إيسالندا، إيرالندا،  -البوسنة

النرويج، بولونيا، رومانيا، اجلمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، إسبانيا،  لتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مونطي نكرو، األراضي املنخفضة،
 ( 8011يونيه  00وضعية )اململكة املتحدة " مجهورية يوغوسالفيا ملقدونيا"السويد، سويسرا، 
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 جوزيف مايسنر، أرتور نوكرول، -و لورينيز، فرانزفرنسوا دي بيترو، إلديك -جان       
 أنا شرودر سورا،        

 مورييل مولينيا مساهمةب و     
 
 
 

 ترجمه إلى اللغة العربية
 عمري، عالل بن العزميةالنادية  ،فاطمة الخلوفي

 معة محمد الخامس السويسي الرباطجا                         
  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 لنسخة الفرنسيةا
Le CARAP  
Un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures  
Compétences et ressources 

  8018اجمللس األوريب، ماي 
ISBN : 978-92-871-7172-6 

 طبع يف النامسا
باسكوال وأنا  كزافيريفرنسوا دي بيرتو وراميون فاتشيول و إلديكو لورينيز و   -و جان( منسق) ميشيل كوندوليي 

 . شرودر سورا
،  Maineجامعة  –متدربتان باملركز األوريب للغات احلية ) و كارين ويتفيتزكي  مبساعدة كارين كونزاليز أوريالنا

 -Justus-Liebigامعة جبطالبة ) ودي أنكي اجنليش ( لومان ،Maineمتدربة جبامعة ) وشانطال بوسكي ( لومان

 Universität ،غيسن )  

 .اآلراء املعرب عنها يف هذا املؤلف هي حتت مسؤولية املؤلفني وال تعكس بالضرورة السياسة الرمسية للمجلس األوريب
 . مجيع احلقوق حمفوظة

 
 ترجمه إلى اللغة العربية

 العزمية فاطمة اخللويف، نادية عمري، عالل بن
 (عة حممد اخلامس السويسي الرباططالبة مبركز الدكتوراه، جام)  مبساعدة فاطمة الزهراء اجلعادي

 منشورات اجمللس األوريب
FR-67075 Strasbourg Cedex 

http://book.coe.int 
 اجمللس األوريب/ املركز األوريب للغات احلية

Nikolaiplatz 4 
AT-8020 Graz 

www.ecml.at 
ISBN : 978-92- 

 ي الرباطجامعة حممد اخلامس السويس
 الرتبية، التقييم: فريق علم نفس التعلم

 8010 دجنرب ،كلية علوم الرتبية
http://www.fse.ac.ma/fse_fr/ 

  

http://book.coe.int/
http://www.fse.ac.ma/fse_fr/
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 1الئحة المختصرات
 

رجعي املطار اإل إ م م م
 للمقاربات املتعددة

un cadre de référence 
pour les approches  
plurielles 

 
CARAP 

 A travers les langues et les عرب اللغات والثقافات ع ل ث
cultures 

ALC 

ملركز األوريب للغات ا ح م أ ل 
 احلية

Centre européen pour les 
langues vivantes 

CELV 

اإلطار املرجعي  إ م أ م ل
 للغات األورويب املشرتك

Cadre européen commun de 
référence pour les langues 

CECR 

 
 

  

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



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 تقديم عام.1
 

 إ م م مارد في قلب الكفايات والمو ي المرجعاإلطار  1.1
 

يقوم  2رهن إشارة املدرسني، ومكوين املدرسني واملسؤولني الرتبويني جمموعة أدواتإ م م م يضع فريق مشروع 
للكفايات واملوارد  ُسلَِّميا( جزئيا)و  نسقيا تقدميابدور مركزي، بوصفه الكفايات واملوارد يف  ياملرجعاإلطار فيها 

  3.ربات املتعددةاملقاعرب اليت ميكن تطويرها 
 

  إعداده خالل مشروع ، متم إ م م مل  أول منتوج َكوَّنهو الذي   ياملرجعاإلطار ن هذا أ أضف إىل ذلك
 َكوِّنوتُ (. tmhttp://archive.ecml.at/mtp2/ALC/Default.h) 8007إىل  8002من ( عرب اللغات والثقافات) ل ث ع

 على، أيضا، فهي مقدمةواصفات املوارد  أما. من الوثيقة احلالية 0و  8واصفات الكفايات واملوارد اجلزأين 
أما باقي . تيسر البحثفائقة  [إلكرتونية]نصية حيث تستفيد من بنية ( http//carap.ecml.at) إ م م مموقع 

مت إجنازها خالل الربنامج الثالث على  فقد -الفوقي[ اإللكرتوين]النصي مبا فيها هذا التقدمي  -األدوات األخرى
 . 8011و 8002بني  ،( م أ ل ح)املدى املتوسط للمركز األوريب للغات احلية 

 
مقاربات تتعلق بأربع تقرتح موادا ديداكتيكية  اليت مواد ديداكتيكية على األنرتنيت -إ م م م قاعدة املعطيات إن

إىل املواد اليت متكنهم من تنفيذ أنشطة  سهولة يف الوصول املدرسني منح هتدف إىل وعة،متنيف لغات  ،متعددة
 يةفعلال -رفاعاملو  ،السلوكية -رفاعامل، مساعدة املتعلمني على امتالك املعارف هبدف الدراسي داخل الفصل

وحتيل كل املواد الديداكتيكية . عددةقابلة للتطوير عرب املقاربات املت" موارد"باعتبارها اإلطار املرجعي اجملدولة يف 
 .اإلطار املرجعيواصفات موارد  علىاملقرتحة بوضوح 

 
ة ة التكويندَّ عُ تتكون  أو أثناء حصص  اإلنرتنيتيف التكوين الذايت عرب  لالستعمالجمزوءات قابلة  من ِعدَّ

 يف الغالبا تبدوو ، (دفحسب اجملزوءات واجلمهور املسته)ودون أن تكون دائما الزمة . التكوين باحلضور
 .ال للمواد املقرتحةمفيدة لضمان استعمال فعم 

 
 -السلوكية واملعرفة -املعرفة ،لوائح املعارفتناول  تعيد التعلمات خاللاملوارد  – إ م م مالوثيقة على األنرتنيت 

يسمح التمثيل اخلطي و . فوقية  [إلكرتونية] وأيضا يف صورة نصية -احلايل ياملرجعاإلطار الفعلية املدرجة يف 

                                                 
2

 .يف  نسخة ورقية( م أ ل ح) وبعضها نشره املركز األوريب للغات احلية . /http//carap.ecml>atودة على املوقع مجيع هذه األدوات موج 
من اإلطار  حمدودةعلى مناطق منصبة )زئية  جلمية س وعرضت  مربرات كون 2.1 موارد يف /ونعرض للتمييز كفايات. أسفله 8.1نتحدث عن املقاربات املتعددة يف النقطة س 3
 .1.8.2يف الفصل هي  الوحيدة اليت بدت ممكنة ( ملرجعيا

http://archive.ecml.at/mtp2/ALC/Default.htm
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موجهة طبعا، تقريبية و  بكيفية تبقى،) مقرر املتعلمالذي تتبناه بتحديد موقع كل عنصر من هذه العناصر داخل 
 (. جتربة املؤلفني فقط بواسطة
عرض تفصيل كل أداة ي الذي لالستعمالمقدمة  - إ م م مكتيب الهلذه اجملموعة، حنيل على  لتقدمي كامل

 .االستعمالقدم أمثلة عن يو 
  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 المقاربات المتعددة  2.1

 
 4تقديم موجز 1.2.1

 
يف  ،تشركتعلمية -أنشطة تعليمية تستخدماليت ديداكتيكية القاربات املنسمي مقاربات متعددة للغات والثقافات 

  .والثقافية من التنوعات اللغوية( أكثر من واحد)= عددانفس اآلن، 
 

 ،الديداكتيكي املسارواليت يكون موضوع اهتمامها الوحيد يف " أحادية"ميها نقابلها باملقاربات اليت ميكن أن نس
تقديرا خاص عندما هذه املقاربات األحادية نالت  .مأخوذة بشكل معزول خاصة، واحدةأو ثقافة  واحدةلغة 

 .مقصى من التعلييوكل جلوء إىل اللغة األوىل  5كل ترمجة،  وأصبحت التواصليةمث البنيوية  الطرق طورت
 

املقاربة األوىل هي، . تطور ديداكتيك اللغات، خالل الثالثني سنة األخرية، إىل بروز أربع مقاربات متعددة ىأد
قد و . معروفة بشكل جيدوتبدو نتيجة لذلك اللغات  ديداكتيك كان هلذه املقاربة تأثري مؤكد على ،ثقافية -بنيال

 وجب تتعلقعلى ظواهر  االرتكازادئ ديداكتيكية تدعو إىل على مب تقومالبدائل تشرتك يف كوهنا  عددا من عرفت
استعمال بهذه املبادئ، أيضا، ُتشيد كما . ثقايف آخر وأخرى تتعلق جبظواهر ثقافية لفهم  أجواءأو عدة 

 6.بني أفراد ميتلكون خلفيات ثقافية خمتلفة االتصالالتفكري يف أوجه  تعزيزاسرتاتيجيات موجهة ل
 

 باليقظةيتعلق األمر . حنو اللغة، دون شك، من اآلن، تقدميا مفصال أكثر أكثراألخرى، املوجهة املقاربات تستلزم 
 قررامل أثناءاملكتسبة  للغات ةجمَ د  مبالديداكتيك الُ بني اللغات اليت بينها قرابة ووبالفهم املتبادل  ،اللغات يف
  .وبعدهدرسي امل

 
 ُ مساعدة املتعلم إىل  دف، هتاملقاربات الثالثة األخرىأكثر من  ،ى األرجح، املعروفة، علة للغاتجمَ د  الديداكتيك امل

 هدفستسواء كان ي) دراسي برنامجمن اللغات، تلك اليت نسعى لتعلمها يف محدود على إنشاء روابط بني عدد 
َدرََّسة أوتدريس " كالسيكية"بطريقة 

ُ
 جزئيةكفايات يستهدف  كان  نفس الكفايات بالنسبة جلميع اللغات امل

                                                 
4

 .اليت ميكن أن نعود إليها لبعض اإلضافات مقدمة لالستعمال -إ م م ممع بعض االختالفات، ُأِخَذ النص احلايل من تقدمي املقاربات املتعددة يف مقدمة  
لن نفعل ذلك، نظرا لكون . املقاربات املتعددةعدد ضمن  ترمجة-حنوالكالسيكية أنه جيب علينا أن نعد املنهجية لغوي، ميكننا اعتبار  تنويع" أكثر من"مبا أن الرتمجة نشاط يقتضي  5

ومع . ملنهجية، وهذا ما ال يقوم به تقليديا مترين الرتمجة البسيط يف تلك ا(أو أكثر( )ثقافتني)، يقتضي األخذ بعني االعتبار وبشكل شامل لغتني "( مقاربة)"املصطلح الذي اخرتناه 
 .التعلم، نقطة انطالق ممتازة للتفكري املقارن حول اللغات والوعي باخلصوصيات ذات الطابع الثقايف-ذلك، نعتقد أنه من املمكن أن تكون الرتمجة، يف بعض مراحل التعليم

 انظر مثال  6
 Bayram, 2003, 2010; Zarate et al 2003. 

لتعليم اللغات، هندف إىل أن جنعل من املتعلمني ' البعد البينثقايف'باالرتباط ب Bayram, Gribkova & Starkey (8008 :2:) فحسب تعريف بريم، كريبكوفا وستاركي
 ]...[.متكلمني أو وسطاء أصحاب ثقافة بينية، قادرين على االخنراط يف إطار مركب ويف سياق هويات متعددة، 



11 

 

 

 كف     و و رد

لتسهيل الولوج إىل لغة ( أو لغة املدرسة)على اللغة األوىل  رتكازاهلدف، إذن، هو اال(. بالنسبة للبعض منها
يف املتبادل  ميكن أن يظهر هذا اإلرتكاز)أجنبية أوىل، مث على هاتني اللغتني لتسهيل الولوج للغة أجنبية ثانية 

 (.1220، رويل)بداية الثمانينات  يف E. Roulet رويل.إ مالأعدافعت، من قبل، االجتاه  هذا يف. (االجتاهني
باعتبارها  اللغة اإلجنليزية بعد اللغة األملانية املنكبة علىهذا املنظور، تندرج اليوم العديد من األعمال  يفوأيضا 

 ,Neuner & Hufeisen نونري وهوفستني ، مثل أعمالاللغات الثالثةعلى  املنكبةانظر األعمال )لغات أجنبية 
2004.)

7
 

 
ثَ َلة العالقات بني لديها اليت ( أو املتعدد اللغات)اللغة  ئيالثنا مناذج التعليموجندها أيضا يف بعض  هاجس أَم 

 (.Cavali 2007كفايل )لبناء كفاية لغوية متعددة حقيقية ( وتعلمها)اللغات املستعملة 
 

مال موازيا على لغتني أو عدة لغات من نفس األسرة اللغوية ع بني اللغات ذات القرابة الفهم املتبادل مقاربةتقرتح 
أو ) األمملتعلم االيت تنتمي إليها لغة  اللغوية ، سواء تعلق األمر باألسرة(اللغات الرومانية، اجلرمانية، السالفية، اخل)

لنفس  لالنتماءيا امللموسة املزا من االستفادةميكن و . من قبللغة تعلمها املتعلم اللغوية لسرة األ، أو ب(لغة املدرسة
أساسا القدرة على  الفوائد املستهدفة ختص. واليت نسعى لتنميتها نسقيا -تلك املتعلقة بالفهم -األسرة اللغوية

منذ النصف الثاين من التسعينيات، رأينا كيف تطورت ف. التعبري على لكن قد يكون لذلك تأثريات إجيابيةالفهم، 
يف فرنسا ويف بلدان أخرى ذات ، (مبا يف ذلك طلبة اجلامعة)نسبة للمتعلمني الكبار ابتكارات من هذا النمط بال

تلك  قد مت دعم العديد منو . لغات التينية، وأيضا يف أملانيا ويف الدول االسكندينافية والناطقة بالسالفية
 يفاليقظة بعض مواد يف  املقارباتوجند مثل هذه (. برنامج االحتاد االوريب)على املستوى األوريب  االبتكارات

  8.لفهم املتبادلا مبقاربةغري مهتم كثريا ، اآلن، حلد مازال ، إال أن مجهور املتمدرسنياللغات
 

َم حسب التعريف الذي  بشكل موسع  مكنت من تطويرهايف إطار املشاريع األوربية اليت  ،لليقظة يف اللغاتُقدِّ
 نتحدث عن ،(Candelier( ب8000أ و8000)، كوندوليي Evlang et Janua Linguarum انظر خاصة الربامج)

وهذا ال يعين أن  .للغات اليت ال تطمح املدرسة إىل تدريسها خيصص جزء من األنشطة عندماللغات يف ا يقظة
لكنها ال . شمل كذلك لغة املدرسة وكل لغة أخرى يف طور التعلمت اقوم على هذه اللغات فقط، بل إهنت املقاربة

... فهي تدمج أنواعا من التنوعات اللغوية األخرى، لغة األسرة، ولغة البيئة". املتعلمة"هذه اللغات  تقتصر على
عشرات  -عليها االشتغالونظرا للعدد املهم من اللغات اليت على املتعلمني . ولغات العامل، دون إقصاء أي منها

 استقباالباعتبارها أساسا  ُمصاغة". قصوى"ة مقاربة متعددمبثابة  يف اللغاتتبدو اليقظة  -غالبا ،من اللغات

                                                 
7

 انظر أيضا 

Castellotti, 2001; de Piertro, 2009; Forlot, 2009; Kervran & Deyrich, 2007; Wokusch, 2005. 
8

 انظر 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. 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

يف السياق أفضل،  كقيمة موجهة العرتاف،  منذ بداية التمدرس!( وتنوع لغاهتم)لتالميذ يف إطار تنوع اللغات، ل
  حضرييمن التنوع مثل  و ،[األلوفون]الميذ الناطقني بلغة أخرى تلمن طرف ا "احملمولة"باللغات  ،املدرسي

ُ
 َطوَّرامل

  9.اللغات طيلة مدة التمدرس علمت وتواكب أيضا أن ترقى ميكنو ، االبتدائيةدرسة يف امل
 

الوعي )" language Awareness بشكل واضح حبركة ترتبط اليقظة يف اللغاتأن وجتدر اإلشارة أيضا إىل 
وجاميز ، Hawkins 1222  هاوكينز انظر)يف اململكة املتحدة خالل الثمانينيات هاوكينز .ا إاليت مهد هل "(اللغوي

فرعية من جمموعة اليوم،  ُتكوِّن باألحرى، اليقظة يف اللغاتنعتقد أن  إال أننا(. James & Garret 1991وكاري 
لساين أكثر منه توجه -ذات توجه نفس أعماالتنتج ، اليت Language Awareness الوعي اللغوي منظور

 يف برنامج اليقظةاملدافعون عن  وهلذا فضل. عدد من اللغاتتعلم لأساسا مواجهة امل تقتضياغوجي، واليت ال دبي
 .awakening to languagesاليقظة يف اللغات  مصطلحمصطلحا اجنليزيا آخر لتسمية مقاربتهم وهو  اللغات

  
واد إذن تعليم تدرس فيه املواد املصطلح عليها بامل)بعض مقاربات التعليم الثنائي اللغة أن أشرنا أعاله، أننا نعترب 

غري بني تدريس املواد التوحيد ، ميكننا الكيفية وبنفس . ديداكتيك املدجمةال قد تندرج يف إطار( غري اللغوية بلغتني
أو (  ConBat+ du CELV: http://combat.ecml.atانظر مشروع) اليقظة يف اللغاتمن منط  مع مقاربة اللغوية

www.euro: Euromania- موقع انظر)غات ذات القرابة بني الل املتبادل الفهمقاربة مب ذات صلةمقاربة 

mania.eu/.) 
  

                                                 
9

  انظر أيضا  

Perregaux et al. (dirs), 2002; de Pietro, 2003; Kervran (coord), 2006; Candelier, 2007; موقع EDiLiC, EOLE, 
Discovering language, The language investigator. 

http://www.euro-mania.eu/
http://www.euro-mania.eu/
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 كف     و و رد

 وتطوير الكفاية متعددة اللغات ومتعددة الثقافاتالمقاربات المتعددة  2.2.1

 
( اللغات والثقافاتعرب ) ع ل ثمشروع  ضمن إ م م ماإلطار املرجعي احلايل  وضع رنا بذلك أعاله، متم كما ذكَّ 

مدى متوسط للمركز األوريب للغات احلية على الربنامج الثاين  ضمنيندرج هذا املشروع .  2007إىل 2004من 
كلي حنو تصور   التطور َكوِّنهالذي يُ  رئيسيتغيري األمنوذج الاملشاركة يف اخلاصة به إىل  وتدعو املناقصة ،(م أ ل ح)

 .املمكنة لتعاونأوجه ا عمالاللغات، قصد است كلوتعلم اللغات، الذي يدمج تعليم لتعليم 
 

 "فاصلةال"رؤية الهو التخلي عن  10،(اليوم متواصالالذي الزال ) ما كان على احملك يف هذا التغيري لألمنوذج 
 املرجعياإلطار اليت يتصور هبا  طريقةفايات األفراد يف اللغات والثقافات، إنه ختل ناتج منطقيا عن الك/لكفاية

من  ال ترتكز على جمموعةفهذه الكفاية : الكفاية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات األورويب املشرتك للغات
متعددة اللغات ومتعددة الثقافات  واحدةكفاية   علىنفصلة حسب اللغات، بل امليزة و اتماملتواصلية اللكفايات ا

، انظر أيضا من 129 :2001 , اجمللس األوريب Conseil de l’Europe)اللغوي املتوفر  السجلجمموع  شملتاليت 
 (.Coste، Moore et Zarate 1997  كوست، مور وزرات  قبل

 
: Beacco & Byram 2007 بياكو وبريم)با و دليل صياغة السياسات اللغوية الرتبوية يف أور ونعيد هنا ما ورد يف 

معاجلة  أن ال تظل التنوعات اليت تكونه  [غاتالذي يطابق الكفاية متعددة الل ] دبري هذا الرصيدتيقتضي : (70
بكيفية معزولة،بل رغم أهنا تكون مُمَيَّزة عن بعضها البعض، فإهنا تعاجل باعتبارها كفاية واحدة، متوفرة للفاعل 

  .املعيناالجتماعي 
 
 الكفايةيا يف بناء املقاربات املتعددة، كما مت تعريفها أعاله، تلعب دورا أساس هناك شيئ  أوضح من قولنا أن يسل

التنوعات بكيفية معزولة إذا  معاجلةتم تألنه كيف نضمن أال . لكل فرد من األفراد املتعددة اللغات والثقافات
 .؟األحاديةمتسكنا باملقاربات 

 
 اليت تصفها أدوات اجمللس األوريب،[ الكفاية]تعددة اللغات هي تلك املبعبارة أخرى، نعتقد أنه إذا كانت الكفاية 

جيدر، ملساعدة املتعلم على بناء وإغناء كفايته املطلوب،  عاونالت إمعىن ملبد أن نعطي، حقا، رغبنكنا وإذا  
 :السلوكية -الفعلية واملعارف -املعارف، من املعارف ترسانة، محله على بناء باستمراراخلاصة املتعددة اللغات 

 
 ؛"(عرب ثقافية"و" عرب لغوية" ،"َعب  رَ "ع ترسانة من نو )الوقائع اللغوية والثقافية عامة حول  •
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ثقافية، وال  -نتحدث اليوم عن كفاية متعددة الثقافات وبني. (Beacco et al., 2010) لتطوير وتنفيذ املناهج الدراسية لتعليم متعدد اللغات وبينثقايفانظر مثال الدليل األخري  
 .ونستعمل املصطلحني، حبسب األعمال اليت نرجع إليها . نتحدث عن كفاية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

( أو بعض مظاهر لغة أو ثقافة خاصة)يف لغة أو ثقافة خاصة /حولاملكتسبة  املهارات تسمح باالرتكاز على •
 "(.ثقايف-بني"و" لغوي-بني" "بيين"من نوع  ترسانة) أخرى [ لغة أو ثقافة]قصد الولوج بسهولة إىل 

 
يكون الفصل الدراسي  مار إال حينوَّ طَ تُ أن ، طبعا، هاالسلوكية ال ميكن -لفعلية واملعرفةا -املعرفة ،مثل هذه املعارف

مقاربات مبعىن، يف إطار . هو مكان الختبار متزامن وإقامة عالقات بني عدد من اللغات وعدد من الثقافات
 .لثقافاتاللغات و ا متعددة

 
فيها إىل إظهار أن  ىسعن( الفصل األول)فحات بعض الص -مدخل إىل االستعمال – إ م م موجند يف كتيب 

تكون أداة ضرورية لوضع  -، الذي ميثل أداة مهمة لتطبيقها يف التعليمإ م م م ومن متة  -املقاربات املتعددة 
سياسات لغوية تعليمية تستجيب للغايات الرتبوية واالجتماعية اليت نعتربها أساسية واليت يعمل اجمللس األوريب على 

 .لكل متعلم ثقافية -بنيها عرب الدعوة إىل تطوير كفاية متعددة اللغات و تعزيز 
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 كف     و و رد

  إطار مرجعيالى  حاجةال 3.1

 
 ؟حاجةأية  1.3.1

 
من األعمال، النظرية والتطبيقية، خبصوص كل مقاربة من خمتلف املقاربات املتعددة  عددإذا كنا نتوفر اليوم على 

خارج )يوجد حلد اآلن  فإنه ال، (أعاله 1.2.1بليوغرافيا املقدمة يف انظر بعض عناصر البي)لغات والثقافات ال
عرب مقاربات متعددة  قابل ألن يَُطوَّرالفعلية  -السلوكية واملعرفة-املعرفة ،أي إطار مرجعي للمعارف( مشروعنا

 .لغات والثقافاتال
 

 ركزيامل طابعهعلى  اقافات الذي برهنَّ ال الرتبية على اللغات والثجمل بالنسبةمثل هذا اإلطار املرجعي،  غيابإن 
إىل حتقيق  وهتدف للكفاية اللغوية والثقافية لألفراد التصورات احلديثة ترتكز على كل مقاربة ديداكتيكيةل بالنسبة

 .تعلم اللغات والثقافات -عائقا مهما يف تعليميشكل األهداف والغايات اليت حددها اجمللس األورويب، 
 

ومبا أن هذه املقاربات ترتكز، كما . تطرح فيما بينها إقامة تعاونمسألة  إنمقاربات متعددة، فعدة مبا أنه توجد 
 رتقبالذي من امل( الثقافية يف األنشطة الرتبوية ذاهتا/الربط بني عدد من التنوعات اللغويةأي )رأينا، على نفس املبدأ 

، هذه املقارباتوإذا كان مؤسسوا، . يفية غري منسقةبك نفيذهاأن تكون له آثار خاصة، فسيكون من التهور حماولة ت
إحدى )اخلاص  رهممسا واصلةمب استطاعوا أن يكتفوان مبسح ميادين جديدة، و منشغل يف مرحلة أوىل، وهم 

، فإن جمموع احلقل هو الذي ينبغي التفكري فيه اليوم، مبا يف ذلك ربط هذا احلقل بتعليم (املقاربات األربع املذكورة
الفصل ) لالستعمالمدخل  – إ م م م كتيبمن   بأكملهوقد خصص فصل . أخرى تعليميةاخلاصة ومبواد  اللغات

لن جند . بني التعلمات فصلالتتوخى عدم  مناهجلكيفية اليت ميكن أن تساهم هبا املقاربات املتعددة يف إعداد ل( 0
تعليم لغوي شامل، بل سنجد، كذلك، ذ يف تصور وتنفي إ م م م املتعددة واملقاربات  إسهامفقط تأمالت حول 

تقدميا للمناهج احلديثة املتبناة يف كاتالونيا ويف سويسرا الفرنكوفونية، واليت ميكن أن تعترب كإجنازات فعلية أوىل ناجتة 
 . عن مثل هذه التأمالت

 
 :ميكن االستغناء عنهاحبسب هذه النتائج، ميكن أن نؤكد أن إطارا مرجعيا للمقاربات املتعددة ُيَشكِّل أداة ال 

 
، اكتساب خمتلف املعارف، تدرجياليت تربط، مبا يف ذلك من منظور  الرتبوية املساراتإلعداد بالنسبة • 

 ؛(بسهولة أكثر /حصريا)اليت تؤدي إليها املقاربات املتعددة  فعليةال -، واملعارفسلوكيةال -املعارف
 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

بني هذه املقاربات وتعلم الكفايات اللغوية التواصلية يف لغات خاصة للربط بني املقاربات املتعددة ذاهتا والربط  •
 اتماساهإوكذلك وبكيفية أوسع، بالنسبة للربط بني ( وداخل الفصل ،ربط تصوري وتطبيقي، يف املناهج)

 .املواد غري اللغوية اتماساهإاملقاربات املتعددة و 
 

 :مرجعي للكفاياتيندرج يف تقليد ما ميكن تسميته بإطار من هنا، ميكن أن نعترب أن هذا اإلطار املرجعي، الذي 
 
  ،حيث)هن بعد على إمكانياهتا بشكل كاف ربَ املقاربات املتعددة اليت مل ي ُ  أمهيةميكن أن يساهم يف االعرتاف ب• 

دل بني والفهم املتبا اليقظة فىي اللغاتمقاربتني اثنتني من بني هذه املقاربات، ومها يف الغالب، كان ينظر إىل 
 ؛(حتسيس فقطجمرد  على أهنمااللغات ذات القرابة، 

ملف اإلجناز أو  اإلطار املرجعي األورويب للغات، خصوصا، تشكلأساسية لألدوات املوجودة اليت  تكملةميثل • 
متعددة كفاية ال، اليت ال زالت مستمرة، رغم التأكيد على املبدأ املذكور أعاله خبصوص طبيعة األورويب للغات

مدخل إىل  إ م م م انظر)، لغة جتاور لغة أخرى اللغوية بلغة جتاورية قدراتيف معاجلة ال ،للغات ومتعددة الثقافاتا
 (.2النقطة  -املقدمة – االستعمال
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 كف     و و رد

 
 ألي مستعملين؟ 2.0.1

 
 :ملختلف الفاعلني يف املشهد الرتبوي  ع ل ثيتوجه اإلطار املرجعي املعد يف إطار مشروع 

 
وزارة، وكالة، )يعمل على إعداد مناهج أو برامج مدرسية يف كل مؤسسة تتكلف هبذه املهمة لكل شخص  •

 ؛...(معهد
 
، سواء تعلق األمر بأدوات موجهة، (يف القطاع العام أو اخلاص)لكل شخص يعمل على إعداد مواد ديداكتيكية  •

كما رأينا، جيب مبا أنه ، وجهة النظر هاته، من "تقليدية"أكثرأو مواد تعليمية  املتعددةخاصة، لتطبيق املقاربات 
 ؛املتعددةاملقاربات ومع / ب ربط تعليم اللغات

 
باملواد  ارتباط، يف (أو مواد أخرى، الذين يتساءلون عن األبعاد اللغوية لتدريسهم -كل لغة–اللغات  ) ملدرسي• 

)http://carap.ecml.at/Components/tabid/2668/language/fr-الديداكتيكية املوجودة على األنرتنيت 

 )FR/Default.aspx ؛ إ م م م طرف مشرع املقرتحة عليهم من 
 

م يتعلق األمر بدع. م الأ من قبل ددةمتعمقاربات  قد مارسواملكوين املدرسني، سواء كان هؤالء  •
 آخرين على ذلك؟ حث و اتاالبتكار  املنخرطني سابقا يفاملكونني /املدرسني

 
مبا أن )مدرسي  -، ميكن أن يهم جمال تدخل األشخاص املعنيني أي مستوى مدرسي أو خارجاحلاالت األربعةيف 

لغوية والثقافية أيضا، مبا أن املنظور هو منظور الرتبية ال ،يهمو  .(مقررات تدريس اللغاتيصلح جملموع  إ م م م
، بل كذلك لغات التمدرس اللغات األجنبية أو اللغات الثانيةلغات كيفما كان وضعها، ليس فقط ال، الشاملة

 (.لغات املهاجرين، اللغات احمللية)[األلوفون]الناطقني بلغات خمتلفة ولغات أسر التالميذ 
 

 .إن املتعلمني هم املستفيدون النهائيون من مقرتحاتنامن هنا، طبعا، وعرب هذه اجملموعات األربعة من املستهدفني، ف
  

http://carap.ecml.at/Components/tabid/2668/language/fr-FR/Default.aspx
http://carap.ecml.at/Components/tabid/2668/language/fr-FR/Default.aspx


 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 اختيارات نظرية-كفايات وموارد  1.1
 

-الكفايةملفهوم  اإلمكان، تصور واضح ومتني ومنسجم، قدر على االستناداملرجعي من  اإلطار جيب أن يتمكن

إال أن هذا . م إ م مة ملشروع أوبالنسباإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات،مفهوم مركزي سواء من منظور ك
عرف استعماالت متنوعة بشكل خاص، وغامضة يف معظم ي -املستعمل اليوم يف سياقات متعددة -املفهوم

 11.وهو موضوع نقاشات عديدة وأحيانا حادة. األحيان
 

التصورات و  املعاين، أن نقوم بفحص خمتلف إ م م موكان علينا، نتيجة لذلك، خالل املرحلة األوىل من إعداد 
لن نعود هنا إىل  12.أن تفيدنا كذلك هاميكن تكامليةلكفاية، وملفاهيم جماورة أو لملفهوم هلذا ااملستعملة، حاليا، 

ن من فهم ما هو كِّ ميَُ  إىل مفهوم إجرائي نحن حنتاج لبناء نظامناف: املسألة، ألن غرضنا ذريعي باألساس
 داخل الفصل لالشتغالما هو قابل ألن يكون موضوعا  وفهم، خصوصا، عرب املقاربات املتعددة،مستهدف 

أوىل، على االختيارات النظرية اليت  بدرجةسنركز هنا، . املرجعياإلطار يدخل يف سبعبارة أخرى، ما  -الدراسي
ذه القضايا هل عرضاحلقيقية، اليت نصادفها حني ن ،دون أن ندعي مطلقا أننا قمنا حبل الصعوبات –توصلنا إليها 

 .يل القارئ املهتم إىل الوثيقة املشار اليها يف النقطة السابقةوحن –
 

أوال، جتنب استعمال مفهوم الكفاية بشكل جد موسع،  ،من بني اختيارات نظرية أخرى، أردنا ،ذا الغرضهلإذن 
املفهوم " ييعمت"مما ينتج عنه حتما  -الفعلية األكثر بساطة-انطالقا من املكونات األكثر تعقيدا لإلنسان إىل املعرفة

 . لدرجة يصبح معها ملتبسا وغري مفيد مبا يكفي
 

وحدات معقدة شيئا ما، وهي تشمل الفرد يف كليته  -بشكل جوهري نوعا ما -بالنسبة لنا، متثل الكفايات 
تنوعة موارد م تفعيلفيه؛ إهنا تقوم، يف هذه األوضاع، على  َفعَّلُ ت ُ ومرتبطة مبهام واردة اجتماعيا يف السياق الذي 

كاستعمال )   أو خارجية( السلوكية-الفعلية واملعارف-ذات صلة باملعارف، املعارف) ميكنها أن تكون داخلية 
 13...(. القاموس، أو اللجوء إىل وسيط

 
                                                 

مفهوم الكفاية إن : Bronckart et Dolz( 1222)حميال على برونكارت ودولز  M. Crahay( 8001)كراهاي . هنا على سبيل املثال، يف هذا الصدد، ما يقوله م 11
يبدو ]...[ : ويضيف(. 11. ص)اقع متعارضة متثيل خرج من مغارة علي بابا التصورية اليت من املمكن أن جتد فيها كل التيارات النظرية يف علم النفس متجاورة، حىت ولو أهنا يف الو 

 والذي يستقبل)...( " الوظائف النفسية العليا"لية التكوين باستخدام مصطلح ينتهى إىل تعيني كل جوانب ما كان يسمى سابقا منطقيا يف إشكا "التفكري"أنه ال ميكننا  ،لنا، واضحا
 .(01. ص( )االجتماعية أو النفسية)وبوضع حمدداهتا ( فعلية، سلوك، اخل-معرفة، معرفة)ويلغي يف نفس اآلن جمموع االختيارات اإلبستمولوجية اخلاصة بوضع هذه الوظائف 

، (مثال Hymesهيمز انظر، الكفاية التشومسكاوية، املراجعة من طرف السوسيولساين )يرتبط تباين هذا املفهوم، أيضا، بتارخيه املعقد واملقرتض، يف نفس الوقت، من اللسانيات 
 .و من بيئة العمل( انظر تقييم كفايات الفرد)وبنظريات التأهيل املهين 

  دانظر يف هذا الصد .12
 Candellier [coord], 2007. A travers les langues et les cultures/ Across Languages and Cultures, [http//archive.ecml.atlmtp2/ALC/Default.htm]. 
13

من مهامه جدولة أدوات أو  هذا ليسإطارنا  مثلمرجعي فإطار (. سلوكية ومعرفة فعلية- -معارف، معرفة )للتسهيل، نتحدث فقط عن موارد لإلحالة على املوارد الداخلية  
 .خارجية للفرددعامات 
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 كف     و و رد

وتكمن أمهية هذا التمييز يف كونه، يف الواقع،  14(.داخلية)وهلذا الغرض، أيضا، منيز بقوة بني كفايات وموارد 
، وهبذا، فهو يظهر عدم إمكان وصفها يف املعقد واملموقع للكفايات طابعل، من جهة، اليظهر بشكل أفض

من جهة أخرى، فهو يظهر أن هذه الكفايات تستدعي موارد و . فيها َفعَّلاستقالل عن املهام واألوضاع اليت ت ُ 
تقلة عن هذه املهام مس -حلد ما –متنوعة وخمتلفة بالنسبة لكل مهمة ويف كل وضعية، وهي موارد، تبث أهنا 

  15.واألوضاع
 

 مثال
يبدو لنا واضحا، مبا يكفي، أن التواصل يف سياق التعدد  16.مثاال لتوضيح موقفنا حاال لنأخذ

من قبل املشاركني وبشكل  يتطلب -نفسها ةثقافي -والبنيغاية الكفاية املتعددة اللغات –والغريية 
ولكن يبدو لنا ". خمتلف" ،"آخر" ال حنو ما هوانتقعبارة عن  اليت هي التََكيُّفواضح، كفاية 

من هم املشاركون )الوضعية  شكيلةأيضا، وبشكل جلي، أن توظيف هذه الكفاية، يرتبط كثريا بت،
وحسب احلاالت، فإنه سيستدعي . اهلدف من التواصل وباملهمة املنجزة بالتحديدب، و ...(اآلخرون؟

 سلوكات خاصة مرتبطة باختالفات ثقافية عينيعرفة تمالفعلية، -بالنسبة للمعرفة من قبيل،موارد 
أو  (. 2.1م ) معرفة حتليل األصل الثقايف لبعض السلوكات اخلاصةبل وحىت  17،(10. 8 م) 

قصد ° ثقافية-السوسيو/ لسانية-السوسيو°معرفة األخذ بعني االعتبار االختالفاتكذلك، 
ع )إىل حد ما  عدد من الثقافات ختتلفه توجد معرفة أن ،؛ بالنسبة للمعارف(0. 3م ) التواصل

املمارسات °معينة تتعلق ب( جزئيا)° قيم/ معايري/ قواعد°وأنه يف كل ثقافة حيدد الفاعلون  ،(8.2
أن يكون هناك أوال السلوكية جيب  -رفاللمعوأخريا بالنسبة  ؛(2.2ع )° السلوكات/ االجتماعية

املناسبة  والطقوس املتعدد باتباع املواضعات( شفهي غري/ شفهي)استعداد لالخنراط يف التواصل 
التعدد ° وتفاعالت  أن يكون مستعدا ملواجهة الصعوبات املرتبطة بوضعيات، (8.7 م)للسياق
 [حتديد]تعيني °لكن، يف حاالت أخرى، رمبا، ينبغي معرفة . ، اخل(0.7 م)° الثقايف التعدد/ اللغوي

أو،كذلك، إذا أصبح ( 8م ) إىل حدمألوفة  °افاتثق/لغات°يف  °ظواهر ثقافية/ عناصر لسانية °
 [تهياإلحساس باحلرمان من فرد]، يكون مستعدا أن حيس بأن هويته مهددة صعبا الوضع

 ، بعض املعارف مثللكن. حسب السياق، لن تتحقق الكفاية أبدا بنفس الكيفيةف(. 2.0.7 م) 

                                                 
  انظر، بالنسبة لبعض التعريفات األخرى تسري يف نفس االجتاه 14

Beckers, 2002; Jonnert, 2002; Le Boterf, 1994. 
، من جهة أخرى، أن التوكيد على الطابع الفاقد للسياق للموارد و، بطريقة ما، من جهة، أن التمييز املقرتح ليس دائما من السهل إقامته و( 8.8.2أسفله، الفصل )لكن سنرى  15

 .أمثلة ضرورية
 0.8.2هذا املثال سنعاود تناوله بشكل أعمق يف الفصل  16
 .0انظر لوائح الفصل  17



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 -رفامع - االعرتاف بذلكولكن بدرجة أقل، هنا جيب  –وكذلك، ..، اخل2.2 ع أو 8.2ع 
أقل تغيريا  ذلك تبدو رغم  0.7 مو أ 8.7 م سلوكية مثل -رفاومع 10. 8 م و 2.1م  فعلية مثل

 .حسب السياق
 

َفعَّلة،نعترب إذن، لكل غاية مفيدة، أن املوارد 
ُ
ميكنها أن تكون، إىل حد ما، فاقدة للسياق،  الكفايات من خالل امل

وتعلم بفضل أنشطة /، أن تكون موضوع تعليم ميكنها، غالباو . َحكُّمحتديدها حبسب التَ  ومعزولة وجُمَدَولة، وميكن
 .مناسبة

 
هي اليت توجد  -وبالدرجة األوىل الكفاية متعددة اللغات -مبا أن الكفايات . قد يبدو، مثل هذا املوقف، مفارقة

تكون لتعقيدها وتَ َرسُِّخها يف وضعية معينة، أن يف حني أهنا ال ميكن، نظرا ... التعليم والتعلماليوم يف قلب غايات 
رهان  يف النهاية،الكفايات ، هي اليت تكون، ف ،يف الواقع :نتيجة هلذا، جيب أن ندقق أكثر فكرتنا !مباشرة ُمَدرََّسة
أثناء إجناز مهمة، كالبحث، مثال، عن تساؤل  موضع الكفايات هي اليت تكون هذهو . اللغات ةمتعددالرتبية 

لكن، من وجهة نظر ديداكتيكية، فإن املوارد هي اليت ميكن  .ومات داخل نص حمرر بلغة أخرى ال نعرفهامعل
فالتدريس يساهم  -عليها بكيفية صرحية داخل الفصل عرب وضع التالميذ أمام مهام ديداكتيكية متنوعة االشتغال

 .يُ َفعُِّلهاعرب املوارد اليت  كفايات  وضعيف هبذا 
 

 هذا املفهوم نا إذن من فحصاحتفظوأخريا، 
 

 ؛"مموضعة"أن الكفايات ترتبط بوضعيات، ومبهام معقدة، واردة اجتماعيا، وأهنا • 
 ؛د نسيبيأهنا وحدات ذات تعق• 
 

الفعلية، باملعارف -تتعلق عامة، ويف نفس الوقت، باملعارف) داخليةخمتلفة " موارد"( "حتشد)"أهنا تدعو إىل • 
 ؛.(قواميس ووسائط،اخل)  ارجيةخو( السلوكية-املعارفبو 
 

يف  ُمَدرََّسة ها أن تكونميكن( وكذلك استعمال املوارد اخلارجية، وليس الكفايات)أن املوارد الداخلية • 
 .مهام فاقدة للسياق على األقل جزئيا/وضعيات

 
من جانبنا، . مكونات ، أو كذلكمعارفأو  ،استعدادات، أو قدرات أحياناتسمى  املواردنسجل أيضا أن هذه 

  18.مصطلح موارد، ألنه هو األقل إحياء وليس له حكم مسبق يف ما يتعني علينا القيام به تَ بَ ن َّي نا
 

                                                 
18

اليت نراها كمستوى وسط بني الكفايات [ كفاية موسعة]كفاية -ميكرومفهوم نشري أيضا أنه، باملقارنة مع النسخة األوىل من إطارنا املرجعي، أننا ختلينا ، من اآلن فصاعدا عن  
من املوارد األكثر صغرا إىل الكفايات األكثر   وبالتايل نفضل اليوم اعتبار أن هناك نوع من سلسلة متصلة. إال أن هذا املستوى الوسيطي أثبت أنه أقل فعالية وأقل وضوحا. واملوارد
 .مشولية
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 كف     و و رد

، نريد أن املوارد/الكفاياتاملرجعي احلايل، حبسب التمييز بني اإلطار الطريقة اليت نظمنا هبا ( 3.1يف )قبل أن نبني 
 .عدادهنقول كلمة خمتصرة عن الكيفية اليت مت هبا إ

  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

  يالمرجعاإلطار منهجية  1.1
 

 .ةنسقي ةاستقرائيمنهجية  ابأهن إ م م ماملرجعي اإلطار يف إعداد  بناةاملت ميكن وصف املنهجية
 

نسميها هنا )التحليل النسقي حملتوى مئات املنشورات  ،كنطقة انطالق  ،لقد قرر املؤلفون أن يعتمدوا
واليت مجع املؤلفون خالصاهتا اليت تصف الكفايات  .يف امللحق، اليت جند الئحتها (املصادر-املنشورات
 .املستهدفة

 
املصادر، أساسا، من أعمال نظرية وفكرية ذات طابع ديداكتيكي، موضوعها هو املقاربات –تتكون املنشورات

بعض  تدور حولأعمال تقدميية هلذه املقاربات، ومواد ديداكتيكية، وتقارير االبتكار، ومقاالت ) املتعددة
املدرسية اليت متكنت بعض أبعاد املقاربات املتعددة من أن  الربامج/واليت أضفنا إليها بعض املناهج ،...(جوانبها

اكتساب اللغة اليت  توجهلغوي أو  -جتد هلا فيها صدى، إضافة إىل عدد حمدود من األعمال ذات التوجه النفس
ويتعلق األمر باملنشورات احملررة . الثقافات أثناء العمل تسعى إىل وصف اشتغال كفاية متعددة اللغات ومتعددة

 15)، وباللغة األملانية (منشورا 21)، إضافة إىل احملررة باللغة االجنليزية %)30حوايل )يف معظمها باللغة الفرنسية 
 (. عملني منشورين اثنني) وباللغة الربتغالية ( منشورا

 
 120حوايل )، من حجم كبري (Word) الوورد يف ملف حيدو  اجملمعة يف جدول واحد مت دمج اخلالصات

مبساعدة وظيفة الفرز يف )اليت خضعت جملموعة من عمليات التجميع  ،(مدخال 1800صفحة، أي حوايل 
، مما أدى تدرجييا إىل لوائح املعارف، (اتويف بعض األحيان اإلضاف)، مث جملموعة من عمليات الرتكيب (الوورد
 .الفعلية اليت سنجدها فيما بعد -واملعرفةالسلوكية  -املعرفة

 
، Candelier & de Pietro  8011كوندوليي ودي بيرتو  ملزيد من التفاصيل حول هذه العمليات، حنيل على

 .هبا بعض املشاكل عوجلتحيث جند إشارات إىل الكيفية اليت 
 

مبا  ،، جتربة غنيةع ل ثمشروع  ، دون شك، منذ بدايةميتلك احلايل املرجعياإلطار مؤلف من مؤلفي  كان كل
مواجهة /مرجعي بواسطة فقط إحلاقإطار مكنت من بناء واليت وانب متنوعة من املقاربات املتعددة جب ،يكفي

( خطر االنغالق على املعرفة اخلاصة)ا ري مثل هذا اإلجراء، الذي رمبا يكون أسرع، اعترب خط. متثالهتم اخلاصة
التسليم  بأن ما متكن مؤلفون آخرون من كتابته حول هذا املوضوع، مل يكن وغري متواضع، مبا أنه عاد إىل 

 .إ م م م امؤلفو  من قبل ليضيف جديدا ملا كان يعرفه
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 المرجعياإلطار تقديم الكفايات والموارد في  1. 6
 

املقاربات بفضل  اإلسهاماليت منها ميكن  كفايات للبناءيقرتح إطارنا املرجعي، من جهة،  4.1كما رأينا يف 
املشاركة وفقا لتآلفات خمتلفة دائما  املواردمن  19(جزئيا)خرى، جمموعة مهيكلة و متدرجة أجهة  املتعددة، ومن

يف صياغة كفايات معينة نفرتض أنه من املمكن االشتغال عليها كما هي داخل ( حسب املهمة والوضعية)
 .الفصل الدراسي

 
 :املرجعياإلطار ونتيجة لذلك يتضمن 

 
 جدول؛ – الكفايات الشمولية  – 2مقدم يف اجلزء وهو ، جدوال من الكفايات• 
الفعلية، -السلوكية، واملعارف -، ذات صلة على التوايل باملعارف، املعارفواصفات املواردثالث لوائح من • 

 .لوائح املوارد - 3اجلزءمقدمة يف وهي 
 

  – 1ك) ني على التوايل بتدبري التواصلتمرتبط"منطقتني"يف  الكفايات، تنتظم 2كما سنرى بتفصيل أكثر يف اجلزء 
 سجلكفاية بناء وتوسيع -2ك)وبالتطور الذايت الشخصي ( كفاية تدبري التواصل اللغوي والثقايف يف سياق الغريية

على أن بعض الكفايات، طبعا الواردة يف سياق التعدد، تتموضع يف منطقة وسط، ليست (. لغوي وثقايف متعدد
عناصر لمعىن  إعطاءكفاية ) 4 كاملوجودة يف ، مثال، الةإهنا احل. أو يف اجلانبني شيئا ما ،اجلانب أو ذاكيف هذا 
 .أيضا بالنسبة للتعلم لكن، بالتأكيد هذه الكفاية تكون مهمة يف وضعية التواصل، و (أو ثقافية غري مألوفة/لغوية و

 
 ةاللغويية ، ليست مجيعها خاصة بوضعيات التعددراالعتباونؤكد أيضا، أن الكفايات اليت مت أخذها بعني 

أو تواجهنا مهام توظف مثل هذه التعددية، فإننا نفعلها /، حينما نوجد يف وضعية ورغم ذلكإال أنه  .ةوالثقافي
 .م إ م مموارد خاصة واليت، يف جزء كبري منها، هي تلك اليت جند يف  شدونفعلها حب -بانتظام

 
 -معارف، معرفة)متدرجة يف كل جمال من اجملاالت ( جزئيا)ئحة من الواصفات مبنية ووتظهر املوارد يف شكل ال

 .(سلوكية -فعلية، معرفة
 

من  فئاتوتشمل ( اللغة والثقافة )حموريتني ، تتكون الئحة املعارف من جمموعتني فرعيتني 3وكما سنرى يف اجلزء 
التنوع الثقايف  ؛تطور اللغات ؛فهي والتواصل غري الشفهيالتواصل الش ؛اللغة واجملتمع ؛اللغة كنسق مسيولوجيحنو 

 .، اخلالعالقات بني ثقافية ؛والتنوع االجتماعي
 

  ل إ م أ مموصوفة يف العوامل الشخصية، كما هي  االعتباربعني  السلوكية -املعارفتأخذ الئحة 
                                                 

19
 .1.1.1الفصل  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

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

 فهي تكون موجهة، أحيانا، حنو العامل  .اخل ،علىحتفيز ، ل ةقابلي ،اهتمام ب، جتاه، حساسية إىل االنتباهك 
 ..(. الثقة يف)وأحيانا حنو الذات  ..(.جتاهل فضو ) 
 
املقارنة،  ، معرفةحتديد /تعيني ؛التحليل/املالحظةعمليات من قبيل معرفة  الفعلية-رفااملع توافق يف األخري،و 

وتنتهي يتالغوي املباملالحظة وبالتفكري ذات صلة  فئاتتبدأ الالئحة ب. ، اخلمعرفة احلديث عن اللغات والثقافات
 .(معرفة التفاعل)لة بالنشاط يف وضعية تواصلية ذات ص فئاتب
 

 .الثالث أعاله الفئات بني، من جهتها، مبعرفة التعلمتتوزع الواصفات املرتبطة 
 

تعليقات وستقدم  .الفعلية-السلوكية، واملعرفة-رتتيب املعارف، واملعرفةلالقد اخرتنا، بكيفية اعتباطية جزئيا، 
  .4على الكفايات واملوارد، يف الفصل  نيف نفس اآلوتدقيقات متنوعة، تنصب 

  



15 

 

 

 كف     و و رد

 استنتاجيةمالحظات  7.1
 

املؤشرات الضرورية لإلطالع عليه، واليت تتعلق  تقدمي، أردنا إ م م مملرجعي إلطار ايف هذا التقدمي العام ل
ويظهر يف . تهباملوضوعات اليت يدور حوهلا، كوضعه اإلبستمولوجي، وفائدته املبدئية، واستعماالته احملتملة وبني

 .من هذه الوثيقة اإلضافات املوجهة لتعميق، عند احلاجة، فهم بعض جوانبه 4اجلزء 
 

 .املرجعي اإلطار األداة اليت يكوهنا هذا" جودة"فيما يتعلق مبسألة  املؤشراتكخالصة، نريد اقرتاح بعض 
 

والنجاعة   ("إبستمولوجي"بعد )كان من املفرتض أن يوصف ما   التوافق مع: أساسا، ميكن التمييز بني بعدين
 "(.آدائي" بعد)كأداة تدعم اإلجراءات الديداكتيكية 

 
  مصاغ علمياوصف  تقدمي يسلاإلطار املرجعي  طموحف. التباس حمتملجيب رفع فيما خيص اجلانب األول، 

ملتبناة ااملنهجية ك توضح ذل. أو للموارد الداخلية اليت تستدعيها ،املتعددة اللغات األفراد كفاية( أجزاء من)ل 
الكفاية املتعددة اللغات ب املتعلقةالواصفات، القائمة على األهداف املصاغة يف األدبيات الديداكتيكية  فهمل

 20(. 1.1انظر )والبني ثقافية 
 

للمقاربات املتعددة  ؤسسونامل ختصون يف الديداكتيكاملرجعي، هو بالتايل، تركيب ملا يعتقد املاإلطار اهلدف من 
بأهنم  االعتقادوميكننا، بالتأكيد، . أنه من املمكن حتقيقه عرب األنشطة الديداكتيكية اليت يقرتحوهنا -حنن  –

السلوكية والكفايات اليت يهدفون إىل تنميتها تكون العناصر -الفعلية واملعرفة-املعرفة ،يراهنون على كون املعارف
أو ضمان ، (أسفله 2انظر اجلزء ) غوي والثقايف يف سياق الغرييةالتواصل اللما نسميه  تدبرياليت متكن فردا ما من 

الوسائل  -مثلنا متاما –، إال أهنم ال مينحون أنفسهم (املرجع نفسه) لغوي وثقايف متعدد سجل توسيع[ال]بناء و
 الذي مورس هو، فقط، الذي ميكنه يف هناية ديداكتيكيالعمل ال -أو فشل –فنجاح . مسبقاللربهنة على ذلك 

وبدون شك، ميكن أن . رهاهنم مصداقيةقرائن، غري مباشرة مبا يكفي، عن ب زوداألمر، إذا ما حاولوا تقييمه، أن ي
 "اآلدائي"اجلانب  جمال، مسبقا، يف وضعتنا الديداكتيكي  املسارنتائج  عن طريق صداقيةنفهم بأن مثل هذه امل

 .املذكور أعاله
 

فإىل جانب الصعوبات املعروفة، جدا، يف تقييم أي نشاط ديداكتيكي، . يداتعق أقلاألشياء  ليستيف هذا اجملال، 
 -نفسه ياملرجعاإلطار وتشابك عوامل من احملتمل أن تؤدي إىل نتيجة، ينضاف، هنا وضع  تعقيدالذي يواجه 
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من الدراسات ( املصادر املقدمة يف امللحق-انظر الئحة املنشورات)املصادر، عددا جد حمدود -، فإن حمرري اإلطار املرجعي أدخلوا، من بني املنشورات1.1كما رأينا يف الفصل  
( أيضا)تبار هي جد قليلة حىت ميكننا أن نؤكد أن اإلطار املرجعي يعكس مثل هذه الدراسات اليت أخذت بعني االع. لسانية اليت تنصب على اشتغال الكفاية املتعددة اللغات-النفس

 . نتائج حتاليل الكفاية املتعددة اللغات يف العمل 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

تصاغ أن ، ولكنه يتموضع بشكل ما أعلى منها، ويزودها باألهداف اليت ميكن الرتبويةاألداة ليس الذي هو نفسه 
 من حيثاحملصل عليها عند املتعلم  إ م م م والنتائج ياملرجعاإلطار وبعبارة أخرى، هناك فرق كبري بني . حبسبها

هي ويف أحسن األحوال، إن ما نتوفر عليه اليوم، . بناء الكفايات عرب األنشطة املتعلقة باملقاربات املتعددة
، واليت)ظهر للوجود ت إ م م م حىتاملرجعي اإلطار ليت مل تنتظر ا 21هذه املقاربات، مثل لتأثريات آنيةتقييمات 

فيما بعد جتميعها  إ م م ماملرجعي  اإلطار أهدافها، هي بنفسها، تلك األهداف اليت حاول غالبا، صاغت
 (. وتركيبها

 
واردة  لكنهاأقل أمهية،  شك دونإهنا  ،املرجعي إ م م ماإلطار " جودة"ب ذات عالقةهناك تساؤالت أخرى 

الكفايات واملوارد مشولية، ومتسقة  تكونإىل أي مدى : ، ميكن أن تطرح وهيبشكل مباشر لمستعملبالنسبة ل
 ومقروءة؟...

 
 -نشورات، وعلى اخلصوص، العدد املهم من امل( 5.1انظر) املرجعياإلطار وتسمح، دون شك، شروط إعداد 

ما يتعلق باجلانب األكثر موضوعية ملا فياملرجعي اإلطار  موليةشتأكيد ثقتنا يف مستوى باملصادر اليت استند إليها، 
 .تنميتها عرب اللجوء إىل املقاربات املتعددة هندف إىلجمموع املوارد اليت ميكن أن  مبعىنحياول االهتمام به، 

 
ز الذي أجنوالتفكري حول مقاييس التنظيم  للتنسيق العمل اهلام هوثقتنا مصدر ، فإن االتساقأما خبصوص 

 ليس فقط انظر حول هذه النقطة)املصادر،  -نشوراتالذي متثله العناصر املأخوذة من امل اماملنت اخل انطالقا من
التساؤل حول يف ، مع ذلك،  سنستمرو  (.Candelier & De Pietro 2011 كوندوليي ودي بييرتولكن أيضا   5.1

 .تساو حبسب اللوائح أو أجزاء من اللوائحمستوى التفصيل الذي نقرتح والذي من احملتمل أن يكون غري م
 

وكان الدافع الرئيسي لذلك هو مسألة دقيقة موضوع تعديالت  عياملرجاإلطار ه األوىل، كان تانطالقا، من نسخ
ما كان  وعلى عكس. تدرجييا إذن، حتسني املقروئية ،متَّ . ملؤلفنيأحيلت على اتبعا للمالحظات اليت ف، المقروئية

للوائح  رجعي، وعلى اخلصوص بالنسبةامل طارلإل" مبسطة"نسخة نا، مل نعتقد أنه من املمكن إجناز طلب منا أحياي
من جهة أخرى،  .جمهودات القراءةبعض  فرض، وبامسه مل نرتدد يف أوليافتدقيق داللتها بدا لنا متطلبا . الواصفات

أسفله، وإعادة تناوهلا مرتني  3املتضمنة يف اجلزء اللوائح : واصفات املوارد وهي لتقدمي مناذجثالثة نقرتح، من اآلن، 
 .ملرجعيإلطار اتساعد القارئ يف استعماله ل االيت يبدو لنا من طبيعتها أهن -22نصية-على شكل ترسيمات فوق
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   MeiBner & Senger, 2001; ،Bar, 2009، بالنسبة للفهم المتبادل، 2003a  Candellier (dir)بالنسبة لليقظة في اللغات،انظر، مثال،  
22

  إ م م م لتقدمي  يف موقع انظر من جهة ا  

(http//carap.ecml.at ) 

 و

Le CARAP-Les ressources au fil des apprentissages   

 .أيضا موجود على االنرتنيت يف املوقع اإللكرتوين
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 كف     و و رد

 مواضعات خطية 8.1
 

 .( 3اجلزء) جند أسفله املواضعات اخلطية اليت ستستعمل يف لوائح املوارد 
 

  دخصوصيات الموار  1.8.1
 

يف اللوائح هو معرفة إىل أي حد يكون وجود ذلك املورد مربرا بالنسبة  متبىنالسؤال املطروح هنا بالنسبة لكل مورد 
 .لقصدنا من وراء تقدمي إطار مرجعي خمصص للمقاربات املتعددة

 
...( ،لغوية-ت بني، معرفة إجراء حتويالمعرفة املقارنة بني اللغات)إذا كانت بعض املوارد اليت تستعمل عدة لغات 

اللغوي التعدد  حساسية جتاه، وجود تشاهبات واختالفات بني اللغاتب معرفة)التنوع نفسه  تتناولأو تلك اليت 
يف  ،تشرك أنشطةب تقومتبدو غري ممكنة البناء خارج املقاربات اليت  ،...(والتعدد الثقايف يف البيئة القريبة أو البعيدة

، فإنه من املمكن (أعاله  2.1انظر تعريف املقاربات املتعددة ذاته يف)قافية متعددة تنوعات لغوية وث، نفس اآلن
 .تطوير العديد من املوارد األخرى، ويف نفس الوقت، عرب مقاربات متعددة وغري متعددة

 
 تإسهاماتكون  نامن لوائح موارد من شأهنا أن تقصيكان بدال من إقامة ثنائية من املستحيل تطبيقها، واليت  

من ثالث نقط،  يَّةمِ لَّ املقاربات املتعددة فيها ملحوظة، دون أن تكون حصرية على تلك املقاربات، لقد أقمنا سُ 
 :ترد قيمها يف لوائح، بالنسبة لكل واصف من الواصفات

 

املتعددة  قارباتامل إسهام
 ضروري

نصل  أن الالتي من المحتمل بالنسبة للموارد 
 تعددةاملقاربات املبدون  إليها

  

 

 املقاربات املتعددة إسهام
 مهم

الوصول بالنسبة للموارد اليت من املؤكد إمكان 
ولكن ليس بدون املقاربات املتعددة،  إليها

 بكيفية أقل سهولة 
 

 

املقاربات  إسهام
 مفيد املتعددة

املمكن بالتأكيد أن بالنسبة للموارد اليت من 
ولكن قد  بدون املقاربات املتعددة، إليها نصل

بما  امفيد مثل هذه املقاربات  إسهامفيها  بدو،ي
 .اكون مذكور ييكفي كي 

 
  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

الثقافات املعنية، فإذا ما تساءلنا، مثال، /متوسطة، ميكن أن تعدل حسب اللغات انعترب هذه القيم قيم. ملحوظة
  بالعالمة شرنا إليها، اليت أ[بالسمع تحديدمعرفة ال]صور جهرية ° [حتديد]تعيني °حول الواصف معرفة 

بالنسبة للغات اليت تدرس كثريا، لكن،  مفرط كيد لتقييمأخضعت، بالت"    " القيمة  أن سنالحظ.
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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 كف     و و رد

  مواضعات أخرى.2.. 8.1

 
ص/س (ص ليست فئة فرعية ل س) لنفرتض أن س، وأن ص 

  23ثقافية° ظواهر/ خاصيات°معرفة تعيني 
 24لسانية° اشتغاالت/ صور° °حتليل/مالحظة°معرفة 

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

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

  25(!الفرعية للموضوع  -عدم الخلط مع الفئات)الئحة من أمثلة  {…}
احلروف، الرسامات التمثيلية، عالمات ) العالمات اخلطية األولية]حتديد[معرفة تعيني

 26...(الرتقيم
 ...(آداب املائدة، قواعد املرور)تنوع الثقافات  حساسا جتاهأن يكون 

س 
<…>   

 شرح مفردة ما 
انطالقا من >بني عناصر لغتني  غري مباشرمعرفة إدراك القرب اللغوي املعجمي 

 < القرب من مفردات من نفس العائلة املفرداتية
 (أو في مالحظات)تدقيق /كل تفسير آخر <...> 

 <ينطبق على اللغة والثقافة>بدل جهد يف إقناع مقاوماته اخلاصة جتاه ما هو خمتلف
 يشكل جزءا من الواصف (…)، اجلزء بني <…>باالختالف عن )جزء اختياري  (…)

/ لغات أخرى° عن مواجهة ل يتولدغناء الذي ميكن أن اإل حساسا جتاهأن يكون 
ون مرتبطة بالتاريخ الشخصي أو خصوصا حينما تك)° شعوب أخرى/ ثقافات أخرى

 ( الدراسي العائلي لبعض التالميذ داخل الفصل
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 .متعريات صرفية  ذات طبيعة حنوية: داخل الكلمة)...(  
24  ضرورية  لتحديد مصطلحني أو أكثر يكونان متناوبني. 

     حتدد أجزاء تامة من واصف حيتوي على جعل مصطلح يف تناوب. 
 :جيب أن نستطيع التمييز//. أجزاء الواصف املعين توسم ب        

 اشتغاالت لغوية/صور حتليل/ مالحظةمعرفة -     
 اشتغاالت لغوية/صور حتليل/ مالحظةمعرفة -      

 .يف حني أن املتحجر هو مقولة فرعية لرسامة التأويل. ة فرعية من عالمة خطية أساسيةاحلرف هوعالمة خطية أساسية، ليس مقول  25
 .تعين أن الالئحة غري مغلقة >>   << 26



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

  جدول -الشاملةكفايات ال. 2
 

بشكل خاص،  أن تطويرها يكون معززا،بدو لنا يواليت  شاملةكفايات   نعتربهما يتعلق األمر هنا بتقدمي جمموع 
يف  -فنفس هذه الكفايات: يتعلق هنا بعالقة حصريةال  أن األمر على الفور، ؤكدون. باستعمال مقاربات متعددة

وعلى العكس، إن املقاربات املتعددة ميكن أن تساهم أيضا عرب مقاربات أخرى، تطويرها ميكن  -بعض وجوهها
 .كفايات أخرىتنمية  أيضا، ولكن بكيفية تبدو أقل حسما، يف 

 
جند يف و . ن تربر وتوضح اختياراتناأهنا أشبعض التعاليق اليت من  وتليهاتعرض هذه اجملموعة يف شكل جدول 

 الكفاياتتصورنا للربط بني  -وإىل حد ما، تسويغ –مثاال موجها لتوضيح من ناحية أخرى،  ،2.4الفصل 
 .املواردو
 

. املرجعياإلطار ليس من السهل حتديد مستوى التعميم الذي جيب أن منوضع فيه الكفايات الواردة يف مثل هذا 
فالكفايات جيب أن : يارنا قبل كل شيء على مقاييس واقعيةتخا قوممطلق وموضوعي؛ ويقياس مفال وجود ألي 

تكون عامة، مبا يكفي، لكي تنطبق يف وضعيات ومهام عديدة، ولكن ليس معناه أن تكون عامة لدرجة تصبح 
يف الواقع سلسلة  ياتالكفاو املوارد، تشكل  (تقدمي عام – 4.1انظر الفصل )كما رأينا و ... فارغة من أي حمتوى

وبكيفة ما، يبدو لنا أن أي ترتيب للموارد قد . الكفايات األكثر عموميةمتصلة من القدرات األكثر بساطة إىل 
 .يكون قابال ألن يعمل يف وضعية حمددة، ككفاية، سواء أمكن تسميته بشكل صريح  أم ال

 
، أسهما تعرب عن خاصةجند،  لن. "املفرطةبنينته "نتجنب سالكفايات فيما بعد يف شكل جدول الذي تقدم 

أننا نتحكم  -خطأعن  -هقد يفهم من هذا خمتلف الكفايات اليت تظهر فيه، ألن بني( أو الدعم)عالقة التضمني 
فيه العناصر املكونة له تكون إننا نفضل جدوال مفتوحا . بني هذه الكفايات تُ َوحِّدلروابط اليت ا تعقيد لعبةيف 

يف وضعيات خمتلفة، مع إرساء، يف كل مرة، عالقات خمتلفة مع العناصر جديدة  بكيفية عَّلةُمفَ  (الكفايات)
القرب، التوزيع يف خانات حسب )إن العالقات الفضائية بني عناصر اجلدول ف من مثة،. األخرى للمجموعة

يمها فيما بينها، مع بعض اإلشارات خبصوص العالقات اليت تقب تزودهي اليت ( أسفل -ميني وأعلى–احملور يسار
 .ضمان مستوى مالئم من املرونة

 
 .أخريا ذي تبنيناهالكفايات الوهذا هو جدول 

  



31 

 

 

 كف     و و رد

  الشاملةجدول الكفايات 

 سلوكية-فعلية ومعرفة-التفكير وفي العمل، معارف، معرفة ، فيتُ َنشِّطُ كفايات 
  ؛صاحلة جلميع اللغات والثقافات• 
 الثقافات                      العالقات بني اللغات وبني تتناول• 

 

 1.1ك 
كفاية حل 

/ اخلالفات
سوء /واجزاحل

 مالفه

 8.1ك  
 التفاوض كفاية

 

 
 

 1.8ك 
االستفادة من كفاية 

التجارب اخلاصة 
-البني/ يةثقاف-البني

 لسانية

 
 

 8.8ك 
 خطواتكفاية تطبيق 

نسقية أكثر تعلمية 
يف سياق  ومراقبة أكثر،

 الغريية
   

 

 0.1ك 
 التوسط  كفاية

 
 

 

 2.1ك 
 التكيف كفاية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ك 
كفاية تدبير التواصل اللغوي والثقافي في سياق 

 الغيرية

 2ك 
  متعدد لغوي وثقافي ِسِجل  كفاية بناء وتوسيع 

 

 3 ك

 كفاية الال متركز

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

 
 مألوفة

 

 

 منح معنى كفاية 

 5ك 
 ةباعدكفاية امل

 6ك 
 ينخرط فيهااليت ( أو التعلمية/التواصلية و)كفاية حتليل، بكيفية نقدية، الوضعية واألنشطة 

 
 
 
 
 
 

 

 7ك 
 كفاية التعرف على اآلخر، كفاية الغريية



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 اتتعليق
 

 :تبناةباخلصائص املشرتكة جملموع الكفايات املللجدول يصرح العنوان العام 
 

 سلوكية-فعلية ومعرفة-، في التفكير وفي العمل، معارف، معرفةتُ َنشِّطُ كفايات 
 
  ؛صالحة لجميع اللغات والثقافات• 
 

 27.العالقات بين اللغات وبين الثقافاتتتناول • 
 

كفايات تنشط يف التفكري )التايل تبعا ملا قلناه سابقا، فإن الكفاية اليت صغناها بالرجوع إىل عناصر العنوان 
موع جمل مُمَيِّز/عما هو مشرتك هذا العنوان هو تعبري عامف .تكون إجرائيةلجد عامة  نستكو  (...والعمل

اليت تعد يف مجيع هذه الكفايات  ضعيفو  عام متييزوهو . الكفايات اليت نرغب يف االحتفاظ هبا يف هذا اجلدول
  28.املقاربات املتعددة قابلة لتطويرها بكيفية خاصة

 
يف ، يف مستوى أعلى، تعربان عما نعتربه كفايتني شاملتني تشرتكان شاملتنيايتني كف فيما بعد، ،يتضمن اجلدول

  :جمموع اجملال الذي يغطيه العنوان
 
 .كفاية تدبير التواصل اللغوي والثقافي في سياق الغيرية: 1ك
 

 .لغوي وثقافي متعددِسِجل كفاية بناء وتوسيع : 2ك
 

بالنمو الذايت واألخرى مرتبطة مرتبطة بتدبري التواصل األوىل  -ياتكفاالمن  تني، نوعا ما، منطق2وك  1حتدد ك 
دورا متميزا  انلعبت دنيا، ويبدو أهنماتعميم  درجةذات كفايات متنوعة   بتجميع انسمحومها ت -من جهة أخرى

تقلة ا التدخل بكيفية مسماإلبقاء على متيزمها بشكل واضح إىل مدى ميكنه مع شاملتني،الكفايتني اليف حتقيق 
 من مستوى عال -مهما كانت الصعوبات اليت ميكن أن نواجه يف رسم حدود واضحة بني الكفايات 29.عنهما

هو فهم طبيعة الربط  فما يهم، (2.2.4انظر اجلزء " )مركبة"واملوارد اليت قد تكون، هي بدورها،  - إىل حد ما
من جهة، كفايات من مستوى  :اجلانبني املرجعي، بني هذين اإلطار داخل األساسي الذي نسعى إىل إقامته،

                                                 
 (.أعاله 8.8.1انظر ) ثقايف-بني/لغوي-بني، والثاين باعتباره ثقايف-عرب/لغوي-عربميكن أن يكون اجلانب األول حمددا باعتباره   27
 .8، الفصل  عامتقدمي. 1انظر اجلزء  28
 تفيد على األصح يف تدبري التواصل اللغوي والثقايف يف سياق الغريية ( 1.8ك ) لغوية -البني/ثقافية-مثال عندما تكون الكفاية استفادة من جتاربه اخلاصة البني 29

 (.1ك )
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 كف     و و رد

متفاوت التعقيد، ولكن دائما من مستوى أعلى نسبيا، واليت تكون مرتبطة، دائما، بوضعيات ملموسة 
 (.2.2.4و  4.1انظر )يف هذه الوضعيات  تنشيطها، ومن جهة أخرى، لوائح املوارد اليت ميكن "(متموضعة)"
 

  (1ك)في سياق الغيرية منطقة تدبير التواصل اللغوي والثقافي 
 

  30:كفايات متنوعة يف هذه املنطقة( نسبيا)ميكن أن تتموضع بشكل واضح 
 

 يف هذه السياقات حيث يهدد االختالف مهمة، إهنا طبعا ، سوء الفهمعراقيل، الالخالفاتكفاية حل  •
كفاية تستدعي هي   -دمثل مجيع الكفايات اجملدولة فيما بع – وواضح أهنابأن يتحول إىل مشكل، باستمرار 

متعددة /معرفة طلب املساعدة للتواصل يف جمموعات ثنائية: 2.6انظر م )الفعلية -نفسها جمموعة من املعارف
لغة /لغته األم)/ ما لغة املستعملة لوصف اشتغال الفئات معرفة: 3.6 عانظر ) املعارف، وتستدعي (اللغات
انظر ) السلوكية-رفااملعتستدعي كما ( …}، جنس، أداة عدد{)لغات أخرى  يفبالضرورة  توجدال/( املدرسة

 تراكيب/ متايزات صوتية ودالليةعلى اعتمادا قبول أن تكون لغة أخرى قادرة على تنظيم بناء املعىن : .1.2.4م
  31؛(لغته األم تراكيب خمتلفة عن° تركيبية

 
 الغريية،يف سياق  قات، اليت تدعم دينامية االتصاالت والعالكفاية التفاوض •
 
 امللموسة بني اللغات، بني الثقافات، وبني األشخاص؛ "الرتابطات"كل تؤسس  اليت ، طس  وَ ت َ كفاية ال •
 
 ". لتوجه حنو ما هو آخر، خمتلفل" اليت نتوفر عليهاتستدعي مجيع املوارد اليت ، 32التكيفكفاية  •
 

 :األخرى للمناطقى صاحلة وقبل أن نتابع، هناك بعض املالحظات اليت تفرض نفسها واليت تبق
 
 إىل جعل الكفاياتأسفله على األصح   ، رغم أننا منيلواردالرتتيب الذي نعرض فيه هذه الكفايات غري  أن •

  .كثر مشوليةاأل هي الكفايات أوال املذكورة
 .منطقة أخرى ليس هلا أي ورود يفكوننا وضعنا هذه الكفايات يف منطقة ال يعين أهنا • 
 
مبعناها املأخوذة ، مثال، التفاوضفكفاية : مقاربات املتعددةللبالضرورة  خمصصةاملنتقاة هنا ليست  الكفايات• 

 ،[متجانسة ثقافيا]داخلية  ثقافية/ [متجانسة لغويا]لغوية داخلية  تكون واردة، أيضا، بالنسبة لوضعيات  العام هنا

                                                 
30

 .ما يؤسس ورودها وخصوصيتها يف إطار املقاربات املتعددة فهذا طبعا هو": يف سياق الغريية"لن نكرر بشكل نسقي واقع أن هذه الكفايات تتوافق هنا  
السلوكية واملعارف -أن تستدعي موارد تتعلق باملعرفة-املهمة اليت هي ُمَفعَّلة فيها/ حبسب الوضعية-كما أشرنا إىل ذلك، واقع أن كل واحدة من هذه الكفايات ميكنها بدورها  31

 (.0.8.2انظر )لكن، سنوضحه فيما بعد مبثال أكثر تفصيال . ذلك يف كل مرة من مثة، لن نكرر. لإلطار املرجعيالفعلية ُتَكوِّن حقا قلب تصورنا -واملعرفة
 .، لكن أردنا هنا تفضيل تسميات واقعية أكثرالكفاية االسرتاتيجيةهذه الكفايات الثالثة األوىل تقرتب مما يضعه البعض يف فكرة  32



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

تعليم  خارج جمال بل أيضااملقاربات غري املتعددة،  وميكنها، أيضا، أن تكون موضوع اشتغال بكيفية واردة يف إطار
 االختالفاتفيها  حتتاجوضعيات تعددية يف طبعا تلعب دورا حامسا  لكنها ؛(التكوين على التدبري، اخل)اللغة 

 ليتاالعتبار يف املقاربات املتعددة اأن تؤخذ بعني  وجيب إذناملتفاعلني،  قبلاهتمام خاص من  إىل اللغوية والثقافية 
 .ثل هذه الوضعياتملالتهيئ  ا يفتتمثل مهمته

 
 (2ك) لغوي وثقافي متعدد سجلمنطقة بناء وتوسيع 

 
على األصح أو  -ميكن اعتبارمها خمصصتني بشكل كاف ، فقط، مها اللتانكفايتني اثنتنيهنا، أن  بدو لنا، ت

 33:حىت ميكن االحتفاظ هبما –يف سياق الغريية  أصلية بشكل كاف داللة هلما
 
، سواء كانت إجيابية، أو إشكالية أو لغوية–بين/ثقافية-بين الخاصة الفرد من تجارب ستفادةكفاية اال•

 .سلبية بشكل صريححىت 
 
 ، سواء يف وسط مؤسسايتكفاية تنفيذ، في سياق الغيرية، إجراءات تعلم أكثر نسقية، وأكثر مراقبة •

 .ال، يف جمموعة أو بشكل فردي وأ( مدرسي) 
 

 وسطىمنطقة 
 

 :اإلثنتني وأخريا، جند كفايات ترتبط بشكل واضح باملنطقتني
 

َكوَّن ، تعرب عن هذا اجلانب تمركزال كفاية ال• 
ُ
تغيري وجهة النظر، على قوم ت يتألهداف املقاربات املتعددة الامل

 ؛رفاملعابالفعلية و  -املعرفة، بوجعلها نسبية، بفضل موارد متعددة ذات صلة باملعرفة السلوكية 
 
، (التواصلي أو التعلمي) عرب رفض الفشلأو ثقافية غير مألوفة، /كفاية إعطاء معنى لعناصر لغوية و •

انظر، على سبيل املثال، من )على جمموع املوارد املتوفرة لدينا، وخاصة تلك اليت تؤسس للفهم املتبادل  باالستناد
أنشطة معينة يف  لغة يف نتوفر عليهااليت ايات معرفة استعمال املعارف والكف 1م الفعلية، -بني املعارف

 اتخبصوص التوافق° "فرضيات حنو/ "جمموعة فرضياتمعرفة بناء  1.5م / يف لغة أخرى نتاجاإل/فهمال°
 ؛(بني اللغات اتوالالتوافق
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 .الكفايات املعرفية العامة اليت هي ُمَكوِّنة للتعلمات عامةنشري، مرة أخرى، بأننا ال نعيد كل  
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 كف     و و رد

احملافظة من تبين سلوك نقدي، و  ،على موارد متنوعة، ويف وضعية معينة باالستناداليت متكن،  ةباعدمالكفاية  •
 املباشر أو التعلم؛ تبادلكلية يف الالفرد   أال ينغمس على املراقبة، و

 
 وافقوهي ت)اليت اخنرطنا فيها ( أو التعلمية/التواصلية و)كفاية تحليل بكيفية نقدية الوضعية واألنشطة • 

 ةباعدصبح املعندما ت وظفةاملوارد املباألحرى، على  تركز،اليت  ،(الوعي النقديأحيانا بشكل كبري ما نسميه 
 ؛ةقائم

 
نستعمل هنا، طوعا، مصطلحا يغطي، كما سنرى . ، يف اختالفاته ومتاثالتهكفاية االعتراف باآلخر، بالغيرية •

السلوكية  -واملعرفة( تعيني)الفعلية  -، يف نفس اآلن جمال املعرفة ( 2.1.4انظر)يف املالحظات املصطلحية 
 34(.قبول)
 

بنوع من  يُ َزوِّد ذات طابع أهنا ويبدو لنا. هبا هنا ككفايات االحتفاظر اليت قررنا، أخريا، هذه، إذن، هي العناص
املهام اليت نواجهها يف /ل يف خمتلف الوضعياتعَّ فَ لمقاربات املتعددة واليت جيب أن ت ُ ل املخصصةلكفايات لخريطة 

التعدد اللغوي والثقايف؛ إال أنه،  وضعياتل خمصصةا ههذه الكفايات، نكرر ذلك، ليست مجيع. سياق الغريية
تلك اليت  ،يف جزء كبري منها تكون،موارد خاصة تعبئة من خالل حينما نواجه مهام تستعمل التعدد، فإننا نفعلها 

 .م املرجعي إ م ماإلطار بالضبط يف  جندها
 

تيب العناصر بشكل أخرى، لصعوبة تر  أسبابمن بني  ،الشمولية بالضرورة نظرا دعيهذا اجلدول ال يإال أن 
عناصر أخرى كان من املمكن أن  صادفناوهكذا، خالل حتاليلنا، . الكفايات واملوارد واضح وصعوبة التمييز بني

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

جد تبدو لنا إما  بقدر ما كانت، (اللوائح اخلاصة انظر) احتفظنا هبا فقط كمواردو  كفايات،باعتبارها  حنتفظ هبا 
وى أقل تعقيدا ، وإما أهنا من مست(السلوكية-املعارف داخل ، مثال،ناغمفالت)جماالتنا ال واحد من جمل خمصصة

 (.التساؤل حول اللغة، وحول الثقافة وحول التواصل/  احلوار/ التواصل)
 . 2.4نناقش مرة أخرى هذه الصعوبات يف الفصل
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   الكفايات هلا بالضبط خاصية، الذي يرتكز على خصوصيات معجمية للغة معينة، جائز هنا، مبا أن (reconnaitre" )تعرف"هذا االستعمال ثنائي القيمة للمعجمية  
 .اللجوء للموارد املتعلقة بلوائح متنوعة



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 لوائح الموارد. 3
 

 المعارف 0.1
 

إسهام املقاربات 
 ضرورياملتعددة 

 لتنمية املورد

إسهام املقاربات 
لتنمية  مهم املتعددة

 املورد

اربات إسهام املق
 مفيداملتعددة 

 لتنمية املورد
 

 (VII إلى I الفقرات من)اللغة 
 

  اللغة كنظام سيميائي. I فقرة

 

 

 

 
  

  بعض مبادئ اشتغال اللغاتمعرفة  1ع 
  مكونة من عالمات تشكل نظاما ◦اللغات/اللغة  ◦ معرفة أن 1.1 ع

 *الدال*بين و / <حيل عليهالواقع الذي ت> *محيلها*بين الكلمات و°العالقة  أنمعرفة  2.1 ع
  مبدئيا                                                                        هي اعتباطية °والمعنى< ...الكلمة، البنية، التنغيم>

اليت متلك رابطا بني الكلمة وحميلها، حتتفظ جبزء من  الصوتية، اتاحملاكي أنمعرفة  1.8.1 ع 
  نوع من لغة إىل أخرىاالعتباطية وتت

يف لغات خمتلفة ليس هلما بالضرورة  ◦تنيمتشاهب/صورة متطابقة◦كلمتني من   معرفة أن 8.8.1 ع  
 نفس املعىن

 

  واقع، لكن كيفية لتنظيمه يف اللغة"لل"النحوية ليست نسخا  الفئات معرفة أن 0.8.1 ع   
  النحوي واجلنس ال ينبغي اخللط بني اجلنس أنهمعرفة  1.0.8.1ع    
ثابت، ضمنيا في ° الدال والمعنى  بين/ الكلمة والمحيل ◦الرابط االعتباطي بينأن  معرفة 0.1 ع

 الجماعة اللغوية داخلالغالب، باالتفاق 
 

  ه داخل نفس اجلماعة اللغوية مينح األفراد تقريبا نفس املعىن إىل نفس الدوال أنمعرفة  1.0.1  ع
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 اللغة والمجتمع. IIفقرة 

 

 

 

 

 

  ◦معايير/قواعد◦اللغات تشتغل حسب أن  معرفة 1.1 ع
إىل حد ما، وميكنها أن  ◦مرنة/ صارمة◦ميكنها أن تكون  ◦املعايري/القواعد◦هذه  معرفة أن  1.2.1 ع

 خُترق يف بعض األحيان عمدا قصد مترير حمتوى ضمين
 

  عرب الزمان واملكان ميكنها أن تتطور ◦املعايري/القواعد◦هذه  معرفة أن  8.2.1 ع

  توجد دائما تنوعات داخل ما نعتبره لغة واحدة أنه معرفة 1.1 ع
  لغة مكتوبة ولغة شفويةه توجد اختالفات على مستوى االشتغال بين أن معرفة 1.1 ع
/ لغة المدرسة/ اللغة األم)/ معارف ذات طبيعة لسانية حول لغة خاصة  أن يمتلك 1.1 ع

 /...(اللغات األجنبية
 

  ◦دور اللغات في اشتغال المجتمع/ المجتمع في اشتغال اللغات◦معرفة دور  2 ع
 /حسب األجيال/اجتماعية/ جهوية◦تنوعات } أن يمتلك معارف حول تنوع اللغات تزامنيا  1.2  ع

 {◦......(لغة األمومة» كالم أجنبي« /االنجليزية الُدَولِي ة)لجمهور معين / حسب المهنة
 

معرفة أن كل تنوع من هذه التنوعات ميكن أن يكون مشروعا يف بعض السياقات، وحتت بعض  1.1.8 ع
 الشروط

 

ثقافية ملتكلمي اللغة من أجل -معرفة أنه من الضروري األخذ بعني االعتبار اخلصائص السوسيو 8.1.8 ع
 تأويل هذه التنوعات

 

  /...(«هلجة فئوية»/اللغة اجلهوية/ اللغة الرمسية)/وضع اللغات معرفة بعض الفئات املرتبطة ب 0.1.8 ع
 2.2 ع
 

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

 

  واصل  أثناء الت« اآلخر» في تفاعلها مع ◦تحدد/ تبنى◦الهوية  معرفة أن 0.2 ع
  من بين أشياء أخرى الهوية تبنى بالرجوع إلى اللغة معرفة أن 1.2 ع
  (ة)اللغوي  ◦محيطه / وضعيته ◦خصائص معرفة بعض 1.2 ع



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 

 
 تواصل شفهي و تواصل غير شفهي. IIIفقرة 

 

 

 

 

 

 

  اللساين للمحيط اخلاص-معارف عن التنوع اإلجتماعي أن ميتلك 1.1.8 ع
  /...(لغة األسرة/ املشرتكة ولغة املدرسةاللغة )/ الدور الذي تلعبه خمتلف لغات احمليط  معرفة 8.1.8 ع
  0.1.8 ع
 

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

 

  احملددة هلوية الفرد اللغوية اخلاصة معرفة العناصر 1.0.1.8 ع
...( ، التنقالت◦الناس/ الشعوب◦المرتبطة بالعالقات بين ) بعض الوقائع التاريخيةمعرفة  1.2 ع

 في ظهور أو تطور بعض اللغات ◦تؤثر/ أثرت◦التي 
 

 ◦ه عندما يتمثل الفرد معارفا حول اللغات، فإنه يتمثل أيضا معارفا ذات طبيعةأن معرفة  1.2 ع
 ◦جغرافية/تاريخية

 

  بعض مبادئ اشتغال التواصل معرفة 0ع 
وأن التواصل اللغوي ]أشكال أخرى من التواصل غير التواصل اللغوي  ه توجدمعرفة أن 1.0 ع

 [ليس سوى  شكل من أشكال التواصل  الممكنة
 

  مناذج التواصل احليواين معرفة بعض 1.1.0 ع
  {...إميائية/ كتابة برايل/ لغة اإلشارات}وي مناذج التواصل اإلنساين غري اللغ معرفة بعض    8.1.0ع 
اللغات والتنوعات، األنواع }حول ِسِجلِّ الفرد التواصلي الخاص  معارف أن يمتلك 2.0 ع

 {الخطابية، أشكال التواصل
 

ه ينبغي مالءمة ِسِجلِّ الفرد التواصلي الخاص مع السياق االجتماعي والثقافي معرفة أن 0.0 ع
 ه التواصلالذي يجري في

 

  {.الخ/ إعادة الصياغة/تبسيط} ه توجد وسائل لغوية لتسهيل التواصلمعرفة أن 1.0ع 
/ روابط ساللية◦}ه ميكننا حماولة االعتماد على التشاهبات اللغوية معرفة أن 1.2.0 ع

 من أجل تيسري التواصل{ ◦كليات/اقرتاضات
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 غاتتطور الل  IVفقرة
   

 
 

 
 

 
 
 

يها الفرد ترتكز على معارف ذات طبيعة لغوية كفاية التواصل التي يتوفر عل  معرفة أن 1.0 ع
 ثقافية واجتماعية وتكون ضمنية بصفة عامة  

 

أن اآلخر يتوفر معرفة نتوفر من أجل التواصل على معارف ضمنية وصرحية، و  معرفة أننا 1.1.0 ع
 على معارف من نفس الطبيعة

 

  د عليها الكفاية اخلاصة بالتواصلبعض مظاهر املعارف الضمنية اليت تعتم معرفة        8.1.0ع 
، يملك، بارتباط مع كفايته في التعدد اللغوي [ألوكلوت]مختلفة متكلم لغة  معرفة أن 1.0 ع

 والتعدد الثقافي، وضعا خاصا في التواصل
 

 1.3.0 ع
 

ال ميتلك اللغة إال بطريقة جزئية ميكن أن  الذي[ ألوكلوت]خمتلفة متكلم لغة  معرفة أن
 .مرضياتواصل ال لكي يكونمساعدته  ◦جيب/ميكن ◦صعوبات يف التواصل، كما  يواجه

 

لغة ◦الذي ميتلك معارف مرتبطة على األقل ب  [ألوكلوت]خمتلفة متكلم لغة  معرفة أن 8.3.0 ع
 األخرى ◦الثقافة/ اللغة◦أخرى، ميكنه أن يلعب دور وسيط جتاه هذه ◦ثقافة واحدة/واحدة

 

  اللغات في تطور مستمر معرفة أن 1ع 
أنه  معرفة/ « عالقة قرابة»اللغات مرتبطة فيما بينها بواسطة عالقات تسمى  معرفة أن 1.1ع 

 لغوية« عائالت»توجد 
 

  العائالت اللغوية وبعض اللغات اليت تكون جزءا منها معرفة بعض 1.1.2ع 

  القتراض من لغة إلى لغة أخرىمعارف حول ظواهر ا أن يمتلك 2.1ع 
حاجات /وضعيات اتصال}معارف حول الظروف اليت حيدث فيها االقرتاض  أن ميتلك 1.8.2ع 

 {...مصطلحية مرتبطة بنتاجات جديدة، تقنيات جديدة، تأثريات املوضة
 

  ما مييز االقرتاض عن القرابة اللغوية معرفة 8.8.2ع 
طاكسي، كمبيوتر، ) ات املقرتضة تتواجد يف الكثري من اللغات بعض الكلم معرفة أن 0.8.2ع 

 ...(أوطيل
 

/ بعض التطورات المعجمية/ أصل بعض اللغات)/عض عناصر تاريخ اللغات معرفة ب 0.1ع 
 /...(بعض التطورات الصواتية

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
 التعدد، التنوع، التعدد اللغوي المجتمعي والتعدد اللغوي الفردي. Vفقرة 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

  التعدد اللغوي الفردي/التعدد اللغوي المجتمعي/ معارف حول تنوع اللغات يمتلك أن 1ع 
  العالم   ه يوجد تعدد كبير في اللغات عبرمعرفة أن 1.1ع 

، خطاطات [فونيمات]صوتيات } جهريةه يوجد تنوع كبير في العوالم المعرفة أن  2.1ع 
 {... إيقاعية

 

  تنوع كبير في أنظمة الكتابةه يوجد معرفة أن 0.1ع 
 ◦التعدد اللغوي الفردي/ التعدد اللغوي المجتمعي◦ه يوجد تنوع في وضعيات معرفة أن 1.1 ع

 {... عدد اللغات وأوضاعها، المواقف تجاه اللغات}الجهات/حسب الدول
 

وضعيات هي  ◦التعدد اللغوي الفردي/ التعدد اللغوي المجتمعي◦وضعيات  معرفة أن 1.1 ع
 تطورية

 

  الوضعيات السوسيو لسانية يمكنها أن تكون معقدة أن معرفة 1.1ع 
  ه ال جيب اخللط بني الدولة واللغةأن معرفة 1.3.1ع 
وتوجد نفس اللغة يف دول / جمموعة من اللغات يف الدولة نفسها◦ه غالبا ما توجد أن معرفة 1.1.3.1ع 

 ◦عديدة
 

  البا ما تكون احلدود بني اللغة والدولة غري متطابقةه غأن معرفة 8.1.3.1ع 
التعدد اللغوي الفردي في محيط / وضعيات من التعدد اللغوي المجتمعي معرفة وجود 1.1ع 

 الفرد وفي مختلف األماكن القريبة أو البعيدة منه
 



11 

 

 

 كف     و و رد

 بين اللغات اتواختالف هاتتشاب. VI فقرة
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 .دول، يحيل المصطلح لغة على جميع اللغات، كيفما كان وضعها االجتماعيفي هذا الج 

◦التنوعات اللغوية/اللغات◦اختالفات بين ه توجد تشابهات و معرفة أن 1 ع
35  

  لكل لغة نظامها الخاص معرفة أن 1.1ع 
  نظام لغة الفرد الخاص ما هو إال نظام ممكن من بين أنظمة أخرى معرفة أن 1.1.1ع 

  الواقع ◦تنظيم/إدراك◦لكل لغة طريقتها الخاصة إلى حد ما في  معرفة أن  2.1ع 
  العامل تكون متأثرة ثقافيا ◦كل لغة« تقطع هبا»/ تعرب هبا عن ◦الطريقة اخلاصة اليت فة أنمعر  1.8.3ع 
ه نتيجة هلذا، فإن الرتمجة من لغة إىل أخرى نادرا ما ميكن أن تتم بكيفية حرفية معرفة أن 8.8.3ع 

 وكأهنا استبدال للمسميات، بل إهنا تندرج بالضرورة يف إطار تقطيع خمتلف للواقع
 

ال /( لغة المدرسة/ لغته األم) المستعملة في وصف اشتغال لغة معينة  الفئات معرفة أن 0.1ع 
 {...األداة/ الجنس/ العدد}أخرى  فئاتتوجد بالضرورة في 

 

في لغة أخرى، فإنها ال تكون بالضرورة منظمة بالكيفية  الفئاتهذه  وجدت ولوه معرفة أن 1.1ع 
 نفسها

 

مذكر }معينة ميكنها أن ختتلف من لغة إىل أخرى  فئةعدد العناصر اليت تؤلف  عرفة أنم 1.2.3ع 
 {...مذكر ومؤنث وحمايد/ ومؤنث

 

  نفس الكلمة ميكن أن يتغري جنسها عرب اللغات معرفة أن 8.2.3ع 

  الخاص ◦الصواتي/ الصوتي◦لكل لغة نظامها  معرفة أن 1.1ع 
، ميكنها أن تكون نوعا ما خمتلفة ◦نظامها اجلهري/جهرها◦لغات، من حيث ال معرفة أن 1.1.3ع 

 ◦◦لغاته اخلاصة/ عن لغة الفرد/ عن بعضها البعض◦◦
 

ه توجد أحيانا يف لغات أخرى أصوات ال ندركها، لكنها متكن من متييز الكلمات معرفة أن 8.1.3ع 
 بعضها عن البعض    

 

/ بالنرب/ مرتبطة باإليقاع)/ تطريزيةواختالفات ذات طبيعة  ه توجد تشاهباتمعرفة أن 0.1.3ع 
 بني اللغات/( بالتنغيم

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  أنه ال يوجد تكافؤ بين كلمة وأخرى من لغة إلى أخرى  معرفة 1.1ع 
  اللغات ال تستعمل دائما نفس عدد الكلمات للتعبري عن الشيء نفسه معرفة أن 1.3.3ع 

  من معجم لغة معينة ميكنها أن توافق كلمتني أو أكثر يف لغة أخرىاحدة و كلمة   معرفة أن 8.3.3ع  
ه قد حيدث أن ال تعرب لغة ما بالكلمات عن بعض مظاهر الواقع، يف حني تقوم  معرفة أن 0.3.3ع 

 لغات أخرى  بذلك
 

  الكلمات يمكنها أن تبنى بكيفية مختلفة حسب اللغات معرفة أن  1.1ع 
 للتعبري عن بعض العالقات/الفئاتبعض  تحديده توجد كيفيات خمتلفة لمعرفة أن 1.7.3ع 

 {...امللكية/ اجلمع/ املطابقة}
 

  ترتيب العناصر اليت تكون كلمة ميكنها أن ختتلف من لغة إىل أخرى معرفة أن 8.7.3ع 
  مات يف لغة أخرىكلمة مركبة يف لغة ما ميكنها أن تطابق جمموعة من الكل  معرفة أن 0.7.3ع 
  أن يختلف حسب اللغات يمكن الكالم تنظيم معرفة أن 8.1ع 
  ترتيب الكلمات ميكن أن يكون خمتلفا حسب اللغات معرفة أن 1.2.3ع 
 8.2.3ع 

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

عرب ترتيب العناصر، عرب مسات مضافة إىل الكلمات، }غات عنها بكيفية خمتلفة حسب الل
 {... ◦حروف اجلر، عرب املوقعة البعدية◦عرب 

 

  ه توجد اختالفات على مستوى اشتغال األنظمة الكتابيةمعرفة أن 6.1ع 
رسامات / رسامات صوتية، رسامات متثيلية}ه توجد أنواع عديدة من الكتابة معرفة أن 1.2.3ع 

 {ريةتصوي
 

  كثريا من لغة إىل أخرى  اعدد الوحدات املستعملة يف الكتابة ميكن أن يكون خمتلف معرفة أن 8.2.3ع 
  ميكن أن ينتج عنها حروف خمتلفة متاما يف لغات خمتلفة اجلهريات املتقاربة معرفة أن 0.2.3ع 
  ية عالقات خاصة  بكل لغةالصوت-نظام ألفبائي تعد التوافقات اخلطية اله يف معرفة أن 2.2.3ع 
 13.1ع 

 
  تشابهات واختالفات ◦الشفهيغير /الشفهي◦ه توجد بين أنظمة التواصل معرفة أن

عن )/عن األحاسيس شفهيغري ال/الشفهيه توجد اختالفات يف التعبري معرفة أن 1.10.3ع 
 يف لغات خمتلفة/...( العواطف

 

  وجودة يف التعبري عن االنفعاالت داخل بعض اللغاتبعض االختالفات املمعرفة  1.1.10.3 ع
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 ◦التعلم/ االكتساباللغة و. VII فقرة

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اليت تبدو متشاهبة /...( صيغ االحرتام/ طقوس املصافحة)/بعض األفعال اللغوية  معرفة أن 8.10.3ع 
 ال تشتغل بالضرورة بالكيفية نفسها من لغة إىل أخرى  

 

ميكنها أن ختتلف من [ اطب هبا اآلخريناملرتبطة بالطريقة اليت خن]قواعد املخاطبة  معرفة أن 0. 10. 3ع 
من جيرؤ على الكالم مع من؟ من يبدأ بالكالم؟  من ميكننا خماطبته بصيغة }لغة إىل أخرى 

 {املفرد أو بصيغة اجلمع؟

 

  لغة معينة ◦تعلم/ اكتساب◦كيفية   معرفة 1ع 
  مة حول الطريقة التي نتعلم بها لغة معينةالمبادئ العا معرفة بعض 1.1ع 
  تعلم لغة معينة هو سريورة طويلة وصعبة معرفة أن  1.1.7ع 
  من الطبيعي ارتكاب بعض األخطاء عندما ال نكون قد متكنا من اللغة بعد معرفة أن 8.1.7ع 
" نعيقه"ميكن أن  من املمكن مساعدة الذي يتعلم اعتمادا على سلوكه، لكننا معرفة أن 0.1.7ع 

 أيضا إذا بالغنا يف تصحيح أخطائه أو سخرنا منه
 

وأن هناك دائما بعض األشياء اليت ال / ال نعرف أبدا لغة معينة بشكل تام◦نا معرفة أن 2.1.7ع 
 ◦نعرفها وأنه ميكن التحسن دائما

 

بين اللغات من ( الذريعية/ ابيةالخط/ البنيوية) بإمكاننا االعتماد على التشابهات  معرفة أن 2.1ع 
 أجل تعلم  اللغات

 

  أن بإمكاننا أن نتعلم أحسن عندما يكون لنا موقف قبول تجاه االختالفات اللغويةمعرفة   0.1ع 

  التمثل الذي نكونه عن اللغة موضوع التعلم يؤثر على التعلم معرفة أن 1.1ع 

وجد استراتيجيات مختلفة لتعلم اللغات، وبأنها ال تملك كلها نفس القدر من ه تمعرفة أن  1.1ع 
 األهمية  وفقا لألهداف المنتظرة

 

السماع والتكرار، النقل مرات عديدة، }االسرتاتيجيات التعلمية ومالءمتها  معرفة بعض 1.1.7ع 
 {...ترمجة، حماولة بناء الكالم بنفسه

 

مفيد كثيرا معرفة االستراتيجيات المستعملة من أجل تكييفها مع أهداف من ال معرفة أن 1.1ع 
 الفرد

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 (XV إلى VIII الفقرات من) الثقافة 
 

 خصائص عامة: الثقافات. VIIIفقرة 
 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 .3.1وح  1.1انظر أعاله ح  

  ◦اشتغالها / ماهية الثقافات ◦أن يمتلك معارف حول  8ع 
من جميع  ◦القيم/ التالتمث/ الممارسات ◦معرفة أن ثقافة معينة هي مجموعة من   1.8ع 

 بين أعضائها ( جزئيا على األقل)األنواع المشتركة 
 

  ه توجد العديد من الثقافات المختلفة نوعا مامعرفة أن  2.8 ع
كالتفاعل }تتجلى في مجاالت متنوعة / هي أنظمة معقدة◦األنظمة الثقافية  معرفة أن 0.8 ع

 ◦{...ول الواقع واللغة وآداب المائدة،االجتماعي و العالقة مع المحيط والمعارف ح
 

المخصصة  ◦القيم/ المعايير/ بعض القواعد ◦في كل ثقافة يحدد الفاعلون معرفة أن  1.8 ع
 ◦السلوكات/بالممارسات االجتماعية◦فيما يتعلق ( جزئيا)

 

فات أخرى املتصلة باملمارسات االجتماعية لثقا ◦القيم/ املعايري/ القواعد◦ معرفة بعض 1.2.2 ع
 {.كالتحيات واحلاجات اليومية واجلنس واملوت، اخل}وذلك يف بعض اجملاالت 

 

  شكل طابوهاتت قدبعضا من هذه املعايري  معرفة أن  8.2.2 ع
  ◦مرنة/ صارمة◦نوعا ما  قد تكون  ◦القيم/ املعايري/ القواعد◦هذه  معرفة أن 0.2.2 ع
  تتطور يف الزمان واملكان قد ◦القيم/ ايرياملع/ القواعد◦هذه  معرفة أن 2.2.2 ع
كالطقوس، }بعض الممارسات االجتماعية الخاصة بكل ثقافة قد تكون اعتباطية  معرفة أن 1.8 ع

 {.وآداب المائدة، الخ 36واللغة 
 

 ◦كيفيات تفكير/ رؤية العالم/ ، ولو جزئيا، إدراك◦تنظم/ تحدد◦كل ثقافة   معرفة أن 1.8 ع
 أعضائها 

 

بطريقة خمتلفة من قبل  ◦تفهم/تدرك ◦قد  ◦اخلطابات/ السلوكات/ الوقائع  ◦معرفة أن 1.3. 2 ع
 أعضاء من ثقافات خمتلفة 

 

الرتقيم، }اخلاصة ببعض الثقافات فيما يرتبط مبعرفة العامل  تخطاطات التأويال معرفة بعض 8. 3. 2 ع
 {.القياسات، طريقة حساب الزمن ،إخل
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 التنوع الثقافي والتنوع االجتماعي .IXفقرة 

 

 

 

 
 

 
  

 ◦التقديرات الفردية/ الممارسات االجتماعية/ السلوكات◦الثقافات تؤثر على  أن معرفة 1.8 ع
 (◦لآلخرين/الشخصية◦)

 

  اليت تنتمي لثقافات خمتلفة  ◦العادات/ املمارسات االجتماعية◦معرفة بعض  1.7.2 ع
  ب  اخلاصة بثقافات احمليط القري ◦العادات/ املمارسات االجتماعية◦معرفة بعض  1.1.7.2 ع
/ املمارسات االجتماعية◦معرفة بعض خصوصيات ثقافة الفرد اخلاصة يف ارتباط ببعض  8.7.2 ع

 املتعلقة بثقافات أخرى ◦العادات
 

  ه توجد روابط وثيقة بين التنوع الثقافي والتنوع االجتماعيمعرفة أن 6 ع
قافة ما هي دائما معقدة، وهي نفسها تتألف من ثقافات فرعية مختلفة ث معرفة أن  1.6 ع

 (نوعا ما)متقاربة /متصارعة◦و
 

 ◦يةجيل/ جهوية/اجتماعية◦ه توجد مجموعات ثقافية فرعية ترتبط بمجموعات معرفة أن 2.6 ع
 داخل نفس الثقافة

 

/ االجتماعية◦موعات األمثلة عن تنوع املمارسات الثقافية حبسب اجمل معرفة بعض 1.8.2 ع
 ◦اجليلية/اجلهوية

 

بعض املعايري اخلاصة ببعض ( اخلاصة أو داخل ثقافات أخرى ة الفردثقاف داخل)معرفة  8.8.2 ع
 باملمارسات االجتماعية  املتصلة ◦اجليلية/ اجلهوية/ االجتماعية◦اجملموعات 

 

، وأن عددا كبيرا من على األقلاحدة جميع األفراد هم أعضاء في جماعة ثقافية و  معرفة أن 0.6 ع
 واحدة األشخاص هم أعضاء في أكثر من جماعة ثقافية

 

  ◦محيطه الثقافي/ الثقافية ة الفردوضعي◦خصائص  معرفة بعض 1.6 ع
  (ولو جزئيا)معرفة ما هي الثقافات اليت نشارك فيها  1.2.2 ع



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 ثقافية -الثقافات والعالقات البين. Xفقرة 
 

 

 

 

 

  ثقافي -ثقافية والتواصل البين -ور الثقافة في العالقات البينمعرفة د 13ع 
القرارات / الخاصة بكل ثقافة تجعل السلوك ◦القيم/المعايير/ االستعماالت◦ معرفة أن 1.13 ع

 معقدة في سياق التنوع الثقافي/ الشخصية
 

  ليةمعرفة أن الثقافة والهوية تؤثر على التفاعالت التواص 2.13 ع
  ترتبط باملرجعيات الثقافية ◦تقييمها/ تأويلها◦وكيفيات  ◦الكلمات/ السلوكات◦معرفة أن  1.8.10 ع
  أن ميتلك معارف حول الكيفية اليت تبنني هبا الثقافات األدوار يف التفاعالت االجتماعية 8.8.10 ع
ناء أث◦تكون مصدر صعوبات  قدمعرفة أن االختالفات الثقافية  0.13 ع

 ◦شفهيغير ال/لشفهيا◦◦التفاعل/التواصل
 

تتخذ شكل  قدمعرفة أن الصعوبات املرتبطة بالتواصل الناجتة عن االختالفات الثقافية  1.0.10 ع
 ◦إرهاق ثقايف/ صدمة ثقافية◦

 

 كون متأثرة بت البين ثقافية العالقاتو ثقافي -معرفة أن  التواصل البين 1.13 ع
التي نملكها عن الثقافات األخرى و يملكها اآلخرون عن ثقافتنا  ◦التمثالت/المعارف◦

 الخاصة 

 

[ متحجرة]معرفة أن املعارف اليت منلكها عن الثقافات غالبا ما تتضمن جوانب منطية  1.2.10 ع
طريقة مبسطة وأحيانا ضرورية الستيعاب جانب من جوانب الواقع، مع خطر املبالغة يف >

 <التبسيط والتعميم

 

تؤثر على  ميكنها أنمن مصدر ثقايف اليت [ املتحجرات]معرفة بعض األشكال النمطية  8.2.10 ع
  ثقايف -لعالقات والتواصل البني

 

  بوجود أحكام ثقافية مسبقة معرفة 0.2.10 ع
خاصة )من مصدر ثقايف  ◦سوء الفهم/ األحكام املسبقة◦معرفة بعض األمثلة من  1.0.2.10 ع

 (افات اجلماعات اليت نتعلم لغتهافيما يتعلق بثق
 

معرفة أن التأويل الذي يقوم به اآلخرون لسلوكاتنا الخاصة هو قابل ألن يكون مغايرا عن  1.13 ع
 التأويل الذي نقوم به نحن

 

تؤول من قبل اآلخرين على صورة أشكال منطية  قدمعرفة أن ممارسات الفرد الثقافية اخلاصة  1.1.10 ع
 [متحجرات]
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 تطور الثقافات . XIقرة ف
 

 

 ة الفرديف ثقافات أخرى حول ثقاف[ املتحجرات]معرفة بعض األشكال النمطية  1.1.1.10ع 
 اخلاصة

 

تجارب }الخاصة وثقافة اآلخرين ترتبط أيضا بعوامل فردية  ة الفردإدراك ثقاف معرفة أن 1.13 ع
 {...سابقة، سمات الشخصية

 

  /(الثقافي/ الكالمي/ اللغوي) ه االختالف تجا هنفس الفردبردود أفعال [  وعي ]معرفة  1.13 ع
كما ،  ◦خرىاأللثقافات ل/ للعالم◦ثقافية التي تبنين معرفتنا وإدراكنا المرجعيات الأن يمتلك  8.13 ع

 ثقافية -ارساتنا االجتماعية والتواصلية البينتبنين مم
 

تالميذ آخرين / املدرسيةاليت تشكل موضوع التعلمات ◦الثقافات حول أن ميتلك معارف  1.2.10 ع
 ◦احمليط القريب/من القسم

 

اليت تشكل  تلك ◦لثقافة اخلاصة مقارنة مع ثقافات أخرى املميزة لمعرفة بعض العناصر  8.2.10 ع
 ◦احمليط القريب/ تالميذ آخرين من القسم/موضوع التعلمات املدرسية

 

  ثقافية-زاعات البينمعرفة االستراتيجيات التي تمكن من حل الن 6.13ع 
  أسباب سوء الفهم بطريقة مشرتكة ◦توضيح/ البحث عن  ◦معرفة أنه جيب  1.2.10ع 

  معرفة أن الثقافات في تطور مستمر 11 ع
تتشكل وتتطور تحت تأثير عوامل مختلفة  ◦القيم الثقافية/ الممارسات ◦معرفة أن  1.11 ع

 /...(نشاط أفراد الجماعة/لمحيطا/التاريخ)/
 

  بدور مهم يف تطور ثقافتهم ◦ميكنهم أن يقوموا/يقومون◦معرفة أن أفراد مجاعة ثقافية  1.1.11 ع
  الثقافية ◦القيم/ املمارسات◦بعض  ◦تفسري/ فهم◦معرفة أن احمليط غالبا ما ميكن من  8.1.11 ع
  تطور الثقافاتمعرفة دور املؤسسات والسياسة يف  1.8.1.11 ع
القيم / تفسري بعض املمارسات/ غالبا ما ميكنان من فهم ◦اجلغرافيا/التاريخ◦معرفة أن  0.1.11 ع

 الثقافية
 

 1.0.1.11 ع
 

، ◦الناس/ الشعوب◦املرتبطة بالعالقات بني )الوقائع التارخيية ◦معرفة بعض 
 طور بعض الثقافات ت/ تكوين ◦تؤثر على/ أثرت◦اليت  ◦اجلغرافية...(/ التنقالتب

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

أصل مشترك، )بعض الثقافات ترتبط فيما بينها بواسطة عالقات تاريخية خاصة  معرفة أن 8.11 ع
 .(اتصاالت قديمة، إلخ

 

  .(اليت ترتبط بالتاريخ، بالدين، باللغة، إخل) الكربى  الثقافية األجواءمعرفة بعض  1.8.11 ع
 

 

 
 تنوع الثقافات. XIIفقرة 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

  ناصر فيما بينها بدون انقطاعمعرفة أن الثقافات تتبادل ع 0.11 ع
  لثقافات أن تؤثر يف بعضها البعضه ميكن لمعرفة أن 1.0.11 ع
 8.0.11 ع
 

اخلاصة من ثقافات أخرى، باإلضافة  ة الفردمعرفة بعض العناصر الثقافية اليت اقرتضتها ثقاف
 إىل معرفة تاريخ هذه العناصر   

 

  ا ثقافته إىل ثقافات أخرى  معرفة بعض العناصر اليت منحته 0.0.11 ع

  قلص تحت ضغط العولمةالت تميل إلى معرفة أن االختالفات الثقافية   1.11 ع

  بتنوع الثقافات المتصلةمختلف الظواهر  معرفة 12 ع
  تعدد كبير في الثقافات عبر العالم( إلى حد اآلن) معرفة أنه يوجد  1.12 ع
/ العادات/املمارسات◦معرفة أنه يوجد، يف ارتباط بتنوع الثقافات، تعدد كبري يف  1.1.18 ع

 املختلفة  ◦االستعماالت
 

  املختلفة  ◦املعايري/القيم◦معرفة أنه يوجد، يف ارتباط بتنوع الثقافات، تعدد كبري يف  8.1.18 ع

  ن بعضمعرفة أنه غالبا ما يصعب تمييز الثقافات بعضها ع 2.12 ع
  ◦غري قارة / غري حمددة/ عائمة◦معرفة أن احلدود بني الثقافات هي يف الغالب  1.8.18 ع
  الثقافات ◦"تعداد/ "متييز◦معرفة أنه من الصعب  8.8.18 ع

  عيات االتصال بين الثقافاتمن وضمعرفة أنه يوجد تنوع كبير  0.12 ع
  ◦ثقافة ولغة/ثقافة وبلد◦ خنلط بني أالمعرفة أنه ينبغي  1.0.18 ع
  في محيطنا األقرب  مستمرمعرفة أن ثقافات متنوعة هي في اتصال  1.12 ع
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 الثقافاتتالفات بين ختشابهات وا. XIIIفقرة 
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 .أعاله 1.1.11.1انظر ع 

  إحدى الثقافات بالمقارنة مع غيرها ◦تدني/تفوق◦معرفة أن تنوع الثقافات ال يعني  1.12 ع
  ◦ةتراتبي/متكافئةغري ◦معرفة أن العالقات بني الدول هي يف الغالب  1.1.18 ع
  معرفة أن الرتاتبية املفرتضة أحيانا بطريقة اعتباطية بني خمتلف الثقافات تتغري عرب التاريخ 8.1.18 ع
 0.1.18  ع
 

معرفة أن الرتاتبية املفرتضة أحيانا بطريقة اعتباطية بني خمتلف الثقافات تتغري عرب التاريخ 
 ◦حسب املرجع/ حسب النقطة اليت ننظر منها◦

 

  معرفة أن التمثيل اخلطي للعامل يتغري حسب اخلرائط املستعملة  1.0.1.18 ع

  ( الفرعية-)معرفة أنه توجد تشابهات واختالفات بين الثقافات  10  ع
  بهاطريقة اشتغال خاصة (جزئيا)معرفة أن كل لغة تملك  1.10 ع
  حسب الثقافات خمتلفة ◦وظيفة/قيمة/داللة◦كون له قد ت نفس السلوك معرفة أن  1.1.10 ع

  بين االثقافات ◦اختالفات/ تشابهات◦تكون هناك قد معرفة أنه  2.10 ع
  اخلاصة وثقافات اآلخرين ة الفردبني ثقاف ◦االختالفات/التشاهبات◦معرفة بعض  1.8.10 ع
أوجه / القيم/العادات/املمارسات االجتماعية◦بني  ◦تاالختالفا/التشاهبات◦معرفة بعض  8.8.10 ع

  فات خمتلفةيف ثقا ◦التعبري
 

 جيلية/ اجتماعية ◦ جمموعات خمتلفةبني ثقافات  ◦االختالفات/التشاهبات◦معرفة بعض  0.8.10 ع
 ◦جهوية/

 

ب                ني ثقاف                ات جمموع                ات  ◦االختالف                ات/ التش                اهبات ◦معرف                ة بع                ض  1.0.8.10 ع
 اخلاصة باحمليط القريب ( °جهوية/حسب األجيال/يةاجتماع◦)خمتلفة 

 

عن األحاسيس  ◦غري الشفهي/ الشفهي◦معرفة بعض االختالفات يف التعبري  2.8.10 ع
 37يف خمتلف الثقافات/...( العواطف)/

 

عن العالقات االجتماعية يف  ◦غري الشفهي/الشفهي◦معرفة بعض االختالفات يف التعبري   1.8.10 ع
 ثقافاتخمتلف ال

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
 هوية لغة و، ثقافة . XIVفقرة 

 

 

 

 

 

 

 
  

/ لغوية◦معرفة أن الهوية تبنى، من بين أشياء أخرى، بالرجوع إلى انتماء واحد أو انتماءات  11 ع
 ◦ثقافية

 

  {...وطنيا-فوق/وطنيا/ اجتماعيا}معرفة أن الهوية تبنى على مستويات مختلفة  1.11 ع
  الختالفات بني الثقافات األوروبية هي مقومات اهلوية األوروبية معرفة أن التماثالت وا 1.1.12 ع
  )فرعية-(معرفة أننا ننتمي دائما إلى عدة ثقافات  2.11 ع
  ◦مركبة/ جمعية/ متعددة◦معرفة أنه يمكننا أن تكون لنا هوية  0.11 ع
أن  من املمكن أيضا  ، لكن ◦العيش/التحمل◦تكون صعبة  قدمعرفة أن مثل هذه اهلوية  1.0.12 ع

 تامتعاش بتناغم 
 

  ◦متعددة لغويا/ ثنائية/ متعددة ثقافيا/ ثنائية◦معرفة أنه توجد هويات  1.11 ع
 قد ◦◦ثقافيالإلغناء اإمكانات // ثقافيال ◦ستيالبالا/فقار إل◦مخاطر ◦◦معرفة أنه توجد  1.11 ع

 ( ةمهيمن) ◦بثقافات أخرى/ لغات أخرى◦تنتج عن االتصال ب
 

بالتاريخ الشخصي،  ةفي عالق)تكون معقدة  قدالثقافية الخاصة  ة الفردمعرفة أن هوي 1.11 ع
 ...( العائلي، الوطني

 

  الثقافية اخلاصة ة الفردمعرفة بعض العناصر احملددة هلوي 1.3.12 ع
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 °تعلم/ اكتساب◦ثقافة و. XVفقرة 

 

 

 

 

 
  

  ثقافة ما ◦تعلمن/ نكتسب◦كيف  معرفة 11 ع
ضمني وغير واع )هو نتاج لتعلم طويل  ◦التنشئة الثقافية/ االنتماء إلى ثقافة ما◦معرفة أن  1.11 ع

 (إلى حد بعيد 
 

القيم المرتبطة اإلنخراط في  في نرغب إذا  كنامعرفة أنه يمكننا أن نتمثل ثقافة جديدة  2.11 ع
 بهذه الثقافة ونقبل بها 

 

  ثقافة أخرى ◦قيم/ سلوكات◦زمين بتبني معرفة أننا لسنا مل 0.11 ع

عندما ال  ◦تأويل السلوكات في/ سلوكية◦" أخطاء" أن نرتكبمعرفة أنه من الطبيعي  1.11 ع
 نعرف ثقافة ما بالقدر الكافي، وأن ندرك أن هذه األخطاء تمكن من التعلم 

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 السلوكية-المعارف 0.2
 

إسهام املقاربات 
 ضرورياملتعددة 

 ة املوردلتنمي
 

إسهام املقاربات 
لتنمية  مهم املتعددة

 املورد
 

إسهام املقاربات 
 مفيداملتعددة 

 لتنمية املورد
 

 
مرتبط ° إعطاء قيمة / احترام/ انفتاح/ إيجابي تقبل[/ اهتمام]فضول / حساسية/ انتباه◦. I فقرة

 (6م إلى  1 ممن ) باللغات و بالثقافات وبتنوع اللغات والثقافات 
 

 

 1م
 

 

 نتباه ا
 "األجانب" ◦لألشخاص و" األجنبية" /الثقافات/ اللغات ◦ل 

  ◦االنساني/ الثقافي/ اللغوي◦ المحيط لتنوع 
 لكالم بصفة عامةل
 [كما هو]بصفة عامة  ◦االنساني/ الثقافي/ اللغوي ◦لتنوع ل

 

  بصفة عامة ◦لألشخاص/ للثقافات(/ للمظاهر السيميائية)للكالم ◦انتباه   1.1م
  انتباه للرموز الشفهية وغري الشفهية للتواصل 1.1.1 م
باعتبارها موضوعا  ◦الثقافية/ الكالمية◦الظواهر  ◦إدراك/ النظر إىل ◦ 8.1.1 م

 ◦للتفكري/ للمالحظة◦
 

  ◦الثقافات/ للكالم واللغات◦اجلوانب الصورية إىل ( الفرد توجيه انتباه) انتباه  0.1.1 م
 2 م
 

وجود تنوع  تجاه //◦آخرين أشخاص/أخرى ثقافات/ لغات◦وجود ◦◦هحساسية تجا
 ◦◦◦األشخاص/الثقافات/اللغات◦

 

  األخرى °الثقافات/اللغات◦وتجاه  ◦ثقافته/ة الفردتجاه لغ◦حساسية  1.2 م
  ◦الثقافية/ الكالمية◦تجاه االختالفات  حساسية 2.2  م
من لغة ◦ قد تتغرياليت  ◦الثقافة/ اللغة◦جتاه  خمتلف مظاهر  أن يكون حساسا  1.8.8  م

 ◦من ثقافة إىل أخرى /إىل أخرى
 

 الصور / الصور اجلهرية}العوامل الكالمية ◦جتاه تنوع  أن يكون حساسا 1.1.8.8  م
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 .1.1.1.1فيما يتعلق بالوعي ب انظر الفقرة  

آداب املائدة، قواعد }العوامل الثقافية / { .التنظيم الرتكييب، إخل/ اخلطية
 ◦{.السري، إخل

( اجليلية/ االجتماعية/ اجلهوية/ احمللية)جتاه التنويعات  أن يكون حساسا 8.8.8  م
 ◦الثقافة...(/ اللهجات)اخلاصة بنفس اللغة ◦

 

مثل الكلمات اليت )لغة معينة ◦جتاه مسات الغريية يف  أن يكون حساسا 0.8.8  م
 ◦ثقافة معينة(/ تقرتضها اللغة الفرنسية من لغات أخرى

 

  ◦الثقافية/ الكالمية◦تتجاه التماثال حساسية  0.2  م

/ اللغات◦تجاه االختالفات والتماثالت بين < في اآلن نفسه> حساسية 1.2  م
 المختلفة  ◦الثقافات

 

 1.2.8  م
 

التحية  كيفياتجتاه التنوع الكبري يف  < يف اآلن نفسه> أن يكون حساسا
حساسا  أن يكون و. الزمن و التغذية واللعب إخل حتديدوالبدء يف التواصل و 

 هذه الكيفيات اليت تستجيب هلا كليةأيضا جتاه التماثالت يف احلاجة ال

 

  حساسية تجاه التعدد اللغوي والثقافي للمحيط القريب أو البعيد 1.2  م
 1.1.8  م
 

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

  الدراسي فصللل ◦الثقايف/ الكالمي◦ التنوعب[ له وعي] احساسأن يكون  8.1.8  م
وجودة يف الفصل امل ◦الثقافات/ اللغات◦تنوع أن يكون حساسا ب 1.8.1.8  م

اللغوية ◦◦معارفه/ اخلاصة الفرد ممارسات◦ب تُربط حينما ) الدراسي 
 ( ◦والثقافية

 

  ◦الثقافية/ الكالمية◦حساسية تجاه نسبية االستعماالت    1.2 م



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اهتمام/فضول   3 م
// سياقات متعددة الثقافات/ " أجانب" ◦أشخاص"أجنبية" / ثقافات/ لغات◦تجاه

 ◦اإلنساني/ الثقافي/ اللساني◦التنوع // للمحيط ◦االنساني/ الثقافي/ اللساني◦التنوع 
 [كما هو] بصفة عامة 

 

  ◦متعدد الثقافات / متعدد اللغات ◦ول تجاه محيط ضف 1.0 م
  /(خاصة باآلخرين/ بهخاصة )/ ◦ثقافات/ لغات◦تجاه اكتشاف اشتغال فضول  2.0 م
/ لغته◦فهم التشاهبات واالختالفات بني يف (  راغبا و)أن يكون فضوليا  1.8.0 م

 ◦الثقافة اهلدف/ اللغة◦و◦ثقافته
 

 ◦غير المألوفة/ المألوفة◦اهتمام باكتشاف آفاق أخرى للتأويل بشأن الظواهر   3.3 م   
( لغات) ثقافات ◦داخل  الخاصة و( لغته)اآلن نفسه، وذلك داخل ثقافته  في

 ◦أخرى( كالمية)ممارسات ثقافية / أخرى

 

  المتعددة اللغات / ثقافية - اهتمام بفهم ما يقع داخل التفاعالت البين 3.4  م

  ◦◦للمختلف/ لآلخر/ ◦الثقافي/ للتنوع اللغوي◦إيجابي  تقبل 1 م
  ◦ثقافيا/ لغويا◦تجاه ما هو مختلف  ◦ممانعاته/ مقاوماته◦تحكم في أن ي   4.1 م  

ثقافته / لغته◦يمكن أن تشتغل بطريقة مختلفة عن  ◦ثقافة أخرى/لغة◦أن يتقبل   1.2م 
 ◦الخاصة

 

خصائص ◦لغة أخرى ميكن أن تنظم بناء املعىن اعتمادا على  أنأن يتقبل  1.8.2م  
 اخلاصة لغتهخصائص خمتلفة عن  ◦تركيبيةأبنية / صوتية وداللية

 

آداب ) سلوكات ثقافية خمتلفة  توظفأن يتقبل أن ثقافة أخرى ميكن أن  8.8.2 م
 /...(طقوس/ املائدة

 

أخرى يمكن أن تحتوي على عناصر مختلفة عن  ◦ثقافة/ لغة◦أن يتقبل أن  0.1م  
 ◦ثقافته الخاصة/ لغته◦

 

 خمتلفة عن  ◦أشكال تطريزية ونربية/ <فونيمات>صوات أ◦أن يتقبل وجود  
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 1.8.1.2انظر الفقرة  reconnaitreحول  39

 تلك املوجودة يف لغته اخلاصة 1.0.2م 
أن يتقبل وجود عالمات وأساليب طباعية ختتلف عن تلك املوجودة يف لغته  8.0.2م 

 {.باألملانية، إخل»ß« األقواس، النرب ،}اخلاصة 
 

جودة يف ثقافته اخلاصة أن يتقبل وجود عناصر ثقافية خمتلفة عن تلك املو  0.0.2م  
الوجبات، ) ، تقاليد ...( نظام مدرسي، نظام قانوين) مؤسسات }

املالبس، األدوات، منتوجات غذائية، ألعاب، ) ، منتوجات ...(األعياد
 {...(سكن

 

تضمينات  ) ◦أنظمة أخرى للقيم/ أشكال أخرى لتأويل الواقع◦أن يتقبل وجود  4.4م 
 .(خكالمية، داللة السلوكات، إل

 

والمراتب  ◦الثقافات/ اللغات◦أهمية جميع ب[ 39أن يعترف] أن يتقبل  1.1م 
 المختلفة التي تحتلها

 

 ◦ثقافات/ لغات◦مجيع  ◦األخذ بعني االعتبار قيمة[/ ب االعرتاف]تقبل  1.1.2 م
 الفصل الدراسي

 

 األقليات املوجودة يف ◦ثقافات/ لغات◦أن يتقبل بشكل إجيايب  1.1.1.2 م
 الفصل الدراسي

 

 >* اللغة ةثنائيال األحاديث * (ات)  اشتغال مع بدون سلبية مسبقة يتفاعلأن  1.1م  
 مستعملتين بالتناوب،( أو أكثر) لغتين في الكالم تستحضر طريقة وهي 
 <ات نفس الِسِجل المتعدد اللغ ونبين متكلمين يتقاسم ،أساسا

 

تدمج التي )« المختلطة»ة مع الممارسات الثقافية أن يتفاعل بدون سلبية مسبق 1,1م  
 .(عناصر موسيقية، مطبخية، دينية، إلخ: ثقافات عديدةمن عناصر 

 

وبالتالي، تقبل ) وتعقدها  ◦الثقافية/ اللغوية°االختالفات أن يتقبل امتداد  8.1م  
  (جميع األشياء إدراكحقيقة أنه ال يمكننا 

/ الفردية◦للهويات  ◦الثقايف/ اللغوي◦التعقد ب[ عرتف أن ي] أن يتقبل   1.2.2م  
  كخاصية شرعية للمجموعات واجملتمعات  ◦اجلماعية



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 

 

 

 

 

 

على التنوع كما هو واالنفتاح / العالم ◦ثقافات/ أشخاص/ لغات ◦تنوع◦◦انفتاح على    5 م
  ◦◦[ على الغيريةو [ ]على االختالف في حد ذاتهو ] 

  الغيريةعلى [ احانفت] تناغم         1.1 م 
  (لغاتهمعلى و )ناطقين بلغات أخرى  انفتاح على أشخاص 2.1م 
  ◦الثقافات/ اللغات◦انفتاح على  0.1م  

/ لغات◦األقليات،  ◦ثقافات/ لغات◦} أقل تقديرا ◦ثقافات/ لغات◦انفتاح على  1.0.1م 
  {...املهاجرين ◦ثقافات

  األجنبية اليت تدرس يف املدرسة ◦اتالثقاف/ اللغات◦انفتاح على  8.0.1م 
  (ثقافيا أو لغويا) انفتاح على الالمألوف  0.0.1م  
على ما يبدو غري ( وأن يتحكم يف مقاوماته احملتملة)أن يكون منفتحا  1.0.0.1م  

  مفهوم وخمتلف

  1م  
 

 ◦تقدير/احترام°
 ◦ «ختلفونم»/ «أجانب»◦◦أشخاص/ °« مختلفة/ أجنبية° »ثقافات/ لغات◦

  ◦اإلنساني/ الثقافي/ اللغوي◦المحيط  تنوع
 [بصفة عامة]كما هو   ◦اإلنساني/ الثقافي/ اللغوي◦التنوع

 

  (في محيط متعدد اللغات والثقافات) احترام أوجه االختالف والتنوع  1.1م  
  ◦الثقافية/اللغوية ◦االتصاالت [ أن يقدر] لأن يعطي قيمة  2.1م 
من واقع  اشكل جزءتأخرى  ◦ثقافات/ لغات◦من  اتيعترب أن االقرتاض أن 1.8.3م  

  معينة ويساهم يف إغنائها أحيانا ◦ثقافة/ لغة◦

  للثنائية اللغوية( يعطي قيمة)أن يقدر  0.1م 
  أن يعتبر كل اللغات متساوية في الكرامة 1.1م  

  ي الحقوق اإلنسانية للجميعللكرامة اإلنسانية والمساواة ف ااحترام يكنأن  1.1م 
  للغة كل فرد وثقافته[ يعطي قيمة] يقدرأن  1.1.3م  
وسيلة للتنمية البشرية واالندماج  على أهنا ◦ثقافة/ لغة◦كل   ينظر إىل أن  8.1.3 م

  شرط ملمارسة املواطنةكاالجتماعي و 
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الثقافات وبالتنوع في / ل باللغاتالمتص/ في االنخراط في العمل ºرغبة/إرادة/تحفيز/قابليةII.ºفقرة 
 ( 8 مإلى  7 ممن ) اللغات والثقافات 

 

 

 

 

 
  

  ◦الثقافي/ اللغوي◦◦بالتعدد/ بالتنوع◦ يتصلتحفيز فيما /قابلية 1 م
   ◦متعددة ثقافيا/ متعددة لغويا◦لتنشئة اجتماعية قابلية  1.1 م
د باتباع المواضعات المتعد( غير الشفهي/الشفهي)في التواصل  للدخول قابلية 2.1 م

  سياقالمناسبة للوالطقوس 
  حملاولة التواصل بلغة اآلخر والتصرف بطريقة تعترب مناسبة من قبل اآلخر قابلية 1.8.7 م

التعدد / التعدد اللغوي◦مرتبطة بوضعيات الصعوبات الأن يكون مستعدا لمواجهة  0.1م 
  وتفاعالته ◦الثقافي

/ الكالمي◦يف السلوك ◦◦◦غريب/ ما هو جديد◦ (بثقة)  قدرة على مواجهة 1.0.7 م
  لآلخر  ◦◦يف القيم الثقافيةو / ◦الثقايف

 ◦التعدد الثقايف/ التعدد اللغوي◦أن يكون مستعدا لتحمل القلق املالزم لوضعيات  8.0.7 م
  وتفاعالته

يت كان خمتلفة عن تلك ال ◦ثقافية/ لغوية◦أن يكون مستعدا ألن يعيش جتارب  0.0.7 م
  ينتظرها 

  [يتهأن حيس بفقدان فرد]بأن هويته مهددة  لإلحساسأن يكون مستعدا  2.0.7 م
  " أجنيب"أن يكون مستعدا ألن يسند إليه وضع  1.0.7 م
  مع اآلخرين ◦الثقافية/ اللغوية◦ألن يتقاسم معارفه  قابلية 1.1 م
بنيات، مفردات، أنظمة }لغات ال◦اشتغال مختلف  ◦مقارنة/ لدراسة◦تحفيز  1.1 م

 ◦الثقافات/ {...الكتابة
 

 مألوفة قليال أو غري مألوفة وحتليلها ◦ثقافية/ لغوية◦حتفيز ملالحظة وقائع  1.1.7 م
 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 

 
 

 

 

 

اللغوي أو الثقافي  ◦بالتعدد/ بالتنوع◦ فيما يتصل◦◦التصرف/ االنخراط◦ ◦إرادة/ رغبة ◦ 8 م
  ◦◦اتد الثقافتعدمأو متعدد اللغات في محيط // 

مع الوعي بتجاوز مجرد ) ◦الثقافي/ اللغوي◦تحدي التنوع  الدخول في أن يريد 1.8 م
نحو االتجاه  عمقا،أكثر واالحترام  من الفهم نحو مستوياتواالتجاه التسامح، 

 (التقبل
 

المتعددة / المتعددة اللغات◦واعية في بناء كفايته الخاصة  كيفيةأن يساهم ب 2.8 م
متعددة / متعددة اللغات◦تطوير تنشئة اجتماعية في نخراط إرادي ا/ ◦قافاتالث

 ◦الثقافات
 

من معارف وقيم ومواقف  مكونة )مشتركة  كالميةثقافة   ◦مساهمة في/بناء◦ إرادة 0.8 م
  (معينة جماعة تتقاسمها، بصفة عامة،تجاه لغة 

  الكالمعن اللغات و « مجربة» فتقوم بقوة على معار  كالميةإرادة بناء ثقافة   1.8 م
من أين تأيت،  }ثقافة لغوية تساعد على فهم أفضل ملاهية اللغات بأن ميتلك  إلتزام 1.2.2 م

 }...يقرب بينها أو ما جيعلها خمتلفة، الذي كيف تتطور، ما
 

كها حول متال ابعض التمثالت اليت ميكن  ◦مناقشة/عن التعبري باأللفاظ ◦إرادة  8.2.2 م
  /...(متازج اللغات/ االقرتاض)/ الظواهر اللغوية  بعض

  ◦شعوب أخرى/ ثقافات أخرى/ لغات أخرى◦رغبة في اكتشاف  1.8 م
مرتبطة بالتاريخ  ◦شعوب أخرى/ ثقافات أخرى/ لغات أخرى°رغبة يف مواجهة  1.1.2 م

  الشخصي أو العائلي لألشخاص الذين نعرفهم 

الدخول / في التواصل مع أشخاص من ثقافات مختلفة خولالد ° °رغبة/ إرادة° 1.8 م
  °اآلخرمع في االتصال 

جتنب  عدم >االستقبال  °لغة/ ثقافة °الدخول يف تفاعل مع أعضاء  أن يريد 1.3.2 م
 <مرافقة أعضاء من ثقافته اخلاصة علىفقط  عدم اإلقتصار/ أعضائها

 

  الثقافة املستقبلة     أعضاء ◦مواقف/ قيم /سلوك◦ختالفات احماولة فهم  أن يريد  8.3.2 م
 متعددة / متعددة اللغات◦تفاعالت الإقامة عالقة متساوية داخل  أن يريد 0.3.2 م



59 

 

 

 كف     و و رد

 

 

 
 (11 مإلى  9م  من) النسبية   -الالتمركز-المباعدة -مساءلةال حاالت /مواقف .IIIفقرة 

 

 

 

 ◦الثقافات
  أخرى  °لغة/ ثقافة°ساعدة أشخاص من أن يلتزم مب 1.0.3.2 م
  أخرى °لغة/ ثقافة°ساعدة من قبل أشخاص من تلقي امل أن يقبل 8.0.3.2 م
البعد األخالقي >قراراته وسلوكاته  ◦نتائج /انعكاسات◦تحمل ب[ إلتزام]إرادة  1.8 م

  <والمسؤولية

  (°ثقافته/ لغته°)إرادة التعلم من اآلخر  8.8 م

  الثقافة بصفة عامة/تجاه الكالم ° نقدية وضعية/ موقف نقدي من المساءلة° 6 م
  °ثقافاتال/ لغاتال°طرح أسئلة حول أن يريد  1.6 م
/ اللغات°" تمازج" و// °الثقافي/ اللغوي°التنوع و // °الثقافات/ اللغات° اعتبار  2.6 م

بمثابة مواضيع قابلة   °°...فائدتهاو // أهميتهاو //تعلم اللغاتو // °الثقافات
 "مساءلة لل"

 

/ مجل/ كلمات[/ فونيمات]صوتيات } اعتبار اشتغال اللغات ووحداهتا املختلفة  1.8.2 م
  مبثابة مواضيع للتحليل والتفكري{ نصوص

مبثابة { استعماالت/ طقوس/ مؤسسات}وجماالهتا الثقافات اعتبار اشتغال     8.8.2م  
  مواضيع للتحليل والتفكري

املمارسات الثقافية /التعدد اللغوي/ الثنائية اللغوية◦ومواقفه جتاه ه تمتثال اعتبار 0.8.2 م
  قابلة للمساءلة ◦املختلطة

لسلطة، ا }حول دور اللغة يف العالقات االجتماعية °نظرة نقدية  أن ميتلك 2.8.2م  
 املتصلةسياسية ال -االجتماعيةظاهر املحول و / {...المساواة، إسناد اهلويةال

 °ات وأوضاعهابوظائف اللغ
 

  تحايلنظرة نقدية حول استعمال اللغة كوسيلة لل أن ميتلك 1.2.8.2م  
/ للمحيط الخاص°إرادة مساءلة قيم وافتراضات النتاجات والممارسات الثقافية  0.6 م

  °لسياقات ثقافية أخرى



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س احل/ وسائل اإلعالم°وآراء القدرة على أخذ مسافة نقدية من معلومات  1.0.2م  
  ◦حول مجاعته اخلاصة/ حول مجاعتهم اخلاصة◦ °املتكلمني/ املشرتك

  °اآلخر[ معايير]قيم [/ معايير]قيمه الخاصة °موقف نقدي تجاه  1.6 م
  «مخبر عنها»  °تمثالت/ معارف°إرادة بناء  10 م 
/ الميةالك°الظواهر  في °معيرة أقل/ تفكير أعمق° ب رؤية تتسم إرادة امتالك  1.13 م

 {.إلخ/ المزج اللغوي والثقافي/ الكلمات المقترضة} °الثقافية
 

  °تجنب التعميمات/ األخذ بعين االعتبار التعقيد °إرادة  2.13 م
  رؤية متباينة عن خمتلف أشكال التعدد اللغوي وأنواعه امتالك أن يريد  1.8.10 م
  عية مرتبطة باالختالفات الثقافيةأخذ مسافة نقدية تجاه مواقف مواضإرادة  0.13 م 
 °التواصل/ ثقافاتال/ لغاتالتجاه  °له قابلية كون تأن / تجاوز الحواجز°إرادة  1.13 م 

  بصفة عامة

  °أحكامه المسبقة/ تمثالته المكتسبة/ حكمه °تعليق°إرادة / ل قابلية  ° 11 م 
النظر إلى // °ثقافته الخاصة/ لغته°ى ألخذ مسافة بالنسبة إل مستعداأن يكون  °°  1.11 م 

  °°لغته الخاصة من الخارج

  °بخصوص ثقافات أخرى/ بخصوص ثقافته الخاصة°تعليق حكمه قابلية  2.11 م
،  °ثقافات أخرى/ لغات°أحكامه المسبقة تجاه /( تجاوز/ هدم)إرادة محاربة  0.11 م 

  °أعضائها/ متكلميها°وتجاه 
ختوفات، } °اللغوية/ الثقافية°منتبها لردود أفعاله السلبية جتاه االختالفات  أن يكون 1.0.11 م

 {...احتقار، تقزز، تعال
 

اليت / كتسبهايميكن أن °لتبين مواقف تطابق املعلومات اليت  مستعداأن يكون  8.0.11 م 
  جتاه التنوع °اكتسبها

  (فكرة صفاء اللغة مقابل)  لغات ل °هجينا/ متطورا/ ديناميا°ثال تقبل متأن ي 0.0.11م  
 اللغات )/ أحكامه املسبقة حول لغات األقليات  للتخلي عنأن يكون مستعدا  2.0.11 م
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 كف     و و رد

 

 

 

 

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

 

 

 

 /.../(لغات اإلشارات/ لغات التالميذ املهاجرين/ اجلهوية

  °الثقافية/ اللغوية° °النسبية/ الال تمركز°سيرورة  قابلية الدخول في 12 م 
 منمنظوره الثقافي الخاص، وأن يكون حذرا  عن مستعدا لإلبتعادكون أن ي 1.12م  

  على إدراكه للظواهر   التأثيرات المحتملة  لذلك المنظور

/ سلوكاته(/ وغيرها الكالمية)عاداته °أو مساءلة ( ولو بصفة مؤقتة) أن يقبل تعليق 2.12 م 
قيم / مواقف/ اتسلوك°(ولو بصفة مؤقتة وبطريقة عكسية) ، وتبني°...قيمه

 اللغوية و الثقافية» الهوية«مؤسسة ل  غير تلك التي مازالت إلى حد اآلن °أخرى
 

  °لغة املدرسة وثقافتها/ للغة والثقافة األم  °التمركز بالنسبة لعدم  مستعداأن يكون  1.8.18 م
  أن يكون مستعدا ليحل حمل اآلخر 8.8.18 م 

من أجل °الثقافة األم/ اللغة°في ارتباط مع المغروسة يات تجاوز البديهقابلية  0.12 م 
  {شتغالها الفهم أفضل }كيف ما كانت    °الثقافات/ اللغات° إدراك

والتفكير في الطبيعة  °الثقافات/ اللغات°لتفكير في االختالفات بين ا قابلية 1.12م  
  الخاص °الثقافي/ اللغوي°النسبية لنظامه 

  الصوريةالتشاهبات  جتاه  اختاذ مسافة قابلية 1.2.18 م

  °°للمرونة/ للتكيف° قابالأن يكون / أن يريد  °° 13 م
في تفاعله مع أشخاص مختلفين عنه  سلوكه الخاص °مرونة  /فيتكي°إرادة  1.10 م

  °ثقافيا/ لغويا°

  التكيف مع ثقافة أخرى سيرورةمراحل مختلف أن يكون مستعدا ألن يعيش  2.10 م
  املتولدة عن مشاركته يف ثقافة أخرى °انفعاالته/ إحباطاته °تدبري ( ةاولحم) إرادة 1.8.10 م 
التواصل يف ثقافة  حول °ما يتعلم/ ما يعرف °تكييف سلوكه اخلاص مع إرادة 8.8.10 م 

  البلد املضيف



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (16 م)الهوية . Vة ر فق
 

  تجاه اللغات األجنبية/( المواقف/ السلوك)/في كيف يمكن أن يكون مرونة 0.10 م 
  °التصرف/ التعبير/ اإلدراك° كيفياتإرادة مواجهة مختلف   1.10 م 

  الغموض تحمل 1.10 م

  أن يحس بالراحة/ أن تكون له ثقة في ذاته 14 م
  °المتكلمين/ سياقاتال ° تنوع/ التعقيد°أن يحس بالقدرة على مواجهة  1.11 م
/ تلقي/ تعبير°) أن تكون له ثقة في ذاته عندما يجد نفسه في وضعية تواصل  2.11 م 

 (°توسط/ تفاعل
 

تجاه / تجاه تحليلها)/ أن تكون له ثقة في قدراته الخاصة تجاه اللغات  0.11 م 
  /(استعمالها

  لغات أقل ألفة أو غري مألوفة °حتليل/ مالحظة°الثقة يف قدراته على  1.0.12 م
  شعور باأللفة 15 م 
  °بين الثقافات/ بين اللغات °التقاربات/ بالتماثالت°الشعور باأللفة التي ترتبط  1.11 م
حيث تكون بعض )قابل للولوج إليه " موضوع"بمثابة  °ثقافة/ لغة°بأن أي شعور  2.11 م 

  (مظاهره معروفة سلفا
جديدة ذات طبيعة لغوية أو  °ممارسات/ خصائص°باأللفة مع ( تدرجيي)شعور  1.8.11 م 

  {خطوط جديدة، سلوكات جديدة جديدة، أصوات}ثقافية 

  خاصة (ثقافية/ لغوية)هوية  تحمل 16 م
كل شخص مع   يقيمهاالعالقات التي  °تنوع/ تعقد° تجاه أن يكون حساسا 1.11 م

  °الثقافات/ اللغات/ لكالما°
مكانته / عرب تارخيه°°الثقافات/ اللغات°اخلاصة مبختلف النظر يف عالقته  قابلية 1.1.13م  

  °احلالية يف العامل
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 ( 19م إلى   17م من) مواقف تجاه التعلم . VI فقرة

 

 

 

 

/ الفرد تشغل فيها اللغة أو اللغات التي يتحدث بها °هوية اجتماعية  تقبل 2.11 م
  (مهمة)مكانة °الثقافات التي يساهم فيها

 °كالمية/ ثقافية/ اجتماعية°كعضو يف مجاعة [ أن يعرتف بذاته]أن يتقبل ذاته  1.8.13 م
  (  قد تكون متعددة)

  °متعددة الثقافات/ ثنائية/ متعددة اللغات/ ثنائية°أن يتقبل هوية  8.8.13 م
  امكسب°متعددة الثقافات/ثنائية/ متعددة اللغات/ ثنائية°هوية يعترب أن أن  0.8.13 م

ينظر إليها في إطار احترام  و، °فخر/بثقة °أن ينظر إلى هويته التاريخية الخاصة  0.11 م
  الهويات األخرى أيضا

املعنية  °(ثقافاتال) ةثقافال(/ لغاتال) ةلغال°كانت طبيعة   كيفماذاته   أن يقدر 1.0.13م 
  {مضطهدة/ أقلية ◦ثقافة/لغة◦}

الثقافي التي قد تنجم عن °االستيالب/ اإلفقار°اطر مخل[ حذرا]أن يكون منتبها  1.11 م
  مهيمنة°أخرى ( ثقافات)ثقافة / أخرى( لغات)بلغة °االتصال 

الثقافي التي قد تنجم عن  ◦اإلغناء/ االنفتاح ◦تجاه إمكانات[ حذرا]أن يكون منتبها  1.11 م
  مهيمنة°أخرى ( ثقافات)ثقافة / أخرى( لغات)بلغة °االتصال 

  حساسية تجاه التجربة 17 م
  الخاصة الثقافية/ الكفايات اللغوية °أهمية/ قيمة/ امتداد°أن يكون حساسا تجاه  1.11 م
كان السياق الذي حصل   كيفما °المكتسبات اللغوية/ للمعارف°أن يعطي قيمة  2.11 م

  {°خارج سياق مدرسي/ مدرسي في سياق°}فيه االكتساب 

  أن يكون مستعدا للتعلم من أخطائه 0.11  م
 قدراته على توسيع كفاياته  من/ قدراته على التعلم اللغوي° أن يكون واثقا من 1.11 م



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 °اللغوية الخاصة

  /...(الجهويةاللغة /األجنبيةاللغة /األسرة لغة /المدرسة لغة)/لتعلم اللغات  تحفيز 18 م
  (تجاه المتكلمين الذين يتكلمونهاو )موقف إيجابي تجاه تعلم اللغات  1.18 م
الناطقني  وخصوصا بالنسبة إىل التالميذ>املدرسة  °لغات /لغة°اهتمام بتعلم  .1.1.12 م

  <ةبلغات خمتلف
  °من لغة املدرسة/لغته األوىل°يف حتسني التمكن من  رغبة 8.1.12 م

  تعلم لغات أخرى رغبة يف 0.1.12م 
  التعليم حاليا يقدمهااليت  ( اللغات) اللغة بتعلم الحق للغات أخرى غري  اهتمام 2.1.12 م

  بتعلم لغات أقل انتشارا يف التعليماهتمام  1.1.12م 
  °أكثر مراقبة / أكثر وعيا °اهتمام بتعلمات لغوية  2.18 م
مستقلة تعلمات لغوية تم التمهيد لها سابقا في إطار بكيفية  ليتابعأن يكون مستعدا  0.18 م

  تربوي

  مدى الحياةعلى تعلم لغات  قابلية 1.18 م
  اقف تهدف إلى بناء تمثالت مالئمة ومخبر عنها من أجل التعلمو م 19 م
للتعلم  الئقةتبدو غير  حينماتعلم لغات  من أجل °تمثالته/ معارفه°تعديل قابلية 1.16 م

  {م مسبقة سلبيةأحكا}

  °الخاص التعلمي بأسلوبه / بتقنيات التعلم°أن يهتم  2.16 م
 °نظام/ لغة معينة° جتاه °خصصةامل/كيفةامل°فهمالأن يتساءل عن اسرتاتيجيات  1.8.12 م

  غري معروف
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 كف     و و رد

  الفعلية -المعارف  0.0
 

إسهام املقاربات 
 ضرورياملتعددة 

 لتنمية املورد
 

اربات إسهام املق
     مهم املتعددة

 لتنمية املورد
 

إسهام املقاربات 
 مفيداملتعددة 

 لتنمية املورد
 

 

 معرفة التحليل/معرفة المالحظة. Iفقرة 
 

  

 ◦ثقافات/ لغات◦داخل  ◦الظواهر الثقافية/ العناصر اللغوية◦◦تحليل/ مالحظة◦ معرفة 1 م
   تكون مألوفة إلى حد

التقطيع إلى )التحليل / المالحظة◦عمليات في ◦كم التح/ استعمال معرفة◦   1.1م 
  ◦/(ربط بين هذه العناصر/ترتيب هذه العناصر/ عناصر

  °الثقافية/ اللغوية° تحكم يف عملية استقرائية مطبقة يف حتليل الظواهرال 1.1.1م 
 8.1.1م 
 

 °الثقافية/ اللغوية°إجراء حتليل للظواهر  قصدصياغة فرضيات معرفة 
 

 0.1.1م 
 

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

 2.1.1م 
 

هبدف صياغة  °الثقافات/ اللغات°املالحظة الفورية ملختلف  إىلاالستناد  معرفة
  خاصة    °ثقافة/ لغة°تحليل ظواهر يف لفرضيات 

 

  (في لغات غير معروفة أو معروفة بصفة أقل)صوات األ °تحليل/ مالحظة°معرفة  2.1م 
  يف لغات خمتلفة    إنتاجاتإىل  °بطريقة مستهدفة/ بانتباه°االستماع معرفة 1.8.1م 
  [الفونيمات] عزل األصوات  معرفة  8.8.1م 
  املقاطع °تقطيع/ عزل°معرفة 0.8.1م 
  /...(ترتيبها/ عزل الوحدات) حتليل نظام صوايت  معرفة 2.8.1م 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

  

 
 

  (في لغات غير معروفة أو معروفة بصفة أقل)الكتابات  °تحليل/ مالحظة°معرفة  0.1م 
  /(وحدات دنيا/ كلمات/ مجل)/ عزل الوحدات اخلطية  معرفة 1.0.1م 
  شاء توافقات بني اخلط والصوت إنمعرفة إذا أمكن،   8.0.1م 
ر بكتابة غري مألوفة عند عزل الوحدات وإنشاء فك ترميز نص حمر   معرفة 1.8.0.1م 

  الصوتية - التوافقات اخلطية
 

  أو الصرفية/ البنيات التركيبية و ◦تحليل/ مالحظة◦معرفة 1.1م 
  كلماتإىل  تفكيك كلمة مركبة  معرفة 1.2.1م 
 8.2.1م 
 

ور معجمية حتليل بنية تركيبية يف لغة غري مألوفة انطالقا من تكرارها مع ص معرفة
  خمتلفة 

، على األقل جزئيا، إىل معىن كالم يف لغة غري مألوفة، لوجأن يكون قادرا على الو  0.2.1م 
/ الرتكيبية◦لبنية االكلمات وحتليل حتديد أو مألوفة بصفة أقل، اعتمادا على 

 ◦تركيبية -الصرف
 

 
 

 

غير معروفة أو /غير مألوفة في لغة◦) الذريعيةتحليل االشتغاالت والوظائف  معرفة  1.1م 
  (    ◦معروفة بصفة أقل/مألوفة 

  [ ميةأفعال كال]ة ذريعيقائمة بني الصور والوظائف الالروابط الحتليل  معرفة 1.1.1م 
  ◦الوضعية/ السياق◦و الصورحتليل روابط قائمة بني  معرفة 8.1.1م 
  حتليل روابط قائمة بني الصور والتفاعل معرفة 0.1.1م 

 
 
 

 

  ◦في وضعية التعدد اللغوي/ متعددة اللغات◦معرفة تحليل سجالت تواصلية  1.1م 
 
 
 
 
 

 

  تحليل الطبيعة الثقافية لمختلف المظاهر التي ترتبط بالتواصل معرفة 7.1م 
  حتليل سوء الفهم الناتج عن مصدر ثقايف معرفة 1.7.1م 
  /(لعبارات التنميطيةا)/حتليل خطاطات تأويلية  معرفة 8.7.1م 

 

  معرفة حتليل األصل الثقايف لبعض السلوكات اخلاصة  2.1م 
  حتليل بعض اخلصوصيات ذات طبيعة اجتماعية بوصفها نتاجا الختالفات ثقافية  معرفة  2.1م 
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 معرفة تحديد/ معرفة تعيين. IIفقرة 
 

 

  

                                                 
40

 1.1.1.1فيما  يخص التعرف، انظر الفقرة  

/ معتقدات/دالالت}خصوصيات ثقافة معينة  إدراكإعداد نظام تأويلي ميكن من  معرفة 10.1م 
  {...ثقافية/ ساتممار 

   مألوفة إىل حد ◦ثقافات/ لغات◦ظواهر ثقافية يف / عناصر لغوية ◦◦ [حتديد]تعيني ◦معرفة   8م 
40[بالسمع حتديدهامعرفة ] صور صوتية  ◦[حتديد]تعيني ◦ معرفة    1.2م 

◦  
  ◦[أصوات]ة بسيطة عناصر صوتي◦◦ [حتديد]تعيني ◦ معرفة 8.1.8م 
  عناصر تطريزية ◦ [حتديد]تعيني ◦ معرفة 8.1.8م 
  صرفة أو كلمة عند مساعها ◦[حتديد]تعيني ◦ معرفة 0.1.8م 

 

  صور خطية ◦على[تحديد]تعيين ◦معرفة  2.2 م
حروف، رسامات متثيلية، }عالمات خطية أولية  ◦ [ حتديد]تعيني ◦ معرفة 1.8.8م 

  {...معالمات الرتقي
 8.8.8م 
 

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

 
 
 
 

 

  لغوية خمتلفة قرائنانطالقا من  ،كلمات من أصول متنوعة  ◦ [حتديد]تعيني ◦معرفة 0.8م 
  ◦إقليمية/كلمات ُدولية / كلمات مقرتضة◦◦[حتديد]تعيني ◦ معرفة 1.0.8م 

 

األداة، امللكية، النوع، } ◦عالمات حنوية/ وظائف/ فئات ◦◦ [حتديد]تعيني ◦معرفة 2.8م 
  {...عالمة اجلمع/ عالمة الزمن

 

  تعيين لغات اعتمادا على تعيين الصور اللغوية معرفة 1.2م 
  صوتيةتعيني لغات اعتمادا على مؤشرات  معرفة  1.1.8م 
  ا على مؤشرات خطيةتعيني لغات اعتماد معرفة 8.1.8م 
  ◦تعابري معروفة/ كلمات معروفة◦تعيني لغات اعتمادا على  معرفة 0.1.8م 
  تعيني لغات اعتمادا على عالمات حنوية معروفة معرفة 2.1.8م 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 معرفة المقارنة.  IIIفقرة
 

 

  ةذريعيمعرفة تعيين وظائف  1.2م 
 

 
  معرفة تعيين أنواع خطابية 1.2م 

 

  ثقافية ◦انتماءات/ مراجع/ خصوصيات◦◦[تحديد]تعيين ◦معرفة  8.2م 
لباقي تالميذ ◦ثقافية  ◦انتماءات/ مراجع/ خصوصيات◦◦ [حتديد]تعيني ◦معرفة  1.2.8م 

  ◦لباقي أعضاء اجملموعة/ القسم
  ◦انتماءاته الثقافية اخلاصة/ مراجعه/ خصوصياته◦◦ [حتديد]تعيني ◦معرفة  8.2.8م 

 

  ثقافيةالختالفات الالتنوعات التواصلية الناجتة عن ا ◦[حتديد]تعيني ◦معرفة  2.8م 
 1.2.8م 
 

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

 

  خاصة مرتبطة باختالفات ثقافية  سلوكات [ حتديد]معرفة تعيني  10.8م 
 

  مسبقة  أحكام ثقافية ◦[حتديد]تعيني ◦معرفة  11.8م 

 0م
 

/ إدراك◦معرفة ]مختلفة  ◦ثقافات/ للغات◦◦الثقافية/ اللغوية◦معرفة مقارنة الظواهر 
  [الثقافي/ اللغوي/ التقارب والتباعد◦/إقامة

  المقارنة عملياتأن يتحكم في  1.0م 
 1.1.0م 
 

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

  اللغوي أو الثقايف◦/التباعد/بالتقارب◦معرفة وضع فرضيات تتعلق  8.1.0م 
اللغوي أو ◦/ التباعد/التقارب◦معرفة استعمال جمموعة من املعايري من أجل إقامة  0.1.0م 

  الثقايف
  ◦[معرفة التمييز بالسمع] صوتيالتقارب والتباعد المعرفة إدراك ◦ 2.0 م

  ◦[لألصوات]عناصر صوتية بسيطة ◦معرفة إدراك التقارب والتباعد بني  1.8.0م 
  معرفة إدراك التقارب والتباعد بني عناصر تطريزية 8.8.0م 
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  ◦كلمة/ صرفة◦من حجم  صوتيةمعرفة إدراك التقارب والتباعد بني عناصر  0.8.0م 
  معرفة مقارنة اللغات عند االستماع 2.8.0م 

 

  معرفة إدراك التقارب والتباعد الخطي  
  معرفة إدراك التشاهبات واالختالفات بني عالمات خطية 1.0.0م 
  ◦كلمة/ صرفة◦معرفة إدراك التقارب والتباعد بني عناصر مكتوبة من حجم  8.0.0م 
  ◦لغتني أو أكثر◦يف املستعملة  معرفة مقارنة الكتابات 0.0.0م 

 

  معرفة إدراك التقارب المعجمي 1.0م 
  معرفة إدراك التقارب املعجمي املباشر 1.2.0م 
 8.2.0م 
 

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

  يف اللغة األصل  بصورهتا مقارنة صورة الكلمات املقرتضة  معرفة 0.2.0 م
 

  ◦لغات عديدة/ لغتين◦معرفة إدراك تشابه شامل بين  1.0م 
  معرفة، اعتمادا على تشاهبات بني لغات، صياغة فرضيات تتعلق بقرابتها احملتملة  1.1.0م 

 

  اتالخطية بين اللغ -معرفة مقارنة العالقات الصوتية 1.0م 
 

  معرفة مقارنة االشتغاالت النحوية للغات مختلفة 1.0م 
  بني لغات خمتلفة يةمعرفة مقارنة بنيات مجل 1.7.0م 

 

  معرفة مقارنة الوظائف النحوية بين لغات مختلفة 8.0م 
  معرفة مقارنة الثقافات التواصلية 6.0م 
  ت خمتلفةمعرفة مقارنة األنواع اخلطابية بني لغا 1.2.0م 
يف لغته مع األنواع  الفرد معرفة مقارنة األنواع اخلطابية اليت يتوفر عليها 1.1.2.0م 

  اخلطابية املستعملة يف لغة أخرى  
  يف خمتلف اللغات والثقافات ملستعملةالتواصلية ا سجالتمعرفة مقارنة ال 8.2.0م 
 1.8.2.0م 
 

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

  ة األخرى مع ممارساته اخلاصةالشفهيمعرفة مقارنة املمارسات التواصلية غري  8.8.2.0م 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

 معرفة الحديث عن اللغات والثقافات.  IVفقرة
 

 

 لغة أخرىمعرفة استعمال ما نعرفه في لغة معينة من أجل فهم لغة أخرى أو اإلنتاج في . Vفقرة 
 

 

 

  ◦[التباعد الثقافي/ إدراك التقارب]مقارنة الظواهر الثقافية  ◦معرفة 13.0م 
  الثقايف◦التباعد / لتقاربا ◦لتحديد  ملعايريمعرفة استعمال جمموعة من ا 1.10.0م 
 8.10.0م 
 

معرفة إدراك بعض االختالفات والتماثالت املتعلقة مبيادين متنوعة من احلياة 
  {...، احلياة املهنية، احلياة اجلمعوية، احرتام البيئةالعيشظروف }االجتماعية 

 0.10.0م 
 

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

  معرفة مقارنة املمارسات الثقافية املتنوعة 2.10.0م 
  يف ثقافته اخلاصة ◦أحداث/ بوثائق◦ثقافة أخرى  ◦أحداث/ وثائق◦معرفة ربط  1.10.0م 

 1م 
 

ثقافات / لغات أخرى/ ثقافته/ لغته◦لآلخرين بعض مظاهر  ◦شرح/  عن التكلم◦معرفة 
  لآلخر ◦أخرى

 1.1م 
 

مخاطب أجنبي حول واقعة تتعلق بثقافته تتكيف مع ◦ معرفة بناء شروحات 
  ◦مخاطب من نفس ثقافته حول واقعة تتعلق بثقافة أخرىمع  تكيفةم/ الخاصة

  معرفة التكلم عن أحكام مسبقة ثقافية 1.1.2م 
 

  سوء الفهممعرفة توضيح  2.1م 
 

  معرفة التعبير عن معارفه حول اللغات 0.1م 
 

االيجابيات، السلبيات، }معرفة االستدالل بخصوص التنوع الثقافي  1.1م 
  ، وبناء رأيه الخاص حول هذا الموضوع{...الصعوبات

 1 م
 

/ الفهم◦أنشطة  فيفي لغة معينة  نمتلكهامعرفة استعمال المعارف والكفايات التي 
  في لغة أخرى ◦اإلنتاج

تتعلق بالتوافقات أو  ◦"نحو من الفرضيات/ "مجموعة من الفرضيات◦معرفة بناء  1.1م 
  بين اللغات بالالتوافقات
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عناصر لغة معينة التي تمكن من تحويل المعارف >* قواعد التحويل*معرفة تعيين  2.1م 

  <◦[لغة -داخل]داخل لغة معينة [/ اللغات -بين] بين اللغات ◦
 1.8.1م 
 

َفعََّلة*اهلدف مع نظريهتا اخلاصة باللغات -معرفة مقارنة قواعد حتويل اللغة
ُ
ذهنيا * امل

  <حيث ترد عناصر إىل الذهن مقابل املهمة>
 

التي تقيم عالقة بين >تحويالت التعيين )/ اللغات  -اء تحويالت بينمعرفة إجر  0.1م 
/ < عنصر المراد تعيينه في اللغة غير المألوفةالعنصر معين في اللغة المألوفة و 

من لغة / <نشاط اإلنتاج الكالمي في اللغة غير المألوفة>تحويالت اإلنتاج 
 معروفة تجاه لغة غير مألوفة

 

اطراد وعدم / املميزات◦حسب [ إطالق التحويل]حتويالت الشكل معرفة إجراء 1.0.1م 
  خطي-صوايت وبني-اطراد بني

 8.0.1م 
 

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

 0.0.1م 
 

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

 2.0.1م 
 

معرفة إقامة عالقة بني املواضعات التواصلية للغته >* ريعيةذحتويالت * معرفة إقامة
  <اخلاصة وتلك املتعلقة بلغة أخرى

 

  (اللغات –التحويالت بين  ◦الحق/ سابق◦) اللغة  -معرفة إقامة تحويالت داخل   1.1 م
 

  معرفة مراقبة التحويالت التي تم إجراؤها 1.1م 
وتطبيقها في ( 1لغة )معرفة تعيين استراتيجياته الخاصة بالقراءة في لغته األولى  1.1م 

  اللغة الثانية



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
 معرفة التفاعل. VIفقرة 

 
  ◦ثقافاتب /بلغات◦معرفة التفاعل في وضعية اتصال 1م 
 1.1م 
 

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

احلرص على مع / مع تنويع املعجم/ مع تبسيط بنية الكالم)/ معرفة إعادة صياغة   1.1.3م 
  /(    التلفظ بتميز أكثر

  فاعلمعرفة مناقشة اسرتاتيجيات الت 8.1.3م 
 

 

  متعددة اللغات/ معرفة طلب المساعدة من أجل التواصل داخل مجموعات ثنائية 2.1م 
  معرفة التماس إعادة الصياغة من املخاطب  1.8.3م 
  معرفة التماس تبسيط من املخاطب 8.8.3م 
  لغة من املخاطب المعرفة التماس تغيري  0.8.3م 

 

/ السوسيولسانية◦خذ بعين االعتبار االختالفات معرفة التواصل مع األ 0.1م 
  ◦السوسيوثقافية

  معرفة استعمال صيغ اللياقة حبكمة 1.0.3م 
 8.0.3م 
 

 معرفة استعمال عالمات توجيه اخلطاب حبكمة
 

  معرفة تنويع الِسِجالَّت حسب الوضعيات 0.0.3م 
 2.0.3م 
 

حسب  ◦التعابري االصطالحية/ ةالصياغات التصويري/ التعابري◦معرفة استعمال 
  االنتماءات الثقافية للمتكلمني 

 

  «بين اللغات»معرفة التواصل      1.1 م
  معرفة عرض يف لغة املعلومات املعاجلة يف لغة أو لغات أخرى  1.2.3م 
وثائق متعددة ة من الانطالقا من جمموع ◦عرضا/ تعليقا◦معرفة تقدمي يف لغة 1.1.2.3م 

  تاللغا
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 معرفة التعلم . VIIفقرة 
 

  املتعدد لغويا عندما تكون الوضعية التواصلية جاهزة / معرفة تنشيط احلديث الثنائي 1.3م 
  °صيغ التواصل/ الشفرات/ اللغات ◦استبدال/تغيري◦معرفة  1.1.3م 
 8.1.3م 
 

عندما )اللغات بطريقة وظيفية /التنوعات/ تاج نص باستبدال السجالتنإمعرفة 
  (لية جاهزةتكون الوضعية التواص

 7م 
 

خاصة ب  ◦مراجع أو سلوكات ثقافية/ عناصر أو استعماالت لغوية◦◦[تعلم] ◦معرفة متلك 
  مألوفة إىل حد     ◦ثقافات/ لغات◦

  أن يكون قادرا على ختزين عناصر غري مألوفة 1.7م 
 1.1.7م 
 

عناصر صوتية بسيطة، } مألوفة غري صوتيةعناصر  أن يكون قادرا على ختزين
  {  ...عناصر تطريزية، كلمات

 8.1.7م 
 

حروف، رسامات متثيلية،  }عناصر خطية غري مألوفة  أن يكون قادرا على ختزين
  {...كلمات

 
 
  

  معرفة إعادة إنتاج عناصر غير مألوفة  2.1م 
صوتية بسيطة، عناصر عناصر }معرفة إعادة إنتاج عناصر جهرية غري مألوفة  1.8.7م 

  {...تطريزية، كلمات
 8.8.7م 
 

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

 
 

  معرفة االستفادة من مكتسبات سابقة مرتبطة باللغات والثقافات بهدف التعلم   0.1م 
 1.0.7م 
 

 ثقافية -ابقة من أجل تعميق جتاربه البنيثقافية س-معرفة االستفادة من جتارب بني
 

 8.0.7م 
 

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

معرفة استعمال املعارف والكفايات املكتسبة يف لغة معينة هبدف تطوير هذه  0.0.7م 
 ات املقارنة داخل اللغة، اعتمادا على إجراء) املعارف والكفايات يف نفس اللغة 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
  

 ...(االستقراء، االستنباط
 

في لغة /( غير ناجحة/ ناجحة)/معرفة االستفادة من التحويالت التي تم إجراؤها  1.1م 
  معروفة تجاه لغة أخرى من أجل تملك عناصر من هذه اللغة

 

رفها بدرجات التوافقات والالتوافقات بين اللغات التي نع من معرفة تملك نظام 1.1م 
  مختلفة

 

  معرفة التعلم بطريقة مستقلة 1.1م 
  استعمال موارد تسهل التعلم اللغوي والثقايف معرفة 1.3.7م 
 1.1.3.7م 
 

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

 8.1.3.7م 
 

التماس معرفة )/ علم معرفة اللجوء إىل أشخاص آخرين من أجل الت
  /( التماس احلصول على معارف أو تفسرياتمعرفة / تصويبات من حماوره

 

  تأمليةمعرفة تدبير تعلمه بطريقة  1.1م 
  التعلمية اخلاصة ◦أهدافه/ حاجياته◦معرفة حتديد  1.7.7م 
  معرفة تطبيق اسرتاتيجيات التعلم بطريقة واعية 8.7.7م 
 0.7.7م 
 

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

 1.0.7.7م 
 

معرفة االستفادة، لتعلم لغة جديدة، من جتارب سابقة يف استعمال كفايات 
  ◦أخرى( ات)لغة (/ لغاته)لغته ◦ومعارف يف 

  ية اخلاصة التعلم مساراته◦مراقبة/ مالحظة◦معرفة  2.7.7م 
  يف تعلمه اخلاص ◦اجملهودات غياب/جمهوداته◦حتديدمعرفة  1.2.7.7م 
  مع األخذ بعني االعتبار جناحها أو فشلها يةالتعلم طرقهمعرفة مقارنة  8.2.7.7م 
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 كف     و و رد

 إضافات -لإلطار المرجعينحو فهم أفضل  .4
 فهم أفضل للوائح الموارد 1.1 
 تعليقات 1.1.1 
 يقات عامةتعل 1.1.1.1 
 

 محموالت وموضوعات
 

 معرفة تعيني، معرفة مقارنة، معرفة،)فعلي أو إمسي  ،آدائيتتكون واصفات املوارد، عامة، من حممول معريف أو 
 بعض األسر اللغوية، واللغات األقل)ومن موضوع ينطبق عليه هذا احملمول ... (  انفتاح على، موقف نقدي، ثقة

 (اخلطية، وأن الثقافات يف تطور مستمر -ع واألحكام املسبقة والعالئق الصوتيةوالتنو  ، واالقرتاضاتتقديرا
 

 أن الثقافات يف تطور مستمر/                  معرفة               11ع 
 41]موضوع [                        ]حممول  [                    

                                                        [معايري [قيم / اخلاصة  الفرد [معايري] جتاه قيم°          موقف نقدي        2.2 م
                 °                                اآلخر                                                  

                                                                      ]موضوع [                         ]مولحم[                     
 

أول، حبسب احملموالت، كما إىل عملية تصنيف فقد خضعت الفعلية -السلوكية واملعارف-لمعارفل بالنسبة
 (. ات)املوضوع ( أمناط) حبسب  -من احملموالتفئة داخل كل  –خضعت لتصنيف فرعي 

جماالت حبسب احملدود جدا إىل تفضيل، كمبدأ أول للتنظيم، التقطيع  احملموالت نوعويف الئحة املعارف، أدى ت
/ التشاهبات واالختالفات بني اللغات/ اللغة كنظام مسيولوجي: مثل. حمورية، تندرج فيها املوضوعات املختلفة

 . تنوع الثقافات/ التنوع الثقايف والتنوع االجتماعي
 

 ( 2.1.1.2إىل  8.1.1.2انظر أسفله من )عاليق اخلاصة بكل الئحة تفاصيل يف التمزيدا من الوجند 
  

وحنن على وعي . داليل شامل ودقيق للواصفات، بقدر ما يتعلق بتقدمي أساس تقرييب ميكن من توضيح تنظيم اللوائح -نا، بالنسبة لنا، باقرتاح حتليل منطقياليتعلق األمر ه  41                                                 
يف لغات خمتلفة، حسب الوضعيات، وبني لغات " )وضوعامل"أو " احملمول"بوجود عناصر أخرى، مثل العناصر اليت حتدد أوجه املعرفة الفعلية واليت جيب تفسري أو مناقشة انتمائها إىل 

 .غري معرب عنه" املوضوع"،  وكذلك بالنسبة للواصفات اليت يكون فيها ...(خمتلفة، حبكمة



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 الصعوبات الناتجة عن التصنيفات المتقاطعة
 

 ةفيما خيص النمطي ،إىل صعوبة معروفة جيدا ،بشكل هنائي ،التمييز بني احملموالت واملوضوعات يقودنايف الواقع، 
( 8أو /حبسب حمموله و( 1ن كل واصف قابال للتصنيف فمن احملتمل أن يكو : وهي صعوبة التصنيفات املتقاطعة

وإذا أمكن ربط نفس املوضوعات بأكثر من حممول، فإن التصنيف احملصل ال ميكن أن يكون . حبسب موضوعه
 : إال من منط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :الفعلية-مرتبط باملعارف( مبسط) ميكن أن نوضح ذلك عرب مثال 
سوء فهم ناشئ عما : كلمة، واملوضوع ج: ظاهرة، واملوضوع ب: املوضوع أ) موضوعات  ةثالث إذا متكنا من ربط

، فإننا (0احملمول ) ومعرفة املقارنة ، (8احملمول ) ومعرفة التعيني، (1احملمول ) معرفة املالحظةباحملموالت ( هو ثقايف
 .حنصل متاما على نفس التنظيم املقدم أعاله

وميكن أن يؤدي بنا إىل لوائح طويلة  ،يبدو جد حشوي -احملتوم من وجهة منطقية –الواضح أن هذا التنظيم من 
 .لكن فائدهتا حمدودة ،جدا

كيف حلت مسألة التصنيفات املتقاطعة ( 2.1.1.2إىل  8.1.1.2من )سنرى يف التعليقات املتصلة بكل الئحة 
 .داخل كل لغة على حدة( موضوعات/حماور ترتيب أخرى غري التجزيء إىل حمموالت تقتضياليت قد )

  

 8حممول  1حممول  0حممول 

 موضوع
 أ 
 

 موضوع 
 أ

موضوع       
 ب

 موضوع  
 ج 

موضوع 
 ب

 موضوع 
 ج

 موضوع
 أ 
 

موضوع 
 ب

موضوع 
 ج
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 كف     و و رد

 اإلقصاء المتبادلمسألة 
 

 ،فئةكل فيجب أن تتميز  : إقصائية بعضها للبعضأن تكون العناصر املكونة هلا  فئاتنتوقع من الئحة معينة لل
 .األخرى الفئاتعن  ،بوضوح

حول مسألة اختيار ( 8.1.2انظر )يل على املالحظات املصطلحية وحن. هذه هي املسألة اليت نعاجل اآلن
 42( هنا اللغة الفرنسية)املصطلحات ذاهتا يف لغة معينة 

 
إلقصاء املتبادل غري قابل للتحقق بالنسبة للمحموالت اليت نقوم مبعاجلتها، بقدر تصبح يف امثايل يبدو أن ما هو 
، حتليلمالحظة، )اليت حتيل عليها هذه احملموالت  املواقف/ ن يكونوكيف ميكن أ، أوجه املعرفةو فيه العمليات، 

  43استقاللية جد نسبية عن بعضها البعض ذات .(اخل،..أن يكون مستعدا ل احرتام، ،معرفة، معرفة أن
  

 . تعيني ومقارنة: الفعلية-جمال املعارف من مقرتضنسبيا نوضح هذه النقطة عرب مثال بسيط 
 

أن تعيني موضوع ما ( 0.8.1.2انظر )مع ذلك، إذا ما اعتربنا و . جد متمايزتنيتبدو العمليتان يف الوهلة األوىل، 
 :  يعود إىل مالحظة

 إما أن موضوعا وموضوعا آخر مها نفس املوضوع( 1
 .وضوعات ذات خاصية مشرتكةمن املإما أن موضوعا ينتمي إىل طبقة ( 8

  .التعينيلعملية نالحظ دائما وجود عملية مقارنة حتتية 
  8.1.2وسنشري إىل أمثلة أخرى يف 

  

                                                 
42

ونعتقد مع ذلك أننا . فردات لغة ماتتميز عن بعضها البعض يعرب عنه بواسطة م فئاتالبعد الواقعي الذي يتعلق األمر بفهمه عرب : نعي جيدا الرابط املوجود بني املسألتني  
       .استطعنا أن جنمع يف هذه السلسلة األوىل من املالحظات الصعوبات الناجتة عن تعقد الظواهر املعنية ذاهتا

الفكرية والذي  العملياتصطلح أطلق عليها م واليتحتليل ، تركيب، مقارنة ، الذي درس عمليات  مثل Hainaut (1277)وأيضا حول هذه املالحظة كان تدخل دانيو  43 
 . إقصائية بشكل متبادل]...[بأن املسارات اليت سنقرتح ليست ( 112. ص)صرح منذ مقدمة هذا اجلزء من دراسته 

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 المتصلة بالتعلم الفئاتحول 
 

تعلم / لغة واكتساب: فئةال)خاصة  فئةداخل كل الئحة، أنه من األفضل جتميع بعض الواصفات يف بدا لنا، 
(. الفعلية-املعارفمن  تعلمالمعرفة  فئةالسلوكية، ال-املعارفمن  تعلمال تجاه المواقف فئةال، املعارف من

 سجلعلى أننا نعترب هذه املوارد هي الوحيدة اليت تساهم يف كفاية بناء وتوسيع ،إطالقا، إال أن هذا ال يدل 
يف جدول  تبنيناهااليت  لغوي وثقايف متعدد سجلكفاية بناء وتوسيع انظر )اللغوي والثقايف املتعدد  الفرد

 .أيضا ساهم يف ذلكت ،بل هناك موارد أخرى عديدة ،(8الكفايات، اجلزء 
 

اللغة كنظام  فئةاللغات ختضع لقواعد، اليت وضعت ضمن  معرفة أنمثاال بسيطا، نرى جيدا أن  إذا أخذنا
وبدا لنا من غري الضروري وضع هذا . يف تطوير كفاية التعلم أيضاالئحة املعارف، تساهم  يفمسيولوجي 

 .تعلم/ اكتساب لغة و فئةضمن  من جديدالواصف 
  

 اسرتاتيجيات التعلم، )بشكل خاص للتعلم واصفات حتيل موضوعاهتا على التعلم  املكرسة الفئاتجتمع 
خاصة يف )أو اليت حتيل حمموالهتا /الثقافية، و/احلقائق اللغوية وال حتيل مباشرة على، ...(لغوية مكتسبات

 ( ...إعادة إنتاج معرفةختزين،  معرفة) على أنشطة موجهة مباشرة حنو التعلم( الفعلية-حاالت املعارف
 

إال أن . فئةهبذه الكيفية حال مهما إلبراز أمهية هذه ال ،خاصة املرتبطة بالتعلم ،بدا لنا أن جتميع الواصفات
، من جديد، استعمالإعادة يؤدي ،أحيانا، إىل  وقد -غري مهم –هذا احلل يعاين رغم ذلك من نقص 

 .أخرى فئاتظهرت سلفا يف  حمموالت
 

 يظهر،  2م  الذي يكون أحد عناصر...رغبة يف  إن احملمولفالسلوكية، مثال، -لمعارفلرجعي امل اإلطاريف 
 لغة املدرسة/ من لغة الفرد األوىل °رغبة يف حتسني التمكن ال صورةيف ، (حتفيز لتعلم اللغات)  12 م يف أيضا

 (.0.1.12 م)والرغبة يف تعلم لغات أخرى  (8.1.12 م)
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 كف     و و رد

  خاصة بالئحة المعارفتعليقات  2.1.1.1
 

 ثنائية مبررة -لغة وثقافة
 

يف الالئحة اليت نقرتح، فصلنا الواصفات املخصصة للمعارف املتصلة باللغة والتواصل عن الواصفات املتصلة 
وهذا ال يعين أننا نعتقد أن اللغة والثقافة تشتغالن بكيفية منفصلة يف املمارسات الكالمية . بالثقافة

بالدور األساسي للربط بني اللغة والثقافة يف تطوير الكفايات  ال نعرتف ، أو أنناتبطة بوضعياتاملر واخلطابات 
وإذا فصلنا اللغة عن الثقافة، فإننا نقصد بذلك تسهيل حتديد التصورات املفاتيح وتوضيحها، . التواصلية

وهبذا التمييز تصبح الالئحة أكثر : وجعل التفكري حول طبيعة املعرفة املبنية عرب املقاربات املتعددة أكثر يسرا
 44.وضوحا وأكثر قابلية للفهم

 
جعل حتليل وتقييم املمارسات املدرسية أكثر : هي ديداكتيكيةوأخريا، هلذا الفصل بني التصورات أيضا غاية 

 .يف حتققاهتما -نتااللغة والثقافة متداخل -نيشامل كوهنمارغم  يسرا، 
 

من السهل اختاذ قرارات حول إسناد  ،دائما ،غالبا ما يتداخالن، مل يكن انبنياجلكال لكون  إال أنه، نظرا 
قررنا، مثال، أن نضع يف اجلزء  هلذا. الواصفات إىل جزء أو آخر من هذين اجلزأين الكبريين من الئحتنا

 يةاألخذ بعني االعتبار املميزات السوسيوثقافمعرفة أنه من الضروري املخصص للغة والتواصل واصفات مثل 
معرفة أن الثقافة واهلوية يؤثران أو ( ، باإلحالة على التنوعات اللغوية8.1.8 ع)لتأويل هذه التنوعات  ملتكلميها

ويف حاالت . حيث تتم اإلحالة يف نفس الوقت على اللغة وعلى التواصل (8.10 ع) يف التفاعالت التواصلية
، فضلنا أن خنصص لكل جزء من اجلزأين ...بىنمعرفة أن اهلوية تأخرى، مثال بالنسبة للواصفات من منط 

يف اجلزء اخلاص  معرفة أن اهلوية تبىن، من بني أشياء أخرى، باإلحالة على اللغة: 2.8 ع: واصفا واحدا
يف اجلزء } ...وطنية-اجتماعية، وطنية، فوق{متعددة معرفة أن اهلوية تبىن على مستويات : 12.1 عباللغة، و 

من  آخرأو  مظهربديل على تركيز  هذه القرارات فصال حقيقيا، بل إن ذلك جمرد ال تعين .اخلاص بالثقافة
 .اإلثنني املظهرين

  

                                                 
الكفايات العامة، للمعرفة أو  الذي حييل على معارف لغوية وخيصص مكانا، بني( 18. ص) نالحظ أن هذا القرار يتماشى مع قرارات اإلطار األوريب املرجعي املشرتك للغات  44

ملزيد من  23 - 21. انظر كذلك ص 13. ص( )معارف أكادميية)أو عن تعلم نظامي ( معارف جتريبية)املعارف التصرحيية اليت تعد  مبثابة معارف ناجتة عن التجربة االجتماعية 
 (.التفصيل



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
 محموالت وموضوعات

 
كما هو احلال الواصفات اليت حتيل على املعارف، متاما   أن تفكك، ميكن 1.1.1.2حسب التمييز املقدم يف 

  .حمموالت وموضوعاتالفعلية، إىل -و على املعارفالسلوكية أ-لواصفات اليت حتيل على املعارفبالنسبة ل
 

 .حولمعارف  امتالكمثل املعرفة، تلجأ حمموالت الئحة املعارف إىل مصطلحات متنوعة نسبيا، 
أن الثقافة  معرفة: ظاهرة ما موجودة معرفة أن (أ:حمموالت مثلبني  ميكننا بالتأكيد إقامة اختالفات يف املعىن

لتحليل امن وجهة نظر التقابالت  مهما كانت أمهية هذه ،( 8.10 ع)اعالت التواصلية واهلوية تؤثران يف التف
يف هناية عملنا حول إعداد  هحتفاظ ب، فإن حمتوى املوارد الذي بدا لنا من الضروري االالصرفة الداليل

  45.الواصفات، مل يكشف عن ضرورة جلوء نسقي هلذا الثالثي بالنسبة لنفس املوضوع
 

إن الالئحة احلالية غري منظمة يف مستوى أول ف السلوكية،-الفعلية واملعارف-لوائح املعارفعلى نقيض 
إىل أن كما يعود كذلك . تنوع املشار إليه سلفاال افتقارها إىلوهذا يعود من جهة، إىل . حبسب احملموالت

 ،، معرفة كيفعرفة أنملمصطنع إىل فصل  هو الثالثي املقدم أعاله، يؤدي تنظيما يكون املبدأ األول فيه
 . املتصلة بنفس احلقول املعرفية عرفة أمثلةوم

 
وهلذا السبب يقوم . الئحتنا باألساس إىل تنوع املوضوعات املوجودة يف واصفاتاليف الواقع، يعود تنوع 

 (.اليت ال تدعي الشمولية)ملوضوعات ا منطية أساس على تصنيفالتنظيم انطالقا من املستوى األول من ال
  

                                                 
املوارد على مداخل  -وثائقمل نعثر يف املداخل املنبثقة عن ال( 1: أنه بالنسبة لنفس املوضوع الواحد( 1.1ح يف انظر املسار املوض) مما يعين، وحىت نعرب عن ذلك بكيفية أخرى،  45

 .مل نشعر، حسب الغايات الديداكتيكية إلطارنا املرجعي، بضرورة إضافة، من تلقاء أنفسنا، واصفات تسمح بتكميل هذا الثالثي( 8ترفض األمناط الثالثة من احملموالت، 
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 كف     و و رد

 
 مشاكل التصنيف المتقاطع: "الموضوعات"حول 

 
 حتفاظبدا لنا الزما االاللذين يف واصفاتنا، الحظنا بسرعة أن حمورين من بني حماور التمايز  ،خالل إعداد الئحتنا

ح  أتا  اللذين يتعلق األمر باحملورين التاليني. بالضرورة أمام مشكل التصنيف املتقاطع يضعنا كالمها،  46هبما لتنظيمها
 : فئاتكل واحد منهما إنشاء 

  
 اليت ، اخل، ذريعيات، كالسميولوجيا، وال(بالنسبة جلزء اللغة) مستويات التحليل اللغويحبسب  تصنيف

اللغة كنظام مسيولوجي، اللغة مثل  فئاتيف بعض اجملموعات الفرعية الكربى، إىل متييز  نبقىأننا  ، ولوتقودنا
العامة للثقافات والروابط  كاملميزات  الحقول الثقافية، أو حبسب الشفهيصل غري والتوا الشفهيواجملتمع، التواصل 

 ؛(XIو VIII)متميزة  فئاتبني التنوع الثقايف والتنوع االجتماعي، اليت نتج عنها بدورها 
 

 نطبق على مجيع مستويات التحليل الناجتة عن ي حيث، "عبري"وصفه بأنه  ميكن الورود حبسب تصنيف
خمتلف شيئا  سجلنطبق على ي، كما ميكن أن تطور اللغات، التعدد والتنوع، التشاهبات واالختالفات: بقاحملور السا

؛ أو ثقافة وعالقات بينثقافية، تطور اللغات، تنوع الثقافات، تشاهبات واختالفات اللغة ، يف جزءاكتساب وتعلم: ما
قافة؛ ونسجل يف ما خيص مسألة اهلوية، بأننا اخرتنا، وهوية يف جزء الثتعلم وثقافة / بني الثقافات، ثقافة واكتساب

حول  أن بينهما ارتباط بدوي، مادام لغة وثقافةاجملموعتني  دفعة واحدةاليت جتمع ( ثقافة، لغة وهوية)وحيدة  فئةأخريا، 
 . هذه النقطة

 
 ذا النمط من التصنيفعتبار الصعوبات املالزمة هلخذ بعني االاأل عملنا على كيف( 1.1.1.2انظر )أعاله سنرى 
 املتقاطع

  

                                                 
46

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



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
  

 ( جزء اللغة)اختيار الواصفات 
  المتبناة الطبيعة الميتالغوية للواصفات

 
تصرحيية، إما فهي . املعارف امليتالغوية الصرحية مع ،يف جزء كبري منها ،املعارف املقدمة كموارد يف الالئحةتتوافق 

والظواهر، أو إجرائية إذا كانت تتعلق باشتغال اللغة، والكالم، الوقائع، واملعطيات مبعرفة  مرتبطةمبعىن أهنا 
 املساريؤدي هذا . نتاج المالحظة والتحليل الواعي إلى حد لبعض السمات الصورية للكالمفهي . والتواصل

 شكيلت مسار سياقبعض القواعد املتعلقة باللغة وبالكالم يف  وضيحالتأملي، حسب التطور املعريف للمتعلم إىل ت
 . امليتالغوية التصورات

 
هو ميتامعريف، وهي ذات صلة بالتحليل،  ما إىل ،معرفةمنط من اليت هي  ،هذه املواردتنتمي ، من جانب آخر

بني /( ةذريعيال/ اخلطابية/ البنيوية) املمكن االرتكاز على التشاهبات  معرفة أنه من: واملالحظة وتعلم اللغات
 (.8.7 ع) اللغات لتعلم اللغات

 
على العمل يف وضعية تواصلية، ومن املفرتض أهنا تسهل " ميتا"ريا ، حتيل معارف أخرى، دائما ذات طبيعة وأخ

التواصلي  السجلمعرفة أنه جيب تكييف  :[متعارض لغويا] أو خارج اللغة [متجانس لغويا]داخل اللغة التواصل 
معرفة أنه من الضروري األخذ أو ( 0.0 ع)ل جيري فيه التواصاخلاص للفرد مع السياق االجتماعي والثقايف الذي 

 (.8.1.8 ع( )قصد تأويل هذه التنوعات ابعني االعتبار املميزات السوسيوثقافية ملتكلميه
 

مام بالتواصل يف كونه يويل أمهية للممارسات الكالمية يف وضعية تكون ضرورية لفهم إلهتوكنتيجة، ميكن تربير ا
بعدا اجتماعيا، خاصة مع التجدر  للغةارسات، يف الواقع، تكشف على أن فهذه املم. أيضاتعلمها  اللغات و

 .الثقايف للغة يف الواقع االجتماعي، فاللغة منتوج اجتماعي ومتارس يف إطار التواصل
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 موضوعات لغوية وموضوعات غير لغوية 
 

تارخيي رتبطة أساسا مبا هو امل تصف بعض الواصفات موضوعا ال يكون لغويا إال يف جزء منه، منثل لذلك باملعارف
/ الشعوب° املرتبطة بالعالقات بني)معرفة بعض الوقائع التارخيية (: 3.8 ع)النقطة  حتت و املذكورةأو جغرايف 

هذه الواصفات من  تبين لقد مت .يف ظهور أو تطور بعض اللغات° تؤثر/ أثرت°اليت ...( ، وبالتنقالت°الناس
ِية لألنشطة  غين إسهام هوربات املتعددة املقا إسهامأجل الربهنة على أن  يف هذا اجملال، وذلك بفضل الطبيعة الَعرب 

 .املتصلة مبالحظة اللغات خصوصا
 

 الفئاتتسمية 
 

لقد اخرتنا . مبحورين يف نفس اآلن فئاتنا تتعلقحول مسألة التصنيفات املتقاطعة، ، كما أسلفنا القول يف ذلك
 I من الفقرات)أوال مستويات التحليل : ورين يف جمموعتني فرعيتني متتاليتنيالناجتة عن هذين احمل الفئاتتقسيم 

 :(VIIإىل  IV من الفقرات)ية رب  العَ  الفئاتمث ( IIIإىل 
 اللغة

 اللغة كنظام مسيولوجي           I       فقرة
 اللغة واجملتمع              II فقرة  
  الشفهيالشفهي وغريالتواصل               IIIفقرة  
 تطور اللغات               IVفقرة 
 والتعدد اللغوي اجملتمعي ،التعدد اللغوي الفردي ،التعدد، التنوع                Vفقرة 
 بني اللغات واالختالفاتالتشاهبات                VIفقرة 
 °تعلم/اكتساب°اللغة و              VIIفقرة 

 
 أن إىل ،IIIإىل  Iيف الفقرات من سعينا،  ات الناجتة عن التصنيف املتقاطع،وحىت نتجنب إىل حد أقصى التكرار 

 وعندما كان علينا. VIIإىل  IVالعربية يف الفقرات من  الفئاتب ،بشكل قوي، رتبطةاملواصفات ال إدراج نتجنب
، IIIإىل  Iلفقرات من العربية، الواصفات اليت كان من املمكن أن تظهر أيضا يف ا الفئات، يف األخذ بعني االعتبار

 .، بنفس الرتتيبIIIإىل  Iفقد عملنا على جتميعها يف جمموعات فرعية مطابقة للفقرات من 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
إذن الفقرة )واصفات تتصل باللغة كنظام مسيولوجي ( التشاهبات واالختالفات بني اللغات) VIوهلذا جند يف الفقرة 

I .) الفقرة ) بالتواصل  اليت تتعلقمث تلتها جمموعة من الواصفات  فئة،قد مت جتميعها يف اجلزء األول من هذه الو
III). 

 
 :بعض املالحظات املوجهة لتوضيح اختيار بعض الفقرات وانسجامها ،نضيف،كلما بدا لنا ذلك ضروريا

 
 (Iفقرة ) اللغة كنظام سميولوجي

 
م معارف عامة، حول ضفهي ت. ماتمن العال انظامباعتبارها  بعض املوارد اليت هلا صلة باللغة فئةتسرد هذه ال

كما قد . كثرية  حواجز معرفيةبعضها، إذا مل تكن مبنينة،  يطرح، اليت قد بصفة خاصة اعتباطية العالمة اللغوية
ومتكن . لغوي متركز إثيننتاج  ذلك يشكل بعضها اآلخر غرابيل ميتالغوية، معارف خاطئة، وغالبا ما يكون

وهكذا يبىن . مباعدةسريورة  سياقن تنظيم املعارف املكتشفة عرب تعميمها يف مالحظة لغات متعددة املتعلمني م
املستوى مثل وجود قواعد تتحكم يف اشتغاهلا يف مستويات التحليل املختلفة ، وفهم للغةفهم الطابع املواضعي 

بات املتعددة تيسر وبعبارة أخرى، من املفرتض أن املقار . تركييب، والصويت، والصوايت، والكتايب والشفوي-الصرف
 .استيعاب املفاهيم اللغوية األساسية

 
 (IIفقرة )اللغة والمجتمع 

 
مجموعة من ك املنظورهذا  من ،فاللغة تعترب. االجتماعيبدراسة اللغة، ولكن يف بعدها  ،دائما ،هذه الفقرة تتعلق

 شفهي تواصل، IIIالفقرة  أنحني  يف ؛التواصل بنجاحبينها إذا أرادوا  جيب أن خيتار األشخاص من اليت اخليارات
استعمال اللغة   IIIويف الواقع، تعاجل الفقرة . مفهوم اللغةفيما خيص  توسع حقل الدراسة شفهي، تواصل غير و

املقاربات من  تلك املأخوذةنظريات بالو ألطو، أو املأخوذة من قرتحات املحسب )القنوات  -كنسق متعدد
وهلذا ميكن التأكيد . للمتكلمنيفالتواصل يعترب سلوكا  .ن منظور ذريعي ثقايف، اليت جيب موضعتها ضم(التفاعلية

قتصار فقط على امتالك أال يتم اال، جيب ويتعدد اللغالعلى أنه بقصد التأثري يف التفاعالت، وخاصة يف سياقات 
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 كف     و و رد

نتكلم، وكيف  حول ماذا نتكلم ومع من أيضا معرفة ولكن، الشفهيوغري  الشفهياللغوي  رمزعارف حول الامل
 التواصل أيضا مفهوم اهلويةويضع . نتكلم ويف أية وضعية نقوم بذلك، كما جيب معرفة مىت نتدخل ومىت نصمت

 .تشغل فيها اللغة أو اللغات مكانة مهمة قبول وبناء هوية اجتماعية من جهةهذا املفهوم يدرك . موضع نقاش
 
 (Vفقرة )اللغوي الفردي تعدد، التنوع، التعدد اللغوي المجتمعي والتعدد ال
 

تنوع اللغات، تبعا ملقرتحات اإلطار األوريب املرجعي  علىركز تحتفاظ مبختلف املوارد اليت يف هذه الفقرة، أردنا اال
أو تلك املرتبطة مبعرفة عدد لغات خمتلفة يف جمتمع معني  عايشسواء منها املتعلقة بت، (لم إ أ م )للغات  املشرتك

الظواهر على الواصفات هذه التنوعات مع الرتكيز على تعقد وضعيات اتصال اللغات و وتشمل . من اللغات
 .االجتماعية بعضها موعاتجملبالكيفية اليت تتمثل هبا ااملرتبطة 

 
 (VIIIفقرة )° تعلم/اكتساب ° لغة و

 
تية والوظائف االصو  تعلم العناصر/مل نشعر بضرورة التمييز بني اكتساب،َعربية فئةاليت نعتربها  ،يف هذه الفقرة

هذه النقطة على  ذكورة حتتاملحنيل عرب الواصفات و ... االجتماعيحبسب الوسط  الِسِجل ستعمالوا ذريعيةال
تطوير قابلة ل ،املقدمة يف الالئحةفالواصفات . التعلم-عرفةمبيتعلق األمر هنا  التصرحيي لكفاية كربى، انباجل
 إن األمر يتعلق على اخلصوص باملعارف. من جمال معريف إىل آخر اداملعارف من قبل األفر  قدرة على حتويلال

على التشاهبات  االعتمادأنه ميكن معرفة : آخر خالل التعلم فعل لغوي فهمل لغويةمعرفة  على املتصلة باالعتماد
ذات  لصرحيةااملعارف ا سجالتيتعلق األمر ب. (7.8ع )بني اللغات لتعلم اللغات /( لذريعيةا/اخلطابية/البنيوية)

 املفيدمعرفة أنه من : ويف أي جمال آخر ،يف جمال اللغاتالتملك ريورات سقادرة على تيسري ال تعلمية-تاطبيعة مي
 (.7.3 ع) املعرفة اجليدة باالسرتاتيجيات املستعملة قصد تكييفها حبسب غاياته

  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
 (جزء الثقافة)اختيار الواصفات 

 

  متبناةطبيعة الموضوعات ال
ل و حق)تندرج إذن يف احملورين املشار إليهما أعاله اليت  –نوعني من املعارف  ،يف اجلزء املخصص للثقافة اقرتحنا،
 (:َعربيةال الفئاتالثقافة و 

ببعض معينة، تساعد على التنبؤ  ماعةمن املمارسات املكتسبة واملشرتكة، مميزة جل( مناذج)لثقافة كنظام ا( أ
بني الثقافة ° االختالفات/التشاهبات°معرفة بعض   (1.8.10 ع: )مثال ها،وتأويلماعة هذه اجلسلوكات أشخاص 

 ؛اخلاصة للفرد وثقافة اآلخرين

مجاعة الت املقبولة يف ي، ومن التمث...(كيفيات التفكري و اإلحساس)الثقافة كمجموعة من الصور الذهنية ( ب
اليت حتيل على معرفة الصور ( 8.3.2 ع)من حنو إن األمر يتعلق هنا مبعارف . ليست فردية حمضة مبعىن أهنامعينة، 

معرفة بعض اخلطاطات التأويلية اخلاصة ببعض : الذهنية، وعلى خطاطاهتا التأويلية احملددة ثقافيا واملشرتكة
 .}...الزمن تعدادالقياسات، كيفية  الرتقيم،} مبعرفة العامل فيما يتعلق الثقافات

 

 الفئاتتسمية 
 

وقد اخرتنا أن نقسمها . مبحورين أيضا بالثقافة تعلقةامل فئاتنا صلالتصنيف املتقاطع، تتأعاله خبصوص  قلناكما 
 .  إىل فقرات متعددة تقرتب ما أمكن من الفقرات املخصصة للغة

 ( XV إىل VIII ) الفقرات من) ةثقاف
 عامة مميزات: ثقافاتال     VIIIفقرة 
 االجتماعيلتنوع التنوع الثقايف وا                  IX   فقرة 

 ثقافية-بني اتالثقافات والعالق                    Xفقرة  
 تطور الثقافات                     XI فقرة
 تنوع الثقافات                   XII فقرة
 تابني الثقاف واختالفاتتشاهبات                     XIII  فقرة

 ة واهلويةثقافة، اللغال                  XIVفقرة 
 °تعلم/ اكتساب° الثقافة و                   XVفقرة 
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، (اللغة كنظام مسيولوجي)اللغة  من جمال Iالفقرة ( عامة مميزات: ثقافات ) VIIIتطابق الفقرة  هكذا، كما نرى،

 :إال أن هناك، مع ذلك، مالحظتان .، اخلIVالفقرة  XIوتطابق الفقرة 
 

 III  فال يوجد يف جمال الثقافة، معادل للفقرة: على التوازي يف مجيع الفقراتمل يكن من املمكن احلفاظ  -
 .ألن ذلك ليس له معىن (الشفهي والتواصل غري الشفهي التواصل)
 

من جمال ( ثقافة، لغة وهوية) XIVوالفقرة  (ثقافية-بني قاتثقافة وعال)  Xن االفقرت تفتقرعلى خالف ذلك،  -
ويف الواقع، يعود ذلك باألساس : إال أن املربر هنا خمتلف. لغةىن الدقيق للكلمة، يف اجملال إىل مطابق، باملع الثقافة

ضبط العالقة بني هذين اجملالني، فكان من الواجب القيام باختيار ما،  تركزان علىإىل كون هاتني الفقرتني 
كنا نريد الرتكيز على تأثري الثقافة يف ألننا  ثقافة يف اجملال  Xوهكذا أدرجنا الفقرة . وإدراجهما يف جانب أو آخر

، فكان يف الواقع، من الالزم XIVخبصوص الفقرة  ، أماشفهية أو غري شفهيةسواء كانت بني ثقافية،  اتالعالق
، قررنا أن نبقي على جمالني على أن تندرج هذه هبدف التبسيط ! جمال ثالث، يصنف ضمنه اجلزآن األوالن خلق

 .ةثقافالفقرة يف اجملال 
 

 :ثقافةحول هذه الفقرات املختلفة من اجملال  اتكلمبعض ال ، هذهاتوحىت خنتم هذه التعليق
 

معارف عامة حول ماهية الثقافات  ،ختص، كما تشري إىل ذلك التسمية( عامة مميزات: ثقافات) VIIIالفقرة 
معايري السلوك والفكر، وارتباطها / ، ومعرفة أهنا يف الواقع أساس قواعد...(تعقدها، تنوعها، احلقول املكونة هلا)

 .األفراد علىالثقايف، الذي هو متعدد يف الغالب،  االنتماءبرؤية للعامل وتأثري 
 

 طابعواصفات تشري إىل ال تضمنفهي ت. تربط بني الثقافة واجملتمع( تنوع ثقافي وتنوع اجتماعي )  IXالفقرة 
فرعية ميكن أن تقوم على معايري اجتماعية، بل وكذلك -افاتغري املتجانس جزئيا ألية ثقافة، وهي مكونة من ثق

 .أشياء أخرىبمعايري هلا صلة بنوع اجلنس، وباألجيال أو 
 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

الثقايف  االنتماءتأثري ( ثقافية -بين اتثقافات وعالق)X ة الفقر  تربزكما متت اإلشارة يف املالحظة السابقة، 
، عبارات النمطيةال)أو أشياء أخرى ( اعل، التواصل بني ثقايفالتف)ثقافية، سواء كانت لفظية -على العالئق بني

كما هو الشأن يف   –نسجل على أنه يف هذه الفقرة (. ، اخلخطاطات تأويل سلوك املنحدرين من ثقافات أخرى
الثقافية،   االختالفاتردود أفعال الفرد اخلاصة جتاه على على معرفة الذات و  تأكيدنريد أيضا ال -فقرات أخرى

حتسني  على وجه التحديد، من ،سرتاتيجيات اليت متكنواإل( كاملرجعيات الثقافية)نريد الرتكيز على املعارف  ماك
 .ثقافية-بني قاتالعال

 
بين  واالختالفات التشابهات) xIIIو( التنوع الثقافي) XII، و(تطور الثقافات) XIالفقرات تتوافق 
وال تتطلب بالضرورة ( VIو Vو IVانظر الفقرات ) لغة  جملاليف ا املقابلةالفقرات مع بشكل واسع ( الثقافات

 .تعليقا خاصا
 

. ثقافةبقدر ما حتيل على اجملال لغة على اجملال ( ثقافة، لغة وهوية) XIV، حتيل هذه الفقرة ذكرنا سابقاكما 
فاهلوية، بصفتها . هلااملكونة  -...للغويةاو  الثقافيةو  االجتماعية –اهلوية كما هي والعناصر  يف الواقع فهي ختص

كما هي،   إبرازهاالرتبية بشكل عام، وبدا لنا مهما بل و بناء للذات، توجد بكيفية ما يف قلب املقاربات املتعددة، 
 .تعقدها، تعددها، وديناميتهال بالنسبةاملعارف  يف إطار

 
 انظر)لغة قة من اجملال الفقرة املطاب ،يف جزء منها ،(°تعلم/ اكتساب°ثقافة و) XVالفقرة وأخريا، تطابق 

، وخاصة للغويعلم االت /لالكتساب التنشئة الثقافيةولكن خبصوصيات متنوعة متيز بكيفية قوية  ،( XIIالفقرة
مثال، إذا كان يبدو من املفضل يف جمال اللغة (. .، اخلأو ثالثة، أو رابعة)حينما يتعلق األمر بلغة أو ثقافة ثانية 

 عانظر ) تنشئة الثقافيةفإن ذلك ليس ضروريا يف حالة ال ،(التمكن اجليد)األخرى اللغة التعمق بشكل قوي يف 
  .(ثقافة أخرى° قيم/ معرفة أنه ليس من الضروري أبدا تبين سلوكات: 0.11
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            السلوكية-المعارفتعاليق تخص الئحة   0.1.1.1
 

  السلوكية-معرفةالحول 
 

لمتعلمني مبعارفهم ل/ يتأثر النشاط التواصلي للمستعملني ألوريب املشرتك، الكما يشري إىل ذلك اإلطار املرجعي ا
، املواقفواليت تتميز ب اخلاصة بعوامل شخصية مرتبطة بشخصيتهم ،كذلك  ،وفهمهم واستعداداهتم فقط، بل يتأثر

سنرى ذلك  كما  وأيضا،. هويتهم اليت تكون ةشخصيالساليب املعرفية وأمناط األعتقدات و املقيم و الو  والتحفيز
متعلمي لغة ما خالل أفعال /ر مستعمليادو أيف  ،فقط ،هذه العوامل الشخصية والسلوكيةال تؤثر حمددا الحقا، 

 مكونة،" ثقافية-شخصية بني"وكنتيجة، يرى الكثريون أن تطوير  .يف قدرهتم على التعلم أيضا، ،تواصلية، بل تؤثر
طار املرجعي اإلانظر )هدفا تربويا مهما  اعد يف حد ذاهتتياء، ألشبا وعيهالفرد و  مواقفيف نفس الوقت، من 

 (.21 -22 تعلم، تدريس، تقييم، ص: األورويب املشرتك اللغات
 

ما  االعتبارأخذ بعني نجيب، نتيجة ملا تقدم، أن  -الئحة املوارد احلاليةوبالتايل  –للكفايات  يرجعإطارنا املإن 
إال أننا، لن ندرج حتت هذه التسمية، بالضبط، نفس . السلوكية-املعرفةم حتت تسمية  أ م اليوم يف إ جيمع 

، وعناصر ترتبط ملواقفافهذا األخري، يف الواقع، يشمل . األشياء املدرجة يف اإلطار املرجعي األوريب املشرتك
/ منطويمتشائم، / خجول، متفائل/ ثرثار، جريئ/ قليل الكالم: اتكالسم) والقيم، ومسات الشخصية بالتحفيز

إنه يدرج أيضا أشياء نسندها حنن، بدل  ،بل ،(.، اخلمنغلق/ ، منفتح الفكرغري واثقانبساطي، واثق من نفسه أو 
..( .، بقدر ما تكون هذه األخرية منعزلةكاألساليب املعرفية، ومسة الشخصية، الذكاء)ية الفعل-عرفةاملذلك، إىل 

 ....(47املعتقدات) أو إىل املعارف
 

-املعارف تساؤالت األخالقية والرتبوية حولهو الشأن بالنسبة ملؤلفي اإلطار، جيب أن نطرح بعض ال، كما أيضا
اإلطار بعضا من هذه  سردوقد . تعلمية/ اليت ميكن أن تشكل بكيفية صحيحة ومالئمة أهدافا تعليميةالسلوكية 
 (.21 –22: ص)األسئلة 

 ؟صرحيا ا إىل أي مدى ميكن أن يكون منو الشخصية هدفا تربوي -
 كيف ميكن التوفيق بني النسبية الثقافية والنزاهة املعنوية واألخالقية؟ -
 .، اخل؟ تعيق تعلم واكتساب لغة أجنبية أو ثانية( تسهل، ب( ماهي مسات الشخصية اليت أ -

                                                 
-ن نناقش طبيعتها ووضعها داخل مجال المعارف الواسع، و التي تبدو لنا أنها تقترب من هذه أكثر من تلك التي تنتمي إلى المعرفةالتي يمكن أ  47

 .السلوكية



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 

عارف غري أي امل -هتمام االب حتظىهي الوحيدة اليت جيب أن " العمومية" سلوكيةال-عارفاملأن  عترببالنسبة لنا، ن
وخاصة، تلك املعارف  48على الكفايات املعنية  "قابل للعقلنة"تلك اليت هلا أثر  –لفرد با ةاخلاص دائرةاملرتبطة بال

 .تعددةاملالقابلة للتطور عرب املقاربات 
 

هاته هي  سلوكيةال-عارفاملاليت تعرب عن خمتلف املظاهر العامة والعقالنية والقابلة للتعلم من بني 49إذن، فاملوارد 
 .اإلطار املرجعيمن  لسلوكيةا-عرفةاملاليت قمنا جبمعها يف اجلزء 

 

 المحموالت والموضوعات
 

، تتأسس جمموع املوارد املقرتحة يف هذا اجلزء من (1.1.1.2انظر )للمجاالت األخرى كما هو األمر بالنسبة 
 منواليت تنطبق على موضوعات  –راد ألفا" كيف ميكن أن يكون" على حمموالت، تعرب هنا عن  ياملرجعاإلطار 

 .نوعةطبيعة مت
 

  

                                                 
48

 .اياتنقصد بهذا أنه من الممكن أن نحاول وبكيفية عقالنية تفسير الكيفية التي تؤثر بها المعارف السلوكية هاته، إيجابيا أو سلبيا، في الكف  
49

  1.1.1كما هو موضح في " معقدة"أو " بسيطة"يمكن أن تكون هذه الموارد   
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 الفرعية الفئاتو  الفئات
 

 :مستويني على ياملرجعاإلطار يف  السلوكية-املعرفةزء اجليف حدود اإلمكان، حاولنا تنظيم 
 

 يف مستوى أول حبسب احملموالت،               -
 فرعية الفئات المن احملموالت حبسب  فئةداخل كل  -
.50وعات لموضل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرعي فيما خيص األقسام الفرعية  -مقويلفيما خيص احملموالت، وعن تنظيم  مقويلنتحدث، إذن، عن تنظيم 
أن يكون  تاحملموال فئات، إذا أريد لتنظيم بأنه منذ البداية ،قيدقجيب الت لكن. اليت تتأسس على املوضوعات

 خاصةالفرعية، -الفئاتل من ذلك كثريا يف تنظيم منهجيا أكثر وصارما قدر اإلمكان، فإن األمر أق
 51،وممال حشويا موالت سيكوناحملميكن أن تنطبق عليها مجيع  اليتوضوعات مجيع املبصفة نسقية،  ،ذكر إن (أ 

سنعود إىل . شيئا ما اتفاقي ويبدو أحيانا مهم ،تنوع املوضوعات، اليت ميكن أن يتكفل هبا حممول ماإن ( وب
 (.الفرعية-الفئاتحول ظر ان)ذلك أسفله 

                                                 
50

 .1.1.1.1انظر أيضا   
 .1.1.1.1انظر ،لسبب من بين أسباب أخرى عدد من التصنيفات المتقاطعة  51

 1المحمول 

 1.1املوضوع         

  8.1املوضوع         

  0.1املوضوع          

 2المحمول 

 1.8املوضوع             

  8.8املوضوع             

 0.8املوضوع             

 0المحمول 

  1.0املوضوع              

.... 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 
، بالتعلم -بشكل وثيق– ، املرتبطةالواصفاتبأن ، يةالفعل-عرفةاملنشري أيضا، كما هو الشأن بالنسبة للمعارف و 

انظر ) إطارنا املرجعييف  فئاتأدرجت سابقا باعتبارها حمموالت  حىت ولو أهنا تعيديف جزء منفصل، عوجلت 
 (.لماملتصلة بالتع لفئاتحول ا 2.1.1.1

 

 (المحموالت) الفئاتحول 
 

فهي . األفراد "كيف ميكن أن يكون " على ياملرجعاإلطار من  لسلوكيةا-عرفةاملتعرب، إذن، حمموالت جزء 
أن يكون ) مركب فعلي يف صورة أو( قابلية االخنراط، حساسية جتاه)مركب إمسي / مصاغة إما يف صورة اسم

 الذي نريد واليت تكون كذلك وحيدة املعىن األقرببتفضيل الصورة  (حساسا بكذا، حيرتم، يكون مستعدا لكذا
 ل ستعدمباإلستعانة ب وذلك  -بأسلوب ثقيل -بإعادة كتابتها مسيةالتعابري اال تأويل، ميكن وغالبا. التعبري عنه

 (.حساسية جتاه، لديه حساسية جتاه)
 

كن، يف حتليل أول، النظر إليها على أساس أهنا عناصر كان من املم للمحموللندقق ثانية بأننا ندرج يف تصورنا 
الثقافات /جتاه اللغات أحكامه املسبقة]...[  ةاربحم إرادةوهكذا نعترب أنه يف التعبري . ضوعللموتابعة مسبقا 

" الداخلي ستعدادفاال. "إرادةوليس فقط  ةاحملاربإرادة احملمول هو أن  ،(0.11 م) أعضائها/األخرى ومتكلميها
إعادة  تقبل آخر، احملمول المثالنأخذ ، هبذه الكيفية سنميزو ... ةاربإرادة احمل، بل هو إرادة س هو فقطللفرد لي

 تقبلول معن احمل( ...قيمه/سلوكاته(/ واألخرى ةالشفهي) عاداته يف إعادة النظر تقبل -8.18 ميف ) النظر
 (.التنوع تقبل مثلما يف)
 

ونورد هنا مثالني  ؛املتبادلة قاهتاعالب تتعلق متنوعة" إبستمولوجية"ل مشاكاليت تبنيناها عن تكشف احملموالت 
 :اثنني

أن اعتقدنا ألننا فضول و اهتمام مىت جيب جتميع مفردتني متقاربتني يف حممول واحد؟ قمنا بذلك يف احملمول  •
حساسية جتاه، لكن أعلى من )موقف توجيه ذي كثافة متماثلة حنو موضوع عن ،كالمها، هاتني املفردتني تعربان

 52(.أدىن من تقبل إجيايب
 

                                                 
 .عملال/ لتاامإرادة اال/ تقدير أو رغبة/ يصدق على، مثال، احترام الشيءنفس   52
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عن ... مثال، التمييز بني االنفتاح على  ،اخرتنا لقد جيب التمييز بني حممولني؟ ،ذلك، انطالقا من مىت خالف •
 فكرياموقفا  تقبل اإلجيايبيف حني ميكن أن يظل ال االنفتاحاليت يفرتضها  القابلية حتديدقصد ...اإلجيايب ل تقبلال

 .ساسباأل
 

: ويف الواقع، ال ميكن وصف العالقات بني احملموالت منطقيا بكيفية صارمة، لسببني اثنني من بني أسباب أخرى
لغته  جتاهفاحلساسية ) ،فسهان طبيعتها هيتؤثر بدورها على  ،وهي أن طبيعة املوضوعات اليت تنطبق عليها

يف  عالمات الغرييةجتاه  حساسيةفرتضه بالضرورة ال ت الوجدانتستدعي نوعا من ( 2.1م انظر الواصف ) اخلاصة
 تقبليفرتض ال)اإلقصاء املتبادل للمحموالت ال يكون مضمونا دائما كما أن ؛  (2.2.3م انظر الواصف)لغة ما 

: 4.1.1.1يف  أيضا، ،انظر ،تقبلوكما رأينا، قد تفرتض احلساسية بدورها ال ،، لكنحلساسيةاإلجيايب نوعا من ا
 (.ء املتبادلمسألة اإلقصا

  
التجريبية وقدرته على تسليط الضوء  تهغاي مشروعنا، مادام املهم هو، قبل أي شيء آخر،ذه احلدود يف هبنقبل 

 . على جمال مل يتم التعمق فيه وهو جمال املقاربات املتعددة
 

حمموالت هذا اجلزء  ه من املمكن التمييز بنينالحظ أخريا، دون أن يتم استثمار هذا التمييز بكيفية نسقية، أن
االنفتاح على من الذات حنو العامل مثال ")موجهة حنو العامل" نوعا ما، ،املرجعي حبسب ما إذا كانتاإلطار من 

 .(الطالقة، اإلحساس اهلُوي، اخل: من الذات حنو الذات عرب العامل)"موجهة حنو الذات"أو ( التنوع
إىل الفقرة  Iمن الفقرة )فقرات كبرية  ست، اليت مجعت بدورها يف من احملموالت فئة تسع عشرةوهكذا، ميزنا أخريا 

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

 
 Iفقرة 

 

األفراد  كيف ميكن أن يكونتعرب عن  مواقفية األول على حمموالت " اجملال"ا تتأسس املوارد املقرتحة يف هذ
اللغات والثقافات نوع تجتاه مواقف  منبعبارة أخرى،  تتكون فهي. والتنوع ،، عامل الغريية"موجهة حنو العامل"



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

ذو   تطورحبسب  منظمةمحموالت هذه اجملموعة ف .متنوعةاستيعاهبا، بدرجات جتريد  أساليب املواقف جتاهامن و 
 .(تقدير" )أكثر اخنراطا "إىل( مركز انتباه) " أقل اخنراطا " يف حمور متجه من  أن نضعهاميكن  موقفية طبيعة

 من احملموالت  فئاتوتشمل هذه اجملموعة ست 

 
 انتباه 1 م

 "األجانب" األشخاص/" األجنبية" الثقافات/ للغاتبالنسبة 
 اإلنساين/الثقايف/ اللغوياحمليط بالنسبة لتنوع 

 للكالم بصفة عامة
 [كما هو]عامة اإلنساين/الثقايف/اللغويبالنسبة للتنوع 

 
لكنه يظل  ، يف آن واحد؛أساس، مفضل يف املقاربات املتعددة وضروري بالنسبة هلا مبوقف هنا يتعلق األمر

 نتباهإن اإلف، ...(فضول حساسية،)فعلى خالف احملموالت التالية . لمقاربات املتعددةبدقة ل خمصصغري 
 ° ثقايف/لغوي°وميكن أن ينصب على أي موضوع " تقريري"، "حمايد"

 

جتاه وجود تنوع //آخرين أشخاص" /أخرى" ثقافات /لغاتجتاه وجود  حساسية 2م 
األشخاص/الثقافات/اللغات  
 

رغم أنه الزال )حنو املوضوع " اوجداني" يفرتض، سلفا، توجها  موقفأساس، إال أنه  وقفيتعلق األمر هنا مب
 (.حمايدا نسبيا

 

// سياقات متعددة الثقافات" //أجانب"أشخاص /" أجنبية"  ثقافات/لغات ب اهتمام/ فضول 0 م
  [كما هو]عامة  اإلنساين/ الثقايف/ اللغويالتنوع // للمحيط  االنساين/ الثقايف/ اللغويالتنوع 
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رغم أن هذا التوجه ال يفرتض . التوجه حنو املوضوع موسوما بشكل واضح هفييكون  وقفيتعلق األمر هنا مب
 53"...( غري صحي"فقد يكون هناك فضول " ) انفتاحا"بالضرورة 

 
 °°للمختلف/ آلخرل/ °الثقايف/اللغوي°للتنوع  °° إيجابي تقبل 1م 

 
على االختالف يف حد ] على التنوع كما هو/ العامل °ثقافات/األشخاص/اللغات° انفتاح على تنوع 1م 

 °° [على الغريية[ ]ذاته
 

/ اللغوي°؛ التنوع °"خمتلفني"/ "أجانب"° °أشخاص/ "أجنبية"  ثقافات/لغات° تقدير/احترام 1م 
 .[عامة]كما هو   °اإلنساين/الثقايف/اللغوي°للمحيط؛ للتنوع  °اإلنساين/الثقايف

 
  IIفقرة 

 
. يف عالقة بالغريية والتنوع عملقفية موجهة حنو الااين على حمموالت مو تتأسس املوارد املقرتحة يف هذا اجملال الث

تنوع اللغات والثقافات وبالنسبة ب فيما يتعلق عمل، والرغبة، وإرادة الالقابليةتعرب عن  مواقففهي تقوم على 
 .لكيفيات استيعاهبا، بدرجات جتريد متباينة

 
يف  موضعته ناميكن ذو طبيعة مواقفية هذه اجملموعة، حبسب تدرج احملموالت املضمنة يفمن  االثنتان الفئتانتنتظم 

 .(إرادة" )كثر اخنراطا أ"إىل  ( قابلية" )اخنراطاأقل " حمور متجه من 
 °الثقايف/اللغوي° °تعددال/ تنوع°يف عالقة بال حتفيز/قابلية 7 م
 
يف حميط متعدد اللغات // و الثقايفالتعدد اللغوي أ/ يف عالقة بالتنوع/  العمل/االخنراط °°إرادة/رغبة 8 م

 °°أومتعدد الثقافات
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 (.التوالمحم)  الفئاتانظر أسفله حول ) ، لكننا لن نقوم بتميياه هنافضول واهتمام تدرج بينيوجد نوع من ال  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

   IIIفقرة 
 

فهي : يف اللغة والثقافات "كيف ميكن أن يكون"من احملموالت اليت تركز على  فئاتتتضمن هذه اجملموعة أربع 
إىل  تساؤلال منالتطور يتجه . نشطة، إرادية،  متكن من جتاوز البديهيات واملكتسبات املرتبطة باللغة األوىل

 .متركزالال
 
 الثقافة بصفة عامة/اللغة تجاه وضعية نقدية/ موقف نقدي من مساءلة 6 م

  "مخبر عنها"تمثال ت /إرادة بناء معارف 13م 
 

ذاهتا   هذه املعارفمثل وتتصل ؛ على إرادة بناء مثل هذه املعارف ، فقط،هنا ،هاته املعرفة السلوكيةترتكز 
  .التعلم-رفامع/ فعلية-عارفمبعلى بنائها  القدرةتتصل و باملعارف   

 
 °أحكامه المسبقة/تمثالته المكتسبة/حكمه° تعليق °إرادة/ قابلية ل° 11 م

 °ثقافية/لغوية° °نسبية/ ال تمركز°سيرورة طالق قابلية إل 12م 
 

 IVفقرة 
 

كيف ب املتعلقةللفرد  اعيةاالجتم -النفسيةمركزة على السريورات  سلوكيةال-عرفةاملثالث من  فئاتيتعلق األمر ب
فالتكيف أوال، . حنو الذات ،نوعا ما ،إهنا موجهة(. يف سياق التعددية اللغوية والثقافية) ميكن أن يكون يف العامل

 يه القابلية للتكيف اليت/  إرادة التكيفمنيز بني ،هكذا. مهما موقفيا، ولكنه يتضمن جزءا يةفعل-هو معرفة
 .يةفعل-الذي هو معرفةلتكيف نفسه ل سلوكية-معرفة

 
 للمرونة/أن يكون مستعدا للتكيف/ إرادة 10م 
 يحس بالطمأنينة/ أن تكون له ثقة في نفسه 11م 
 إحساس باأللفة 11م 
 

(: !رغم وجود حمتوى دائما)، فإن احملتوى ثانوي نوعا ما (خالفا ملا مر بالنسبة للموارد املرتبطة باحلساسية)هنا 
 .و، يف بعده احلدسي، املعيش، كعنصر مكون للثقة، هو ما يتم الرتكيز عليهفاإلحساس باأللفة كما ه
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  Vفقرة
 

ويبدو أهنا ضرورية لالشتغال يف  ،ية سلوك -معرفة باعتبارهاالثقافة بو /هنا يتم الرتكيز على العالقة الفردية باللغة
 .بيئة متعددة

 

  خاصة( ثقافية/لغوية) تحمل هوية 11 م

 

 IVفقرة 
 

وهي ختتلف عن اجملموعات األخرى، ألن األمر ال يتعلق . جتاه التعلم ملواقفه اجملموعة السادسة اجتمع هذ
التنوع، بل مبجموعة من املوارد املوقفية املرتبطة  جتاهاحملموالت اليت تعرب عن املواقف  فئاتمبجموعة جديدة من 

 .بكيفية وثيقة على اخلصوص مبعرفة التعلم
 

 جربةحساسية تجاه الت 11 م
 

يعد هذا اجلانب أساسيا من منظور التعلم، بل وكذلك، وبشكل واسع، كعالقة عامة باللغات وبالثقافات، 
 . ركة، إمكانية احل(اإلعتبارأخذ التجربة بعني )وكموقف عام يفرتض عالقة ملموسة بالواقع 

 

 /...(محلية/أجنبية/األسرة/المدرسة)/ تحفيز لتعلم لغات  18 م
 ف لبناء تمثيالت واردة ومخبر عنها للتعلممواقف تهد 16 م
 

 (الموضوعات)الفرعية  الفئاتحول 
 

باملوضوعات اليت تنطبق عليها  إطارنا املرجعيكما هو مشار إليه أعاله، يهتم املستوى الثاين من تنظيم 
 .السلوكية-رفاعاملاحملموالت اليت تعرب عن 

 
يف استقالل عن املوضوعات اليت  سلوكية-ملعرفة، ال وجود يةالفعل-رفاعاملو  معارفللكما هو الشأن بالنسبة 

تلوين  مع. يف جزء منه يكون خاصا يف منح احملموالت شكال ،عموما ،تنطبق عليها واليت، يف املقابل، تساهم
، نتيجة السلوكية-عرفةاملويف مستوى ثان، وهو مستوى الفئات الفرعية، تنظم  54.يف كل مرة خمتلف شيئا ما
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 .ولكننا لن خنوض هنا يف تفسري هذه التلوينات املختلفة. انظر أعاله حول احملمول حساسية  
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الكلمات، األصوات، : اللغة، مث يف مستوى أدق من الوصف) من الموضوعات "مجاالت" ب لذلك، حبس
 .(.، اخلالثقافة، األشخاص ، اخل؛االستعماالت

 
أعاله  الفرعية الفئاتو  الفئاتوهنا أيضا، يف  1.1.1.2نظرا لألسباب املذكورة يف  –اإلشارة إىل أننا  جتدرلكن 

يف  أن نكون جد نسقينيمل حناول  -أن تتعالق مع عدد من احملموالت،وخاصة كون معظم املوضوعات ميكن )
يف كل حممول من احملموالت، تفضيل  حرصناوقدر املستطاع،  .يف تنظيم احملموالت مثلما كناتنظيم املوضوعات 

وخاصة  من بني ما صادفناه يف مؤلفات متننا، ييزااألمثلة أو اإليضاحات اليت تبدو يف نفس الوقت هي األكثر مت
 .من منظور املقاربات املتعددة للغات والثقافات ديداكتيكية خاصةتلك اليت تبدو ذات أمهية 

 
 :اليت تنطبق عليها بكيفية مميزة جدا الموضوعات" أنماط" التمييز بني حمموالتنا حبسب  الواردوقد كان من 

يها، هي نفسها، بني موضوعات ، اليت منيز فجمردةموضوعات و  (اللغة س مثال) ملموسة موضوعات فهناك 
أو تستحضر ( كتنوع اللغات مثال)ميكن أن تتحقق  و موضوعات. تستحضر صورة عامة، شاملة، جمردة

 .للبساطةوقد ختلينا عن ذلك توخيا . 55(الغريية مثال ،كاالختالف) جمردةمفاهيم، أحاسيس 
 

 ثقافةو لغةالفرعية  الفئاتحول 
 

، فحصأن نالذي قمنا به ميكننا  األدبيات إال أن فحص. من املوضوعات لنياجمهكذا، تشكل اللغة والثقافة، 
 أو أهنا، هذا اجملال من املوضوعات أوذاك هي نفس احملموالت ا كانت احملموالت اليت تنطبق علىما إذ بدقة،

 ،املنهجيبعبارة أخرى، إن الفصل . أو اجملال اآلخرال ذا اجملهب وتكون خمصصةحنو املوضوعات، بقوة موجهة 
متبادل  توضيحكن من متإذ  ةمهمجد  تظهرالذي كان علينا القيام به ألسباب ذات صلة بتنظيم عملي للعمل، 

يف )ونعمل  ،إلطارنا املرجعياجلداول املقرتحة  ا السبب، حنتفظ هبذا التمييز يفوهلذ. ايل املوضوعني كليهماجمل
اليت يعاين " النقائص"إظهار، و (لكال اجملالنيألشياء بالنسبة حينما جند نفس ا) يعلى إظهار التواز ( صيغة تعاليق

 .املرتبطة مبجال أو آخر والتناقضات بني هذين اجملالني اإلثنني" اهلواجس" أومنها هذا اجملال أو ذاك، 
  

                                                 
والتنوع كما هو، وحىت  –ددا من اللغات احملددة، لكنها مأخوذة يف مشوليتها بعبارة أخرى فإن ع – ، التنوع اللغوي داخل القسم وهكذا، مثال، تكون هناك لغات س، ص، ي 55

لذلك فإن شخصا عنصريا قد ينتقد بعض : نفرتض أن هذه األمناط الثالثة جيب أن تكون متمايزة حني نتحدث عن مواقف(. انظر التعددية البيولوجية)نقول باعتباره قيمة 
ميكننا التساؤل مثال حول ما إذا كان ضروريا املرور أوال من : هذه التمايزات أيضا هلا انعكاسات بيداغوجية. إىل عرق من تلك األعراقولو أن له صديقا ينتمي "... األعراق"

   .اكتشاف اللغات احملددة قبل أن نكون يف وضعية بناء مفهوم تنوع اللغات، مث التنوع كما هو



99 

 

 

 كف     و و رد

  يةالفعل-معرفةالالئحة ب تتعلق اتتعليق 1.1.1.1
 

 محموالت وموضوعات 
 

. يةالفعل-عرفةامليف واصفات وجود حممول وموضوع ميكن أن نالحظ  سلوكيةال-عرفةاملو  عارفكما هو احلال يف امل
، معرفة املقارنة، معرفة حديدمعرفة املالحظة، معرفة السماع، معرفة الت) يةالفعل-عرفةامليعرب احملمول عن منط من 

وضوع فهو الذي تنطبق املأما  ،...(، القدرة على التخزين يف الذاكرةملكستعمال، معرفة التفاعل، معرفة التالا
املتكلمني  ِسِجل، و (- حتديدمعرفة )، سوء الفهم (-معرفة املالحظة)أنساق الكتابة : هاته يةالفعل-عرفةاملعليه 

 56(-يف معرفة التفاعل)، ووضعيات االتصال (-األخذ بعني االعتبار معرفة)
 

 فرعية فئاتو  فئات
 :الئحة الواصفات منظمة كما يلي

 حبسب احملموالت يف مستوى أول •
 فرعية -فئاتمن احملموالت  حبسب  فئةداخل كل •
 للموضوعات  
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 ترتيبمكن من توضيح ت ةتقريبي قاعدةداللي شامل ودقيق للواصفات ، ولكن بتقديم  -تراح تحليل منطقينذكر هنا أن األمر ال يتعلق بالنسبة لنا باق  

 .1.1.1.1لمايد من التفصيل انظر . الالئحة

 1المحمول 

 1.1ع املوضو 

 8.1املوضوع 

  0.1املوضوع 

 2المحمول 
 1.8املوضوع 

 اخل               
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 ( المحموالت) الفئاتحول 
 حاولنا التمييز بني سبع فقرات

 معرفة التحليل/معرفة املالحظة        Iفقرة 
 حديدمعرفة الت -معرفة التعيني         IIفقرة 
 معرفة املقارنة         IIIفقرة 
 معرفة التحدث باللغات والثقافات         IVفقرة 
 نتاج يف لغة أخرىاإللفهم لغة أخرى أو  ما معرفة استعمال ما نعرفه يف لغة          Vفقرة 
 معرفة التفاعل        VIفقرة 
 معرفة التعلم         VIIفقرة 

 
 57ختيارهااحول 

 :مسألة اإلقصاء المتبادل
 

 .يةالفعل-عرفةامل، حيث مثلنا هلا مبثال مأخوذ من الالئحة احلالية من 1.1.1.2الفقرة  مت توضيح هذه الصعوبة يف
قصي، لنا من املربر متييز الواحد منهما عن اآلخر، الي يبدوحممولني باعتبارمها يشكالن تعيني ومقارنةأن  بينالقد 

 . لتعينيعملية احتتية لالواحد منهما اآلخر، فهناك دائما عملية مقارنة  مع ذلك،
 

 املقارنةيتضمن  التعينيميكن أن نعتقد بأن املسألة بسيطة نسبيا ويكفي النظر إىل أن  إذا متسكنا هبذا املثال األول
 ."مركب"مورد  معرفة التعينيوهذا يدعونا للقول بأن )
 

لعمليتني ليست أن العالئق بني هاتني ا -املقارنة والتحليلوهو مثال عن الروابط بني  –ويوضح لنا مثال ثان 
 .جتاهبسيطة وأحادية اال

  

                                                 
معرفة  -IIIمعرفة  حتديد؛ الفقرة /تعينيمعرفة  IIمعرفة حتليل؛ الفقرة / معرفة مالحظة – Iالفقرة )تنصب على مثال الفئات الثالث األوىل من حمموالت   املالحظات املوالية  57

  .، ومتكن من استخالص املالحظات اليت تبدو لنا صاحلة بالنسبة للفئات األخرى من احملموالت(مقارنة 
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 .مبعرفة مقارنة بنيات مجلية بني لغات خمتلفةاملعنون  3.7.1) م) قارنة الواصفمنقرتح بالنسبة ملعرفة 
  

فالبنيات ال تالحظ مباشرة، بل هي نتاج عملية جتريد )قصد مقارنة بنيات اجلملة، جيب ودون شك حتليلها
 ،حتليل معرفةخصصنا له الواصف الذي ) وهذا التحليل للبنيات(. مالحظة مباشرةبالنسبة للملفوظ القابل لل

فقصد حتليل بنية مجلة معينة، جيب مثال  (:معرفة تعيني)صلة بالتعيني هو نفسه عمليات هلا  يفرتض( 1.4 م رظان
 تعينيابق أن وحنن على علم منذ املثال الس. 58(يف مجلة أخرى صادفناه مسبقا ، مثال،الذي)تعيني النفي 

  .تتضمن مقارنة
 

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

 59مقارنة               معرفة          تعيني ة         معرف       حتليل معرفة            معرفة مقارنة
 

حسب طبيعة فب -نستخدم هذه املالحظة الحقا خبصوص ترتيب احملموالت يف الالئحةسو  -بعبارة أخرى 
ملعرفة وبالنسبة  .وقد ال تقتضيه حتليال املقارنةالذي تنصب عليه املقارنة، قد تقتضي وضوع امل( تعقيدال ،وحتديدا)

سنعود  )مالحظة معرفة قتضي وتوضيح أهنا ت فكرياألخرية من الرسم البياين، ميكن دون شك متابعة الت املقارنة
 .(كذلك إىل هذه النقطة األخرية

 
 (المحموالت بالتاليو ) العمليات عقيدتمسألة 

 

  .موردا مركبا تعيني معرفة، وبذلك تصبح التعيني املقارنة" يتضمن"لقد اقرتحنا أعاله، حتليال مبوجبه 
فهل . املرتبط مبثل هذه القرارات الرتددوضح النقطة السابقة، ت املثال الثاين من وهناك حالة أخرى، مأخوذة من

يف اخلطاطة ؟ (بنيات تركيبية)معرفة حتليل "تتضمن( "بنيات مجلية بني لغات خمتلفة) معرفة مقارنةالقول بأن  ناميكن
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لكن نرى . فعل ما كان سيعقد مثالنالكن مثل هذا التعيني كان سيقتضي، بدوره، حتليال لل( تعيني انطالقا من الحقته) كان من املمكن أن نأخذ كمثال، بدل النفي، الفعل   
 .جيدا أن تداخل العمليات هو واقع ثابت ونكتفي هنا بإظهار هذا املبدأ 

 ية مقارنةبعمل ألننا ندرك جيدا لو كان األمر يتعلق يف كل مرة. املقارنة يف مثال واحدمعرفيت لقد حرصنا هنا جيدا على اقرتاح خطاطة دائرية كان من املمكن أن منزج فيها بني   59
  .فإنه لن ينصب حول نفس املوضوعات



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

الذي يتبادر إىل  ،التحليل األول. 60تضمنيباملوازاة مع  اقتضاءيف استعمال  تحفظ، حاولنا ال8املوضحة للمثال 
يفرتض أن  حتليل بنيات تركيبية، ماعن  ختتلفعملية  هوبنيات تركيبية ن مقارنة هو اعتبار أ ،يف الواقع ،الذهن

 . عملية التحليل إىل وانضاف حتليال قد مت
 

 تعدأن  -معرفة املقارنة ومعرفة التحليلبني  عالقاتعلى األقل من وجهة نظر ال –يف هذه احلالة، ال شيئ جيرب 
 .معرفة حتليل بنيات مجليةيشمل  امركب امورد لية مقارنة بنيات مج

 

أال يتعلق األمر . ممكن بالنسبة للصلة بني تعيني ومقارنةغري ميكن أن نتساءل حول ما إذا كان مثل هذا التحليل 
أيضا، بعمليتني متميزتني متتاليتني؟ فهناك أوال عملية مقارنة، مث عملية متميزة عن األوىل، هي عملية  ،هنا
 معرفة التعينيحبسب هذا التحليل، مل يكن ممكنا اعتبار . عيني، وهي تقتضي العملية األوىل، دون أن تتضمنهاالت

 ".    بسيط"موردا مركبا، بل يكمن اعتبارها مبثابة مورد 
 

 :عميق جدا فكريقناعتنا، وبت
 

بالطبيعة الصرحية للمهمة  ،دماجهاأو عدم إ ،، يرتبط إدماج العمليات يف عملية واحدةعريفشتغال امليف واقع اال •
 ؛فيه تتموضعالذي  (ورودهاباملعىن الواسع، مبا يف ذلك املكتسبات القبلية و )وبالسياق ( صعوبتها وأشياء أخرى)
 

سياقية اليت تبدو مالزمة لكل حماولة وضع الئحة من الواصفات تتصل  خارجنالمس هنا حدود املقاربة  •
 .الكفاياتب

أسفله حول صعوبة اختاذ قرار حول ما إذا   8.8.2ات باملالحظات اليت قمنا هبا يف الفصل تلحق هذه املالحظ
 ( كان مورد ما بسيطا أو مركبا

 تنويع بحسب تركيب الموضوعات: معرفة التحليل/ معرفة المالحظة
 

 حتليلينطبق فال ميكن أن . إىل املوضوعات املسند عقيدتالعلى  حتليل/ مالحظةالتناوب  توقفيف جزء كبري، ي
ال ميكن أن ف، فكيكغري قابل للت اإذا اعتربنا حرفا من حروف اهلجاء موضوع)بسيطة تعد على موضوعات 

                                                 
 .باعتبارها مقولة للتحليل الداليل مبرجع خارج لغوي وليسنستعمل هنا اقتضاء يف صلة   60
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ا يف ميربر جتميعه وهذا هو ما. للمالحظة بديليبدو كومن متة، فهو ( وليس عن حتليل مالحظةنتحدث إال عن 
 .واحدة فئة

 
البنيات  3.1م سجل تواصلي )أكثر تعقيدا ( يف الواقع" )هانظرا لطبيعيت" إذا كانت املوضوعات اليت تظهر 

التنوع  هذا بدل معرفة مالحظة، فليس هناك تلقائية يف حتليل معرفة، تبدو مكرسة للمحمول ( ...2.1مالرتكيبية 
 :يف نفس الوقت إىل هذا يعود  و
 
تتموضع  -من وجهة النظر هاته –فاملوضوعات : ركباانطالقا منها يكون موضوع ما يف ذاته م "حدود"غياب  •

 ؛متصليف 
 
ختيار بني حتدد االاليت  ظاهرمظهر من املسوى " يف الواقع"  كيبالرت ليس  -كما أسلفنا الذكر  –إىل كون  •

يرى هبا املوضوع من قبل الشخص املتحدث حول هذا هو الكيفية اليت فاملظهر اآلخر أما : املالحظة أو التحليل
 ما موضوع مركب ينبغي فحص أجزائهإمركب جيب مالحظته يف مشوليته، و غري ع إما موضو فهو ، املوضوع

 (.بني األجزاء اتوالعالق)
 

° معرفة  2.1 انظر م)ن بالنسبة لنفس املوضوع أن املصطلحني مستعمال ،لن نفاجأ، إذن، إذا ما الحظنا
 .(أو الصرفية/ البنيات الرتكيبية و° حتليل/ مالحظة

 
 :مرتبط ببيئة الموضوع تنوع: تحديدمعرفة / معرفة تعيين

 :حتديد أوتعيني ص عرب ونسعى إىل تعويض سسسسس وصصصص التاليتنيننطلق من املهمتني 
 

، (الوحيد املوجود أمام أعني الفرد لصقاملمكتوبة على  tuttiكلمة )  موضوع التعيينمهمة يكون فيها  (1
هذه هي الكلمة اليت صادفت البارحة، : قول مثالمع ال) tuttiس الكلمة سسعلى الفرد سس يتبغي ،إذن ،نقول

 ؛(إنين أتذكر هذه الكلمة
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 الئحة من المفرداتأو ضمن نص يف موجودا التعيني ( tuttiدائما الكلمة )موضوع يكون  مهمة (8
إين مع القول مثال، ) tuttiالفرد أن صصصصص الكلمة  جيب على ،إذن ،املوجودة أمام أعني الفرد، سنقول

 (.البارحة، إين أتذكر هذه الكلمة هاإهنا الكلمة اليت صادفت. اليت طلبتم مين وجدت الكلمة
 :وميكن أن نستعمل 

 ،(8أو  1املهمة ) تعيني بالنسبة ل سسسسس -
 (8مهمة ) بالنسبة ل صصصصص  فقط حتديد -

  التحديدموضوع حينما يكون  ،فقط ،، قابل لإلستعماللتعيني بديل مبثابة حتديدمربرا اعتبار   ،إذن ،يبدو
 .من نفس الطبيعةالنظر إليها على أهنا متموقعا يف جمموعة أوسع من املوضوعات اليت ميكن 

 حول طبيعتها 
 ستعمال في وضعية تواصليةالغوي إلى اإلتمن المي

 
معرفة  فئةباستثناء ال –الغوي وتنتهي تترتبط باملالحظة وبالتأمل املي فئات، دون عناء، أن الالئحة تبدأ بنالحظ

 .يف وضعية تواصلية عملترتبط بال فئاتب -التعلم
املعروضة يف  يةعارف الفعلامل أغلبف. أكثر مما يتعلق مبجالني متميزين مبتصلورغم ذلك، هنا أيضا، يتعلق األمر 

، بل (منطيا، التفكري يف اللغة  أثناء درس اللغة) أن تستعمل ليس فقط يف وضعيات التفكري  األوىل ميكن الفئات
 .يف النشاط التواصلي عيناتداخل وضعيات التواصل، كم كذلك

 
  معرفة التعلم فئةحول 

 
 فئةليف هذه ا املعارف الفعليةأن قرار جتميع بعض ( املرتبطة بالتعلم الفئاتحول )أعاله  1.1.1.2لقد أشرنا يف  

 سجلهاوضوع البناء وتوسيع هي الوحيدة اليت تساهم يف الكفاية مفيها، أن املوارد املوجودة يقتضي ال  ،اخلاصة
 .اللغوي والثقايف املتعدد
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سواء كانت ذات  –من الالئحة احلالية معرفة التعلم  فئة فإن عددا من الواصفات املوجودة خارج ال ،وهكذا
° يف لغة معروفة أو غري معروفة) الوظائف الذريعيةو حتليل  حتليل اإلشتغالمعرفة  – 1.5 م حنو) الغوي تتوجه مي

 -1.3مثل م )أو حتيل على العمل يف وضعية تواصلية ( معرفة إدراك القرب املعجمي 2.0و م  ،(°مألوفة/ فةمعرو 
معرفة التماس من  -1.8.3املتعدد لغويا، عندما تكون الوضعية التواصلية مهيأة، م / معرفة تنشيط احلديث الثنائي

 .توسيع سجل الفرد اخلاص/ة يف بناءتساهم أيضا، يف جزء مهم من الكفاي -(املتكلمني إعادة صياغة
 

( إعادة إنتاجمعرفة ختزين، معرفة )، من جهتها، واصفات حتيل حمموالهتا على عملية تعلمية معرفة التعلم فئةجتمع 
وقائع متصلة مبجال على  تدل لكنهاأو اليت ال تدل موضوعاهتا مباشرة على عناصر ذات طبيعة لغوية وثقافية، 

 (.، التجربة، احلاجاتةالتعلمي املسارات ) التعلم
 

 من البسيط إلى المركب: محور تكاملي غير واقعي
 

حمورا ثانيا، يهدف إىل إقامة ( ا لغوي إىل التواصلتمن املي)يف حدود اإلمكان، حاولنا أن نضيف إىل احملور األول 
 .إىل األكثر تركيبا( مبعىن غري مركب)من البسيط  درجت
 

انظر املعاين )عالقات التضمني أو اإلقتضاء ركيب ا باستخالصها أعاله حول تتوضح املالحظات اليت قمن
بني العمليات اليت تنطبق عليها (( ومن متة احملموالت) العمليات تعقيدمسألة ، يف اقتضاء و تضمنياملمنوحة ل 

/ مالحظةلتنوع ، بل وكذلك امقارنةكما رأينا خبصوص   –فإذا كان صحيحا . حمموالتنا، حمدودية هذه احملاولة
بتعقد املوضوع الذي  -إذا مل نقل باألساس –أن اخلاصية املعقدة نوعا ما لعملية معينة ترتبط كذلك  -حتليل

 .تتعلق به، فإن ترتيبا للمحموالت اليت تتعلق بالتعقد املفرتض هلذه العمليات يظل ال أساس له يف الواقع
يبدو قائما ، معرفة املقارنة – التحديد/ معرفة التعيني –التحليل / معرفة املالحظةلكن، حدسيا، إن ترتيبا من حنو 

: تنصب عليها العملية وهذا يعود رمبا، إىل بعد آخر من التعقد أي يعود إىل عدد املوضوعات اليت. على أساس
ولو أن هذا، يقتضي أننا  -حنلل مقطعا/ نالحظ)على موضوع واحد فقط مالحظة وحتليل فيمكن أن تنطبق 

، مادام ، وكما رأينا، أهنما حتديدوكذلك تعيني أو )مقارنة  أما. ، من أجل ذلك، على مقاطع أخرىحنيل
  .فتنطبق بالضرورة على أكثر من موضوع( املقارنة  قتضيانيتضمنان أو ي
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عتبارها وبا. الثالثة األوىل واليت تليها غري قابل للنقاش الفئاتإن وجود ترتيب من البسيط إىل املعقد بني جمموع 
 .الغوية باألساس، ميكن أن تتدخل كمكونات للنشاط املرتبط بالتواصلتمي فئات

 
 "(الموضوعات)"الفرعية  حول الفئات

 حول اختيارها
 

جيب أن يكون املوضوع ذو ) معرفة حتليلأعاله خبصوص  ذكرناهإذا ما تركنا جانبا بعض الضوابط من منط ما 
يف واصفات الالئحة ميكن  املوجودةو ثقافية أات اليت هي من طبيعة لغوية يبدو أن معظم املوضوع( طبيعة معقدة

 :وهكذا سنقتصر هنا على مثالني. أن تأتلف مع معظم احملموالت
ميكن أن  حبكمة صيغ اللياقة معرفة استعماليف الواصف  1.0.3اليت متت مناقشتها يف م  صيغ التأدب واللياقة •

معرفة / معرفة حتدث عن/معرفة مقارنة-حتديد/تعينيمعرفة -التحليل/الحظةمعرفة املتوجد كموضوع للمحموالت 
 .معرفة استعمال حبكمة/ لفهم لغة أخرى أو إنتاج يف لغة أخرى لغة... استعمال

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

معرفة /أخرى ستعمال لغة لفهم لغة أخرى أو اإلنتاج يف لغةا معرفة /ثيداحل معرفة/معرفة املقارنة -التحديد
 .االستعمال حبكمة

 
 (.الفعلية -باملعرفة بالضبط مثاال متصال ب ، حيث سنأخذ1.1.1.2انظر )ونعرتف هنا مبشكل التصنيف املتقاطع 

لن جند هنا جمموع التأليفات املمكنة، بل : على القرار التايل يةعرفة الفعلاملئحة  اليرتكز احلل املتبىن بالنسبة ل
ميكن أن تعترب مبثابة عناصر مكونة للكفايات  -لعملنا ديداكتيكيلهدف الل اطبق -سنجد فقط تلك اليت

، ورود الديداكتيكيلتطبيق مبدإ ال. إىل املقاربات املتعددة لجوءعرب ال  -خمتلف املستويات التعلمية يف -املستهدفة
من جهة على ما ورد سلفا عند مؤلفني آخرين، ومن جهة أخرى  - 1 مكما هو مشار إليه يف   –اعتمدنا لقد 

 .على خربتنا يف هذه املقاربات
 

 حول ترتيبها
 

 :، استعملنا عددا من مبادئ الرتتيبمن احملموالت فئةداخل كل 
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 التحليل/ املالحظة°  عمليات° التمكن/ ستعمالالمعرفة ا° مثال، من طبيعة منهجية، حنو )الواصفات العامة 
مثل )قبل الواصفات اليت تتعلق مبوضوعات خاصة  (1.1 م°/(اتوضعها يف عالق/ تصنيفها/ تقطيع العناصر)/ 

 (.1.1م ( مألوفة قليال أو غري معروفة/ فةو يف لغة معر )ة ذريعيئف الوالوظا تشتغاالالمعرفة حتليل ا
 اللغة قبل ما خيص الثقافة،خيص  ما -
 املوضوعات األقل تعقيدا قبل املوضوعات األكثر تعقيدا، -
 ( إذا كان ذلك مناسبا ذريعيمرجعي مث ) قبل املدلول ( اجلهري، قبل اخلطي)داخل اللغة ، تصميم الدال  -
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 ظات مصطلحيةمالح 8.1.2
 

 مالحظات عبرية 1.2.1.1
 

معارف، )أسفله، املصطلحات اليت تتعلق على األقل بالئحتني أو ثالث لوائح من موارد اإلطار املرجعي  جند،
 .اليت حررنا خبصوصها مالحظة مصطلحيةو  ،(فعلية-معرفة ،سلوكية-معرفة

 
 فهم

 :على( من بني معاين أخرى)ميكن أن يدل  ملتبس جدامصطلح 
من  بدرجة عالية تتسم يةعلف-يتعلق األمر إذن مبعرفة. يف سياق تواصلي (...اءةلغوي، إمي قول)فهم معىن  •

 . تعددةاملمقاربات تكون غري خمصصة بشكل كبري للالتعقيد اليت 
 أيضا؛ يةفعل-إنه معرفة...(. ثقافية وقائعنظام لغوي معني، )اشتغال  فهم •
 .سلوكية-يتعلق األمر إذن مبعرفة" لَ قَبِ "، "اعرتف" أحيانا حىت  •

 .السياق من خالل اللتباسا رفع احلرص علىبتحفظ مع هذه املفردة نستعمل           

 
 

 تصور
باعتبارها تصور اللغة  هلذا فإن . سلوكية-لى معرفةع إحالته أكثر من لى معرفةعميكن أن حييل  ملتبسمصطلح 

 :على الوقت يدل يف نفس اموضوع
  أن اللغة موضوع؛معرفة 
  (.موقف معريف)موضوع مبثابة اللغة اعتبار 

، فاملعىن هو هو معروف وممارس يف لغته اخلاصة عمالقراءة خمتلف لتصور وجود معىن من قبيل  ،ويف أمثلة أخرى
 (.سلوكية-معرفة) « لَ بِ قَ » لقريب من املعىن اخلاص 

 (.اعترب مثل)دية املعىن بصفة أكثر أحا مفرداتمفضلني  هذه املفردةنتجنب                
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 ( ... لكتأن يم)  يوع

 
أن  طمن من)سلوكية -معرفة لكن حييل أيضا أحيانا علىلى معرفة معينة، عحييل يف أغلب األحيان  ملتبس تعبري

 .("حتليل، على أن يكون قادرا على مالحظة")فعلية -معرفةلى ع بل أيضا، (...حساسا جتاهيكون 
ستعمل بدله ون. (كبرية  ملصطلح حمدد بدقة اممكن معادال إذا كان أحياناإال )هذا املصطلح  نتجنب          

 ...(.مالحظة معرفة، حساسا جتاهأن يكون ، معرفة)مصطلحات أحادية املعىن بشكل كبري 
خالهلا  قق منحيالسريورة اليت  لطاألهداف اليت خت ةغايف صي للوعي حنذر من االستعماالت املتكررة : ملحوظة

 (.        معرفة ،هنا)كفاية معينة والكفاية املستهدفة  املتعلم
 
  فَ رَّ عَ ت َ 
 

 : على (من بني معان أخرى) يدلميكن أن  ملتبسمصطلح 
 ؛ (صادفناهاتعرف على كلمة سبق أن نأن ) يةفعل-إما معرفة 
 (.الثقايف على أمهية التنوعحتديد حتديد على هوية شخص ما، ) سلوكية-إما معرفة 

 نتجنب توظيف هذا املصطلح مفضلني استعمال مصطلحات أحادية املعىن بشكل كبري من قبيل          
    (.السلوكية-املعارفبالنسبة إىل ) لَ بِ أو قَ ( الفعلية-املعارفبالنسبة إىل ) حتديد، نييعت
 
 

 .يةفعلال-فعار املو  السلوكية-باملعارف مالحظات مصطلحية نوعية تتعلق سفلهوجند أ
 

الضئيل تنوع ال يعود ذلك إىلو . مل نشعر باحلاجة إىل تقدمي تعليقات مصطلحية خاصة ،بالنسبة إىل املعارف
 .إ م أ م قوية تتصف هبا مصطلحاتنا باملقارنة مع تلك املعتمدة يف مالءمة وإىل  .من جهة للمحموالت،
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 السلوكية-المعارف الئحة حولمالحظات  8.8.1.2
 

ِيةنظر أيضا التعليقات املصطلحية اا :تذكري    .حتديدو فهمل بالنسبةاليت ذكرناها أعاله خاصة  لَعرب 
       
 ، استحسنَقدَّرَ مَثََّن، 

أضفى " ]قَ يَّم" الفعل بتجنب أن تسمح إذن وميكنها ىلعقيمة  ضفاءإ احملمول عنهذه األفعال  مجيعتعرب  قد
" قييمت"املعىن أيضا  قد يكون هلماغري أن املصطلحني األولني (. فلهأساملصطلح  انظر) Valoriser [قيمة على
 .نتجنبه أيضاية، فعل-معرفة على األصحالذي هو 

 -سلوكية-معرفة– أن يكون له تقدير ل)ميكن جتنب املعىن الثاين عرب استعمال النعت َقدَّر، بالنسبة إىل الفعل 
 نا احلمليةفئاتإلحدى  فقد تبنينا مصطلح َقدَّر بالنسبة، لكونتيجة لذ(. يةفعل-معرفة -تقديرتلف بوضوح عن خت
تقدير  له نو أن يك)ال ينطبق على مجيع السياقات  له تقديرن و ومع ذلك، فإن تعبري أن يك(. تقدير/ احرتام. 3)

     (.ةالثقافي) /االتصاالت اللغوية [ مَثَّن]أعطى قيمة ل: حال آخر نفضل، لذلك (الثقافية)/لالتصاالت اللغوية 
 
 

 اهتمام
، ...اهتمامه على صبي) يةلفعلا-عارفاملمن على األصح متعددة ميكن أن تقربه  تلويناتحيمل هذا املصطلح 

 (.أن يكون متقبال ل) السلوكية-عارفامل بدال من ذلك، أو (...يركز على
 .نوظفه هنا باملعىن الثاين

 
 

 ل مستعداأن يكون / استعداد
-مما جيعلها معارف)األداء  قدراتبعض  امتالكعملية باعتبارها ليس  أن تُفهم هنا ينبغي هذه املصطلحات

 . العامل جتاه للفرد ، موقفكيف ميكن أن يكون باعتبارها، ولكن (فعلية
 
 

 ...انفتاح، [جتاه حساساأن يكون ] حساسية
 (اتعو املوض)الفرعية  لفئاتا خبصوصانظر، ) إليه يف تعليقاتنا ريشواقع ننستعمل هذين املصطلحني لتوضيح 

ميكن أن يف اللسانيات، . )األخري اؤثر على معىن هذي احملمول يف حيز املوجود املوضوعواقعة أن (: 0.1.1.2 يف
 (.تأثري السياق ذريعيا إىل أو أن ننسبه  [ارتصاف]إىل تضام معجمي نرجع ذلك 

كما هو الشأن بالنسبة )لتنوع بصفة عامة با صلمبواضيع ملموسة تتميكن أن تكون مربوطة هذه املصطلحات 
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 كف     و و رد

كيف على  أكثر  جتريديةبطريقة  أن ينصبأو  ،(لغوي أو ثقايف) انفتاح على الالمألوف – 0.1.1 م فئةإىل ال
 (.لتجربةحساسية جتاه ا – 17 م)الفرد ميكن أن يكون 

 
 

 قَ يَّمَ 
 :ميكنه أن يدل على ملتبسمصطلح 
 « (.سلوكيةال -عارفتعلق باملت)« يثمنه باعتباره له قيمةأن 
  «(.يةالفعل -عارفبامل تتعلق) « بوصفه له قيمة هأن يقدم 
 «(.يةالفعل-عارفأيضا إىل امل الذي يعودهو معىن متداول يف اهلندسة )« إغناء 

تقدير ل، أن يعطي قيمة يكون لديه أن : مصطلحات أحادية املعىن بشكل كبري ونفضلنتجنب هذا املصطلح 
 (.يثمن، انظر أعاله)، (يقدر) إىل

 
 

  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 يةالفعل –معارف الالئحة ب تتعلقمالحظات  0.8.1.2
 

    .حتديدو فهمبالنسبة لخاصة  أعاله املذكورة عربيةظر أيضا التعليقات املصطلحية النا: تذكري
 

 تعيني
 61: ميكن أن يدل هذا املصطلح أساسا على

( مرتني موضوع ما ظهورأن : أو بشكل أكثر دقة)ا آخربأن موضوعا ما وموضوعاختاذ قرار إىل  تقودعملية ( أ
 .الكلمة اليت سبق وأن صادفناها باعتبارها نفستعيني كلمة : مها نفس املوضوع مثل

: بأن موضوعا ما ينتمي إىل طبقة من املوضوعات ذات اخلصائص املشرتكة مثل قراراختاذ إىل  تقودعملية ( ب
  انطالقا من كلمة عربية زرافةرتاضات اليت حتدث يف العديد من اللغات االق تنتمي إىل باعتبارهاتعيني كلمة 

zarâfa(girafe). 
 سألةال تتعلق مب تعينيلكن جند أيضا استعماالت ل. املوضوع هوية مسألةإىل  نييعتويف احلالتني معا، حييل 

هذه  ماهي أن يقول/ ميزاتملهذه ا إدراكأن يكون قادرا على »ثقافة معينة  مميزاتمعرفة تعيني  ، مثالاهلوية
 .«ميزاتملا

حيتفظ تنوع : حتديدمعرفة / زء معرفة تعينياجل من أعاله 0.1.1.2 حتديد، انظرباإلضافة إىل )ني يعتنستعمل 
 . فقط يف املعنيني أ وب أعاله( حيط املوضوعمب

 ...(.صيصخت مثل) أما بالنسبة إىل االستعماالت األخرى، فنفضل أفعاال أخرى 
 
 

 يدحتد
 .ني أعالهيعتنظر ا
 
 

 قام بتحويل/ليو حت
أو  تأملي )ي نشاط أل تقوم على االستفادة من، بالنسبةنستعمل هذا املصطلح للداللة على أي عملية 

خبصوص  منلكهااليت  السلوكية–عارفاملأو  يةفعل-عارفامل ،عارفاملثقافة معينة، / علق بلغة معينةيت( تواصلي
 .ثقافة أخرى/ لغة
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 كف     و و رد

 

والتدقيقات بخصوص الكفايات والموارد اتبعض التعليق 2.1  
 

جزئيا  سلميمرجع  1.2.1  
 

يف الطلب املقدم للربنامج الثاين على املدى ) ع ل ث إن الطموح املعلن عنه منذ البداية بالنسبة ملشروع
 ةإعداد جمموع كان هو  62( م أ ل ح ) ، مث يف امللفات الوصفية األوىل على األنرتنيتل م أ ل حاملتوسط 

 .للكفايات سلميةو  ةمبنين
 

شاملة، ولو يف  سلمياتخالل حماوالتنا األوىل لبناء اليت صادفناها  للعديد من الصعوبات( 1األثر املشرتك 
واملوارد، قادنا إىل قراءته عن التمييز الضروري بني الكفايات  ملا استطعنا( 8 ؛(رف مثالااملع)إطار بعد واحد 

إىل املدى الذي ميكن فيه لنفس املوارد أن تصلح  –ثل هذا الطموح كان يف نفس الوقت مغاليا قتناع بأن ماال
ألن الكفايات ال تتحقق  –ويكون عقيما خاصة –شوكثري من احللكفايات متعددة، وهذا يؤدي بالضرورة إىل  

أبدا قابلة يف الواقع  تكون ميكن أن نستنتج أهنا الو وضعيات من طبيعتها أهنا متغرية،  النشاط يف عربإال 
 .ةومغلق ةمبنين ةجمموع صورةللوصف يف 

 

قائم نوعا ما على طريف  مزدوججدول شروع مب( شجرة)أشجار  صورةيف  السلميةمشروع لقد استبدلنا إذن 
 (.الكفايات واملوارد)املقرتحة  سلميةال

 

عناصر  -عناصر عامة)التضمني  على عالقات تقوم سلمياترسم أجزاء  كما حاولنا، حينما يبدو ذلك واردا،
  لتدبري التواصل اللغوي والثقايف يف سياق الغرييةكفاية باعتبارها  مثال، إذا سلمنا بكفاية مصاغة ( خمصصة

أو كفاية  (1.1ك ) مسوء الفه/ العراقل/ كفاية حل اخلالفات مسيناهاالكفاية اليت  ن نفكر أنأميكن  ،(1ك )
 (.األوىل أو باألحرى تشملها)ز عليها األوىل هي كفايات ترتك (0.1ك )التوسط 

 :فإن نفس الشيئ يصدق على املواردمن اإلطار املرجعي،  هذا املقتطف املوجزكما يوضح ذلك 
 .ثقافات مألوفة إىل حد ما/ظواهر ثقافية يف لغات/ عناصر لغوية[ حتديد]معرفة تعيني  8م 
 [عن طريق السمع ديدالتحمعرفة )صور جمهورة [ حتديد]معرفة تعيني 1.8م 
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 انظر  

m.hthttp://archive.ecml.at/mtp2/ALC/Default    

http://archive.ecml.at/mtp2/ALC/Default.htm


 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 [لألصوات]عناصر صوتية بسيطة [ حتديد]معرفة تعيني  1.1.8م 
 عناصر تطريزية[ حتديد]معرفة تعيني  8.1.8م 
 صرفة أو كلمة عند االستماع   [حتديد]معرفة تعيني  0.1.8م 
 

. هارد اليت يستلزملكفايات واملوال إشاري ظامعرب ن اإلطار املرجعيمعرب عنها يف  السلمياتهذه العناصر من 
باعتبارها وبالنسبة للكفايات على اخلصوص، من املهم رغم ذلك اإلشارة إىل أن الكفايات اليت تظهر 

 .63يف استقالل عن كفايات املستوى األعلى تُ َفعَّل، ميكن أن كاملةكفايات    ات تبقىملحق
 

بني املوارد  قاتحينه على بعض العال يفمن ناحية أخرى،  ،لقد عربنا ،(1.2انظر )حول اللوائح  اتويف التعليق
  (.خنراطاال فئة، من على وجه اخلصوص) خاصة تلك اليت بدت لنا مهمة 

  

                                                 
 .احلديث عن مناطق 8وك 1هلذا فضلنا بالنسبة ل ك  63
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 كف     و و رد

 سلسلة متصلةمن الموارد إلى الكفايات ،  2.2.1
 

 .، من املهم فهم الروابط بني الكفايات واملوارداإلطار املرجعيحىت نفهم منطق اشتغال 
عددا من  كل كفاية من هذه الكفايات  َفعِّلت ُ  و. تلفةينة، ميكن توظيف كفايات خميف وضعية معينة وأمام مهمة مع

من ناحية أخرى، يف هذه الوضعيات، . متاما املوارد اليت، داخل تنوع الوضعيات واملهام، ال تكون أبدا هي نفسها
 .، نفس املواردجزئياإن كفايات خمتلفة ميكن أن تستحضر، ف

 
هكذا . وبدل ذلك جيب تبين نوع من التصنيف املتقاطع. أي معىن الن يكون هل ارمةسلمية صأن لنا وضح يهذا 

يشري يف طرف من هذه السلسلة إىل كفايات شاملة تبدو متكررة . سلسلة متصلةمبثابة  إطارنا املرجعي يبدو 
طرف اليف يعرض، و  .وذات أمهية على اخلصوص من منظور املقاربات املتعددة والكفاية متعددة اللغات والثقافات

ختلف مهام وبالنسبة مل/يف وضعيات خمتلفة تُ َفعَّلاآلخر، الئحة من املوارد، من طبيعة خمتلفة، اليت جيب أن 
 .كفاياتال
 

ومن جهة ( الكفايات)جمموعة من العناصر اليت تكون مركبة  ،من جهة بني،يف الواقع، ليس هناك ثنائية واضحة 
ل عنصر إن كسب الغايات املتوخاة والسياق، وبكيفية ما، وحب(. املوارد)يطة عناصر تتسم بكوهنا بسبني  ،أخرى

 َفعِّل موارد منكفاية ت ُ باعتباره  مورد  كما ميكن النظر إىل  كل ،قابل ألن يصبح موردا يف كفاية من مستوى أعلى
  .مستوى أدىن

 
مبعىن )  "البسيط"طابعال مطلق بشكل رغبة يف حتديدال -غري الوارد منورمبا  –ة على ذلك من الصعب وعالو 

 أن نبني  ميكنناوإذا أردنا حصر لوائح املوارد يف العناصر اليت . 64للموارد املتضمنة يف لوائحنا"( غري مركب"
 ".بسيطة"وهلذا نعترب أن املوارد ليست بالضرورة عناصر . ، فإن بعض اللوائح كانت فقرية جدا"بساطتها"بوضوح 
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 (.2.1.1.2على اخلصوص يف )  1.1.2.يف الفقرةتعيني ومقارنة و مقارنة وحتليل جند أمثلة عن مثل هذه العناصر خبصوص  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

نسجام االمام سلسلة متصلة يصبح فيها أي حتديد اعتباطي جزئيا وحييل على أنا أن نسلم بأن بوضوح، جيب
إال أننا مع ذلك تابعنا . موضوعية كليا قاييستطبيق ممن للمجوعات املكونة فقط  ديداكتيكينيال الورودو 

 .ملوارد والكفاياتبني ا ياملرجعاإلطار  التمييز داخل
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 لربطمثال على ا: الكفايات والموارد 0.2.1
 

تظهر بكيفية دقيقة إال / فهي ال تتحدد ،"موقعةامل" ، إذن بطبيعتها تبنيناهتتميز الكفايات، حسب التصور الذي 
 .65بدورها ال تكون دائما متماثلة كليا -وبالنسبة ملهمة معينة -خمتلفة دائما –يف وضعية  وظفحينما ت

  
، بل يطار الوضعاإلاملهمة و  تتوقف هكذا على ،هاياتقق كفحي، توظيفإن الكيفية اليت ينجز هبا الفرد هذا ال
 .كفاية ما  يف حكمالت يزهو ما مي ،خرييف األ ،وهذا. حبكمة فعيلهاوكذلك باملوارد املتوفرة له وقدرته على ت

 
د احلقيقي ملسألة الكفايات وخاصة قصد جتنب خماطر تشييئ هذا يتبدو لنا هذه األسطر ضرورية إلبراز التعق

 .66لذي جنده بشكل كبري اليوم يف السياقات اليت يستحضر فيهااملفهوم ا
 

بواسطة التبسيط املشار إليه يف اهلامش ماقبل  األمر، يتعلق: نوع من التحدي إذن أمام جند أنفسنا، لكي نوضح
والتفكري يف  فيهما أن تنشط -من بني كفايات أخرى -وضعية ومهمة من املرجح بتخيل، ختيار كفايةبااألخري، 

 وهكذا ميكننا النظر فيما إذا كان هناك معىن . فعلأو جيب أن ت/  فعلةاملوارد اليت تكون م
  .موارد –كفايات " زدوججدولنا امل" ل

 

 كفاية التكيف
 

، ما هو آخرعلى التوجه حنو ( 8اجلزء انظر ) سلفااليت تقوم كما رأينا  (2.1ك )كفاية التكيف نأخذ كمثال 
حني تكون بعض  سياق الغريية،على اخلصوص يف  مطلوبةذلك فإن كفاية مثل هذه  كما أشرنا إىل. املختلف

، احلديثختالفات اللغات، حتكم غري متساو يف اللغات املستعملة يف ا: ختالفات واضحة على الفوراال
يس كما أنه لآلخر، ل بالنسبة عينيالتال يعين  التكيفوندقق منذ البداية أن  .، اخلسلوكات ثقافية غريبة

                                                 
ر تعقيدا، ألن الوضعية واملهمة مها موضوعان لبناء تفاعلي، وكنتيجة فهما قابلتان جتدر اإلشارة إىل أنه، يف إطا ر تصور تفاعلي حمض، او اتنوميتودولوجي، فإن األشياء تبدو أكث  65

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

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

 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

متكن من إجراء احلديث بكيفية أفضل مع العلم  عمللغته بكيفية تامة، بل إجياد أشكال /بالضرورة تبين سلوكه
 . ختالفات تكون حاضرة قبليا ويالحظها املتكلموناالأن بعض 

 
 من التقرب بقوة من املتدخلنيال يتوقف خالله أحد املتكلمني يكون بني ثقايف / حالة تفاعل بني لغوي خيلنت

 يف املكان القربمن وجهة نظر " اصعب"، بعبارة أخرى تفاعل يبدو، لنقل لتطاول على منطقتهموااآلخرين 
 .ضرورية وقد تكون ردة الفعل هاته تكيفاتكون بالتأكيد فإن ردة فعل  ،Hall 67) 1221 ،1271هال )
 

رتط أحدمها اآلخر بشكل كما هو ويش  التكيفن بن األوالالسؤااليتعلق : على التوايل أسئلة ثالثنطرح 
 .متبادل

 
 كيف، ميكن وصف التكيف، الذي أتيننا على تصوره، حبسب املوارد؟( أ

 ؟التكيففية هلذا اهل تعد التسمية ك (ب
 ؟(الوصف املنجز يف أ املطلوبة من قبلالعناصر  تتوافق معهل جند يف لوائحنا عناصر  (ج
 
 .ذلك حسب جرد جملموع هذا الفحصنقوم ب .األجوبة اليت ميكن أن نأيت هبا ذه هيه

                                                          
 (أو اإلثنني مع) أكثر كلما أصبح أحد املتحاورينمرضيا التواصل  سيكونيف الوضعية اليت اخرتنا كمثال، ( أ
 .تعددةمع مقابله ويصبح هذا التكيف مناسبا أكثر كلما اعتمد على موارد م "مكيفا"
 ( موقعة املتكلم يف احلوار)سلوك إشكايل  حتديدأوال  التكيف، يفرتض وضعية التفاعل املوصوفيف  •

آخر  أي شيئغري صحي أو  هانتباك وليس)السلوك على أنه اختالف ثقايف تأويل هذا االختالف يف / وتعيني
 ؛(يةفعل-معرفة( )من هذا النوع

أن هناك اختالفات يف السلوك التقرييب : هو نفسه بواسطة معارفالتأويل سيكون مدعوما /هذا التعيني •
خمتلفة حسب الثقافات، وأن املتكلم من ثقافة أخرى وميتلك نتيجة ( تفاعل)حسب اللغات، أن هناك معايري 

 لذلك معايري أخرى، اخل؛
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كاستقبال شخص ما من لغة وثقافة أخرى، البحث عن معلومة ضمن : الوضعيات يف سياق الغريية/ نفس املثال التوضيحي ميكن أن يتحقق انطالقا من أمثلة أخرى من املهام   
 . سلوك غري مفهوم من قبلوثيقة مصاغة يف لغة غري معروفة، والتأويل والقيام برد فعل على 
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لتبين سلوك خاص  الرتتيبات اليت تسمح للفرد أن حيصل على نتائج مما سبق يفرتض التكيف باملوازاة بعض •
 ؛(يةمعرفة سلوك...)لتعديل معايريه اخلاصة وسلوكاته استعدادانفتاح، مرونة، : تكيف مع سلوك املتكلمبالبه 

على تبين سلوكات مالئمة، ( املشكل" معاجلة"من اجلانب الذي ميكن أن نسميه ) بعد ذلكيتوقف التكيف •
طلب من املتكلم أن يعدل سلوكه، تعديل سلوكه  ،"مشكل"متاتواصل فيما خيص  68:ميكنها أن تكون مثال

 .اخلاص، اخل
 

 كفاية، فإن التكيف يبدو بالفعل إذن مثل (رمباوأخرى أيضا، )هذه اجملموعة من املوارد  دعاءأمام است( ب
، من خالل وظيفة (يشمل القدرة على انتقاء املوارد املوافقة للوضعية)د معني ي، تتميز بتعق(2.1انظر الفصل )

(. االختالفات يف املعايري والسلوكات اليت هتدده" رغم"تسلسل متناغم قدر اإلمكان للتفاعل  ضمان)تماعية اج
الثقافات /تفاعل بني مواطين اللغات"هذه الكفاية تظهر، تُ َفعَّل من بني أشياء داخل القسم يف وضعيات 

 .املختلفة
وكان من الضروري ( د حتتوي على تلك اليت رأيناها يف أملوار ايتعلق األمر إذن اآلن بفحص ما إذا كانت لوائح ( ج

 اختيار تلك اليت بتربيرنبدأ جبدولة املوارد الواردة اليت جندها يف لوائحنا . تفعيل كفاية التكيف يف الوضعية املعنية
 .تبنيناها وبالتعليق على ما ميكن أن ينقص
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ميكن : يف مثالنا: وضعية، هناك غالبا طرق عديدة لرد الفعل جتاه ما حيدث/مقابل مهمة: للكفايات اليت جتعل من غري املمكن إقامة جدول مغلق، تامجند هنا خاصية أخرى   
 !لذي ال يتوقف إال مع إهناء احلوارواختالفات األجوبة تساهم نفسها يف إعادة حتديد الوضعية يف حركة  بناء مزدوج ا. تكييف السلوك اخلاص، لكن أيضا توضيح املشكل، اخل
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 الفعلية -المعرفة
 

 
وتقدم املوارد ( سلوك مشكل حتديد: ما صغناه على الشكل التايل) املشكل  تحديديعد هذا املورد األول ضروريا ل

 .تأويله/ املوالية أسس حتليله

 
تتدخل إذن املوارد اليت تتعلق على وجه و . ضبابية "معرفة حتليل"وتظل صيغة . هنا توجد أسس فهم املشكل

 التدقيق باملقارنة

 

 
 

  ◦انتماءاته الثقافية اخلاصة/ مراجعه/ خصوصياته◦◦ [حتديد]تعيني ◦معرفة  8.2.8م 
 

 

 
 

 

  خاصة مرتبطة باختالفات ثقافية  كاتسلو [ تحديد]معرفة تعيين  13.2م 
 

 

 
 

  تحليل الطبيعة الثقافية لمختلف المظاهر التي ترتبط بالتواصل معرفة 7.1م 
  معرفة تحليل األصل الثقافي لبعض السلوكات الخاصة  8.1م 

 
 

 

  المقارنة عملياتأن يتحكم في  1.0م 
 1.1.0م 
 

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

 
 

  معرفة مقارنة الثقافات التواصلية 6.0م 
 1.2.6.0م 
 

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

 ة األخرى مع ممارساته اخلاصةالشفهيلتواصلية غري  معرفة مقارنة املمارسات 2.2.6.0م 
 

 

  ◦انتماءاته الثقافية اخلاصة/ مراجعه/ خصوصياته◦◦ [حتديد]تعيني ◦معرفة  8.2.8م 
 
 

 قصد الوصول إىل تعيني املشكل
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  ثقافية ◦انتماءات/ مراجع/ خصوصيات◦◦[تحديد]ن تعيي◦معرفة  8.2م 
  ثقافيةالختالفات الالتنوعات التواصلية الناجتة عن ا ◦[حتديد]تعيني ◦معرفة  2.8م 

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

/ السوسيولسانية◦ذ بعين االعتبار االختالفات معرفة التواصل مع األخ 0.1م 
  ◦السوسيوثقافية

 
 

  معرفة توضيح سوء الفهم 2.1م 
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 معارفال
 

عمليات التحليل، : يةالفعل –عارف املاملعارف ضمن  إبراز موقع ميكن مرجعنا الذي يتشكل من ثالثة أجزاء من 
( واملعارف السلوكية) معرفية عامة من جهة، وعلى املعارف  أساسا على عمليات باإلستناد... عمليات املقارنة،

 :ونقدم فيما يلي بعضا من تلك اليت تتدخل هنا. من جهة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 :بعض املعارف أيضا حلل املشكل تنشيطمت وقد 

 

  أنه توجد العديد من الثقافات المختلفة نوعا ما معرفة  2.8 ع
 ردود األفعال التي يمكن أن تكون لنا بأنفسنا تجاه االختالف [  ب الوعي]معرفة  1.13 ع

 /(الثقافي/ الكالمي/ اللغوي )
 

أثناء ◦أن االختالفات الثقافية يمكنها أن تكون مصدر الصعوبات  معرفة 0.13 ع
 ◦الشفهيغير /الشفهي◦◦التفاعل/التواصل

 

معرفة أن الصعوبات املرتبطة بالتواصل الناجتة عن االختالفات الثقافية ميكنها أن تتخذ شكل  1.0.10 ع
 ◦ق ثقايفإرها/ صدمة ثقافية◦

 

  معرفة أن الثقافة والهوية تؤثر على التفاعالت التواصلية 2.13 ع
ترتبط باملرجعيات  ◦تقييمها/ تأويلها◦وكيفيات  ◦الكلمات/ السلوكات◦أن معرفة  1.8.10 ع

 الثقافية
 

 1.0 ع
 

ترتكز على معارف ذات طبيعة لغوية ثقافية  نمتلكهاأن كفاية التواصل التي  معرفة
 اجتماعية تكون ضمنية بصفة عامة  و 

 

 13.1 ع
 

  أوجه تشابه واختالف ◦الشفهيغير /الشفهي◦أنه توجد بين أنظمة التواصل  معرفة

نوعية في جزء ) ◦القيم/ المعايير/ بعض القواعد  ◦في كل ثقافة يحدد الفاعلون أن معرفة  1.8 ع
 ◦السلوكات/الممارسات االجتماعية◦فيما يخص ( منها

 

معرفة أن التأويل الذي يقوم به اآلخرون لسلوكاتنا الخاصة هو قابل ألن يكون مغايرا  1.13 ع
 عن ذلك الذي نقوم به 

 

  ثقافية-معرفة االستراتيجيات التي تمكن من معالجة النزاعات البين 6.13 ع
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 المعرفة السلوكية

 

اليت جتعل   تشكل نوعا ما اخللفية املوقفية هيو . أيضا تنشيطهااليت جيب  املعارف السلوكية ديد من هناك الع
صر الالئحة حنمن الصعب أن و . والرجوع إىل املعارف أمرا ممكنا يةالفعل -عارفاملالفعل يف سياق الغريية وتوظيف 

 :نقدم فيما يلي بعض األمثلةولكن بدقة، 
 :تعدا للدخول يف اللعبةمن أجل أن يكون مس... 

 

 

 

 :من أجل تبين موقف مناسب جتاه ما ميكن أن يقع أثناء التبادل...

 

المتعدد باتباع المواضعات ( غير الشفهي/ الشفهي) في التواصل  للدخول القابلية 2.1م 
 السياقمع  والطقوس التي تتناسب 

 

 ◦التعدد الثقافي/ التعدد اللغوي◦أن يكون مستعدا لمواجهة صعوبات مرتبطة بوضعيات  0.1م 
 وتفاعالته

 

يف / ◦الثقايف/ الكالمي◦يف السلوك ◦◦◦غريب/ ما هو جديد◦( بثقة)جهة القدرة على موا 1.0.7 م
 لآلخر  ◦◦القيم الثقافية

 

  وتفاعالته ◦التعدد الثقايف/ التعدد اللغوي◦أن يكون مستعدا لتحمل القلق املالزم لوضعيات  8.0.7 م
  ليت كان ينتظرها خمتلفة عن تلك ا ◦ثقافية/ لغوية◦أن يكون مستعدا ألن يعيش جتارب  0.0.7 م
  [أن حيس بفقدان فرديته]أن يكون مستعدا ألن حيس بأن هويته مهددة 2.0.7 م
  °المتكلمين/ السياقات °تنوع/ تعقيد°أن يحس بالقدرة على مواجهة  1.11 م
/ تفاعل/ تلقي/ تعبير°) أن تكون له ثقة في ذاته عندما يجد نفسه في وضعية تواصل  2.11 م

 (°وساطة
 

  املتولدة عن مشاركته يف ثقافة أخرى °انفعاالته/ إخفاقاته °تدبري ( حماولة)إرادة  1.8.10 م 

  للتواصل شفهيةوغري ال شفهيةاالنتباه للرموز ال 1.1.1 م
 1.2 م
 

  ◦قافات األخرىالث/اللغات◦و◦ثقافته/لغته◦تجاه  حساسية

 1.1.8.8 م
 

النمذجة / الصور اخلطية/ الصور اجلهرية}العوامل الكالمية ◦تنوع ل أن يكون حساسا
 ◦{.آداب املائدة، قواعد السري، إخل}العوامل الثقافية / { .الرتكيبية، إخل
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/ دةآداب املائ) سلوكات ثقافية خمتلفة  أن يتقبل أن ثقافة أخرى ميكن أن توظف 8.8.2 م
 /...(طقوس

 

، وتجاه  °ثقافات أخرى/ لغات°أحكامه المسبقة تجاه /( تجاوز/ هدم) إرادة محاربة  0.11 م
 °أعضائها/ متكلميها°
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 ماذا نستخلص من هذا الفحص

 
 :من القيام باملالحظات التالية التوضيحهذا  ميكننا

قراءاتنا وتأمالتنا النظرية املعروضة يف اجلزء بعد  – تبنيناهالنموذج الذي  تصورنا للكفايات و يظهر أن .1
ستستعمل  يةكفال مطبقة على حالة ملموسةوهي  املتبناةويظهر أن التصورات .  و املوارد اليت ستفعل وارد -األول

تعلمنا إياه  موافقا ملا التعبري عنهب  تسمحفيه ما  يبدو مدىإىل " معىن  يكون له"لوصف يف وضعية ، ضرورية 
يبدو الوصف هبذا  و. فيها حيدثما ميكن أن ععن مثل هذه الوضعيات و (  الشخصية أو اجلماعية)  التجربة

 .املقدم مالئما
 

املوارد املقدمة يف لوائحنا بأساس واسع يكفي لتغطية واجهات متعددة أساسية لتحليل  أوصافتزودنا  .8
مستوى الواصفات األكثر يف امة أو أتينا على اإلشارة إىل غناه، سواء كان ذلك يف مستوى الواصفات الع

تقرتح صياغة موسعة نوعا ما، أو على العكس املتطلبة  ولو أنه قد يبدو هناك انطباع بأن الواصفات. خصوصية
 .من ذلك ضيقة نوعا ما

 

حملدودية مسار ارتكز على مثال واحد فقط والذي ال ميكن أن خيتلط مع حماولة تسويغ ونظل طبعا مدركني 
 (أعاله 7.1انظر ) ألداة كنموذج  وصفي أو كأداة لتوجيه النشاط الرتبوي النموذج وا

 
ويبدو مالئما لإلحاطة . املسار الصحيح وإمجاال، نعتقد أن املسار املقرتح قابل، دائما، للتحسني ، لكنه يبقى

تعددة اللغات، وهو باملظاهر املتعددة ،حقا، للكفاية متعددة اللغات والبني ثقافية ويف ارتباط مع املقاربات م
وميكننا، هكذا، أن نفرتض أن عمال يف القسم حول املوارد من طبيعته أن . يتعلم -يإجرائي من منظور تعليم

 .يدعم تطوير كفايات نسلم بأمهيتها من منظور تطوير كفاية متعددة اللغة وبني ثقافية

  



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 ملحق 
 

إ م م مالئحة المراجع المعتمدة أساسا في إعداد اإلطار المرجعي   
 
 [Sans auteur] (2004). Les animaux prennent la parole. Adaptation du support développé dans le 
cadre du projet Evlang, à l’intention d’enfants non lecteurs. 
 
[Sans auteur] (2004). Polytesse – Niveau 1 : Salutations. 
 
Andrade, A.I. & Sa, C.M. (2003). A intercomprensão em contextos de formação de 
professores de línguas : algumas reflexões didácticas. Aveiro, Universidade de Aveiro. 
 
Araujo Carreira, M.H. (1996). «Indices linguistiques et constructions du sens : une étude 
exploratoire de l’activité de lecture des sujets francophones en portugais». Etudes de 
Linguistique Appliquée, 104, p. 411-420. 
 
Armand, F. (2004). «Favoriser l’entrée dans l’écrit et éveiller à la diversité linguistique au 
préscolaire». Scientifica Pedagogica Experimentalis, XLI, 2, p. 285-300. 
 
Armand, F., Maraillet, E. & Beck, A.-I. (2003). «Éveil au langage et ouverture à la diversité 
linguistique : le projet ÉLODiL». [Présentation effectuée au Colloque «Dessine-moi une école» 
– Québec]. 
 
Audin, L. (2004). «Apprentissage d’une langue étrangère et français : pour une dialectique 
métalinguistique pertinente dès le cycle 3». In Ducancel, G. et al. (éds.). Français et langues 
étrangères et régionales à l’école. Quelles interactions. Repères n° 29. Paris, INRP. 
 
Babylonia, n° 2/1995, Comano : Fondazione Lingue e Culture. Numéro consacré aux rapports 
entre la langue maternelle et les langues secondes. Contient diverses contributions consacrées à 
la pédagogie intégrée et à l’éveil aux langues (Roulet, Moore, Van Lier, Perregaux & Magnin-
Hottelier). 
 
Babylonia, n° 2/1999, Comano : Fondazione Lingue e Culture. Numéro consacré à l’éveil aux 
langues, avec un accent particulier sur le thème des emprunts. Contributions de de Pietro, 
de Goumöens, Kerschbaumer, Buletti, Billiez & Sabatier, Jaquet, Macaire, Candelier, 
Matthey, Nagel, Jeannot, Perregaux. 
 



117 

 

 

 كف     و و رد

Babylonia, n° 4/2005, Comano : Fondazione Lingue e Culture. Numéro consacré à la didactique 
intégrée. Contributions de S. Wokusch et V. Béguelin-Argimòn. 
 
Bailly, D. & Luc, C. (1992). Approche d’une langue étrangère à l’école. Etude 
psycholinguistique et aspects didactiques. Paris, INRP. 
 
Bailly, S. & Ciekanski, M. (2003). «Enseigner et apprendre deux langues étrangères en un seul 
cours». Recherches et applications, juillet, p. 136-142. 
 
Bailly, S., Castillo, D. & Ciekanski, M. (3 A.D.). «Nouvelles perspectives pour 
l’enseignement/ apprentissage du plurilinguisme en contexte scolaire». In Sabatier, C. et al. 
(dirs.). Le plurilinguisme en construction dans le système éducatif. 
 
Bär, M., Gerdes, B., Meißner, F.-J. & Ring, J. (2005). «Spanischunterricht einmal anders 
beginnen. Erfahrungen mit einem vorgeschalteten Interkomprehensionsmodul». Hispanorama, 
110, p. 84-93. 
 
Beacco, J.-C., Bouquet, S. & Porquier, R. (2004). Niveau B2 pour le français (utilisateur / 
apprenant indépendant) – Un référentiel. Paris, Didier & Conseil de l’Europe. 
 
Beacco, J.-C. & Byram, M. (2003). Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques 
éducatives en Europe – De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue. Strasbourg, 
Conseil de l’Europe. [www.coe.int] 
 
Blanche-Benveniste, C. & Valli, A. (1997). «Une grammaire pour lire en quatre langues». In 
Recherches et applications. L’intercompréhension : le cas des langues romanes. Hachette, p. 33-
37. 
 
Bernaus, M., Andrade, A.-I., Kervran, M., Murkowska,  A.  et  Trujillo  Sáez,  F.  (2007).  
La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des enseignants de langues : kit 
de formation. Graz  / Strasbourg,  Centre européen pour les langues vivantes / Conseil de 
l’Europe. [www.ecml.at/mtp2/LEA/] 
 
Byram, M. (1997). «Teaching and assessing intercultural communicative competence». 
Multilingual Matters. 
 

http://www.coe.int/
http://www.ecml.at/mtp2/LEA/
http://www.ecml.at/mtp2/LEA/


 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

Byram, M., Gribkova, B. & Starkey, H. (2002). Développer la dimension interculturelle dans 
l’enseignement des langues – Une introduction pratique à l’usage des enseignants. Strasbourg, 
Conseil de l’Europe. [www.coe.int] 
 
Byram, M. & Tost Planet, M. (2000). Social identity and the European dimension : Intercultural 
competence through foreign language learning. Graz / Strasbourg , European Centre for Modern 
Languages / Council of Europe. [www.ecml.at] 
 
Byram, M., Zarate, G. & Neuner, G. (1997). La compétence socioculturelle dans 
l’apprentissage et l’enseignement des langues. Strasbourg, Conseil de l’Europe. 
 
Castellotti, V. (2001). La langue maternelle en classe de langue étrangère (Troisième partie). Paris, 
CLE- International. 
 
Castellotti, V. & Moore, D. (2002). Représentations sociales des langues et enseignements. 
Strasbourg, Conseil de l’Europe. 
 
Cavallli, M. (2005). Education bilingue et plurilinguisme. Le cas du Val d’Aoste. Didier, 
CREDIF. 
 
CDIP – Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (2005). 
Apprendre par et pour la diversité linguistique. Lernen durch die Sprachenvielfalt. Etudes et 
Rapports 22. Bern, Ediprim AG. 
 
Charmeux, E. (1992). «Maîtrise du français et familiarisation avec d’autres langues». 
Repères, 6, p. 155-172. 
 
Coste, D., Moore, D. & Zarate, G. (1997). «Compétence plurilingue et pluriculturelle». In 
Apprentissage et usage des langues dans le cadre européen – Les langues vivantes : apprendre, 
enseigner, évaluer. Un cadre européen commun de référence. Etudes préparatoires. Paris, 
EDICEF, p. 8-67. 
 
Conseil de l’Europe / Conseil de la coopération culturelle (dir.) (2001). Cadre européen 
commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Strasbourg & Paris. 
[www.coe.int] 
 
Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (pas d’autres références) 
(2001). 

http://www.coe.int/
http://www.ecml.at/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/


119 

 

 

 كف     و و رد

 
Cushner, K. & Brislin, R.W. (1996). Intercultural interactions. A practical guide. Chapter 
2. London, Sage. 
 
Dabène, L. (1996). «Pour une contrastivité ‘revisitée’». Etudes de Linguistique Appliquée, 
104. 
 
Dabène, L. & Masperi, M. (1999). Et si vous suiviez Galatea ... ? Présupposés théoriques 
et choix pédagogiques d’un outil multimédia d’entraînement à la compréhension des langues 
romanes. Grenoble, LIDILEM – Université Stendhal Grenoble III. 
 
Degache, C. (1996). «La réflexion méta de lecteurs francophones confrontés à l’asynchronie 
narrative d’un fait divers espagnol». Etudes de Linguistique Appliquée, 104, p. 479-490. 
 
Degache, C. & Masperi, M. (1998). «La communication plurilingue en toile de fond de 
l’entraînement à la compréhension des langues romanes». In Billiez, J. (dir.). De la didactique 
des langues à la didactique du plurilinguisme – Hommage à Louise Dabène. Grenoble, CDL-
LIDILEM, p. 361-375. 
 
Donmall, G. (ed.) (1985). Language awareness. London, CILT. 
 
Donmall, G. (1992). «Old problems and new solutions : LA work in GCSE foreign language 
classrooms». In James, C. et al. (eds.). Language awareness in the classroom. London & 
New York, Longman, p. 107-122. 
 
Duverger, J. (2005). L’enseignement en classe bilingue. Hachette FLE. 
 
Esch, E. (2003). «L’acquisition trilingue : recherches actuelles et questions pour l’avenir». In 
Carton, Francis et Riley, Philippe (dirs.). Vers une compétence plurilingue, Recherches et 
applications, juillet 2003, p. 18-31. 
 
Evlang (Ensemble de supports didactiques). 
 
Fantini, A.E. (2000). «A central concern : Developing intercultural competence». (Adapted in 
part from a «Report by the Intercultural Communicative Competence Task Force», World 
Learning, Brattleboro, VT, USA, 1994). 
 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

Fenner, A.-B. & Newby, D. (2000). Approaches to materials design in European textbooks : 
Implementing principles of authenticity, learner autonomy, cultural awareness. Graz / 
Strasbourg, European Centre for Modern Languages / Council of Europe. [www.ecml.at] 
 
Fremdsprache Deutsch – Goethe-Institut (Hrsg.) (2004). «Sprachenvielfalt im 
Klassenzimmer. Fremdsprache Deutsch», Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 31. 
En particulier : Oomen-Welke, I. & Krumm, H.-J. ; Candelier, M. ; Hufeisen, B. ; Reif-
Breitwieser, S. ; Esteve, O. 
 
Gajo, L. (1996). «Le bilingue romanophone face à une nouvelle langue romane : un atout 
bilingue doublé d’un atout roman ?». Etudes de Linguistique Appliquée, 104, p. 431-440. 
 
Garrett, P. & James, C. (1992). «Language awareness – A way ahead». In James, C. et al. 
(éds.). Language awareness in the classroom. London & New York, Longman, p. 306-318. 
 
Gonod, A., Fleury, H. & Lehours, C. (2004). «Jouons avec les jours de la semaine». 
[Adaptation du support Evlang «Les langues, jour après jour»]. 
 
Gorin-Pin, G. & Lamy-Dumond, M.-P. (2004). Ecritures de nos origines à nos jours. 
Présentation du projet et Livret de l’élève. 
 
Hawkins, E. (1984). Awareness of language : An introduction. Cambridge, Cambridge 
University Press. Hawkins, E. (1999). «Foreign language study and language awareness». 
Language Awareness, 8, 3 & 4, p. 124-142. 
 
Horak,A., Matzer, E., Seidlhofer, B., Spenger, J. & Stefan, F. (2002). Rohentwurf zu 
Orientierungsstandards für die 8. Schulstufe im Fachbereich Fremdsprachen (am Beispiel des 
Englischen). 
 
Huber, J., M. Huber-Kriegler, D. Heindler (Hrsg.) (1995). Sprachen und kulturelle Bildung. 
Beiträge zum Modell : Sprach- & Kulturerziehung. Bundesministerium für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten, Zentrum für Schulentwicklung Graz. Reihe III. Textes de : 
Delanoy, W. ; Wintersteiner, W. ; Penz, H. ; Meixner, Ch. ; Camilleri, A. ; Gstettner, P. ; 
Pihler, M. 
 
Hufeisen, B. & Neuner, G. (éds.) (2004). Le concept de plurilinguisme : apprentissage d’une langue 
tertiaire – L’allemand après l’anglais. (Version française de Mehrsprachigkeitskonzept – 

http://www.ecml.at/


131 

 

 

 كف     و و رد

Tertiärsprachen – Deutsch nach Englisch). Graz / Strasbourg, Centre européen pour les langues 
vivantes / Conseil de l’Europe. [www.ecml.at] 
 
James, C. & Garrett, P. (1992). «The scope of language awareness». In James, C. et al. (éds.). 
Language awareness in the classroom. London & New York, Longman, p. 3-20. Kervran, M.,  
 

Kervran, M.,Delaume, L. & Langlois, G. (2004). Le voyage de Plume. 

 

Landesinstitut   für   Schule   und   Weiterbildung   (Hrsg.).   (1997).   Lernen   für   Europa   
1991-1994, Abschlussbericht eines Modellversuchs. 2-1997. 
 
Luchtenberg, S. (2003). «Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht : Widerspruch oder Chance 
? Zu den Möglichkeiten von Language Awareness in interkultureller Deutschdidaktik». In 
Rastner, E.-M. (Hrsg.). Sprachaufmerksamkeit. Innsbruck, Wien, München, Bozen, 
StudienVerlag, p. 27-46. 
 
Lutjeharms, M.  (2002).  «Lesestrategien  und  Interkomprehension  in   Sprachfamilien».   In 
Kischel, G. (Hrsg.). EuroCom – Mehrsprachiges Europa durch Interkomprehension in 
Sprachfamilien. Tagungsband des internationalen Fachkongresses zum Europäischen Jahr der 
Sprachen 2001. Hagen, 9.-10. November 2001. Aachen, Shaker, p. 119-135. 
 
Manço, A.A. (2002). Les compétences psycho-sociales. Compétences interculturelles des jeunes 
issus de l’immigration. Paris, L’Harmattan. 
 
Masperi, M. (1996). «Quelques réflexions autour du rôle de la parenté linguistique dans une 
approche de la compréhension écrite de l’italien par des francophones débutants». In Dabène 
L. et Degache C. (dirs.). Comprendre les langues voisines. Etudes de linguistique appliquée, 
104, p. 491-502. 
 
Matzer, E. Kinder entdecken Sprachen, Erprobung von Lehrmaterialen : KIESEL. (sans date) 
 
McGurn, J. (1991). Comparing languages – English and its European relatives. Cambridge, 
Cambridge University Press. 
 
Meißner, F.-J. (2005). «Mehrsprachigkeitsdidaktik revisited : über 
Interkomprehensionsunterricht zum Gesamtsprachencurriculum». In Meißner, F.-J. (Koord.). 
«Neokommunikativer» Fremdsprachenunterricht. Fremdsprachen Lehren und Lernen 34. 
Tübingen, Narr, p. 125-145. 
 

http://www.ecml.at/


 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

Meißner, F.-J. (2005). «Vorläufige Erfahrungen mit autonomem Lernen qua 
Mehrsprachenunterricht». In Hufeisen, B., Lutjeharms,  M., (Hrsg.). 
Gesamtsprachencurriculum, Integrierte Sprachendidaktik, Common Curriculum. Tübingen, 
Narr, p. 129-135. 
 
Meißner, F.-J. & Burk, H. (2001). «Hörverstehen in einer unbekannten romanischen 
Fremdsprache und methodische Implikationen für den Tertiärsprachenerwerb». Zeitschrift für 
Fremdsprachenforschung, 12, p. 63-102. 
 
Meissner, F.-J., Meissner, C., Klein H. G., Stegmann, T.D. (dirs.) (2004). EuroComRom – 
Les sept tamis. Lire les langues romanes dès le départ. Avec une introduction à la didactique de 
l’eurocompréhension. Aachen, Shaker. 
 
Morkötter, S. (2005). Language Awareness und Mehrsprachigkeit. Eine Studie zur 
Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit aus der Sicht von Fremdsprachenlernern und -
lehrern. Frankfurt, Peter Lang. 
 
Murphy-Lejeune, E. (2003). L’étudiant européen voyageur, un nouvel étranger. Paris, Didier. 
 
Murphy-Lejeune, E. & Zarate, G. (2003). «L’acteur social pluriculturel : évolution 
politique, positions didactiques». Vers une compétence plurilingue, Recherches et 
applications, juillet, p. 32-46. 
 
Neuner,   G.   (1998).    «Le    rôle    de    la    compétence    socioculturelle    dans    
l’enseignement et   l’apprentissage   des   langues   vivantes».   In   Apprentissage   et    usage    
des    langues dans   le   cadre   européen   –    Les    langues    vivantes    :    apprendre,    
enseigner,    évaluer. Un    cadre    européen    commun     de     référence.     Etudes     
préparatoires.     Paris,     EDICEF, p. 97-154. 
 
Nony, R., Louat, A., Lecacheux, N., Delaume, L., Jacquet, P., Hamel, A. & Kervran, M. 
(2004). Tintin polyglotte. 

 
Oomen-Welke, I. (2003). «Entwicklung sprachlichen Wissens und Bewusstseins im 
mehrsprachigen Kontext». In Bredel, U. et al. (Hrsg.). Didaktik der deutschen Sprache. Band 2. 
Paderborn u.a., Schöningh, p. 452-463. 
 



133 

 

 

 كف     و و رد

Paige, R.M. (1993). «Trainer competencies for international and intercultural programs». In 
Paige, R.M. (éd.). Education for the intercultural experience. Maine, Intercultural Press, Inc., 
p. 169-199. 
 
PECARO – Plan cadre romand (2004), Chapitre 8 : Langues. 
 
PECARO – Plan cadre romand (2004), Chapitre 8 : Langues, OPA (objectifs prioritaires 
d’apprentissage). 
 
Perregaux, Ch. (1994). ODYSSEA. Accueils et approches interculturelles. Neuchâtel, 
Corome.  
 
Perregaux, Ch. (2002). «Approches interculturelles et didactiques des langues : vers des intérêts 
partagés en sciences de l’éducation ?». In Dasen, P.R. et al. (dirs.). Pourquoi des approches 
interculturelles en sciences de l’éducation ? Bruxelles, De Boeck, p. 181-201. 
 
Perregaux, Ch., de Goumoëns, C., Jeannot, D. & de Pietro, J.-F. (dirs.) (2003). Education et 
ouverture aux langues à l’école. Volume 1 (1re enfantine – 2e primaire). Conférence 
intercantonale de l’Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, Neuchâtel, 
Secrétariat général (SG/CIIP),. 
 
Perregaux, Ch., C. de Goumoëns, D. Jeannot, J.-F. de Pietro (dirs.) (2003). Education et 
ouverture aux langues à l’école. EOLE. Vol. 2 (3P-6P ; 8-11 ans). Neuchâtel, SG/CIIP. 



 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

Programmes scolaires en France (programmes de 2002). 
 
Praxis Deutsch – Erhard Friedrich Verlag (Hrsg.). (1999). «Sprachen in der Klasse. Praxis 
Deutsch». In Zeitschrift für den Deutschunterricht, 157. Contributions de Oomen-Welke, I. ; 
Belke, G. ; Brill, T. ; Nöth, D. & Steinig, W. ; Knapp, W. ; Häcker, S. ; Vief-Schmidt, G. ; & 
Bermanseder, St. ; Riehl, C. 
 
Pusch, M.D., Seelye, H.N. & Wasilewski, J.H. (1984). «Training for multicultural education 
competencies». In Pusch, M.D. (éd.). Multicultural education. A cross cultural training 
approach. Maine, Intercultural Press, Inc. 
 
Renwick, G.W. (1984). «Evaluation : Some practical guidelines». In Pusch M.D. (éd.). 
Multicultural education. A cross cultural training approach. Maine, Intercultural Press, Inc. 
 
Reymond, C. & Mack, O. (2006). «Didactique intégrée des langues : dispositif pour futurs 
enseignants primaires». In Babylonia, Nr. 1/2006. Comano, Fondazione Lingue e Culture, p. 52-
54. 
 
Riley, P. (2003). «Le ‘linguisme’- multi- poly- pluri ? Points de repères terminologiques et 
sociolinguistiques». In Carton, F. et al. (dirs.). Vers une compétence plurilingue, p. 8-18. 
 
Roberts, C. et al. (2001). «Language learners as ethnographers». Multilingual Matters. 
 
Rost-Roth, M. (2004). «The promotion of intercultural competence in tertiary language teaching 
: German after English». In Hufeisen, B. & Neuner, G. (eds.). The Plurilingual Project : Tertiary 
language learning – German after English. Graz / Strasbourg, European Centre for Modern 
Languages / Council of Europe. [www.ecml.at] 
 
Rousseau, J. (1997). «L’escalier dérobé de Babel». In L’intercompréhension : le cas des 
langues romanes. Recherches et applications. Hachette, p. 38-45. 
 
Schader, B. (1999). Begegnung mit Sprachen auf der Unterstufe. Didaktisches Begleitheft zur 
Geschichte «Hilfe ! Help ! Aiuto !». Mit weiterführenden Ideen und Informationen zu 
Sprachenprojekten und zum interkulturellen Unterricht. Zürich, Orell Füssli. 
 
Seelye, H.N. (1994). Teaching culture. Strategies for intercultural communication. Illinois, 
National Textbook Company. 
 
Starkey, H. (2002). Democratic citizenship, languages, diversity and human rights. Strasbourg, 
Council of Europe. «The Language Investigator» – [Site internet : www.language-
investigator.co.uk] 

http://www.ecml.at/
http://www.language-investigator.co.uk/
http://www.language-investigator.co.uk/


135 

 

 

 كف     و و رد

 
Tomalin, B. & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Oxford, Oxford University Press. 
 
Zarate, G., Gohard-Radenkovic, A., Lussier, D., Penz, H. (2003). Médiation culturelle et 
didactique des langues. Graz / Strasbourg, Centre européen pour les langues vivantes / 
Conseil de l’Europe. [www.ecml.at] 
 

 الئحة المراجع
 
Bär, M. (2009). Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz. Fallstudien zu 
Interkomprehensionsunterricht mit Schülern der Klassen 8 bis 10. Tübingen, Narr. 
 
Beacco, J.-C. & Byram, M. (2007). De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue – 
Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. Strasbourg, Conseil 
de l’Europe. [www.coe.int/lang/fr] 
 
Beacco, J.-C. et al. (2010).  Guide  pour  le  développement  et  la  mise  en  œuvre  de 
curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle. Strasbourg, Conseil de 
l’Europe. 
[www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_FR.pdf] 
 
Beckers, J. (2002). Développer et évaluer des compétences à l’école : vers plus d’efficacité et 
d’équité. Bruxelles, Labor. 
 
Bronckart, J.P., & Dolz, J. (1999). «La notion de compétence : quelle pertinence pour 
l’étude de l’apprentissage des actions langagières ?». In Dolz, J. & Ollagnier, E., L’énigme de la 
compétence en éducation. Bruxelles, De Boeck, p. 27-44. 
 
Bulea, E. & Bronckart, J.-P. (2005). «Pour une approche dynamique des compétences 
(langagières)». In Bronckart, J.-P., Bulea, E. & Pouliot, M. (éds.), Repenser l’enseignement 
des langues : comment identifier et exploiter les compétences. Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, p. 193- 227. 
 
Candelier, M. & de Pietro, J.-F. (2011). «Les approches plurielles : cadre conceptuel et 
méthodologie d’élaboration du Cadre de référence pour les approches plurielles». In Blanchet, 
P. & Chardenet, P. (éds.), Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures – 
Approches contextualisées, p. 259-273. Paris, Editions des archives contemporaines & Agence 
universitaire de la Francophonie. 
 

http://www.ecml.at/
http://www.coe.int/lang/fr
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_FR.pdf
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_FR.pdf


 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

Conseil de l’Europe (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues : 
apprendre,enseigner, évaluer. Strasbourg, Conseil de l’Europe ; Paris, Editions Didier. 
[www.coe.int] 
 
Coste, D., Moore, D. & Zarate, G. (1997). Compétence plurilingue et pluriculturelle. 
Strasbourg, Conseil de l’Europe. [www.coe.int] 
 
Crahay, M. (2005). «Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en 
éducation». Les Cahiers du Service de Pédagogie expérimentale 21 / 22 (numéro thématique : 
Les compétences : concepts et enjeux), Université de Liège, p. 5-40. 
 
D’Hainaut, L. (1977). Des fins aux objectifs de l’éducation – L’analyse de la conception des 
politiques éducatives, des objectifs opérationnels et des situations d’enseignement. Paris & 
Bruxelles, Nathan & Labor. 
 
Hall, E.T. (1971). La dimension cachée. Paris, Seuil (traduit de l’américain The Hidden 
dimension, 1966). 
 
Hall, E.T. (1981).  «Proxémique».  In  Winkin,  Y.  (dir.).  La  nouvelle  communication.  
Paris,  Seuil, p. 191-221. 
 
Jonnaert, Ph. (2002). Compétences et socioconstructivisme. Un cadre théorique. Bruxelles, De 
Boeck. 
 
Le Boterf, G. (1994). De la compétence : essai sur un attracteur étrange. Paris, Éditions 
d’organisation. 
 
Meißner, F.-J. & Senger, U. (2001). «Vom induktiven zum konstruktiven Lernparadigma. 
Methodische Folgerungen aus der mehrsprachigkeitsdidaktischen Forschung». In Meißner, Franz-
Joseph & Reinfried, Marcus (Hrsg.). Bausteine für einen neokommunikativen 
Französischunterricht : Lernerzentrierung, Ganzheitlichkeit, Handlungsorientierung, 
Interkulturalität, Mehrsprachigkeitsdidaktik. Tübingen,  Narr, p. 21-50. 
 
Pekarek Doehler, S. (2005). «De la nature située des compétences en langue». In Bronckart, 
J.-P., Bulea, E. & Pouliot, M. (dirs.), Repenser l’enseignement des langues : comment identifier et 
exploiter les compétences. Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, p. 41-68. 
  

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/


137 

 

 

 كف     و و رد

 ديداكتيك مدمجة
 

Castellotti, V. (2001). La langue maternelle en classe de langue étrangère. Paris, CLE 
international. Cavalli, M. (2007). Education bilingue et plurilinguisme des langues – Le cas du 
Val d’Aoste. Crédif- Didier, coll. LAL, 369 p. 
 
De Pietro, J.-F. (2009). «Pour une approche plurielle des langues, quelles qu’elles soient». 
Babylonia, 4, p. 54-60. 
 
Forlot, G. (dir.) (2009). L’anglais et le plurilinguisme. Pour une didactique des contacts et des 
passerelles linguistiques. Paris, L’Harmattan. 
 
Hufeisen, B. & Neuner, G. (dirs.) (2003). Le concept de plurilinguisme : apprentissage d’une 
langue tertiaire – L’allemand après l’anglais. Graz / Strasbourg, Centre européen pour les 
langues vivantes / Conseil de l’Europe. [www.ecml.at] 
 
Kervran, M. & Deyrich, M.-C. (dir.) (2007). Les langues en primaire : quelles articulations [= Les 
Langues Modernes 4]. 
 
Roulet, E. (1980). Langue maternelle et langues secondes : vers une pédagogie intégrée. Paris, 
Crédif – Hatier. 
 
Wokusch, S. (2005). «Didactique intégrée : vers une définition». Babylonia, 4. 
 

 اليقضة في اللغات
 
Candelier, M. (dir.) (2003a). Evlang – L’éveil aux langues à l’école primaire – Bilan d’une 
innovation européenne. Bruxelles, De Boek – Duculot. 
 
Candelier, M. (dir.) (2003b). Janua Linguarum – La Porte des Langues – L’introduction de 
l’éveil aux langues dans le curriculum. / Janua Linguarum – The Gateway to Languages – The 
introduction of language awareness into the curriculum : Awakening to languages. Graz / 
Strasbourg, Centre européen pour les langues vivantes / Conseil de l’Europe. [www.ecml.at] 
 
Candelier, M. (2007). «Awakening to languages and language policy». In Cenoz, J. & 
Hornberger, N. Encyclopedia of language and education, 2nd edition, Vol. 6, Knowledge 
about language. Heidelberg, Springer-Verlag, p. 219-232. 
 

http://www.ecml.at/
http://www.ecml.at/


 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

De Pietro, J.-F. (2003). «La diversité au fondement des activités réflexives». Repères, 28, p. 161-
185. Hawkins, E. (1984). Awareness of language. An introduction. Cambridge, Cambridge 
University Press. 
 
James, C. and Garrett, P. (1992). «The scope of language awareness». In James, C. and Garrett, 
P. (éds.), Language awareness in the classroom. London, Longman. 
 
Kervran, M. [coord.] (2006). Les langues du monde au quotidien. Observation réfléchie des 
langues. Rennes, CRDP de Bretagne, 2 volumes. 
 
Perregaux, C, de Pietro, J.-F., de Goumoëns, C. & Jeannot, D. (dir.) (2002). EOLE : 
Education et Ouvertures aux langues à l’école. Neuchâtel, CIIP. 
 

 تمواقع األنترني
 
Discovering languages – www.ascl.org.uk/Home/About_us/Projects/Discovering_language/] 
EDiLiC (Education et Diversité Linguistique et Culturelle) – [www.edilic.org/] 
The Langage Investigator – [www.language-investigator.co.uk/] 
 

 التفاهم بين اللغات ذات القرابة
 
Blanche-Benveniste, C. et al. (1997). EuRom 4, Méthode d’apprentissage simultané de quatre 
langues romanes : portugais, espagnol, italien, français. Firenze, La Nuova Italia. 
 
Conti, V. & Grin, F. (dirs.) (2008). S’entendre entre langues voisines : vers l’intercompréhension. 
Genève, Editions Georg. 
 
Dabène, L. (2002). «Comprendre les langues voisines : pour une didactique de 
l’intercompréhension».Babylonia, 2. 
 
Doyé, P. (2005). L’intercompréhension. Strasbourg, Conseil de l’Europe. [www.coe.int] 
 
Escudé, P. & Janin, P. (2010). Le point sur l’intercompréhension, clé du plurilinguisme. 
Paris, CLE international. 
 
Klein, H.G. & Stegmann, T.D. (2000). Die sieben Siebe : Romanische Sprachen sofort lesen 
können. Aachen, Shaker. 
 

http://www.edilic.org/
http://www.language-investigator.co.uk/
http://www.coe.int/


139 

 

 

 كف     و و رد

Meißner F.-J., Meißner, Cl., Klein, H. G. & Stegmann, T. D. (2004). EuroComRom – Les 
sept tamis. Lire les langues romanes dès le départ. Avec une introduction à la didactique de 
l’eurocompréhension. Aachen, Shaker. 
 

ثقافية -مقاربة بين  
 
Byram, M. (éd.) ( 2003). Intercultural competence, Strasbourg, Council of Europe. 
 
Byram, M. (2010). «Linguistic and intercultural education for Bildung and citizenship». The 
Modern Language Journal 94 (ii), p. 317-321. 
 
Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. (2002). Développer la dimension interculturelle dans 
l’enseignement des langues. Une introduction pratique à l’usage des enseignants. Strasbourg, 
Conseil de l’Europe. [www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_fr.pdf] 
 
Zarate, G., Gohard-Radenkovic, A., Lussier, D. et Penz, H. (2003). Médiation culturelle et 
didactique des langues. Graz/Strasbourg, Centre européen pour les langues vivantes / Conseil 
de l’Europe. [www.ecml.at] 
 
Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. (2002). Développer la dimension interculturelle dans 
l’enseignement des langues. Une introduction pratique à l’usage des enseignants. Strasbourg, 
Conseil de l’Europe. [www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_fr.pdf] 
 
Zarate, G., Gohard-Radenkovic, A., Lussier, D. et Penz, H. (2003). Médiation culturelle et 
didactique des langues. Graz/Strasbourg, Centre européen pour les langues vivantes / Conseil 
de l’Europe. [www.ecml.at] 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_fr.pdf
http://www.ecml.at/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_fr.pdf
http://www.ecml.at/


 

 إطار مرجعي للمقاربات المتعددة للغات والثقافات

 

 


