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 األستاذة بن طيب نصيرة 

 2السنة الرابعة ماستر فوج 

 تعليمية  الالعامة ملصطلحات املفاهيم  

   :(Pedagogy)البيداغوجية فهوم م 1.

وهي “بدا" وتعني الطفل و "أغوجي" وتعني القيادة  شقين  وتتكون من كلمة يونانية األصل  هيالبيداغوجية 

والتوجيه، ز بناء على هذا فإن "البيداغوجي" هو الشخص املكلف بمرافقة األطفال ومراقبتهم عند خروجهم  

 للتكوين أو النزهة واألخذ بيدهم وصحبتهم. 

للتربية   تطبيقيةظرية نث االصطالح اعتبرها إيميل دورخايم ولقد أخذت البيداغوجيا معاني كثيرة؛ من حي 

العلم األكثر جدلية إلى هدف عملي، وذهب روتي أوبير إلى أنها   واعتبرها بيكوتستمد مفاهيمها من علم النفس 

 بل هي هذا كله منظم وفق تمثالت منطقية.  ليست علما وال تقنية

لسيكولوجي: في غايات وتوجيهات األفعال واألنشطة املطلوب  كما أنها حقل معرفي قوامه التفكير الفلسفي وا

 ممارستها في وضعية التربية والتعليم على الطفل والراشد.

 : (Didactics)مفهوم التعليمية. 2

 لتدل  يء الش على وضع عالمة أي  علم  من املشتقة تعليم لكلمة صناعي مصدر العربية اللغة في التعليمية  كلمة  إن : ةلغ .1.2

 . العين مرآة إلى إحضاره عن ونعني وتنوبه عليه

 أو بعضنا أي يعلم فلنتعلم وتعني ( Didactique ) اليوناني األصل  من مشتقة  ديداكتيك كلمة فإن الفرنسية اللغة في أما

 وتعني التعليم  ديداسكن وكلمة أتعلم، وتعني ( Didasko ) ديداسكو وكلمة .وأعلمك منك  أتعلم

 . 

 عام مرة أول  التربية علم في املعنى بهذا التعليمية مصطلح استعمل التعليم،  فن تعني  :اصطالحا2..2

 التعليم فن أو الديداكتيكا– في مختصر تقرير البحث  هذا وعنوان  راتيش :للتربية التعليمية نشاطات حول  بحث في 1613

 .– راتيش عند

 الجميع لتعليم فن" إنه يقول  حيث  الكبرى  الديداكتيكا  كتابه في  املعنى بنفس هذا املصطلح كومينوس استخدم 1657 سنة في

 للتربية أيضا  بل فقط  للتعليم فنا ليست  بأنها"ويضيف" التعليمية املواد مختلف

 
 :  (Curriculum)مفهوم املنهاج الدراس ي . 3



" إلى معنى املنهاج الدراس ي وأصلها إغريقي ويعني سباق الخيل أو النهج أو الطريقة  Curriculum"تعود لفظة 

- الهندسة-الحساب-املنطق-البالغة-وقد وزفها اليونان كمنهاج في التربية وكان مرتبطا بالفنون السيعة: النجو

مصطلح ر م التربية: بعب  الفلك واملوسيقى..؛ وجاء في تعريف طارق محمدي مفهوم املنهاج الوارد في معجم العلو 

املنهاج في استعماله الفرنس ي عن النوايا أو اإلجراءات املحددة سلفا ألجل تهييئ ألجل أعمال بيداغوجية  

وكذا   تتضمن الغايات و األهداف املقصودة واملضامين واألنشطة التعليمية  عملخطة مستقبلية فهو إذا 

 الترجمة األدوات الديالكتيكية من طرائق التعلم وأساليب

 املنهاج الدراس ي في األدبيات اإلنجليزية هو "فعل" وواقع يمارس من طرف املدر س وتالميذه في القسم.  

 :(Method)مفهوم املنهج. 4

مجموع املراحل والخطوات التي يتبعها الباحث في دراسة موضوع ما أو ظاهرة كيفما كان حقل    واملنهج ه

؛ فتجد مثال: املنهج الوصفي، ؛ وفي هذا اإلطار تتعدد املناهج بحسب موضوع الظاهرة املدروسةانتماءها

 التاريخي، التجريبي. إلخ

للمتعلمين  حتوى املادة أو الخبرة املراد تبليغها : هي عبارة عن إجراءات تنظيمية دقيقة ملمنهجية التدريس. 5

خالل الدرس. وتنبع في مثل هذا التنظيم أسس ترتبط من جهة بطبيعة املادة التعليمية وخصوصياتها ومن  

 جهة أخرى بالتصور العام الذي ينجز في إطاره عملية. التدريس.

بمحتوى املراد تبليغه للمتعلمين وهو أحد مكونات املنهاج  : يرتبط البرنامج (Programme)مفهوم البرنامج . 6

يتعين تدريسها خالل فترة زمنية تحدد في الغالب  املعينة التي  . يتكون عادة موضوعات املادة التعليميةالدراس ي

   في سنة دراسية كاملة.

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 العالمة ابن خلدون والتعليمية:

 :  آراء ابن خلدون خول العملية التعليمية

يقول ابن خلدون أن التعليم صناعة تجاحها وفشلها مرتبطان بالقائمين عليها وأن املعلمين هم سند هذه  

والقادر ضروري لنجاح عملية التعلم وفي    الحاذقالصناعة؛ فالطالب صنعة معلميه، لذلك كان توفر املعلم 

 تحقيق أهدافه. 

املؤهالت بين املتعلمين؛ فواجب  التمايز بين  .مراعاة مقدرة الطالب ومساعدته على النضج: واملقصود به1

م أو الطالب كل على طاقته ومساعدته
 
 على االستيعاب. املعلم أن يعطي حسب قدرات املتعل

 

م أال يخلط بين العلمين على 2
 
. االختيار األنسب للمتعلم من الفن الواحد في املادة الواحدة؛ فعلى املعل

 ضييع البال وانصرافه. الطالب في اآلن نفسه ملا فيه من ت

 

لم؛ ألن الحوار يساعد على تفقد الوعي واتساع املدارك وفهم  .3 الحاجة إلى النقاش والجدال بين الطلبة واملع 

 األمور كما ينبغي.

 

حشو   للطالب وتوضيحها واختصار املبالغ فيه يسبب إقالال في التحصيل بيبباألهداف . محاولة تقريب 4

 كثير من املعاني في القليل من الكلمات. 

 

. عدم الخوض واالمتهان والتعميق.؛ حيث يرى ابن خلدون أن العلماء يكثر خطأهم بسبب إمعانهم في  5

 .الخوض في املعاني

وأخيرا، نقول إن خصوصية ابن خلدون تكمن في هذا الطرح الذي أكدت عليه النظرية التربوية الحديثة في  

 م والبرامج يدوران في فلك املتعلمين وليس العكس.جعل املعل

 



 املحتوى التعليمي في الترجمة

العمود الفقري للعملية التعليمية فهو الذي يكلف األستاذ لتوصيله إلى الطالب  س يدر تيعد محتوى ال

يقتصر محتواه  تقديمه في صورة تجعل الطالب على قدرة فهمه. فإن تدريس اللغات في الجامعة ال يجب أن و 

اه إلى املستوى العلمي ذلك أن املوضوعات الصعبة واملعقدة التي ال   على املستوى الوظيفي؛ بل يجب أن يتعد 

حين  "؛ وهو ما يراه الدكتور نايف معروف حيث يقول: ةتناسب محتوى املتعلمين للمراحل التعليمية السابق

وال يجوز   تركها لذوي االختصاص في املرحلة الجامعيةذاك سنجد أن هناك موضوعات صعبة ومعقدة يحسن  

االبقاء عليها في املناهج الدراسية؛ على أن يعاد النظر في هذه املوضوعات في مرحلة االختصاص؛ فما كان له  

وظيفة في بناء اللغة أو فهم النصوص فيجب اإلبقاء عليه أو أن يشد  عليه بالنواجد. أما املوضوعات الغير  

فال نقوم بإسقاطها من القواعد النحوية بل يحجز عليها في مصادرها الخاصة بها؛ يسعى إليها ذوي  الوظيفية 

 الحاجة من الباحثين الذين يرغبون في مزيد من االستقصاء اللغوي والترف الفكري".

في م؛ أربعة مقاييس لتكوين الطلبة 2001في سنة  اعتمدجاء في البرنامج الرسمي لليسانس الترجمة الذي 

 الفرنسية( -اإلنجليزية-)العربيةاللغات املدروسة 

   السنة األولى:.1

  -التعبير الكتابي -وتسمى مادة التطبيق املنهجي للغة؛ مقسمة إلى ثالثة محاور كبرى وهي: الفهم الوظيفي للغة

العلمية   . والهدف من تدريسها هو تعليم اللغة بوصفها كيانا متكامال ومنظومة من املعارف التعبير الشفهي

في استعمال اللغة قراءة وكتابة؛ فإن املقياس التطبيقي املنهجي للغة   واملهارات التقنية؛ والقواعد التي تتحكم

تم بتقوية املستوى اللغوي  يسمح للطلبة من التمكن من القواعد املدروسة وبنياتها التركيبية والداللية. كما يه

 عن طريق:  للطالب 

 األخطاء الشائعةالقضاء على -

 تدقيق وإثراء املعجم اللغوي للطالب.-

 بحيث يتم امتالك اللغة التي تعد أداة العمل للترجمان-

إعادة بحث املبادئ األولية انطالقا من الكلمة في الجملة ومراعات املستويات املختلفة للغة في جانبها الصرفي  -

 والتركيبي واملعجمي واألسلوبي.

 ة وتقويم األخطاء قصد ضبط آليات اللغة.سد الثغرات اللغوي-



 . اللسانياتوهذا املقياس يدرس بالتنسيق مع مقياس   

  :ثانيةالسنة ال.2

 تسمى املادة "التحسين اللغوي"، وتحتوي على البرامج التالية:

ميق للممارسة اللغوية واملعارف  تعالتطبيق املنهجي للغة(، وهو )األولى يعتبر هذا املقياس مكمال ملقياس السنة 

 العلمية في مجال اللغة التي تلقاه الكالب من قبل. 

 ويتم هذا التحسين عن طريق:

 متابعة وتكثيف وتعميق املعارف اللغوية -

 املرور من مجرد معاينة الظواهر اللغوية إلى تحليلها -

 لقواعد املركبة.االنتقال من القواعد البسيطة إلى ا-

 إدخال النصوص الحديثة إلى مجال املمارسة اللغوية.-

متابعة الطلبة في طريقة تلقيهم للنصوص ودفعهم إلى إنتاج نصوص، ولو كانت قصيرة، تمكن من التعرف  -

 على مستواهم اللغوي. 

 بالطلبة من املستوى الكمي إلى املستوى النوعي.  واالنتقالتدعيم املعارف اللغوية القديمة بمعارف حديثة، -

 محاولة الوصول بالطلبة إلى مستوى الكفاءة اللغوية العالية.-

 

  :ثالثةالسنة ال.3

هذا املقياس تعميق ومتمم للمقياس الذي يحمل التسمية نفسها واملدرس في السنة الثانية، ويهدف إلى  

 اللغوية وطرائق تأديتها للمعنى.  باآللياتاالرتقاء باملستوى اللغوي للطالب وتقوية معارفه 

 غوية التالية: لويتناول هذا املقياس دراسة املحاور ال

 لغوية املعاصرة. التعمق في دراسة املباحث ال-

 تحليل النصوص اللغوية تحليال علميا. -



 دراسة الظواهر البالغية.  -

 دراسة الظواهر األسلوبية من خالل النصوص. -

التعريف باملناهج اللغوية الحديثة وكيفية تعاملها مع أشكال التواصل اللغوي؛ السيميائيات، التداولية،  -

 وعلم التراكيب. 

 تعليم الطلبة طرق الفهم. -

 تدريب الطلبة على إنتاج النصوص.-

 عبقرية اللغات( للتعرف على الفروق الدقيقة بين أساليب التعبير.)الدقيقة التركيز على األسرار اللغوية  -

 

  :رابعةالسنة ال.4

 املقياس: ملدرس في السنوات السابقة. ويتناول هذا قاييس التي تحمل التسمية نفسها واهذا املقياس تتمة للم

 رصد األخطاء التي يقع فيها الطلبة والتنبيه عليها. -

 تعليم الطلبة التعبير السليم داخل كل لغة.-

 تحسين األداء عند الطلبة. -

 ة ترجمة التعابير الجامدة. تعليم الطلب-

 كيفية التغلب على الصعوبات التركيبة. -

 التواصل اللغوي.التنبيه إلى الجانب البالغي واألسلوبي في -

 

 

 

 



 عالقة بين تعلم اللغات وتدريس الترجمةال

صود هو  ية أو ثقافية أو حضارية وإنما املقليس ألغراض تواصل في تعليم الترجمةإن املقصود بتعلم اللغات 

 رجمين.األساسية في الترجمة وتكوين املت طة أولى ملالمسة املبادئ حوصفه مبتعلم اللغات وتعليمها 

ذكر إتيان دولي   1540والجدير باملالحظة في هذا املجال أن "املواقف املبدئية تغيرت عبر الزمن، ففي سنة 

E.Dolet  :أن أجود الطرق للترجمة من لسان إلى آخر تتطلب خمسة أشياء 

 .االستعاب التام ملعنى ومادة الكاتب الذي يترجم له.1

 الترجمة. تمكن التام من لغة املؤلف وكذا إتقان اللغة التي تتم إليهاال.2

 .عدم استخدام الترجمة الحرفية )كلمة بكلمة( 3

 .ال ينبغي اإلفراط في استعمال الكلمات الدخيلة. 4

 .يجب إتباع اللغة الشائعة.5

إليه ذاك االتحاد الحميمي بين  فاملعارف اللغوية بالنسبة "لدولي" تأتي في املرتبة الثانية؛ فاألساس بالنسبة 

 املترجم واملؤلف الذي وقع االختيار عليه،  

ويؤكد الجاحظ على أن يكون بيان املترجم "في نفس الترجمة في وزن عمله في نفس املعرفة وينبغي أن يكون  

 أعلم الناس باللغة املنقول منها واملنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية". 

وعلى هذا األساس، إن املستوى الذي يتحدث عنه في تعلم اللغات هو املستوى الذي يحقق هذا الطرح املزدوج  

الغاية، أي أن مناهج التكوين يجب أن تضطلع بهذه املهمة املزدوجة التي تجعل من تعلم اللغات جسرا يمر من  

خصيص دقيق يسهم في ردم الهوة التي  فوقه املتعلمون الكتساب مهارات ترجمية ومبادئ أولى تحتاج إلى ت

 نلحظها على املترجمين من أقسام الترجمة. 

 إن املقصود من تعلم اللغات هو اكتساب املهارات اآلتية:

 االنفتاح على اللغة الحية بوصفها أداة توصلنا باآلخر.  .1

 تحقيق تواصل منتج يؤدي إلى التالقح والتثاقف.  .2

 جديدة في اللغة األم.التفاعل الحيوي الهادف إلى بث روح  .3

 تبادل التجارب على املستويين النظري والتطبيقي. .4



إغناء املعرفة اللغوية واملفاهيم االصطالحية بما يخدم اللغة األصل ويعمل على تعزيز وجودها الحي  .5

 بين مختلف اللغات األخرى في جميع امليادين وعلى جميع األصعدة. 

 :أما املقصود بتكوين املترجم فنعني بذلك

 القدرة على تحصيل كفاءة في مجال التواصل الشفهي والكتابي. .1

تعلم مهارة في مجال األسلوبية املقارنة قصد الوقوف على عوائق والصعوبات وتذليلها باقتراح بدائل   .2

 ووسائط تساعد املترجم على تجاوز عجز اللغة: أي الحصول على مهارة االنتقال بين ضفتين. 

 مجال متخصص محدد. اكتساب مبادئ الترجمة في  .3

إن مجرد الوقوف عند األهداف املوجودة من تعلم اللغات وتلك املتوخاة من تكوين املترجم يوضح لنا جليا  

؛ فتعلم اللغات مرحلة  أن هناك تماس بين املقصدين حتى وإن كان هناك اختالف على مستوى املنطلقات

تي يستعين بها متعلم اللغات الحية لكن البد  ال سابقة تمهيدية لتكوين املترجم وقد تكون إحدى املحطات

املتبعة في التكوين.. أن تقوم على جدول وبرنامج زمني متصل: من جهة أولى بحاجات   ةعلى االستراتيجي

 التكوين ومجاله وبتأهيل للمترجم في حقل تخصصه من جهة ثانية". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكفاءة الترجمية 

 : مفهوم الكفاءة الترجمية.1

" إلى  بالعودة  املفهوم  هذا  تحديد  هايمزيمكن  وديل  النفسية  وهي  "  شوسكي  للقواعد  العملية  املعرفة 

التي تتحكم في استعمال الكالم في إطار تواصلي خالص تشترط في مجال تحويل الخطاب    والثقافية واالجتماعية

 .معرفة تداوليةباإلضافة إلى املعرفة اللسانية والثقافية واملوسوعية، 

الفهم  وال   آليات  على  والتدرب  باملمارسة  إال  الكفاءة  هذه  الرموز  تحصل  فك  نتيجتها  ذهنية  عملية  باعتباره 

اللغوية واملعرفية وإعادة ترميزها دالليا في لغة أخرى بالتأويل وتوقع التصورات عبر املرجع والدوال في نصوص 

 ذات عمق معرفي.

 استراتيجيات تشكيل الكفاءة الترجمية: .2

التعليمية واللسانيات املعرفية والع في  الباحثين  الكثير من  التي ركز  صبية اهتمامهم على هذه االستراتيجيات 

يقوم بها املترجم تأويال وتحصيال ومهمته مزدوجة تقع بين الفهم واإلفهام كما يقول "نيومارك"، فالفهم مهارة  

عليا تتحقق في مستوى إنتاج الخطاب املوازي بالركون إلى عمليات الدهن لتفسير جوهر الكفاءة الترجمية قبل  

 وي.االستعداد اللغ

األنظمة   وهي:  القدرات  من  أنماط  ثالثة  على  يبنى  معرفي  تأسيس  ذات  الدهنية  العمليات  "فودور"  جعل  لقد 

وفكها   الرموز  ومعالجة  تحليل  في  متخصصة  فاألولى  الناقلة،  املركزية  واألنظمة  الناقلة  والقوالب  املركزية 

م والرموز غير اللغوية أيضا" أما بقية األنظمة  وأمثلتها" الرموز اللغوية ومنها املصطلح املتخصص وأسماء األعال 

 فتعمل على مركزة املعلومات التب أتتها من النواقل ومراقبة انسجامها بالربط وتحصيل األثر.

على تعليم الفهم في الدروس كما تعلم الذكاء االصطناعي بحيث يبدأ التحضير    ديداكتيك الترجمةوعليه تراهن  

تعليم بتوجيه املنهاج الدراس ي لتمثل املعارف بلغات كثيرة والتعرض للوسائل السمعية  له في املراحل األولى من ال

 البصرية بدمج االختالف اللغوي وتقبل التناقض والتغاير واملماثلة في األذواق واأللوان ...

حويل مجال  هو ت   قبل املعرفة اللغويةإن الذي دعانا لتحليل مفهوم الكفاءة الترجمية من خالل الفهم واإلفهام  

االهتمام الديداكتيكي في دروس الترجمة من املعالجة اللغوية والتكوين اللساني وضرورة معاينة القواميس إلى  

التوجه إلى معرفة الذات املترجمة وقدراتها الفكرية على االنسجام وحدس االختيار  في ممارسة املهنة من خالل 

لباحث التونس ي "محمد عز الدين" آليات الكفاءة الذهنية  ، وقد استثمر اقابلية صناعة الترجمة في الذهن



للمترجم وإقدار  اآللة على عملها بذكاء واالنتقال  من الترجمة الحرفية إلى الترجمة الداللية وهي فكرة شركة  

 .سيموس للترجمة. ويبين هذا الشكل عمليات التحويل الترجمي

 

 

 

 

 

على   تقوم  التي  النفسية  املهارات  في حضور  والترجمية  اللغوية  الكفاءة  تفاعل  الشكل نالحظ  من وصف هذا 

 :التذوق واالستعداد إلنجاز الترجمة، وكذلك الثقافية على معدل الحسم املعرفي، وال يتم هذا التفاعل إال ب

الترجمية األولى وهي االنطباعية االقراءة  املترجم  فيها  الجديدة ، ويستثمر  املعرفة  ليبني عليها  السابقة  لخبرة 

 وربطها بتحصيل ما يعرفه عن موضوع النص الذي بين يديه،

وتتحقق بالبحث والتوثيق العام ثم الخاص أي بالعودة إلى للموسوعة ثم الكتب العامة    القراءة االستيعابيةثم   

( بطريقة دقيقة  synthèseاملعرفية )   واملتخصصة بالتوسع في موضوع النص وفي هذه املرحلة ينجز الحصيلة

 ومنظمة وهو أحد التمارين الرابطة تبني على القراءة والتحرير ويختبر فيها املترجم قدرته على الفهم.  

 .التي تعقب الترجمة النهائية للنص ومحاكمة التقنيات والطرائق القراءة الناقدةتليها 

 ويثمن فيها املترجم قدرة الجودة وضمان املردود.  القراءة التصحيحية أو املراجعةوأخيرا  

استحضار مهنة الترجمة في  من بين استراتيجيات تشكيل الكفاءة الترجمية البحث عن إطار مرجعي ينظر إلى  

باعتبالدرس  قاعة والنصية  ،  والوظيفية  "املوضوعاتية  املختلفة  بأبعاده  اتصالي  توجه  ذو  تشكيل  ارها 

واملقاماتية"، وعليه فإن تعليم املترجمين ملهنة تعدهم للمستقبل تتطلب باألساس إخضاعهم للتواصل ومن هنا  

 نفرع الكفاءة الترجمية إلى كفاءات املهنة وهي: 

 Compétence communicative: الكفاءة التواصلية1.2

 النص األصلي 

 القراءة 

التحليل الداللي )الفهم(  -

املعجمي املتركبين: امللخص  

 والحصيلة

التحويل بالتركيب إلى النص املستقبل. -1  

التوليد الداللي )اإلفهام(  -2  

 التوليد املعرفي والتركيبي  -3

التحرير الكتابي  -   



إن طبيعة التواصل بالترجمة تستحضر هذه الكفاءة التي ضمنها "دريدا" هذا الوصف باملوازنة بين مصطلحي  

فاألول معناه اإلحالة على اآلخر من خالل االنغالق الذاتي. أما    la différanceواالخالف    la différenceاالختالف  

 لة على اآلخر باستمرار هذا اآلخر الحاضر لحظة الكتابة والتلقي في اآلن.الثاني فموعده مع الذات واإلحا

إال   التواصل  نمارس  أن  يمكن  ال  هذا  العمليعلى  ربط    بالتخطيط  الترجمة قصده  في  مستهدف  فعل  هو  إذ 

جمة أكثر  العالقات الفكرية واإلنسانية واالقتصادية مع الغير بهدف التأثير اإليجابي أو السلبي، وهو في مهن التر 

. وعليه، فإن العمليات التواصلية في الترجمة ال تهدف  العرض والطلب والحجاج واإلقناعحاجة لدراسته في  

لتغيير   هي طريقة  ما  بقدر  الفكر  أو  الرأي  التعبير عن  إلى  عن    التقريببطريقة    االختالفباألساس  واإلجابة 

 ريقة الكالم. حاجات تقتضيها املقامات التواصلية واالهتمام باللسان وط 

إن التواصل الذي تخلقه مهن الترجمة قرين بمعرفة السياق بما فيه املعرفة املوسوعية في وجود الالتماثل  بين  

الناس ومعارفهم ذلك أنه إذا كانت هناك معادلة تطابقية بين الناس، فإن التواصل لن يكون له معنى وألن الناس 

م أكثر من حقائق معرفية جاهزة تطفئ جذوتهم نحو املساهمة في  محتاجون دائما الفتراضات تميز اختالفاته

 .كفاءة التواصل بالترجمة مع هذا أرقى نوع من الكفاءات املعرفيةحل إشكاالت املعرفة اإلنسانية وتبدو 

فكل بعد يفترض اآلخر وال يلغيه    حجاجيا وتأويليا ودالليا وحواريا إن لهذا النوع من الكفاءة الترجمية بعدا  

إلقناع عرض املهنة    التفاوضوعلى املترجم أن يتقن مجال    قبل ممارسة املهنة وأثناءها وبعدهاتأثير واإلقناع  لل

 والنجاح فيها. 

  compétence professionnelle الكفاءة املهنية: 2.2

القدرة على   التمكن من لغتي املهنة بمراجعة براغماتية أي  الكفاءة  اللغة  من الشروط املسبقة لهذه  توظيف 

 املناسبة للمهنة وهذا يقود إلى الكفاءة العليا للتفكير وهي ضرورة حيازة مستوى عال من الذكاء:

 أسبوعا أي سنتين في ترجمة نصوص من تخصص واحد. 50الخبرة في الدراسة بنسبة  -

ودة إلى البحث  إنجاز تمارين وأنشطة نصوص التخصص الواحد، ويتولد منها تشكيل الكفاءة املنهجية بالع  -

 الديداكتيكي واستثماره في درس الترجمة.

 compétence méthodologiqueالكفاءة املنهجية: 3.2

 وتقوم على األسس التالية: 



 تطوير قدرات التمكن املعرفي بـ: -أ

 قراءة املحتوى اإلعالمي للنصوص. -

 تحديد املشكالت بوضوح. -

 تصنيف النص.  -

 أخرى بـ:  تطوير القدرة على العبير في لغة -ب

 تسطير استراتيجيات إعادة التشكيل -

 تجنب التداخل. -

 تطويع العمل للزبون. -

 استيعاب املبادئ املنهجية لترجمة النصوص املتخصصة بـ: -ج

 التفريق بين املعجم العام واملتخصص.  -

 الحصول على موقف نقدي من املصطلح املتخصص.  -

 توظيف تقنيات العمل في الوقت املناسب.  -

 املكافئات. اختيار  -

 توليد املكافئات.  -

 استعمال لغة التداول في املهنة. -

 رسم البطاقات املصطلحية ملعجم املهنة.  -

 حيازة ردود أفعال كتابية في مجال التخصص ب:  -د

 تعميق املظاهر النفسية واملعرفية.  -

 تطوير كفاءة الحجاج )اإلقناع(. -

 تطوير اإلبداعية )التحسين املستمر ألسلوب الترجمة(.  -

ى املكون )األستاذ الجامعي( أن يمارس التدخل املنهجي عند الضرورة ويخلق األجواء املناسبة للمهنة حتى عل

 في حضور املعيقات كالعدد ونقص وسائل العمل.



 وكما أن الناحت ال ينحت الحجر دون أن يعيش املغامرة فإن على املترجم أن يكيف كفاءاته واملهنة، ومنها: 

 la compétence de la rentabilité: ةكفاءة املردودي -4.2

دقيقة    عمل  قواعد  لها  املهن  ككل  املترجم  مهنة  والجودة  إن  املنجز  العمل  بكم  الوقت  ربط  أهمها 

قياس  . فكلما اهتم املترجم بالدقة املعرفية واللغوية واستغل الوقت املطلوب كلما كان بإمكانه  واملردودية

بنجاح استعمال  وهذا األمر له انعكاس على زيادة العرض، فمعيار كفاءة املردودة مرتبط    خبرته في املهنة

 . العمل في السوق 

.  املردوديةوإنما على   املوضوعيةمبنية على    " على أن الكفاءة الترجمية لم تعدGouadecلقد أكد "غواديك 

 ومن أسس هذه الكفاءة نذكر:

 احترام عرض الزبون، بدقة العمل ومراجعته بوسائل املساعدة اإللكترونية. -

 قدرة االندماج في فريق العمل املتخصص وحيازة مهارة إدارة املشاريع. -

 االلتزام بالوقت وجودة املنتوج. تطويع العرض للطلب والتفاوض وع العارض على   -

 استراتيجيات تشكيل الكفاءة الترجمية بالجامعة ومتطلبات السوق:  -3

ومدارس الترجمة الحائزين على   خريجي الجامعاتيطرح واقع مهن الترجمة إشكالية التوفيق في التوظيف بين  

الكفاءة  على املهنة والحل في الغالب للحائز على    والدخالءخارج هنا اإلطار    ممارسيهاشهادة التخصص وبين  

عالقة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات السوق وما نوع الكفاءة  بتغير معطيات السوق. فهل هناك    املتغيرة 

 التي نشكلها في دروس الجامعة؟ 

ت املقصد األول  نؤكد في هذه الدراسة على أن الكفاءة اللغوية التي تركز على إعدادها الدروس الجامعية ليس

 فهي يسيرة االنجاز إن تم تشكيلها بممارسة نصوص املهنة وهو ما يدعمه هذا الرأي: 

«  Les compétences acquises dans une formation à la traduction dépassent largement 

la stricte compétence linguistique et même la sémiotique différentielle des textes.. » 

 أما "جان دوليل، فيعتقد بأن املترجم الجيد هو الذي يحوز على أربع كفاءات وهي:

 بمعرفة قواعد النظام اللغوي.  الكفاءة اللسانية -

 بمعرفة العالم ومكوناته الفيزيائية والفكرية. الكفاءة املوسوعية -



 بالقدرة على تأويل النص وتفسيره.  كفاءة الفهم -

 رة على التحكم في تقنيات التعبير والتحرير. بالقد كفاءة إعادة التعبير -

تتناسق هذه املجموعة بفعل التواصل بتحصيل املعلومات وإيصالها وفق استراتيجيات وإجراءات واعية  

 وغير واعية شفوية وغير شفوية.

 :التشكيل الديداكتيكي للكفاءة الترجمية بالجامعة -4

هناك توجهات معاصرة تدعو إلى ضرورة إخضاع مهن الترجمة للتكوين واستثمار البحث الديداكتيكي في  

 من يكون املترجم للمهن وكيف وملاذا؟ تنميتها ولكن السؤال املطروح هو: 

  علينا التفريق في نوعية التحصيل بين الشهادة والكفاءة بالعودة إلى نوعية الدراسة والعدد املتزايد لطلبة 

أقسام الترجمة بالجامعة الجزائرية والذي ال يخضع ألي سياسة لغوية قرينة بسوق الشغل، ناهيك عن  

 العرض الضئيل ملهن الترجمة مقارنة بسوقها العاملي وتوجهات العوملة. 

إن للترجمة الفورية نصيب األسد في هذه السوق في مستوى املؤتمرات واملحاكم ومساجالت املصانع الكبرى  

اوضات والحوار االفتراض ي.. فهل هناك تشكيل مناسب لكفاءة هذه املهن خاصة والسوق تعرف اليوم  واملف

نشأة شركات الترجمة كالتي بادر بها الفرنس ي "ماتيو مارشال" ففي حوار أجري معه أهمية االستثمار في مهن  

ها ستكون منطلقا لتثبيت  بأن  2015الترجمة أجاب أنها مربحة جدا بل هي الحل للبطالة. ويراهن على سنة  

السير   ترجمة  إلى  العالم سيحتاج  إن  أخرى.  مهن  تقاعد  من  العالم مستفيدة  في  الترجمة  مهن  في  العمل 

 الذاتية للحصول على العروض وهذه أقل الخدمات. 

إن الشهادة والكفاءة كما هو الحال في مجال القانون والطب واالقتصاد متكاملتان في إطار التكوين النظري  

 والتطبيقي استعدادا ملمارسة الحرفة. 

الجامعي   والبرنامج  املنهاج  الترجمة دون طرح قضية  للكفاءة  الديداكتيكي  التشكيل  عن  الكالم  يمكن  وال 

 بمحتواه وطرائقه وأهدافه وتقويمه للترجمة.

التربص   أما  التطبيقي  العمل  واعتباطية  التلقينية  النظرية  الدروس  غلبة  على  يحيلنا  الواقع  وصف  إن 

ألن   للطلبة  االختيار  ترك  على  ينص  الجديد  املقترح  وحتى  الحالي  البرنامج  فإن  الترجمة  ومذكرة  والورشة 

ذه الفضاءات كما هو الحال  املتابعة في حقيقة األمر معدومة. إن حاجة الطلبة للممارسة أكيدة في مثل ه



في التخصصات الشبيهة كالطب مثال بحيث يدعم التدريس الجامعي باملعاينة واكتساب الحرفة وهنا نؤكد  

 على رسم استراتيجيات جديدة تبدأ بانتفاء بنوك النصوص من عروض املهن الواقعية.

إعدا أساس  على  بالجامعة  الكفاءة  إعداد  مجال  هورنبي"  "سنال  ومرجعياتها  لقد حددت  الكتابية  الكفاءة  د 

الدرس   في  يحضر  التنوع  هذا  وإن  اللسانية  ومجاالتها  واإلعالمية  والتواصلية  اإلبداعية  ومعاييرها  الخارجية 

 الجامعي بالتعاون مع القائمين على املهنة في امليدان. 

« L’université doit en collaboration avec le milieu, identifier les compétences à 

transmettre et déterminer les objectifs d’apprentissage, elle doit faciliter la 

rencontre entre les connaissances théoriques et les exigences de la pratique 

professionnelle. » 

مترجما محنكا تكلموا عن نوعية التشكيل    11في حضور    (Meta)و تشير إلى البحث الذي قامت به مجلة  

 الديداكتيكي للكفاءة الترجمية و التي يقوم شحذها على األسس التي تنبع منها قدرات العمل:  

« Capacité de comprendre un texte (savoir lire) et le rendre intégralement (savoir 

rédiger) ; souplesse et objectivités, mémoire et imagination, curiosité et 

excellente connaissance de langue, jugement et pragmatisme...» 

التحليل و التحصيل   تبنى على  التي  الترجمة  في درس  (  analyse et synthèse)و عموما فإن تمارين  تتم 

 الجامعة قبل ممارسة املهنة. 

 تقول " سنيل هورنبي : 

« The profile of our ensaged Professional translation becomes bolder […] 

Formidable demands are going to be made on the institutions charged with 

training such multicultural experts » 

و التي يحضر    لكفاءة الترجمية املتعددةو من مشهد توصيفي للمترجم املختص في مهنة مستقبلية نخطط  

 كاالتي : الدرس الجامعي لها في 

 

 

 

 



 

 

"علينا أن نفرق بين الترجمة التعليمية باعتبارها تمرين يعتمد على الترجمة لتعليم اللغة, و تعليمية الترجمة 

في متابعتها ألهداف مختلفة فليس الهدف منها مقاربة التراكيب و التمكن من اللغة أو حتى تحسين املستوى  

 بر الترجمة التعليمية اختبارا للكفاءة"  و إنما هدفها تشكيل الكفاءة الذاتية في الترجمة في حين تعت

 كفاءة لسانية ونصية  

 معرفة املراجع اللغوية

 كفاءة معرفة الترجمة  الكفاءة املعرفية 

 معرفة تقنيات الترجمة 

 القدرة على التحرير 

 )امللخص, الحصيلة( 

 استراتيجيات الترجمةتطبيق  املعرفة العامة و املتخصصة 

 القدرة على التوثيق  معرفة تنظيم املعارف  معرفة أنواع النصوص 

 الكفاءة املركبة  القدرة على القراءة الترجمية 

 معرفة وسائل العمل 

 التحكم في اليات التعبير 

 الكفاءات الترجمية المتعددة 


