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»إذا كان اختبار اللغة 
مادة خالفية تستقطب الشكوك 
فهو بالنسبة إلى املشككني شر 
ال بد منه« حسب د. هنري عويس 

من الجامعة اليسوعية. ويرى 
 االختبار هو املناسبة الفضلى 

ّ
أن

لطرح أسئلة أساسية: ما هو تحديد 
اللغة األم واللغة الثانية واللغة 
األجنبية واللغة الرسمية واللغة 
املتخصصة؟ وما الفرق بني اللغة 
والخلطة والتطعيم؟ هل يفهم 
الجميع النظام املقترن بتحديد 
مفهوم اللغة ويتمكنون منه 

روا نظام فهمهم وتعبيرهم 
ّ
فيغي

عندما ينتقلون إلى لغة أخرى؟

على
فكرة

دّوار من األلوان والجنسيات الزاهية

أهاًل بكم إلى الدورة ـ النكا

فاتن الحاج

رب��م��ا ك���ان ت��ع��ط��ش امل��ش��ارك��ني ف��ي ندوة 
»قياس مستوى كفاءة الطاب الجامعيني 
اللجنة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي  األم«  ال��ل��غ��ة  ف���ي 
ل���س���م���اع نتائج  ل��ل��ي��ون��س��ك��و،  ال���وط���ن���ي���ة 
اختبارات في اللغة العربية يخضع لها 
الجامعات،  ل���دخ���ول  ي��س��ت��ع��دون  ط����اب 
االكبر  الجزء  ب��أن يكون  هو ما فاجأهم 
الفرنسية  من تلك االختبارات باللغتني 
واإلنكليزية برغم أن الدعوة ذكرت هذين 
ف���ه���ؤالء، مثلنا،  االخ��ت��ب��اري��ن ك��ن��م��وذج. 
الشباب  أداء  ع��ل��ى  ل���اط���اع  ت��ح��م��س��وا 
ال��ع��رب��ي وال��ل��ب��ن��ان��ي ت��ح��دي��دًا ف���ي اللغة 
»ك���ي���ف يقرأون  ب��ه��ا أي  ي��ن��ط��ق��ون  ال���ت���ي 
أنفسهم؟« وذلك  يعّبرون عن  ويكتبون، 
وسط كل الكام عن انحدار مستوى لغة 

تواجه تحديات العوملة.
باختبارين:  ب��دأ  ال��ن��دوة  قدمته  م��ا  لكن 
اليسوعية  ال����ج����ام����ع����ة  ت����ج����ري����ه  األول 
ة ال����ط����اب في  ل���ق���ي���اس م���س���ت���وى ك����ف����اء
اللغة الفرنسية، والثاني يقوم به مكتب 
في  الكفاءة  مستوى  لقياس  أميديست 
اللغة اإلنكليزية. ثم اختبار ثالث لقياس 
مستوى الكفاءة في اللغة العربية ولكن 
لغير الناطقني بها، الذي يعتمده املركز 
التعليم  في  والتقويم  للقياس  الوطني 

العالي في اململكة العربية السعودية. 
الذي  األم���ني  ع��دن��ان  د.  ال��ت��رب��وي  الخبير 
ال��ن��دوة أج��اب ب��ص��ورة غير مباشرة  أدار 
عن تساؤل أكثر من م��ش��ارك: »مل��اذا ليس 
لدينا اختبارات تقيس أداء الطاب العرب 

واللبنانيني في لغتهم األم؟« فقال:
قيمة معنوية  ذات  واض��ح��ة  »ال مرجعية 
فأدوات  العربية،  اللغة  في  األداء  لقياس 
ال���ق���ي���اس ت��ص��ب��ح م���ط���اط���ة، ت��ت��غ��ّي��ر تبعًا 
تسمح  وال   ، وم�����زاج�����ه�����م  ل����أش����خ����اص 
األداء  م���س���ت���وى  ب���ت���ح���دي���د  ب�����ال�����ض�����رورة 

بصورة دقيقة«.

ما نحتاج إليه، بحسب األمني »أن نطّور 
م طابنا، 

ّ
أدوات القياس لنعرف ماذا نعل

وم��ن أج��ل أن يكون ه��ذا ال��ذي نعلمه لغة 
ف��ص��ح��ى ع��ص��ري��ة، ت��غ��ن��ي��ن��ا ف���ي مجاالت 
واسعة من حياتنا عن االستعانة باللغة 
ال���ع���ام���ي في  ب���امل���س���ت���وى  أو  األج���ن���ب���ي���ة، 
لساننا حيث تكون هذه االستعانة عائقًا 
ل��ل��ت��واص��ل األوس�����ع ف���ي م���ا ب��ي��ن��ن��ا ولدقة 

التفكير في أمورنا العامة«.
ف����ي امل���ق���اب���ل، ب�����دا الف���ت���ًا ف����ي ال���ن���ق���اش ما 
ب�����ك�����داش، مديرة  ف���اط���م���ة  ع���ن���ه  ت���ح���دث���ت 
الحريري،  والتعليم في مؤسسة  التربية 
لجهة عدم قدرة املعلمني الذين يتقدمون 
التعبير  ع��ل��ى  امل���ؤس���س���ة  ف���ي  ل��ل��ت��دري��س 
»لدرجة  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  ف��ي  أنفسهم  ع��ن 
ع��ام��ة واحدة  أن نضع  أن��ن��ا ال نستطيع 
ع��ل��ى ال��س��ؤال امل��ف��ت��وح ف��ي معظم طلبات 
 هؤالء يتخرجون من 

ّ
التوظيف، علمًا بأن

جامعات عريقة«. من هنا، سألت بكداش: 
»هل تتابع اختبارات اللغة الطاب خال 
بقياس  تكتفي  أم  ال��ج��ام��ع��ي��ة،  س��ن��وات��ه��م 
بل  ال  الجامعات؟«.  ل��دى دخولهم  أدائهم 
اللغات  د. هنري عويس، مدير معهد  إن 
روى  اليسوعية،  الجامعة  في  والترجمة 
كيف يقع الطاب أسرى امتحان القبول في 
اللغة، فيهابون املكان وسماع نص يخرج 
عن إطار املألوف سماعه في املدارس. وعزا 

الكفاءات  ب��ني  الكبيرة  ال��ه��وة  إل��ى  السبب 
املكتسبة في التعليم املدرسي ومتطلبات 
ال���ت���دري���س ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ج���ام���ع���ي. لكن 
امل��ف��ارق��ة، ب��ح��س��ب ع��وي��س، ه��ي م��ا تعمد 
امل����دارس: طلب بعض  إدارات بعض  إليه 
نماذج االختبارات لتحقيق نسبة معينة 
من النجاح، فيما ال تكترث هذه اإلدارات 
اللغة  ك��ان مستوى تامذتها في  إذا  بما 
التحصيل  مستوى  بمتابعة  لهم  يسمح 
 آخر 

ً
الجامعي أم ال. ويعطي عويس مثا

ع��ن ع���دم ق����درة ال��ط��اب ال��ج��ام��ع��ي��ني على 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن أن��ف��س��ه��م ب��ل��غ��ت��ه��م األم من 
خ��ال ت��دوي��ن رؤوس أق���ام، ألن املعلمني 
املعلومات  يملون  األساسية  امل��راح��ل  في 
املستشارة  ع�������درة،  ب���ش���رى  أم�����ا  ع��ل��ي��ه��م. 
 هناك 

ّ
التربوية في وزارة التربية، فرأت أن

أه��داف املناهج،  النظر في  حاجة إلع��ادة 
 أن يخضع الطالب ل�1700 

ً
إذ ليس مقبوال

ساعة لغة فرنسية في التعليم األساسي 
ويحتاج بعدها لدورة تدريبية كي يقبل 

في اختبار اللغة لدخول الجامعة.
ي���واف���ق م��ال��ك خ��ل��ي��ل م���ن ج��ام��ع��ة الجنان 
 املناهج مجتزأة جدًا والطالب ال 

ّ
أن على 

يلم بلغته األم التي تتراجع أم��ام اللغات 
األج��ن��ب��ي��ة األخ����رى. وس����أل: »ك��ي��ف نقيس 
مستوى كفاءة الطالب في اللغة العربية 

ونحن لم نقدم له املفاتيح؟«.

ندوة اليونسكو: اللغة األم مشكلة واختبارها أيضًا

هناك هوة بين
التحصيل المدرسي 
ومتطلبات التعليم 

الجامعي
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يعتقد اللبنانون ان كل العمال األجانب
»ما بيسوو« وهذا خطأ )بالل جاويش(

ّ




