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ملخص
هدفت الدراسة احلالية إىل حتليل الفجوة وأسباهبا بني خرجيي اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية يف
جامعة جنوب شرقي سريالنكا وبني متطلبات سوق العمل من وجهة نظر خرجيي اجلامعة .فسعيا إىل حتقيق هذه
األهداف ،فإ ّن الباحثِني قد اعتمدوا على املنهج االستقرائي ،واملنهج الوصفي ،واملنهج التحليلي .أما حتليل البياانت اليت
كميًّا فهو من خالل برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS
مجمت من عينة الدراسة ( 32خرجيا) كيفيًّا و ّ
صت الدراسة إىل وجود الفحوة بني خرجيي وحدة اللسانيات والرتمجة وبني
حتليالً وصفيًا استدالليا إحصائيا .فقد َخلَ َ
متطلبات سوق العمل من وجهة نظر اخلرجني فيها .وذلك يرجع إىل عدم مناسبة املنهج الدراسي ساري املفعول مع
املعيار املعرتف به دوليا من جهة ،وعدم حصول الطالب على التدريب العملي الكايف واملالئم ملتطلبات سوق العمل.
اخلرجني .ويرجو الباحثون من
ومن جهة أخرى إىل ضعف كفاءة الطالب اللغوية اليت يَتطلّبُها سوق العمل احلايل من ّ
وتصميمه حسب املعيار الوطين والدويل مع املشاركة الفعالة من خرباء هذا
املهتمني إعادة النظر يف املنهج الدراسي
َ
اجملال ،وأوصت الدراسة كذلك بضرورة التدقيق يف عملية قبول الطلبة والتحاقهم ابلتخصص وإعادة تقييمهم بشكل
ولعل هذه الدراسة تلعب دورا فعّالة
نقدي للتأكد من أهليتهم ملواصلة البكالوريوس املتخصصة يف اللسانيات والرتمجةّ .
يف إجياد اآلليات اليت تُعني أصحاب القرار على التغلّب على الفجوة السائدة بني هذا الطرفني.
الكلمات املفتاحية :الفجوة ،اخلرجيون ،سوق العمل ،اللسانيات ،الرتمجة.
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Abstract

This study aims to analyze employability of the graduates of the
linguistics and translation of Department of Arabic Language, South
Eastern University of Sri Lanka. It attempts to answer an important
question: do the graduates meet the demands of the labor market?
Following a vigorous thematic analysis of the qualitative perceptions of
the selected graduates, the study finds that there is a widening gap between
the skills of the graduates and the expectations of the labor market. The
paper identified several reasons for that phenomenon through critically
analyzing the available data. As such, firstly, the graduates perceive that
overall curriculum of the course, under which they were trained, is not
compatible with the national and international standards. Secondly, the
course does not focus enough on providing its students with the required
level of practical training in this field of study. Thirdly, they highlighted
that natural incompetency of the graduates in terms of grasping the
linguistic skills also prevents some from meeting the demands of labor
market. Based on the analysis, finally, the paper suggests that existing
curriculum needs to be improved in line with the national and international
standards and the Department should incorporate the experts of the field
in that process. and this paper further recommends that student
recruitment process for this course must be further scrutinized and
critically reevaluated to ensure that only those who are competent, are
allowed to enroll in the course.
Keywords: Gap, Graduates, Job Market, Linguistics, Translation

املقدمة
 وعلى،إ ّن التعليم يلعب دورا أساسيا يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة والنهوض ابجملتمع
الدول مسئولية كبرية لتكوين املراكز خاصة املؤسسات اجلامعية من أجل متكينها من أتدية
 وهذه اجلامعات.هذا الدور على أمت وجه من خالل منحها كل املساعدات املادية واملعنوية
 فالتغريات السريعة، وأعلى درجات السلم التعليمي،تُع ّد أهم مؤسسات التعليم يف اجملتمع
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

واملتالحقة تفرض على أن تقوم هذه اجلامعات بدورها الفعال يف إعداد اخلرجيني أصحاب
وجمرد
الكفاءات واملهارات والقدرات حىت تواءم متطلبات واحتياجات سوق العملّ ،
الشهادة غري كافية للحصول على الوظائف والشواغل .وقد أدركت الدولة السريالنكية
هذه األمهية واملسئولية فسارعت إىل إنشاء العديد من اجلامعات واملراكز اجلامعية ،ومث
أسست جامعة جنوب شرقي
خرجت آالفا من الطلبة ًّ
سنوّي .وعلى هذا املنوال ،قد ّ
سريالنكا يف عام 1995م ،حيث تلعب دورا هاما يف حتقيق األهداف اجلامعية من خالل
إعداد فئات من اخلرجيني املهرة .ففي هذا الصدد ،إ ّن كلية الدراسات اإلسالمية واللغة
الست جبامعة جنوب شرق ّي سريالنكا .وتتكون هذه الكلية
العربية من إحدى الكليات
ّ
من قسمني :قسم الدراسات اإلسالمية ،وقسم اللغة العربية ،ويف قسم اللغة العربية هناك
شعبتان :الشعبة األوىل اللسانيات والرتمجة ،والثانية اللغة

واألدب (.)Ṣamīm, 2016

وعلى الرغم من أمهية املكانة اليت حتتلها اجلامعة يف عملية التنمية والنهوض
ابالقتصاد الوطين ،إال أ ّن اجلهود اليت تلعبها اجلامعة ال حتقق هدفها املنشود إال إذا كان
ه ناك توافق بني خرجيي اجلامعة ومتطلبات سوق الشغل .ويؤدي غياب االنسجام بني
خرجيي التعليم اجلامعي وسوق الشغل إىل ارتفاع نسبة معدالت البطالة بني صفوف
املتخرجني يوما بعد يوم ،وسنة بعد سنة ،فليست جامعات سريالنكا مبستثناة عن هذا
الناموس .فنتيجة لذلك ،ظهرت ُُنية رغبة الباحثِني بعنوان "الفجوة بني خرجيي اجلامعة
ختصصهم اللسانيات والرتمجة.
ومتطلبات سوق العمل تركيزا آراء الطلبة اخلرجيني من
ّ
طر َق إىل واقع خرجيي اللسانيات والرتمجة
وسيحاول الباحثون من خالل هذه الدراسة التّ ّ
من جامعة جنوب شرق سريالنكا ،وعالقتهم بسوق الشغل.
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مشكلة الدراسة:
من املؤكد أ ّن عدم املوافقة واملواءمة بني خرجيي اجلامعة ومتطلبات سوق العمل أصبحت
تتعرض هلا معظم الدول النامية منها واملتقدمة .ويرجى من أتسيس اجلامعات
مشكلة عاملية ّ
لكن أكرب التحدّيت اليت
التزويد ابملسامهات الفكرية اليت يعود نفعها إىل شىت اجملاالت ،و ّ

يواجه اإلدارات والشركات واملؤسسات عند مقابلة خرجيي اجلامعة هي عدم مالئمتهم مع
احتياجات سوق الشغل ،وبعبارة أخرى ميكن القول أب ّن املهارات واملؤهالت اليت يكتسبها
خرجيو اجلامعات ال تتوافق مع ما احتاجت إليها املؤسسات والشركات االقتصادية .وهي
األمر نفسها اليت أحدثت فجوة بني خرجيي وحدة اللسانيات والرتمجة وبني سوق الشغل،
حبيث أ ّن عددا منهم قد شاركوا يف بعض املقابالت اليت أجريت ملأل شواغر الوظائف
املتخصصة يف
املختصة مل تتم اختيارهم على الرغم من أن معهم شهادة البكالوريوس
ّ
ّ
ؤدي إىل القيام ابلوظائف اليت ال تتعلق جماالت
اللسانيات والرتمجة .وهذه القضية ت ّ
السليب املتمثل يف خرجيي
اختصاصهم .إذن ،فما هي األسباب املؤدية لظهور االنعكاس
ّ

الوحدة؟ وما احللول البديلة ملعاجلة هذه املشكلة امللحة؟
أهداف الدراسة:
أيمل الباحثون إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 .1حتديد الفجوة وأسباهبا بني خرجيي اللسانيات والرتمجة وبني متطلبات سوق العمل
من وجهة نظر خرجيي اجلامعة.
 .2اقرتاح احللول البديلة واإلسرتاتيجيات املناسبة اليت يستفيد منها أصحاب القرار
لتقليص الفجوة املتزايدة بني خرجيي اللسانيات والرتمجة ومتطلبات سوق العمل.
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

أمهية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة كما يلي:
✓ لقد أصبحت قضية الفجوة بني خرجيي اجلامعة ومتطلبات سوق العمل من أبرز
القضاّي التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت ال تزال هت ّدد حكومة سريالنكا .فهي
تكتسب أمهية خاصة يف الوقت احلاضر ،وستكتسب أمهية حيوية كربى يف
املستقبل إذا مل يتم معاجلتها بشكل سليم.
✓ إُنا خدمة ضرورية حبيث إُنا تساعد على تشخيص التحدّيت واملعوقات
واملشكالت اليت يواجهها خرجيو البطالة يف سوق العمل ،ألن البطالة هي أخطر
ما خيتل االستقرار االجتماعي واالقتصادي.
✓ أُنا مسامهة أولوية إلعادة النظر يف النظام التعليم اجلامعي عامة ومنهج اللسانيات
والرتمجة خاصة ،وتقييمها يف ظل متغريات البيئة العاملية واحمللية أمام سوق العمل.
يالنكي
السر
اإلطار النظري؛ مفهومات عامة عن الفجوة وسوق العمل؛ والوضع احلايل ّ
ّ
للبطالة وجملاالت اللّسانيّات والرتمجة:

مفهوم الفجوة :يف اآلونة األخرية كثرت املناقشة واحلوار حول االختالف أو التباين بني
ما يتوقّعه اجملتمع واملهنة من برانمج التعليم اجلامعي فيما يتعلق بتخريج الطالب ذوي
كفاءات ومهارات ،وبني ما يقوم اخلريج أبدائه فعال .وأطلق الباحثون هذا االختالف أو
التباين ابلفجوة .وأما الفجوة لغة :فاملتسع بني الشيئني ( .)Ibn ManÐËr, 1993ويعترب
()Liggio

أول من أطلق هذا املصطلح يف أوائل السبعينات حيث أوضح" :أن فجوة

التوقيعات هي اختالف األداء املهين من حيث اجلودة ،ومعايري األداء عن املتوقع منها أن
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حتققه" ( .)Maḥfūz Yūsuf, 2011وكما جاء يف تعريف آخر "أنه التباين بني توقيعات
اجملتمع من املخرجني اجلامعي واألداء الفعلي هلم" ( .)Maḥfūz Yūsuf, 2011وميكن
وصف الفجوة بعبارة أخرى على أُنا الفرق بني ما يتوقعه اجملتمع وحيتاجه وبني ما يستطيع
املهين وجيب عليه أدائه بشكل معقول ،أو هي الفجوة بني ما يتوقعه اجملتمع أو سوق
العمل من املمارسني للمهنة وبني ما يستطيع ممارسي املهنة حتقيقه بشكل معقول .وبناء
على ما سبق ،ميكن تعريف الفجوة :أُنا مقدار التباين بني التوقيعات الكلية للمجتمع أو
احلاجات لسوق العمل من اخلرجيني وبني ما يستطيع اخلرجيون إجنازه فعال على أساس
معايري سوق العمل املتعارف عليه.
قد أثبت البحوث والدراسات أبن هناك معايري عديدة يف حتليل الفجوات بني
املؤسسات العالية وسوق العمل ،والباحثون هنا يتبعون معيار التحليل الرابعي

SOWT

) )Analysisأو الذي يعرف أحياان أبسلوب التحليل اإلسرتاتيجي أو التحليل البيئي
(. )Thuryyā, 2014وأما هذا التحليل فيشتمل جوانبه األربع؛ القوة ،والضعف ،والفرص،
والتهديدات .وإن نقاط القوة تتمثل الداخلية للجامعة يف املزاّي واإلمكاانت اليت تتمتع هبا
املنظمة اجلامعة ابملقارنة مبا يتمتع به املنافسون .وتليها نقاط الضعف فهي تتمثل نقاط
الضعف للتعليم اجلامعي يف قصور اإلمكاانت واملشكالت اليت تعوق ويف أن النقاط الثالثة
والرابعة تتعلق خبارج اجلامعة والثالثة منها تتمثل الفرص اخلارجية يف األحداث الواقعة يف
بيئة املنظمة (اجلامعة) واليت ميكن أن تستغلها لتحقيق منافع ذات أمهية يف املستقبل.
والرابعة هي التهديدات اليت تشري إىل األحداث واالجتاهات االقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية والتنافسية واليت يتوقع أن تكون هلا آاثر ضارة على موقف املنظمة (اجلامعة)
يف املستقبل) .)Namūr, 2012-2011ويساعد هذا املعيار يف الرتكيز على جوانب القصور
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

يف البيئة الداخلية واخلارجية للوحدة ،وعلى مدى املواءمة الفعالة بني خرجيي الوحدة ،وبني
احتياجات سوق العمل احمللى السريالنكي والعاملي؛ حيث يكشف الواقع الراهن.
مفهوم سوق العمل :استخلف هللا تعاىل اإلنسان يف األرض لعمارهتا ،وعدم فسادها
ال ربُّك لِلْم َالئِ َك ِة إِِّن جاعِل ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
َجت َع ُل فِ َيها
ض َخلي َفةً قَالُوا أ َْ
ْ
مصداقا لقوله تعاىل} َوإ ْذ قَ َ َ َ َ
ّ َ ٌ
ِ
ِ ِ ِ
من ي ْف ِس ُد فِيها ويس ِف ِ
ال إِِّّن أ َْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمو َن
ك قَ َ
س لَ َ
َ ََ ْ ُ
َْ ُ
ك ال ّد َماءَ َوََْن ُن نُ َسبّ ُح حبَ ْمد َك َونُ َق ّد ُ
ﱞ{ (سورة البقرة  } ،)30:وإِ َىل ََثُود أَخاهم ص ِ
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه
احلًا قَ َ
ال َّي قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا ه
َ َ ُْ َ
َ
ض واستَعمرُكم فِيها فَاستَغْ ِفروه مثُه تُوبوا إِلَي ِه إِ هن رِّب قَ ِري ِ
ِ
يب
ب ُجم ٌ
غَ ْريُهُ ُه َو أَنْ َشأَ ُك ْم م َن ْاأل َْر ِ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ّ ٌ
{(سورة هود .) 61:والعمل يعترب أمرا أساسيا ضرورّي يف حياة اإلنسان وله فضل وشرف

أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل
تعرض سؤاال (( ّ
صرح النيب صلى هللا عليه وسلم ملن ّ
كما ّ
بيده وكل بيع مربور))

(.)BazzÉr, 2014

فمن خالل العمل يكسب اإلنسان كال ما

حيتاجه لسد حاجاته املتعددة .ومن املعلوم أن من يناقش عن العمل والشغل مل ينس ذكر
سوق العمل ألن بينهما صلة قوية ،وال ميكن ألي إنسان أن حيصل على عمل مناسب
بشكل عبثي أو فوضوي ،ولكن ال حيصل على عمل وال مهنة إال من خالل سوق العمل.
يتعرضون اآلراء واملفاهيم لسوق العمل كما تقدم االقتصاديون يف هذا
فالباحثون ّ

اجملال ،ومن أمهها كما يلي" :أما سوق العمل فأنه سوق افرتاضي حيث جيتمع فيه كل من
األشخاص الذين يبحثون عن وظائف مناسبة ابإلضافة إىل أصحاب هذه الوظائف من
أصحاب الشركات واملؤسسات املختلفة ،حيث يعترب هذا السوق حلقة وصل بني كل
األشخاص املرتبطني ارتباطاً مباشراً ابلعمل" ( .)Dāgar, 2016ويعرف "أبنه املؤسسة
التنظيمية االقتصادية اليت يتفاعل فيها عرض والطلب عليه ،أي يتم فيها بيع خدمات
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العمل وشراؤها ،وابلتايل تسعري خدمات العمل ،فسوق العمل تتضمن مشرتين وابئعني
وله أصول وقواعد وأسعار" ( .)Afḍal & Sabāh, 2015وفقا للتعريفات اليت سبق ذكرها
فإ ّن سوق العمل دائرة للتبادل االقتصادي الذي يبحث فيها األفراد الراغبني يف العمل عن
الوظائف ويبحث فيها أصحاب األعمال عن األفراد املؤهلني.
أنواع سوق العمل :إن لسوق العمل أنواعا ،ومنها نوعان رئيسيان من حيث يتكون سوق
العمل من عنصرين مهمني ،فاألول الشخص الذي يبحث عن العمل؛ واآلخر الشخص
الذي يتيح فرص العمل ،وبناء عليه يسمى سوق العمل الذي يوجد فيه فرص عمل أكثر
من الباحثني عن العمل بسوق العمل احملكم ( .)Tight labor Marketوأما سوق الذي
يزيد فيه عدد الباحثني عن عمل على عدد الوظائف املتاحة فيسمى بسوق العمل الراكد
(.)Al-Bagdādī, 2014( )Slack Labor Market

مكوانت سوق العمل :يتكون سوق العمل من الباحثني عن العمل ،ومن حيتاجون إىل
العمالة أو األيدي العاملة كما ذكر الباحث أعاله ،وهذان الشقان يشار إليهما ابلعرض
والطلب ،فأما مصطلح العرض ( )Supplyفهو هو ما يقصد به األشخاص القابلني
لشغل الوظائف والباحثني عنها ،وهم أشخاص مؤهلون ،وأصحاء .وأما مصطلح
الطلب ( )Demandفهو ما يقصد به اجلهات ،واملؤسسات ،والشركات ،واألطراف اليت
حتتاج إىل األيدي العاملة

()Ṣabrīn al-Saw, 2018

ظاهرة البطالة يف سريالنكا:
"أما ظاهرة البطالة فأُنا احلالة اليت يكون فيها الشخص قادرا على العمل راغبا فيه ،ولكن
"أبن
ال جيد العمل ،واألجر املناسبني" ( .)Aḥmad, 2017وأوصت منظمة العمل الدولية ّ
العاطل عن العم ل هو الفرد الذي يكون فوق سن معني بال عمل ،وهو قادر على العمل
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

وراغب فيه ويبحث عنه ،لكنه ال جيده" ( .)Al-Ayyūbī 2018ويتضح من التعريفات
السابقة أن البطالة تستلزم ثالثة شروط ،وهي :القدرة على العمل ،والرغبة يف العمل،
والبحث عن العمل.
الوضع احلايل السريالنكي للبطالة:
وملحوظ يف سريالنكا ،أن الكثري من العاطلني عن العمل فهم من خرجيي اجلامعات
وأصحاب املؤهالت العلمية العالية الذين ينتظرون حقهم يف احلصول على الوظائف أو
احلصول على أعمال مناسبة لطموحاهتم بعد مرحلة التعليم الشاقة اليت كلفتهم الكثري مادّي
ومعنوّي لكي يعيشوا حياهتم بسرور ومتتع.
املواصفات اليت يتوقعها سوق العمل السيالين من اخلرجيني حسب النسبة املئوية بصفة
خاصة:

(الشكل)1:
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إ ّن الشكل ( )1يُ ِّ
صور املواصفات والقدرات اليت يتوقعها سوق العمل السيالّن من
اخلرجيني .وإن ّأدت جامعات سريالنكا لتعبئة هذه االحتياجات االجيابية لدى اخلرجيني

فتحل مشكلة البطالة ،وعند توفّر القدرات واملهارات اليت ذكرت آنفا لدى اخلرجيني
ّ
مزودين ابملعارف
كل تقدير على الوظائف وإال فال .وأن يكونوا اخلرجيون ّ
فيستح ّقون ّ

واملها رات والكفاّيت اليت تساعدهم يف االندماج يف عامل العمل حىت يتحقق هلم وظيفة
مناسبة.
جمال اللسانيات والرتمجة يف جامعات سريالنكا:
أما الرتمجة ففرع من فروع اللسانيات التطبيقية ،ويف حني أ ّن الرتمجة أصبحت اآلن فنّا
مستقال يف العامل مع العلم مبصطلحي اللسانيات والرتمجة قد شاعا بني أهل العلم بصفة
عامة وبني أهل اجملال بصفة خاصة ،والعالقة بينهما عالقة وثيقة جدا حبيث أالّ تفارق
فتعرف "أبُنا دراسة اللغة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا على طريقة
بينهما .أما اللسانيات ّ
وتوضح "أب ُّنا العلم الذي حياول الكشف ع ن أس رار
علمية" (ّ .)Al-Sakrān, 1997
اللغ ة والوقوف على القوانني اليت تسي ر عليها ف ي حياهتا ومعرفة سر تطورها ،ودراس ة
ظواهرها املختلفة ،دراسة اترخيية من جانب ،ووصفية من جانب آخ ر"

(ꜤAbd 1985

 .)al-Tawwāb,وعلى هذا أ ّن اللغة هي تعترب موضوعا لعلم اللغة .ويرى بعض من اللغويني
أب ّن علم اللغة يرادف كلمة فقه اللغ ة اليت استخدمها األقدمون يف كتبهم الرتاثية.
يقدم خرباء الرتمجة واملختصون فيها عدة تعريفات اصطالحية هلا ،ولكن هناك
عرفها عبد العليم
تعريفني هامني يفيدان الشمول ،والكمال؛ ومها على ما أييت أوال :ما ّ
السيد منسي ،وعبد هللا عبد الرازق إبراهيم "أبُنا تعين نقل األفكار واألقوال من لغة إىل
أخرى مع احملافظة على روح النص املنقول" .واثنيا :ما عرفها مجال عبد الناصر "أبن الرتمجة
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

نقل كلمة من لغة إىل أخرى شريطة أن يكون املعىن املقصود واملستدل عليه  -احملسوس
منه واجملرد  -مفهوما على األقل أو موجودا" ( .)ꜤAbd al-Nāṣir, 1996ومن املعروف أ ّن
علم اللغة تساعد علم الرتمجة على إدراك خصائص اللغات بني املشرتكات واملختلفات من
املباّن واملعاّن ،ومتدُّها ابلتقنيات اللغوية لنقل املعاّن من لغة املصدر إىل لغة اهلدف .فبناء
حىت ال نلج الرتمجة إال من
على ما سبق ،يُ ّبني ما بني اللسانيات والرتمجة عالقة وطيدة ّ

خالل تعليم اللسانيات.

دراسات ختصصية يف اللسانيات والرتمجة على مستوى اجلامعات يف سريالنكا:
تدرس اللسانيات والرتمجة على مستوى البكالوريوس التخصصي حتت كلية اآلداب ()Arts
يف جامعات سريالنكا .مع العلم أبن هذا الربانمج يهدف إىل إعداد خرجيي اجلامعة
متخصصني يف دراسات اللسانيات الرتمجة بتدريبهم مبهارات عالية يف جماالت األعمال
والتجارة والعلوم والتكنولوجيا واإلعالمي والصحفي خالل الفرتة الدراسية .يالحظ أب ّن
بعض اجلامعات متنح برانجما مستقال ابللسانيات وبرانجما مستقال ابلرتمجة ،وبعضهم متنح
اللسانيات والرتمجة جامعةً .ويشري الباحثون إىل جامعات دولية سريالنكية تقوم هبذا
الربانمج على مستوى البكالوريوس العام واخلاص .وهي كما يلي (:)Rāziq, 2014
 .1برانمج يف اللسانيات (التخصص والعامة) وبرانمج يف الرتمجة (العامة) متنحه كلية
حقوق اإلنسان من جامعة كيالنيا (.)Kelaniya
 .2برانمج يف الرتمجة متنحه كلية العلوم االجتماعية واللغات من جامعة صرب اغموا
(.)Sabaragamuwa
 .3برانمج يف الرتمجة متنحه كلية اآلداب من جامعة جافنا

(.)Jaffna
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ختصصي يف اللسانيات والرتمجة متنحه كلية الدراسات اإلسالمية واللغة
 .4برانمج
ّ
العربية من جامعة جنوب شرقي سريالنكا (.)South Eastern
أما ابلنسبة إىل املنهج الدراسي للرتمجة التخصصية فتعترب اللغة اإلجنليزية والسنهالية كلغيت
املصدر واهلدف يف اجلامعة األوىل والثانية .أما يف الثالثة فتعترب اللغتان التاميلية واإلجنليزية
كلغيت املصدر واهلدف .وأما يف الرابعة فتعترب اللغة العربية واللغة التاميلية واللغة اإلجنليزية
كلغيت اهلدف واملصدر ،أما الطالب فيُختارون بشروط :إن جامعة كيالنيا ،وجامعة صرب
اغموا ،وجامعة جافنا فرضت شرطني اللتحاق الطالب هبذا الربانمج؛

 .1أن يكون الطالب املتقدم حاصال على املواد الثالث يف االمتحان الثانوي بتقدير ال
تقل عن درجة "." s
 .2جيب على الطالب املتقدم أن جيتاز اختبار القدرات اللغوية اليت تقدمه ادارة اجلامعة
إلثبات كفاءهتم اللغوية.
أما الربانمج الرابع الذي متنحه جامعة جنوب شرق سريالنكا فيشرع الباحثان مفصال يف
جزء مستقل بعد ما انتهت الثالثة األوىل هبذا القدر.
دراسة اللسانيات والرتمجة (التخصصية) اليت متنحها قسم اللغة العربية للدراسات
اإلسالمية واللغة العربية يف جامعة جنوب شرقي سريالنكا:
إن كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ( Faculty of Islamic Studies and Arabic

 )Languageمن إحدى الكليات الست جبامعة جنوب شرقي سريالنكا (واتريخ أتسيسها
يرجع إىل  ٢١يوليو ١٩٩٥م) .وأما الكليات األخرى اخلمس يف اجلامعة فهي كلية الفنون
والثقافة

(of arts and culture

 ،)Facultyوكلية اإلدارة والتجارة

( Faculty of
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

،)Management and Commerce

وكلية العلوم التطبيقية

( Faculty of Applied

 ،)sciencesوكلية اهلندسة ( ،)Faculty of Engineeringوكلية التكنولوجيا

( Faculty

) .Technologyوتقع كلية العلوم التطبيقية يف بلدة ساماندوراي ( )Sammanthuraiمع
أن الكليات اخلمس األخرى تقع يف املقر الرئيسي للجامعة يف أولوول

(2016( )Olivil

 .)Ṣamīm,وأما كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية فقد أتسست يف جامعة جنوب
وتتكون هذه الكلية من قسمني:
شرقي سريالنكا عام ٢٠٠٥مّ .

 .1قسم الدراسات اإلسالمية
 .2قسم اللغة العربية
دراسة البكالوريوس:
.1

مستوى البكالوريوس العام يف الفنون

.2

مستوى البكالوريوس املتخصص يف الفنون

()Bachelor of Arts-General
()Bachelor of Arts-Special

أما قسم الدراسات اإلسالمية فتمنح ثالث دراسات ختصصية كما يلي:
 .1الفكر اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية
 .2الشريعة االسالمية
 .3املصرفية اإلسالمية والتمويل
وأما قسم العربية فيمنح دراستني ختصصيتني كما يلي:
 .1اللغة واألدب
حمل الدراسة هنا.
 .2اللسانيات والرتمجة .هذا الربانمج هو ّ
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املنهج الدراسي احلايل لللسانيات والرتمجة  -مستوى البكالوريوس املتخصص يف
اللسانيات والرتمجة:
احلصص العامة العربية بني مستوى العام والتخصص

احلصص اخلاصة العربية ملستوي التخصص يف اللسانيات
والرتمجة

السنة األوىل

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

الفصل األول

الفصل الثاّن

الفصل األول

اللغة العربية
(املستوى املتقدم)

اللغة العربية
(املستوى الوظيفي)

دراسات يف الرتمجة

املورفولوجيا/دراسات

النحو العرّب /مقدمة علم

يف الرتمجة

اللغة

األدب العرّب يف العصر
اجلاهلي

األدب العرّب يف العصر
االسالمي والعصر األموي

علم األصوات

دراسة أدبية يف القرآن
الكري

األدب العرّب يف العصر
العباسي

األدب املقارن

نصوص خمتارة من احلديث
النبوي

تعليم اللغة العربية كلغة
أجنبية

اللهجات العربية

التوجيه واإلرشاد النفسي
يف املنظور اإلسالمي

الفصل الثاّن
مقدمة علم اللغة

اتريخ الرتمجة

مقارنة األدّين

علم اللغة النفسي

ترمجة تطبيقية يف النظام
اإلسالمي

التمويل اإلسالمي (ترمجة
تطبيقية)

الرتمجة يف الشريعة اإلسالمية
والواثئق الرمسية واإلدارية

الصحافة والرتمجة
علم الداللة
اللغة العربية يف سريالنكا

علم اللغة املقارن
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

واجلدير ابلذكر أ ّن املواد اليت تتعلق ابلعلوم اإلنسانية كعلم السياسية وعلم االجتماعية تقام
ابللغة احمللية التاميلية وابلنسبة إىل املواد اليت تتعلق ابللغات فهي تقام بلغاهتا وابللغة احمللية
ِ
التخصص يف اللسانيات
لخص املواد املقررة العربية للمستوى
معا .ومن اجلدول أعاله تُ ّ
ّ
والرتمجة ،وأ ّن هناك املواد املقررة اليت تلزم تسجيلُها مادةً حتميةً لتكميل الساعات املعتمدة
يف الوحدة

(.)Ṣamīm, 2016

املناقشة والتحليل:
طريقة إجراء البحث :ابلنسبة إىل هذه الدراسة امليدانية ُمجعت املعلومات من املصادر
األولية والثانوية اعتمادا على املنهج االستقرائي حيث حصلت على املعلومات الثانوية عن
طريق العملية املكتبية من الكتب واجملالت والبحوث والشبكات العنكبوتية ،والدليل
اجلامعي .وأما املعلومات األساسية فقد آل هلا الباحثون إىل املنهج الوصفي الذي يصف
واقع عينة خرجيي وحدة اللسانيات والرتمجة ابستخدام البياانت الكمية والكيفية اليت حصلوا
عليها من االستبانة املوزعة لدى عينة الدراسة .واملنهج التحليلي اب ْستخدام برانمج احلزمة

اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل نتائج البياانت الكمية والكفية إحصائيا.
عينة الدراسة:

اختذ الباحثون عشوائيا 32خرجيا حصلوا على شهادة البكالوريوس التخصصية يف
اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا من 2005م إىل
2021م.
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( .)1البواعث واألسباب اليت أ ّدت إىل اختيار اللسانيات والرتمجة كدراسة ختصصيّة.
3%

23%

(الشكل)2:

7% 3%

14%

50%

إ ّن اختيار التخصص اجلامعي هو األمر األصعب بال شك وال تردد ،واختياره السليم أم
اخلاطئ يؤثّر يف مهن الطالب املستقبلية؛ ولكن اختياره قد يكون عشوائيا تلقائيا أو
قصدّي ،فعلى الطالب اجلامعي يلزم اختيار ختصصه حبيث يناسب مع سوق العمل املعاصر
أي أساب اختارت عينة الدراسة ختصصهم يف جمال اللسانيات
الذي يعيش فيه .فإذن ،إىل ّ

يوضح أن %50
والرتمجة؟ وما اخللفية اليت ّأدت إليها؟ فبناء على ما سبق ،الشكل (ّ )2

ختصصهم بسبب التأثر ابلدعاية داخل الكليات أو
نسبة من أفراد العينة قد اختاروا
ّ
خارجها ،و %23نسبة منهم من اختاروا برغبة أنفسهم ،بينما اختار بعضهم اآلخر مببالغة
وصف الطالب الكبار عن التخصص بنسبة  ،%14وبعضهم اختاروا للبقاء مع األصدقاء
أي ألجلهم وهم  %7نسبة ،و %3نسبة منهم اختاروا بسبب االنصياع لرغبات األسرى
ضد رغبة الطالب ،والنسبة الباقية منهم اختاروا ألسباب أخرى .ويبدو جليّا أ ّن اختيارهم
التخصص يف جمال اللسانيات والرتمجة يعتمد معظمها على الرغبات اآلخرين ،وذلك ميثّل
اخلضوع لرغبات اآلخرين.
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

ختصصية.
( .)2أهداف اختيار اللسانيات والرتمجة كدراسة
ّ
(الشكل)3:

19%

56%

الوظائف األخرى

25%

المحاضر

المترجم

من املهمة األوىل على الطالب اجلامعي يف اختيار التخصص اجلامعي هي أن جييب عن
سؤال خيطر بباله؛ ما الذي أريد أن أدرسه وأختصص فيه؟ وهذا السؤال يفتح آفاقا تسوق
التخصص اجلامعي ومدى أتثريه اإلجياّب
به إىل معرفة أهدافه املستقبلية وعالقتها ابختيار
ّ

والسليب يف احلصول على الوظيفة أو حتقيق هدفه املنشود .فإذن ،كيف أخذت عينة
الدراسة بعني االعتبار يف هذا األمر؟ فجوااب هلذا السؤال ،تَ ّبني مالحمه يف الشكل ( )3أ ّن

 % 56نسبة من أفراد العينة يهدفون إىل مهنة الرتمجة (املرتجم) و %25نسبة منهم
يقصدون منه مهنة التدريس يف اجلامعة (احملاضر) ،وأما  %19نسبة منهم فلهم أهداف
أخرى .والذي يظهر هنا أ ّن أغلبهم يعتمدون على هدف معني يف مواصلة التخصص
اجلامعي ولو كانت املداخلة يف قرارهم عند اختيار التخصص مبجال اللسانيات والرتمجة.
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( .)3حالة القناعة يف اختيار اجملال.
(الشكل)4:

16%

84%

القناعة ( ) Satisfactionهي حالة عاطفية من الرضا ميكن اعتبارها قوة داخلية أو حافزة
معنوية للشخص هلا دور يف حتسني األداء ،وهي تعترب سببا رئيسيّا يف تكوين شخصية
الطالب ،وهي تعد عنصرة مهمة يف جمال إدارة املواد البشرية .وعالوة على ذلك ،أُنا
يطمئن هبا وعمل يستمر .وخاصة ،لو
تساعد على اإلنسان أن يسافر رحلته على راحة
ّ
ٍ
مناسبة هلم تواجهون امللل واليأس والقلق واخلوف
غري
اختارت الطلبة اجلامعيّة ُّ
ختص َ
صهم َ
عن املستقبل ،إذ ال ميكن هلم االستمرار يف هذا اجملال .وهذه احلالة السلبية تؤثر يف نتائجهم
ِ
ؤدي إىل حتقيق
ومهنهم املستقبليّة .فإذن ،هل كان ختصصهم يف جمال الرتمجة واللسانيات يُ ّ
القناعة املذكورة أعالها؟ ونتيجة إىل هذا السؤال ،جتلّى األمر أب ّن هناك  %84نسبة من
أفراد العينة ال يرضون ابختيار هذا اجملال ،بينما أ ّن  %16نسبة منهم يرضون به.
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

( .)4أسباب حالة القناعة يف اختيار اجملال.
اإلجابة

العدد

عدم القناعة ابملقرر

24

قلة احملاضرين املتخصصني مبجال اللسانيات والرتمجة

20

عدم اإلرشاد والتوجيه

28

مما قد سبق أن معظمهم من عينة الدراسة ال يرضون ابختيار ختصص اللسانيات والرتمجة
يف حياهتم اجلامعية على الرغم من أ ّن جمال اللسانيات والرتمجة ال تزال قائمة جماال حية،
ب
إذن ،فالسؤال يشتق منه ّ
"أي السبب جعلهم غري مقنعني ابختيار ختصصهم؟ وما هو لُ ّ
ابملقرر
القضيّة؟ واجلدول يشري إىل أسباب عدم رضاهم ابختيار هذا اجملال؛ عدم القناعة ّ

اسي ،وندرة احملاضرين املتخصصني مبجال اللسانيات والرتمجة ،وعدم اإلرشاد والتوجيه.
الدر ّ
ومن هنا يتبني أن الطلبة اجلامعية مبجال اللسانيات والرتمجة مل يرفضوا هذا الربانمج ذاته؛

أي هذه األسباب ليست بذاتية ،بل بغريها ولغريها .وأما اإلشارة إىل "قلة احملاضرين
عدم كفاءهتم ،بل املراد منها اإلمياءُ إىل
املتخصصني مبجال اللسانيات والرتمجة" فال تعىن َ

قلة وجود املتخصصني مبجال اللسانيات والرتمجة عددا ابلنسبة إىل وجود املتخصصني

مبجال اللغة واألدب.
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( .)5حالة الرغبة بني زايدهتا ونقصاهنا يف األايم الدراسيّة.

31%

69%

(الشكل)5:

ال

نعم

معني،
فإ ّن مجيع الطالب اجلامعيني خيتارون ختصصهم رغبةً يف التحصيل على هدف ه
ويرجون منها التفوق والنجاح والربوز االجتماعي .وهم أيضا يف حاجة إىل دافع جيعل
مستمرا .ولكن الرغبات والدوافع قد تظل تفرت ،وهي أيضا تؤثر يف
سعيهم يف سبيل ذلك
ّ

وظيفتهم املستقبلية ،ومن املهم أن الرغبة يف شيء مل تُصنّع صناعة فيلزم كوُنا فطرّّي .كما

سبق ذكرها أ ّن عدم الرغبة أو نقصاُنا يف دراستهم تُع ّد من أهم النتائج اليت تنتمي إىل

أسباب عدم قناعتهم هبذا اجملال ،فيشريون إىل الرغبة اليت كانت تنقص يف حياهتم الدراسية
وهم  %69نسبة من أفراد العينة ،بينما  %31نسبة منهم يشريون إىل أ ّن الرغبة تزداد
سنوّي.
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

اسي مبجال اللسانيات والرتمجة.
( .)6عالقة املواد يف احملتوى الدر ّ
(الشكل)6:

22%

6%

72%

أ ّن احملتوى الدراسي يقوم بدور فعال يف تكوين شخصية الطالب اجلامعية؛ وهو يعترب من
كوانت املنهج الدراسي حيث تنظم فيه جمموعة املعارف واملهارات واملواقف والسلوك
أهم ُم ّ
على َنو معني يساعد على حتقيق األهداف املخطط هلا .وهناك عالقة كبرية بني احملتوى

الدراسي وسوق العمل ،أل ّن جناح الشخص وانطالقه وتدرجه يف الوظائف العليا يعتمد
على مدى تعليمه ومعرفته اجليدة ابلكثري من األشياء .أ ّن منهجية التعليم البد أن تتحول
إ ىل التطبيقية ،واحملتوى يركز على املهارات اليت يتطلبها سوق العمل .فإذن ،هل هناك
عالقة بني احملتوى الدراسي احلايل وبني ختصص اللسانيات والرتمجة؟ فالباحث حيلل ما
وصف به اخلرجييون عن احملتوى الدراسي وعالقاته بتخصصهم كما يلي :يتضح من الشكل
( )6أن  % 72نسبة من أفراد العينة جييبون أ ّن املواد املعينة أو احملتوى املقرر يف املنهج
الدراسي ليست هلا عالقة مبجال اللسانيات والرتمجة مبعىن أُنم بشدة يرفضون وجود العالقة
بينهما ،و %22نسبة منهم ال يوافقون به ،ومنهم  %6نسبة يوافقون به وهم أقل عددا.
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فإذن ،أ ّن أغلبهم من اخلرجيني يُشيدون أن العالقة بني املواد أو احملتوى وبني اجملال ليست
بشكل اتم.

ِ
بتخصص اللسانية والرتمجة:
اسي
ّ
( .)7ن َ
سبيّة املواد اليت وضعت يف املقرر الدر ّ
عالقة

غري

املواد

مباشرة

مباشرة

اللهجات العربية

6

26

اتريخ الرتمجة

32

-

التوجيه واإلرشاد النفسي

6

22

مقارنة األدّين

-

32

علم اللغة النفسي

15

15

علم الداللة

32

-

الرتمجة التطبيقية

32

-

الرتمجة اإلعالمية

32

-

اللغة العربية يف سريالنكا

-

32

الرتمجة السياسية

32

-

علم اللغة املقارن

10

22

ترمجة املستندات (القانون واإلدارة)

32

-

التخصصي الذي يشار إليه يف هذه الدراسة وهو الذي مينحه
من املعلوم أ ّن الربانمج
ّ

قسم اللغة العربية جبامعة جنوب شرقي سريالنكا .واجلدير ابلذكر أنّه يشمل دراستني
واسعتني؛ مبعىن أن هناك دراسة لسانية أو لغوية ودراسة الرتمجة معا ،ميكن للطالب أن
يتواصلوا دراستهم العليا (املاجستري ،والدكتوراه) يف جمالني على حد سواء ،وهذا من
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

إحدى إجيابيات اختيار التخصص ابللسانيات والرتمجة .ولكن عينة الدراسة متيزون املواد
املتعلقة هبذا اجملال عن املواد غري املتعلقة به؛ والقائمة تشري إىل ذلك أ ّن مادة التوجيه
واإلرشاد النفسي ،ومادة مقارنة األدّين ،ومادة علم اللغة النفسي ،ومادة اللغة العربية يف
سريالنكا فهي من املواد اليت وضعت يف املقرر الدراسي غري مناسبة وال عالقة مباشرة هبذا
جملال .ويظهر هنا أ ّن معرفة عينة الدراسة عن اللسانيات والرتمجة ليست كافية ،أل ّن مادة
علم اللغة النفسي أو علم النفس اللغوي من أهم نوع اللسانيات التطبيقية؛ إذن ،كيف
يُع ِرضوا عنها؟ مع املعرتف أب ّن مادة مقارنة األدّين تتعلق بقسم الدراسات اإلسالمية

والدّينة العاملية؛ أي طبعا ال تتعلق هبذا اجملال ،وأن مادة التوجيه واإلرشاد النفسي ليست

هلا عالقة مباشرة كما تشري العينة إليها .وكذا  26فردا منهم يرون أ ّن مادة اللهجات العربية
ليست هلا عالقة ابللسانيات والرتمجة على الرغم من أُنا فرع مهم من اللسانيات التطبيقية
تد ّل على
لعل هذا األمور ُ
حيث تدرس خصائص اللغات واللهجات يف اللغة الواحدة .و ّ

نقصاُنم املعريف حول اجملال أو قصدهم بدراسة الرتمجة فحسب مبعناه أُنم ال يفهمون هذه
الدراسة دراسة جامعة بني جمايل اللسانيات والرتمجة ،ولكن يقصدون هبا دراسة الرتمجة
فقط .وميكن القول أبن ال ينايف أحد العالقة الوثيقة بني اللسانيات والرتمجة مع أن الرتمجة

فرع من اللسانيات التطبيقية.
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ِ
اسي بتخصص اللسانية والرتمجة بني حصول الوظيفة وعدمها.
( .)8نسبيّة ّ
املقرر الدر ّ
(الشكل)7:
80%
60%
40%

72%

20%
6%

22%

ال أوافق بشدة

ال أوافق

أوافق بشدة

0%

أوافق

من املعلوم أن وجود العالقة بني احملتوى الدراسي وسوق العمل أمر ضروري ،والذي يطلب
سوق العمل من املؤسسات املعاهد واجلامعات أن ُحي ِّدث ( )Updateمناهجهم وحمتواهم
مالئمة مبتطلبات سوق العمل احلايل ،أل ّن الفرص املهنية تُتاح للخرجيني القادرين على تلبية
احتياجات سوق العمل .فإ ّن احملتوى الدراسي يقوم بدور عظيم يف تلبية احتياجات سوق
العمل .فإذن ،أما احملتوي الدراسي جملال اللسانيات والرتمجة يف حمل الدراسة فهل يناسب
للتحصيل على الوظيفة؟ فما هي النسبة بني هذين الطرفني؟ فنتيجة إىل ذلك ،يوضح
(أجوبة عينة الدراسة) الشكل ( )7أ ّن  %72نسبة من أفراد العينة ترون أن املنهج الدراسي
يف اللسانيات والرتمجة ال يساعد للحصول على الوظائف يف املستقبل ،و 22نسبة منهم
ال يوافقون وجود العالقة بينهما بشدة ،ولكن %6 ،نسبة منهم يوافقون على أ ّن هذا
املقرر يساعد للحصول على الوظائف يف املستقبل.
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شرقي سريالنكا أمنوذجا)
(خرجيو اللسانيات والرتمجة من قسم اللغة العربية جبامعة جنوب ّ

( .)9احلالة الوجدانية عند تعلّم املواد اليت ال عالقة هلا هبذا اجملال.
اإلجابة

العدد

النسبة املئوية

اإلحباط النفسي

20

%62

إضاعة الوقت

5

%16

عدم الرغبة

7

%22

اجملموع

32

%100

بناء على ما سبق من األجوبة انكشف األمر أ ّن عينة الدراسة قد درسوا بعض املواد اليت
ال تتعلق مبجاهلم ،ويف تلك احلالة هل وجدوا االستفادة منها؟ أم كيف كانت حالتهم عند
تعليمها؟ فهذه األسئلة توجب األجوبة هلا كما تشري القائمة إىل أ ّن  % 62نسبة من
أفراد العينة فهم يشعرون ابإلحباط النفسي عند تعليم املواد غري املناسبة اليت وضعت يف
املنهج ،وأن  % 22نسبة منهم يرون أن هذه املواد تضيع أوقاهتم ،وبينما  % 16نسبة
ِ
بصر ما له وما عليها ابملناهج الدراسية يف
منهم يتعلموُنا دون رغبة فيها .وهذه األجوبة تُ ّ
الربانمج.

عبد املناس بن حممد حنيفة ،أكمل خزيري بن عبد الرمحن ،حممد معصوم بن عبد الرؤوف

349

( .)10طريقة التدريس املتبعة عامة يف عملية التعليم والتدريس.
(الشكل)8:
12%

88%

المنهج النظري

المنهج التطبيقي

من األمر البني أ ّن مجيع العلوم والفنون حتتوي اجلانبني؛ اجلانب النظري ،اجلانب التطبيقي،
وهذه القضية فليست مستثناة مبجال اللسانيات الرتمجة .فبالنسبة إىل الرتمجة فهي تعتمد
اسي؟ ومدى نَ َسمتهما
كثريا ابملمارسة والتطبيق ،فإذن كيف اُعتُ ْ
نيت هبما يف املنهج الدر ّ

يعرب عن دورمها يف املنهج الدراسي كما أ ّن املنهج
يف التدريس والتعليم؟ والشكل (ّ )8
الدراسي يعتمد كثريا على اجلوانب النظرية والذي يؤكده  % 88نسبة من أفراد العينة،

ين بتعليم هذا اجملال يف املنهج.
و % 12نسبة منهم يرون أن اجلانب التطبيقي أيضا اُ ْعتُ َ
ومن املعهود أن سوق العمل يفتح أبوابه ملن له خربة وممارسة يف جماله وفنونه ،ألنّه يفضل
املزيد من الفوائد للشركات واملؤسسات .وكذا من ليست له اخلربة واملمارسة فال ميكن له
التحصيل على وظيفة مناسبة له يف جماله.
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ختصص اللسانيات والرتمجة بني
اسي احلايل يف ّ
( .)11حالة العينة عن ّ
املقرر الدر ّ
تغيريه وعدمه:

اإلجابة

العدد

الزم التغري

32

ال حاجة إىل التغري

-

اجملموع

32

كما ذكران سابقا أن احملتوي الدراسي حيتل مكانة مرموقة يف تكوين شخصية الطالب،
فالحظ الباحثون على ما سبقت من األجوبة اليت ذكرها اخلرجييون من نفس الوحدة فكلها
أشارت إىل ضرورية املراجعة وإعادة النظر يف احملتوى الدراسي احلايل ،فعينة الدراسة ص ّدقوها
كما يبدو يف القائمة ،أ ّن كال من أفراد العينة ( )%100اتّفقوا مع لزوم تغيري املقرر
الدراسي ومراجعته وإعادة النظر فيه ،وهذا أمر اجتمع عليه أفراد العينة.
( .)12مستوى املهارات اللغوية.
الكتابة

التحدث

املهارات
ممتاز

جيد

ضعف

شدة الضعف

العربية

15

12

5

اإلجنليزية

3

25

4

التاميلية

28

4

السنهالية

3

4

اللغات

التقدير

القراءة

5

20
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إ ّن اجلدول السابق يشرح أ ّن معظم خرجيي الوحدة ليس لديهم جتربة اتمة يف التعامل مع
لغيت املصدر واهلدف .وأما الكفاءة اللغوية فهي تعترب من أوائل متطلبات سوق العمل
العاملي والوطين عامة ،السيما يف جمال الرتمجة ،وهي اليت املشار إليها "وهي تعين اللغة
سالح أو آلة للبقاء حيّة يف سوق العمل أو جمال الصناعة" .وابلنسبة إىل سوق عمل
السريالنكي أ ّن اللغة السنهالية يلزم اتقاُنا ملسابقة مع أبناءها ،وتدرسها عينة الدراسة لغة
اثنية خمتارة ليست حتمية ،أل ّن اللغة التاميلية هي لغة عينة الدراسة كلغة األم .ومن املسلم
به أ ّن سوق العمل السرييالنكي يَتوقّع من الصناعات واملؤسسات أن تنتقل إىل استخدام

اللغة اإلجنليزية لغةً اتصاليّةً ،إذن ،أن يكون اخلرجييّون اجلامعيّون قادرين على استخدامها
إبتقان ِ
وج ّد .واجلدير ابلذكر هنا أن كفاءة عينة الدراسة اللغوية عامة ،والكفاءة اللغوية
اإلجنليزيّة والسنهاليّة اليت يتطلبها سوق العمل السريالنكي بصفة خاصة ليست بتقدير
ممتاز .وأما ابلنسبة إىل مهارة اللغة العربية فهي كافية ،ولكن ،فال جمال هلا يف سوق العمل
السريالنكي.
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تطوعا.
( .)13حالة الطالب يف اشتغال التدريب واملمارسة ّ
(الشكل)9:

44%
56%

ال

نعم

إ ّن النشاطات الفردية أو املمارسة الذاتية تُعتقد من أبرز صفات الطالب الناجح فضال عن
تضمنها يف املنهج الدراسي ،وهي أيضا تكون تقوية للطالب اجلامعي حلصول على وظيفة
مناسبة له ،أل ّن املمارسة الذاتية متأل أضعافه ،وتستع ّد الطالب ملواجهة متطلبات سوق
العمل ،وتستحق فرصه .فعلى هذا ،أما العينة فيُظهرون أحواهلم كما يف الشكل ( )9أ ّن

دربوا متطوعني ،و % 44نسبة منهم
 % 56نسبة منهم يوضحون أُنم مل ميارسوا ومل يُ ّ
يشتغلون بنفسهم يف التدريبات واملمارسة من خالل أربع سنوات.

التحدايت اليت واجهها الطالب يف ممارسة الرتمجة.
(.)14
ّ
اإلجابة

العدد

قلة املعرفة ابملصطلحات

27

الصعبة يف تكوين اجلمل

22

قلة االلفاظ

29

عدم املمارسة

22
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إ ّن عملية الرتمجة تعد طريقة تطبيقية ،وهي تكون تدريبا ملا تتعلم الطالب نظرّي من برامج
اللسانيات والرتمجة ،وهي اليت تساعد على احراز وظيفة يف جمال الرتمجة مع أُنا مهنة
مناسبة للخرجني الذين حازوا على شهادة البكالوريوس املتخصصة يف اللسانيات والرتمجة.
فأُتِى السؤال على ق ّفان ذلك ،ما هي التحدّيت اليت يواجهها الطالب يف ممارسة الرتمجة؟
ومن القائمة يالحظ أب ّن األلفاظ ليست بكافية وال ثروة ،وليست عندهم إملام اتم
ابملصطلحات ،والصعبة يف تكوين اجلمل .فهذه األمور كلها تعتمد على عدم االستمرار
يف املمارسة والتدريب.
التخرج من اجلامعة.
( .)15حالة القناعة يف حتقيق األهداف املنشودة بعد ّ
(الشكل)10:
25%

75%

ال

نعم

ويف بداية الدراسة كانت هلم أهداف وغاّيت مهما مل يُقنّعوا مبحتواها الدراسي ،قياسا على
ذلك ،أ ّن هذه األهداف والغاّيت حت ّققت أم ال؟ فإذن ،كيف كانت أحوال العينة عن

هذا املوضوع؟ ويتّضح من الشكل ( )10أ ّن  % 75نسبة من أفراد العينة مل حيصلوا على
أهدافهم املنشودة بدراسة للسانيات والرتمجة التخصصية يف ُنايتها ،ولكن  %25نسبة
منهم يرون أن األهداف حمصول كما طالبها.
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( .)16حالة الوظيفة بني وجودها وعدمها؟

47%
53%
ال

نعم

ث بسرعة إال قليال ،بعضهم ينتظرون
أما نيل الوظيفة أو املهنة املناسبة بعد التخرج مل َحي ُد ْ
(الشكل)11:

إىل احلصول عليها أّيما طويال ،بعضهم أيخذون مهنة ما ال يتعلق مبجاهلم حىت حيصلوا
على مهنة مناسبة .وعلى الرغم من أُنم مل ُحي ِّققوا أهدافهم املنشودة بعد التخرج بعضهم
وجدوا الوظيفة كما يتضح من الشكل ( )11أ ّن  % 53نسبة من أفراد العينة مل حيصلوا
على وظيفة من الوظائف حىت اآلن %47 ،نسبة ممن حصلوا على الوظيفة فبعضهم
يعملون كمحاضرين يف اجلامعات احلكومية؛ بعضهم يعملون ُمدرسني يف املدارس
احلكومية؛ بعضهم يعملون مدرسني يف املعاهد العربية األهلية؛ بعضهم يعملون يف خارج
البالد .من الواضح أن حتقيق املهنة املناسبة يف جماهلم هو يُزعم من أوليات حياة اإلنسان،
ولكن ،يظهر هنا أ ّن هناك فجوة بني خرجيي اجلامعة وبني متطلباهتا اليت حتجزهم عن نيل
وظيفة مناسبة يف جماهلم .أل ّن ممن وجدوا الوظائف فأغلبهم فشلوا يف احلصول على وظيفة
مناسبة هلم يف ختصصهم.
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اخلامتة:
ومن املعلوم أ ّن التعليم العايل يعترب من أهم الركائز األساسية لتحقيق التنمية املستدامة يف
أبعادها املختلفة وهو مصدر رئيسي أيضا لتلبية احتياجات املؤسسات والشركات .وبناء
على ذلك ،فإ ّن معظم خرجيي وحدة اللسانيات والرتمجة يواجهون املشاكل حني يطلبون
مرد ذلك الفجوة بني الطرفني؛ اجلامعات والشركات .وأن هذه
لعل ّ
الوظائف والشواغل ،و ّ
الدراسة أشارت بكل أتكيد إىل وجود الفجوة بني خرجيي اللسانيات والرتمجة وبني

متطلبات سوق العمل بعد اطالع االستباانت وحتليلها مع إبراز أسباهبا؛ فمعظمها تتعلق
ابملنهج الدراسي ،وبعضها تتعلق بقوى الطالب اجلامعية .وأوصت الدراسة إبجراء مزيد
من الدراسات من جوانب خمتلفة للوصول إىل حلول علمية ملشكلة الفجوة اليت جيدها
اخلرجيون فيما بينهم وبني متطلبات سوق العمل.
النتائج والتوصيات:

فبتوفيق من هللا سبحانه وتعاىل أن قد استطاع للباحثِني أن يتوصلوا إىل أهم النتائج التالية
خالل الدراسة حول حتديد الفجوة بني خرجيي اجلامعة ومتطلبات سوق العمل.
✓ إ ّن من أهم األسباب اليت حتول دون حصول اخلرجيني على الوظائف املناسبة،
وهو ما يتعلق ابملنهج الدراسي الساري املفعول مع العلم أبن هذا املنهج مل يتناسب
مع املعيار املعرتف به دوليا.
✓ إ ّن لغة الدراسة فمعظمها ابلعربية؛ وهذا األمر يؤثر يف سوق العمل السريالنكي.
✓ إ ّن ضعف الكفاءة اللغوية يُع ّد سببا هاما للفجوة بني الطرفني.
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✓ أنه يالحظ عدم التوازن بني اجلوانب النظرية ،والتطبيقية يف املنهج الدراسي.
يف ضوء ما أسفر عنه الدراسة من نتائج جتريبية ميكن حتديد جمموعة من املقرتحات اليت
قد تكون ذات فائدة ألصحاب القرار يف اجلامعة:
➢ ضرورة اعادة النظر ابملنهج الدراسي بعد مراجعة املناهج العاملية والدولية لدراسات
اللسانيات والرتمجة.
➢ ضرورة الرتكيز على زّيدة التدريب التطبيقي والعملي يف املنهج الدراسي.
➢ ضرورة االهتمام بتنمية القوة اللغوية لدى الطلبة.
➢ قيام العقود ابملؤسسات ،والشركات اليت تتعلق ابلرتمجة يف سوق العمل احمللي
واالقليمي والدويل لتأهيل اخلرجيني وتدريبهم وتسويقهم.
➢ إجراء الدورات وورشة العمل لتطوير أداء هيئة التدريس يف جمال الرتمجة مبجاهلا
املختلفة.
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