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مقدمة

يقدم هذا التقرير نتائج الدراسة التي أجريت حول تقييم
تأثير تعليم اللغة العربية (تعليم اللغة والثقافة األصليتني)،
على التمكن من اللغة وعلى ثقافة اجلالية املغربية املقيمة
بثالثة بلدان رئيسية وهي :فرنسا وبلجيكا وأملانيا .وقد
حتددت أهداف هذه الدراسة في تقدير تأثير تعليم اللغة
والثقافة األصليتني على:
•التمكن من اللغة لدى الشباب املستفيدين من هذا
التعليم ،في اللغة العربية ،علما بأنهم بلغوا حاليا
ثمان عشرة سنة وأكثر؛
•احلفاظ على هويتهم الوطنية وعلى ثقافتهم؛
•تدعيم ارتباطهم ببلدهم األصلي.

 .1منهجية التقييم املعتمدة

متثلت املقاربة املستخدمة في تطبيق منوذج للتقييم
مستوحى من النماذج الدولية املهتمة بتقييم تأثير التكوين
على مكتسبات املتعلمني .وقد مت قياس اإلشكالية بناء على
متغيرات قائمة على ما يلي:
أ) التحفيز على تعلم اللغة العربية؛ ب) الشعور بالرضى
جتاه هذا التعليم؛ ج) فائدة هذا التعليم داخل بلد اإلقامة؛
د) االرتباط بالبلد األصلي؛ ه) نقل ذلك إلى األجيال
املقبلة.
لقد مت قياس تأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني من خالل
بحث أجري على عينة متثيلية من التالميذ الذين استفادوا
من هذا التعليم؛ وعلى عينة أخرى من التالميذ الذين لم
يستفيدوا منه (كعينة للمقارنة) .وتشمل هذه األخيرة،
الشباب الذين استفادوا من املقام الثقافي و/أو الذين لم
يستفيدوا ال من تعليم اللغة والثقافة األصليتني وال من املقام
الثقافي.
وقد سمح التقييم املتبع باملقارنة بني أربع مجموعات متت
معاينة كل واحدة منها ،انطالقا من األبعاد سالفة الذكر،
بغرض قياس تأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني على
الشباب املستفيدينُ .
وش ِّكلت هذه املجموعات األربع
كما يلي :أ) مجموعة "تعليم اللغة والثقافة األصليتني
 +املقام الثقافي؛ ب) مجموعة "تعليم اللغة والثقافة
تقييم تأثير تدريس اللغة العربية على التمكن من اللغة والثقافة
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األصليتني ،وحده"؛ ج) مجموعة "املقام الثقافي وحده"؛
د) مجموعة "ال تعليم للغة وللثقافة األصليتني وال مقام".
وقد بلغ عدد املستج َوبني بالبلدان الثالثة املعنية ،الذين
أجابوا عن أسئلة االستمارة 1272 ،مستجوب .ونقدم في ما
يلي النتائج واخلالصات والتوصيات الرئيسية املتعلقة بهذه
الدراسة.

 .2اخلصائص السوسيو-دميوغرافية للمستجوبني

على املستوى الدميوغرافي ،ازدادت غالبية املستجوبني في
بلد اإلقامة ،وتراوحت أعمارهم ما بني  18و 45سنة ،من
بينهم  %72أقل من ثالثني سنة ،حيث يشكل الذكور %64
واإلناث %36؛ وهم ينتمون عموما إلى أسر كثيرة العدد
نسبيا (أربعة إخوة وأخوات في املتوسط) .كما أن %34
من املستجوبني متزوجون ،و %17من هؤالء عقدوا زواجا
مختلطا .ومن بني املستجوبني ذوي األطفال ،جند أن %44
سجلوا أطفالهم في دروس العربية و %56سجلوهم في دور
احلضانة ،قبل سن التمدرس.
وبخصوص املستوى التعليمي ،يتوفر  %45من املستجوبني
على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ،كما أن نصف عددهم
يشتغل بانتظام ،بنسبة أكبر عند الرجال ( )%57ونسبة أقل
عند النساء ( .)%38وتشتغل الغالبية العظمى كذلك في
القطاع اخلاص بعقد مفتوح ( )%74ويتلقى  %57منهم راتبا
يتراوح بني  1000و 2000يورو؛ وهناك قسم مهم منهم
مستخدمون أو موظفون (.)%40
أما بالنسبة ملميزات الوالدين ،فإن اإلقليم الذي قدم منه
آباء املستجوبني ،والذي يحتل املركز األول ،هو الناظور
( ،)%28يليه كل من إقليم الدار البيضاء ( )%7ووجدة
( )%6ثم األقاليم األخرى .وقد أكد  %54من بينهم ،أنهم
يقطنون مع األب ،و %58مع األم .وخالل فترة تلقي دروس
اللغة العربية ،كان آباء املستجوبني ميارسون مهنا قارة عموما؛
وأغلب األمهات يشتغلن باملنزل.
وباملقابل ،فإن مستوى تعليم الوالدين يتراوح بني األمية
واالبتدائي بالنسبة ألكثر من النصف.
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 .3حافز ورضى املستفيدين من تعلم اللغة والثقافة
األصليتني

بخصوص احلافز ،اك ُتسبت اللغة مبكرا منذ الطفولة كلغة
أم (الدارجة) ،ومت تع ُّلم العربية الفصحى مبكرا أيضا ،إذ أن
 %70من املستفيدين شرعوا في تعلمها ما بني سن السادسة
والثامنة .وهناك نوع من االنتظام على مستوى متابعة هذا
التعليم ( %62قضوا أكثر من أربع سنوات في تعلمها،
و %32خصصوا لها أكثر من أربع ساعات في األسبوع)؛ وهو
ما يبرز احلافز القوي لتعلم اللغة العربية .ومن بني األسباب
احملفزة على أخذ دروس في اللغة العربية ،جند أوال أهمية
هذا التعليم بالنسبة للفرد ( ،)%91ثم أهميته بالنسبة حلفظ
القرآن ( ،)%84واحلفاظ على الثقافة املغربية (.)%65
وفي ما يتعلق مبستوى الرضى ،أبان أغلب املستجوبني
عن رضاهم بخصوص تعلم اللغة العربية عموما (.)%68
لكن جتهيزات املدرسة اع ُتبرت من طرف شريحة كبيرة
منهم ،مرضية قليال ( )%41,5أو غير مرضية متاما ()%32,3؛
ولم يعبر سوى  %26عن رضاهم التام .وقد اختلف هؤالء
املستجوبون في ما بينهم بخصوص رضاهم عن اإلدارة
(انخراطها ،وجاهزيتها الخ ،)..فإذا كان  %44,6قد أعلنوا
عن رضاهم عنها ،فإن  %37,4فقط من املستج َوبني راضون
عنها قليال ،وعبر  %18عن عدم رضاهم التام .وبالنسبة
للمضامني املُدَ َّرسة ،أقر  %45,8برضاهم ،باملقابل أعلن
 %72,8عن رضاهم إزاء املدرسني.
ومن جانب آخر ،صرح أفراد الغالبية العظمى من العينة ،بأن
اللغة العربية ساهمت في تدعيم ثقافتهم األصلية (،)%85
وبأنه من الضروري تعليمها ألطفالهم ( ،)%96وإن كان
 %52قد اعتبروا بأن اللغة ال تساهم في عملية اإلندماج
املدرسي لهؤالء األطفال.
وأخيرا ،دعا  %67من املستج َوبني إلى إدخال تغييرات على
دروس تعليم اللغة والثقافة األصليتني ،كما أكدت غالبيتهم
ضرورة تغيير املضامني ( )%80,1والتجهيزات (.)%76,5

 .4تأثير تعلم اللغة والثقافة األصليتني على احلياة
اليومية

على مستوى التمكن من اللغة العربية ،يبدو مستوى
التمكن من العربية الفصحى من طرف املستجوبني ضعيفا
( )%52أو متوسطا ( .)%38وباملقابل ،تعتبر الدارجة هي
لغة التواصل في الدائرة العائلية وبني أفراد اجلالية املغاربية.
وحتتل األمازيغية ،كلغة للتواصل داخل العائلة ،مكانة هامة
بالنسبة للجالية املنحدرة من الريف (خصوصا في أملانيا
وبلجيكا).
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وبالنسبة لالندماج في بلد اإلقامة ،ما زالت املشاركة في
األنشطة الثقافية محدودة جدا (ال تتعدى نسبة املشاركة
في أغلب األحيان  %13,8من املستجوبني) .وباملقابل ،هناك
مشاركة أكبر في االحتفاالت التقليدية (تبلغ نسبة املشاركة
في أغلب األحيان  .)%34وعلى مستوى املشاركة النقابية
يالحظ شبه غياب لدى املستجوبني ،سواء
والسياسية،
َ
تعلق األمر باالنخراط في النقابات أو باالنخراط في األحزاب
السياسية .ويشكل االستثمار في بلد اإلقامة ظاهرة متنامية،
حيث أن  %10قاموا باستثمارات في هذا األخير ،كما أن
 %36ينوون القيام بذلك.
أما بخصوص تأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني واملقام
الثقافي على احلياة اليومية ،فيمكن القول بعد مقارنة
املستفيدين من التعليم املذكور ومن املقام الثقافي بغير
املستفيدين منه ،بأن تعليم اللغة والثقافة األصليتني واملقام
الثقافيِ ،
يدعمان ويقوِ يان بشكل دال ،التحكم في الدارجة
واستعمالها للتواصل مع الوالدين واألصدقاء.
لكن ،ال يوجد تأثير للمقام الثقافي على التحكم في العربية
الفصحى واستعمالها في وسائط اإلعالم مثال ،على عكس
تأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني .وفي األخير ،ليس
هناك أي تأثير سلبي ،ال من جانب تعليم اللغة والثقافة
األصليتني وال من جانب املقام الثقافي ،على اندماج الفرد
في بلد إقامته.

 .5تأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني على االرتباط
بالبلد األصلي

تبي أن  %48من
على مستوى معرفة البلد وتقاليدهَّ ،
املستجوبني يعرفون ماضي بلدهم وأصولهم جيدا ،مقابل
 %50ممن تقل معرفتهم لذلك .كما أن  %59على علم
باملنجزات الكبرى األخيرة باملغرب؛ وع َّبر  %83عن مستوى
عال أو متوسط بخصوص معرفة التقاليد املغربية .وقد أكد
 %75بأنهم يتابعون قنوات التلفزة املغربية ،حيث يشاهد
 %92,4من بينهم القناة الثانية ،و %72,4القناة األولى.
كما يرتبط املستجوبون بشكل كبير بالطبخ املغربي (يفضل
 %50الكسكس في املقام األول)؛ أما فئة الفنانني املذكورة
أكثر ،فهي فئة املغنني ( .)%55ومن بني األشياء التي يتم
جلبها أكثر من البلد ،جند املالبس التقليدية ( ،)%17وزيت
الزيتون وزيت أركان (.)%16
وبالنسبة للروابط مع البلد األصلي ،إذا كان االنخراط
في اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية شبه منعدم
(أقل من  ،)%2فإن زيارة البلد تتكرر باملقابل ،خصوصا
في عطلة الصيف ( %61من املستجوبني يزورون املغرب مرة
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واحدة في السنة على األقل) .كما أن اللغة املستعملة أكثر
خالل اإلقامة باملغرب ،هي الدارجة ( .)%87وبخصوص
حتويل األموال إلى البلد ،أكد ثلث املستجوبني فقط ،بأنهم
يقومون بذلك بشكل منتظم أو بحسب املناسبات؛ وأعلن
 %7فقط بأنهم قاموا باستثمارات خصوصا في مجال العقار،
وإن كان  %50قد أعلنوا عن نيتهم في االستثمار ببلدهم
قريبا.
أما في ما يتعلق بتأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني
واملقام الثقافي على االرتباط بالبلد األصلي ،فيمكن
القول بعد مقارنة املستفيدين من التعليم واملقام الثقافي
املذكورين مع غير املستفيدين منهما ،بأن تعليم اللغة
والثقافة األصليتني واملقام الثقافي يدعمون ويقوون بشكل
كبير درجة املعارف والروابط باملغرب (تكرار الزيارات ونية
العودة) .لكن ال يوجد تأثير للمقام الثقافي على املشاركة
االقتصادية بالبلد وعلى استخدام اللغة الدارجة خالل املقام
الثقافي باملغرب ،ألن هذا التأثير متعلق بتعليم اللغة والثقافة
األصليتني وحده.
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 .6خالصة

سمح لنا هذا البحث باحلصول على معطيات ونتائج دقيقة
جدا ،حول العالقة باللغة العربية وتأثير تعليم اللغة والثقافة
األصليتني ،وحول احلياة الثقافية في بلد اإلقامة والتعلق
بالبلد األصلي بالنسبة للمستجوبني بثالثة بلدان مستهدفة
وهي :فرنسا وبلجيكا وأملانيا .فهذه البلدان هي التي عرفت
تغطية أكبر من طرف تعليم اللغة والثقافة األصليتني وبرامج
املقام الثقافي املقترحة على أبناء املغاربة املقيمني باخلارج،
بغرض احلفاظ على هويتهم الثقافية وتقوية روابطهم ببلدهم
األصلي .وقد مت قياس تأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني
واملقام الثقافي ،في مختلف أبعاد احلياة اليومية للمستجوبني،
الذين يتجاوز عمرهم حاليا  18سنة.
ومن املمكن تسجيل النتائج املهمة التالية ،انطالقا من
معطيات البحث:
 -1بداية ،كان احلافز كبيرا جدا لدى املستجوبني  ،من
أجل تعلم العربية ضمن برنامج تعليم اللغة والثقافة
األصليتني ،وذلك منذ طفولتهم ،حيث مترسوا على
الدارجة مع أفراد أسرتهم ،قبل استعمالها في التواصل
مع أصدقائهم .وقد بذل اآلباء مجهودات كبيرة ملتابعة
تعليم أبنائهم ،إذ يعتبرون اللغة أداة للحفاظ على الهوية
الوطنية والدينية لذريتهم.
 -2بعد ذلك ،عبر املستجوبون عن رضاهم بهذا التعليم
على الرغم من عدم إحاطتهم بكل عناصره .وبالفعل،
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ما زالت هناك ثغرات ملموسة على مستوى املضامني
املُ َد َّرسة التي طالب  %80من املستجوبني بتغييرها،
أو على مستوى التجهيزات التي طالب  %76منهم
بتغييرها أيضا.
متيز حتكم املستجوبني في العربية الفصحى التي شكلت
موضوع التدريس في برنامج تعليم اللغة والثقافة
األصليتني ،مبستوى متوسط إلى ضعيف ،بالنسبة
لغالبية املستجوبني  ،مما يعني أن تأثير هذا البرنامج ما
زال ضعيفا.
واملالحظ أن الدارجة حتتل مكانة متميزة في التواصل
بالدائرة العائلية وبني أفراد اجلالية املغاربية .كما حتتل
األمازيغية كلغة للتواصل داخل العائلة ،مكانا مهما
بالنسبة للجالية املنحدرة من الريف (خصوصا في
أملانيا وبلجيكا) ،مما يعني أن تعلم العربية الفصحى
ببرنامج تعليم اللغة والثقافة األصليتني ،لم يكن ذا
تأثير كبير ،بسبب الثغرات املذكورة.
تظل املشاركة االجتماعية والسياسية ببلد اإلقامة،
جنينية بالنسبة لألشخاص املستجوبني  .ويرجع ذلك
على األرجح ،إلى عدم اهتمام شبه معمم بالسياسة،
أكثر مما يعود إلى عوامل ذاتية أو خصوصية معينة.
فاالستثمار في مشاريع اقتصادية ببلد اإلقامة ،في تطور
رغم محدوديته ،إال أنه يظل مع ذلك ظاهرة صاعدة
بنسبة  %10من املستجوبني الذين استثمروا في بلد
إقامتهم و %36ممن ينوون االستثمار فيه.
هناك تعلق قوي بالبلد األصلي يتجلى عبر الرابطة
اللغوية التي متنح األفضلية للتواصل بالدارجة ،خالل
زيارة املغرب ،وعبر الرابطة الثقافية القوية التي حتافظ
على التقاليد املغربية املتنوعة ،وعلى فن الطبخ املغربي،
وأخيرا عبر الرابطة األسرية القوية جدا التي تبرز في
االستقبال العائلي خالل العطل.
هناك تأثير إيجابي دال جدا لتعليم اللغة والثقافة
األصليتني مع تأثير إضافي دال للمقام الثقافي على
التحكم في الدارجة واستعمالها في بلد اإلقامة.
وبالفعل ،فإن تعليم اللغة والثقافة األصليتني أو املقام
الثقافي أو هما معا ،يقويان ويدعمان بشكل دال،
استعمال الدارجة للتواصل مع األهل واألصدقاء .وهناك
أيضا ،تأثير إيجابي دال جدا لتعليم اللغة والثقافة
األصليتني ،وحده ،لكن ال يوجد أي تأثير دال للمقام
على التحكم في العربية الفصحى واستعمالها ببلد
اإلقامة.
ليس هناك أي تأثير سلبي لتعليم اللغة والثقافة
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األصليتني وللمقام على "املشاركة واالندماج" داخل
بلد اإلقامة.
 -8بخصوص التعلق بالبلد األصلي ،هناك تأثير إيجابي
دال جدا لتعليم اللغة والثقافة األصليتني مع تأثير
إضافي دال للمقام الثقافي على املعارف املتعلقة
باملغرب وعلى عدد زياراته وعلى النية في العودة إليه.
هناك أيضا ،تأثير إيجابي دال جدا لهذا التعليم وحده،
لكن ال يوجد أي تأثير دال للمقام الثقافي ،على مشاهدة
قنوات التلفزة املغربية وعلى املشاركة االقتصادية باملغرب
وعلى التواصل بالدارجة خالل زيارة البلد.
في األخير ،لقد جنح برنامج تعليم اللغة والثقافة األصليتني،
في حتقيق بعض األهداف املرسومة ،مثل احلفاظ على الهوية
الثقافية املغربية والتعلق بالبلد األصلي .غير أن مستوى
التحكم في العربية الفصحى لدى املستفيدين من هذا
التعليم ،والذي ظل متوسطا إلى ضعيف رغم احلافز املوجود
لدى املتعلمني وقضاء سنوات عديدة أحيانا في ظل التعليم
املذكور ،يدعونا إلى إعادة النظر فيه وإعادة توجيهه وتعبئة
كل املوارد البشرية واملالية املخصصة له ،من أجل إجناح
مهمته.
وبالفعل ،إذا كان هذا التعليم قد منح للمتعلمني أسس التعلم
األولى لقواعد اللغة العربية األساسية ،فإنه لم يبلغ املستوى
الذي يسمح لهم بالتحكم اجليد في العربية الفصحى.
ويتعني تدقيقه أكثر من أجل اقتراح برنامج مصادق عليه
أوال ومتوفر على إطار مرجعي ،وغني أيضا ومتالئم مع كل
مستويات التعليم ومع كل أعمار املتعلمني ،من االبتدائي
إلى الثانوي .كما ينبغي مراجعة املضامني كلية ،بناء على
رغبات املستفيدين أنفسهم ،وأن يتم حتسني التجهيزات
وجتديدها رقميا ،لتحفيز املتعلمني بشكل أكبر على اختيار
هذا التعليم والتميز في إطاره.
ولكي يكون التغيير فعاال ،يجب أن تنبثق إرادة حتسني
تعليم اللغة والثقافة األصليتني من كل الفاعلني املعنيني بهذا
البرنامج ،بدءاً باإلدارة التي يتعني عليها أن تنخرط أكثر،
وأن تكون رهن إشارة املستفيدين وأكثر إنصاتا لطلباتهم.
كما يجب على املدرسني أن ينصتوا إلى املعلمني وأن يكونوا
مستعدين لتجاوز الصعوبات التي يواجهها تالميذهم خالل
التعلم.
في هذا اإلطار ،ينبغي القيام ببحث كيفي على شكل
مجموعة نقاش  ،Focus-groupeيهم كل الفاعلني من أجل
جمع التوصيات الواقعية ،النابعة من املتدخلني الرئيسيني في
هذا التعليم والذين سيساهمون في حتسني جودته وشروط
تطوره.

6

 .7أية آفاق لتعليم اللغة والثقافة األصليتني؟

نتساءل اآلن :ما هي اآلفاق التي ميكن تصورها بالنسبة
لتعليم اللغة والثقافة األصليتني ،انطالقا من معطيات
البحث؟
إن املهام املوكولة من طرف املؤسسة لتعليم اللغة والثقافة
األصليتني وللمقام الثقافي ،تشير إلى أن:
"تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية ألطفال اجلالية املغربية
املقيمة في اخلارج ،هو من صميم انشغاالت املؤسسة :أوال،
بسبب األهداف األساسية التي حددتها للحفاظ على الهوية
الثقافية ألطفال هذه اجلالية ومتتني الروابط مع البلد األم؛
وثانيا بسبب اهتمام مواطنينا باخلارج ،املرتبطني بقيم بلدهم
دوما ،بهذا البرنامج.
ويحدد املقام الثقافي باعتباره امتدادا طبيعيا لتعليم اللغة
والثقافة األصليتني .وهو يسمح للمشاركني فيها باكتشاف
وإعادة اكتشاف وتقدير غنى ثقافتهم األصلية في أبعادها
املتعددة .وقد توفر هذا البرنامج على ميثاق يتعلق باجلودة
املهيكلة للتطور املتميز للمشاركني.
كما أن املسائل من طبيعة دينية حتظى باهتمام خاص من
طرف اجلالية املغربية املقيمة باخلارج ومن طرف املؤسسة؛
فاإلسالم يشكل من حيث اجلوهر قاعدة للهوية الثقافية
والتعبدية املغربية ".
وقد أظهر تقييم تأثير تعليم اللغة والثقافة األصليتني واملقام
الثقافي ،بأن تعلق املغاربة املقيمني باخلارج ببلدهم األصلي،
قوي جدا ويتجلى في استعمال الدارجة واألمازيغية ،كما
يتجلى في الثقافة املغربية عبر املوسيقى والطبخ والتقاليد
والزي التقليدي.
وبرغم الرغبة املعلنة في تعليم اللغة والثقافة األصليتني ،فإن
ذلك لم يسمح بتعلم مكتمل للعربية الفصحى ،ما دام هذا
التعلم ضعيفا على مستوى االكتساب .واحلال ،أن التحكم
في العربية الفصحى يشكل هدفا من أهداف برنامج تعليم
اللغة والثقافة األصليتني.
وهذا العجز ُيهم أيضا مضامني البرنامج وطرق التعليم والبنية
التحتية التي يشتغل املدرسون في إطارها.
ما هي اآلفاق التي ميكن تصورها بالنسبة لهذين البرنامجني؟
ميكننا تصور سيناريوهني وهما كالتالي:
السيناريو األول :حتسني ما هو قائم
يسعى السيناريو األول إلى حتسني ما هو قائم ،عبر جتاوز
العجز املالحظ .وبالتالي يتعني:
 .iتقدمي جواب جوهري بخصوص إصالح البرامج ومضامني
تعليم اللغة العربية؛

التقرير املوضوعاتي

 .iiتصور إطار مرجعي للغة العربية و ُعدة تتضمن اختبارات
للمستويات؛
 .iiiإقرار اإلشهاد بالنسبة لكل مستوى ،لتثمني تعليم اللغة
العربية؛
 .ivيجب إدراج تكنولوجيات جديدة في تعليم اللغة
العربية ،عبر برامج تستخدم دعامات رقمية لتحديث
هذا التعليم؛
 .vحتسني إطار البنية التحتية؛
 .viتكوين املدرسني للتحكم في الطرق املالئمة لتعليم
التالميذ املستهدفني بهذا النوع من التعليم.
السيناريو الثاني :منح البرنامج وجهة جديدة
مبا أن التعلق باللغة يتم أساسا عن طريق الدارجة واألمازيغية،
ومبا أن األصوات تعالت للمطالبة بإدماج اللغة العربية في
مدارس بلدان اإلقامة ،كما هو احلال في أملانيا مثال ،فإنه
يتعني العمل تدريجيا وبتنسيق مع البلد املستقبل ،على
إدماج تعليم اللغة العربية في املؤسسات التربوية بهذا األخير.
ذلك أن هذا اإلدماج سيضمن مردودية أفضل لتعليم اللغة
العربية ،ألنه سيتحقق وفق معايير التعليم وداخل إطار تربوي
مالئم وبطرق بيداغوجية مناسبة.
ونظرا للتأثير اإليجابي للمقام الثقافي في البلد األصلي،
ميكن تشجيع تعليم العربية كتعليم مندمج ،كي يتوفر على
الشروط الضرورية لتعليم قائم على اجلودة.
وفي هذه احلالة ينبغي تقوية وتدعيم املقام الثقافي لألسباب
التالية:
 .Iيجب أن يستهدف املقام الثقافي املتعلمني الذين ميارسون

تقييم تأثير تدريس اللغة العربية على التمكن من اللغة والثقافة
عند اجلالية املغربية املقيمة باخلارج

هذه التجربة مع بلدهم األصلي ،في سن بناء شخصيتهم
(مثال من  8إلى  13سنة)؛
 .IIيتعني تصور برامج مناسبة للمقام الثقافي  ،تشمل معرفة
الثقافة املغربية وزيارة املواقع التاريخية؛
 .IIIينبغي تصور برامج للمقام الثقافي والتبادالت واحللقات
الدراسية ،حيث يشارك فيها الطلبة من املغاربة املقيمني
في اخلارج مع الطلبة املغاربة اآلخرين ،وفق برنامج
تساهم فيه اجلامعات املغربية.
اجلمع بني السيناريو األول والثاني
من الالزم ،سواء اخترنا تعليم اللغة والثقافة األصليتني عبر
حتسني الصيغ احلالية وإصالح املضامني واملناهج وتدعيم
البنية التحتية ،أو اخترنا إدماج تعليم اللغة العربية مبؤسسات
بلد االستقبال ،خلق برنامج  e-learningبالعربية وابتكار
نظام للوصاية واإلشهاد بالنسبة لكل املستويات .كما
يجب تدقيق املضامني الرقمية من خالل تعبئة كفايات
البيداغوجيني واملهندسني في التطوير الرقمي ،وأيضا
كفايات مدرسي اللغة العربية.
ومن جانب آخر ،يجب تعميق املعارف لتوجيه برنامج تعليم
اللغة والثقافة األصليتني واملقام الثقافي  ،بشكل أفضل ،عبر
القيام بدراسات كمية وكيفية ،من قبيل الدراسات حول:
•"املغاربة املقيمني باخلارج وقضاء العطل باملغرب"،
وتستهدف هذه الدراسة األسر والشباب؛
•"الطلبة املغاربة باخلارج"؛
•"خريطة املهن التي يزاولها املغاربة املقيمون باخلارج"؛
وغيرها من الدراسات...
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