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 بسم اهلل الرحمن الرحيم        

عاّمة، ولم يعرف لمتّفاىم بين البشر  تعتبر الّمغة من أىّم وسائل االّتصال، وىي وسيمة           
اإلنسان إلى حّد اآلن وسيمة أخرى أكثر إبالغا من الّمغة، كونيا األداة الميّمة اّلتي تعّبر عن 
يصال األفكار، فال يمكننا مثال أن نتخّيل مجتمعا بال لغة، فإن فقدت الّمغة فقد  مشاعر الفرد وا 

فإذا كان أفراد ىذا رمز لممجتمع، ؛ ألّنيا صورة أو معيا اإلبداع، ال بل انعدمت الحياة واستحالت
عن بعضيم البعض من خالل االختالفات اّلتي فرضتيا  الحياة، فإّنيم بذلك  المجتمع، يتمايزون

حتما سيختمفون حّتى عمى مستوى القدرات العقمّية والّنفسّية، وىذا ما يدفعنا إلى القول: إّن ىناك 
مارسة الّمغوّية، وفي ىذا الّصدد ننطمق من اختالفا حّتى عمى مستوى االستعمال لّمغة أو الم

الّمغات المتعايشة في المجتمع الّمغوي الجزائري، وىو واقع يشيد تعّددا لغوّيا حيث تمارس فيو 
الّمغة المازيغّية )القبائمّية( والّمغة العربّية الفصيحة، والعربّية الّدارجة، والّمغة الفرنسّية، وكنتيجة 

ة المتنّوعة، حدث خمط وتداخل بين الّمغات، مّما أّدى إلى بروز ظواىر ليذه الممارسات الّمغويّ 
مختمفة كظاىرة االزدواجّية، والثنائّية والّتعددّية. وبناء عمى ذلك ارتأيت أن أدرس واقع الممارسة 

، لمّتعّرف عمى مدى ممارسة طمبة الّسنة الثّالّثة )ل.م.د( لّمغة رالّمغوّية المتأّثرة بيذه الّظواى
لى أّي حّد 5106- 5105وّزو دفعة -العربّية الفصيحة في جامعة مولود معمري بتيزي ، وا 

 أّثرت الممارسات الّمغوّية المختمفة عمى الّمغة العربّية الفصيحة. 

  :ممارسة إّن أسباب اختيارنا ىذا الموضوع الموسوم ب:  أسباب اختيار الموضوع(
الثّالّثة )ل.م.د(، بقسم الّمغة العربّية وآدابها جامعة  الّمغة العربّية الفصيحة عند طمبة الّسنة

 ما يأتي: وّزو( -مولود معمري بتيزي

اختيارنا لجامعة مولود معمري قسم الّمغة العربية وآدابيا، لم يكن بالّصدفة، بل 1.  
بّية كان قصدا لمعرفة العقبات والعراقيل، اّلتي تعّكر ألسنة الّطمبة اّلذين يدرسون بالّمغة العر 

 بيم. حيطالفصيحة، فيم عمى دراية تاّمة بالّزالت والّنقائص اّلتي ت
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أجرينا ىذه الّدراسة في بيئة الّطمبة، أال وىي قسم الّمغة العربّية وآدابيا، لمكشف  . 5
 عن مدى تأثير ىذه الّظواىر الّمغوّية من ازدواجّية، ثنائّية، تعّددّية عمى الّمغة العربّية الفصيحة.

إّن الّدراسة الميدانّية ليا أىمّية بالغة، كونيا تترجم الواقع كما ىو من خالل عرض         3. 
 الّطمبة آلرائيم.

. إّن ِمثَل ىذه الّدراسات بإمكانيا أن تفضي إلى حقائق واقعّية، واليدف منيا خدمة 4        
 الّمغة العربّية.

بّية من شأنو الّتعديل عمى إّن البحث في ىذا الّنوع من الّدراسات لو آثار ايجا .5
 مستوى الجامعات أو المؤسسات الّتعميمّية. 

إّن الّمغة ظاىرة اجتماعّية تتطّور وتتغّير وفق مقتضيات العصر، أو باألحرى تتأّثر  .6
بعّدة عوامل، وىذا ما وّلد لدّي الّرغبة في البحث في مثل ىذه الّدراسات، لمعرفة مستوى تحّكم 

 العربّية. الّطمبة بفصاحة الّمغة
 الّرغبة في أن يكون لّمغة العربّية مثل ىذا الّنوع من الّدراسات اإلحصائّية.  .7
 :ولتحديد اإلشكالّية طرحنا ليذا الموضوع سؤال تمّثل في ما يأتي: إشكالّية البحث 

قسم ب ،)ل.م.د( ةالثّ الثّ إلى أي حد تمارس الّمغة العربّية الفصيحة عند طمبة الّسنة 
 ة وآدابها؟والعربيّ غة المّ 

 وتتفرع عنو أسئمة جزئّية وىي:
  أُتمارس الّمغة العربّية الفصيحة؟ 
 ما نسبة ممارسة الّمغة العربّية الفصيحة؟ 
 ما العوامل المتحّكمة، وغير المتحّكمة في ممارسة الّمغة العربّية الفصيحة؟ 

   :ولإلجابة عن ىاتو األسئمة انطمقنا من فرضّيات منيا:الفرضّيات 
     )نفرض أّن الّمغة العربّية ُتمارس بفصاحة عند طمبة الّسنة الثّالثّة )ل.م.د

 باعتبارىم عمى وشك الّتخّرج؛
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    نفرض أّن الّمغة العربّية الفصيحة ُتمارس عند فئة معّينة من الّطمبة، في حين
 ىم تدخالت لغوّية؟عندىناك فئة أخرى تحدث 

   فصيحة، ترتبط بالعوامل الّمغوّية، والعوامل غير نفرض أّن ممارسة الّمغة العربّية ال
 الّمغوّية؟

   :المنيج المعتمد ىو المنيج الوصفي الّتحميمي؛ حيث أجرينا ىذه  إنّ المنهج
طمبة الّسنة الثّالثة )ل.م.د( مدى ممارسة الّدراسة في قسم الّمغة العربّية وآدابيا، لمّتعرف عمى 

الّطمبة، والثّانّية عمى األساتذة، لموصول إلى  أىّم األسباب حيث تّم توزيع استبانتين األولى عمى 
الّتي تتحّكم في ممارسة الّمغة العربّية الفصيحة أو عدم الّتحّكم في ىذه الّمغة، وبعدىا قمنا 

 بمقارنة بين االستبانتين، لمحصول عمى نتائج دقيقة، ويقوم المنيج عمى الّركائز اآلتية:
منيج يقوم بوصف الّظاىرة الّمغوّية كما ىي في إّن ىذا ال وصف الّظاهرة: .1

الواقع في مّدة زمنّية معّينة، وفي مكان معّين، مع استخدام آليات اإلحصاء: كاألعمدة البيانّية 
والمضّمعات الّتكرارّية، والّنسب المئوّية، ومن خاللو يتّم وصف ىذه الّظاىرة عن طريق الّنتائج 

 المتوّصل إلييا.  
ذلك باالعتماد عمى اآلراء المقترحة من قبل طمبة الّسنة الّظاهرة: وتحميل  .2

الثّالثة حول: ممارسة الّمغة العربّية الفصيحة، وتّم تحميميا عن طريق الّشرح، باالستعانة في ذلك 
 بالمصادر والمراجع اّلتي تخدم الموضوع. 

تبطة بالّظاىرة أىّم األسباب أو العوامل المر  ويكون ذلك باقتراحنقد الّظاهرة:  .3
الّمغوّية )إيجابيا وسمبيا( من خالل عرض الّطمبة لتصّوراتيم المتعّمقة بعّدة عوامل كالعوامل 

   التّاريخّية، والعوامل التربوّية،  والعوامل الثقافّية...   
ويكون بإصدار مجموعة من الّتصورات المقترحة، والبحث تقعيد الّظاهرة:  .4

 ليذه الّظاىرة، كخمق بيئة مناسبة أو ما يسّمى باالنغماس الّمغوي. عن إيجاد الحمول المناسبة 
 :قسمنا األطروحة إلى: مقّدمة، ومدخل، وبابين، ولكّل باب فصالن  بنية األطروحة

 إضافة إلى خاتمة حيث عرضنا فييا نتائج البحث. 
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إلى  ناأّدى ب الموضوع، أو الّدافع اّلذي نافييا عن سبب اختيار  نافقد تحدث أّما المقّدمة، 
إشكالّية الّدراسة، والفرضّيات اّلتي  نااختياره مع اإلحاطة، أو اإللمام بحدوده، وبعدىا عرض

 منيا. ناانطمق
فيو عن  ناحيث تحدثالّمغة والمنطق والّمسانّيات االجتماعّية؛  ه ب:نا، فوسموأّما المدخل

لوصل، والفصل، واالستمزام  والّتكافؤ ألىّم القضايا المتمّثمة في ا ناالّمغة والمنطق؛ ثّم تعّرض
 عن الّمغة والّمسانيات االجتماعّية.  ناالمنطقّي )الّتشارط( والّنفي، وبعدىا تحدث

 كاآلتي: مافهبابا األطروحة وأّما 

ويتفّرع ىذا : الممارسات الّمغوّية في المجتمع الجزائرّي عنوانيحمل نظري  الباب األّول:      
 الباب إلى:

تحديد مفاهيم المصطمحات المتعّمقة بالّدراسة التطبيقّية  يحمل عنوان: الفصل األّول:          
فيو أىّم المصطمحات المرتبطة بالجانب الّتطبيقي: كمفيوم األمن الّمساني  ناحيث تناول

 والممارسة الّمغوّية، واليابيتوس، والرأسمال.....

في ىذا  ناتطرق ّمغات المتعايشة في المجتمع الجزائرّي،ال: يحمل عنوان: الفصل الثّاني        
الفصل إلى الواقع  الّمغوي الجزائرّي؛ حيث تمارس فيو الّمغة المازيغّية )القبائمّية( والّمغة العربّية 

أشكال الممارسات الّمغوّية، كظاىرة االحتكاك  نا)بمستوياتيا( والّمغة الفرنسّية، وبعدىا عرض
 ل الّمغوي، والثّنائّية الّمغوّية، واالزدواجّية الّمغوّية،  والّتعّدد الّمغوي.الّمغوي، والّتداخ

وأّما الباب الثّاني: تطبيقّي يتمّثل في منهجّية البحث، ودراسة إحصائّية تحميمّية          
 وينقسم ىذا الباب إلى:لالستبانات، 

وزو نموذجا لمّدراسة -جامعة مولود معمري، بتيزيعنوان: يحمل  الفصل األّول:         
من خاللو عن مدى  نافيو اإلطار العام لمّدراسة الميدانّية، وتحدث ناعرض حيثالميدانّية؛ 

ممارسة طمبة الّسنة الثّالثّة )ل.م.د( لّمغة العربّية الفصيحة، وقد تّم ذلك باستخدام قوانين 
المنوال، مع االستعانة بالّرسومات البيانّية....  إحصائّية: كحساب الّنسب المئوّية، وحساب



 مقدمة
 

7 
 

  عّينة البحث ناعمييا مع اختيار  نافييا الّطريقة اّلتي سر  نامنيجّية البحث، وعرض اوبعدىا بّين
  االستبانات عمى الّطمبة واألساتذة، وحدث ذلك بالّضبط في قسم الّمغة العربّية ناثّم وّزع

 وزو.  -بجامعة مولود معمري بتيزي

ىذا  ناوخّصص: االستبانات دراسة إحصائّية تحميمّية، عنوان يحمل الفصل الثّاني:           
إلى تحميل استبانة األساتذة  ناأوال بتحميل استبانة الّطمبة، وبعدىا انتقم ناالفصل لمّتحميل، إذ بدأ

 الفصل بمقارنة الّنتائج بين االستبانتين.  ناوختم

 عبارة عن الّنتائج المتوّصل إلييا من خالل ىذه الّدراسة. فيي وأّما الخاتمة:      

   :ومن بين الّدراسات التي  قّمة الّدراسات اّلتي تناولت مثل ىذا الموضوع،الّدراسات الّسابقة
 اعتمدنا عمييا ما يأتي:

كتاب سكوت جون في عمم االجتماع، المفاىيم األساسية؛ حيث قّدم لنا أىّم  .0
بعمم االجتماع: كمفيوم االستيالك، واليابيتوس، والحقل، ورأسمال.... المصطمحات المتعّمقة 

 واّلتي ليا عالقة مرتبطة بالممارسات الّمغوّية. 
عمم اجتماع بيار بورديو أطروحة لنيل شيادة دكتوراه: بزاز عبد الكريم، بعنوان:  .5

ديو في عمم مجموعة من مؤلفات بيار بور  عبد الكريم بزازم( استعمل الباحث 5117 -5116)
االجتماع، وقد رّكز في دراستو عمى جوانب عّدة منيا: الييمنة الّذكورّية، والفضاء االجتماعي 

 والممكة الّمغوّية، والّرأسمال الّرمزي، والّسوق الّمغوّية.....
دراسة استعمال المغة العربية لوناس زاىية، بعنوان:  بحث لنيل شيادة الماجستير: .3

وزو، جامعة مولود معمري -بتيزي -دراسة ميدانية –، بوخالفة عند طمبة كمية الحقوق
في دراستيا إلى أّن االستعمال الّمغوي  زاهية لوناسم( حيث خمصت الباحثة 5116-5117)

عند طمبة الحقوق، يتأّثر بظواىر مختمفة، كظاىرة المزج الّمغوي، والّتعاقب الّمغوي، وأّن األخطاء 
سمبيات الّطرائق الّتعميمّية، وىذا ما توّصمت إلييا من خالل دراستيا الّمغوّية ماىي إاّل انعكاس ل
 لممدّونة المنطوقة والمكتوبة.
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بمقارنة بين األسئمة المتشابية لالستبانتين  نافتنماز عن ىذه الّدراسات، فقد قم ناوأّما دراست 
في الّدراسة قوانين إحصائّية،  كحساب الّنسب المئوّية  ناالموّزعة عمى الّطمبة واألساتذة، وطبق

 ناوحساب المدى، ورسم المنحنيات البيانّية، واألعمدة والمضّمعات الّتكرارّية..... وبعدىا توّصم
البيئة أو عدم إيجاد مناخ صاف لمممارسة واّلذي يعتبر  إلى أىّم عامل، والمتمّثل في غياب

واألساتذة، وىذا ما توّصل إليو بيير بورديو، وأثبتو بالقانون  العامل األّول في نظر الّطمبة
 اآلتي:

 رأس المال( + المجال× الممارسة = )الهابيتوس 
وانطالقا من القوانين المنطقّية، اقترحنا أمثمة واقعّية، وطبقنا عمييا منطق القضايا، فيناك  

صدقيا، في حين وجدنا العكس بعض القضايا المطّبقة عمى الّروابط المنطقّية، تحّقق شروط 
عند بعض؛ وعميو يمكننا القول: إّن الّمغة ليا منطق خاص بيا، وعمى ىذا فالّمغة ال تكون إال 

 اجتماعّية.
 البعض منيا: ا:  لكل بحث صعوبات، وقد واجيتنالّصعوبات 

إلى استغراق   ا، وىو األمر اّلذي دفعن5106-5105كثرة اإلضرابات في عام  -
من  قسم الّمغة  اوقت طويل )قرابة الّشير( ألوّزع استبانات الّطمبة واألساتذة،  بالّرغم من أّنن

 نفسو؛ 
لم تعالج من  ناقّمة الّدراسات اّلتي تناولت مثل ىذه المواضيع، فيناك جوانب في بحث -

 قبل كالمضمعات الّتكرارّية، وحساب المنوال، وحساب المدى.
 
 

 كاىنة لرول                                                       
 م5102-15-15وزو: -تيزي                                                  

 
 

 



 هذخل:

 اللّغح والوٌطق واللّغاًُّاخ االختواعُّح:    
 الّمغة والمنطق: .1

 الوصل؛ - أ
 الفصل؛ - ب
 االستمزام؛ - ت
 التكافؤ المنطقي )الّتشارط(؛  - ث
 الّنفي. - ج
 الّمغة والّمسانيات االجتماعّية: .2

 يتيا في الحياة االجتماعّية. الّمغة وأىمّ  2.1
 زات الّمغة اإلنسانّية.مميّ  2.2
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اىتمامو  اختمفت كجيات الٌنظر حكؿ منطؽ الٌمغة، فيناؾ مف انصبٌ  :الّمغة والمنطق. 1
نطؽ الٌمغة ة مف المنطؽ، كتعتبر في نظره ىذا معمى األدكات الٌصكرٌية المنطقٌية المستمدٌ 

 بيا. اخاص االٌمغة منطق كىناؾ مف رأل أفٌ  الطبيعٌية )العادٌية(

ى المنطؽ، كلـ يقتصر ىذا العمـ زت اىتماميا عمالٌدراسات العممٌية الحديثة قد ركٌ  إفٌ 
 .فحسب، بؿ شمؿ مختمؼ العمـك كالٌرياضيات، كالٌمسانيات... عمى الفبلسفة

ذم "يعالج القضايا غير المحٌممة إٌف ما ييٌمنا في المنطؽ ىك حساب القضايا كالٌ     
لخصكص كفؽ كالعبلقات القائمة فيما بينيا كالعمميات التي يمكف أف نجرييا عمييا، كىك ييبٌيف با

أية شركط تككف القضايا المرٌكبة مف اجتماع عدة قضايا بسيطة )كفؽ قكاعد دقيقة( قضايا 
صادقة أك كاذبة. كما يكشؼ عف عدد مف العمميات التي تجرل عمى قضايا مف قبيؿ الكصؿ 

كانطبلقا مف ىذه  ؛(122، ص.2003بكؿ كمكشبلر، رك كالفصؿ كاالستمزاـ)المادم( كالنفي")
 منطقٌية.ال كابطقيا عمى بعض القضايا، نستعرض أكال القاعدة ليذه الرٌ ت اٌلتي نطبٌ العممٌيا

 الوصل:  - أ
 

 (: 17، ص.1989)مرسمي، الكصؿ
 يكون الوصل صادقًا إذا وفقط إذا صدقت كل موصوالتو. *          

 ويكذب الوصل إذا وفقط إذا كذب عمى اأَلقل موصول واحد من موصوالتو.*         
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 دول الوصل:ج 

 )ق(
 

 )ك(۸)ق(  )ك(

1 
 

1 1 

1 
 

0 0 

0 
 

1 0 

0 
 

0 0 

      
 ويمكن أن نمّثل جدول الوصل بالّصيغة اآلتية:    

 )ق(
 

 )ك(و )ق(  )ك(

 ص
 

 ص ص         

 ص
 

 خ خ

 خ 
 

 خ ص

 خ
 

 خ خ
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 كيتبٌيف مف خبلؿ الجدكؿ ما يأتي:       

  ؛صادقة)ؾ(  كالقضٌية صادقةة )ؽ( إذا كانت القضيٌ إاٌل  صادقايككف الكصؿ كال   
  ؛كاذبة)ؾ(  كالقضٌية صادقةإذا كانت القضٌية )ؽ( إاٌل  كاذبا يككف الكصؿكال 
  ؛صادقة)ؾ(  كالقضٌية كاذبة إذا كانت القضٌية )ؽ(إاٌل  كاذبا يككف الكصؿكال 
  كاذبة )ؾ( كالقضٌية كاذبةإذا كانت القضٌية )ؽ( إاٌل  كاذبايككف الكصؿ كال.  
 سينا فيمسكؼ" ك"ابف خمدكف مؤرخ" "ابف :(45، ص2014)العزاكم، ثالم. 
 :التحميل  

 احتماالت: ةيكجد في ىذه القضٌية أربع
  فالقضٌية: "ابف سينا  كعميو ؛صادقة"ابف خمدكف مؤرخ"  صادقةابف سينا فيمسكؼ

 ؛صادقةة فيمسكؼ" ك"ابف خمدكف مؤرخ" ىي قضيٌ 
  فالقضٌية "ابف سينا  كعميو ؛كاذبةمؤرخ" ك"ابف خمدكف  صادقةابف سينا فيمسكؼ

 ؛كاذبةة فيمسكؼ" ك"ابف خمدكف مؤرخ" ىي قضيٌ 
  فالقضٌية "ابف سينا  كعميو ؛صادقة"ابف خمدكف مؤرخ"  كاذبةابف سينا فيمسكؼ

  ؛كاذبةفيمسكؼ" ك"ابف خمدكف مؤرخ" ىي قضٌية 
  سينا  ابففالقضٌية "كعميو  ؛كاذبة"ابف خمدكف مؤرخ"  كاذبةابف سينا فيمسكؼ

 .كاذبةىي قضٌية  فيمسكؼ" ك"ابف خمدكف مؤرخ"
  ّإذا كانت القضّية ،ىناك حالة واحدة فقط يكون فييا الوصل صادقا نستنتج أن   

 بقّية الحاالت فال يصدق.في )ق( صادقة والقضّية )ك( صادقة، أّما 

  :الفصل-ب

 :(19، ص.9191الفصؿ)مرسمي،  

      صدقت إحدى مفصوالتو عمى اأَلقل. ويكذب إذا وفقط يكون الفصل صادقًا إذا وفقط إذا  
 إذا كذبت كل مفصوالتو.
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13 
 

 :جدول الفصل 

 (ق)
 

 )ك( ۷)ق(  (ك)

1 
 

1 1 

1 
 

0 1 

0 
 

1 1 

0 
 

0 0 

        
 تّية:ّثل جدول الفصل بالّصيغة اآلويمكن أن نم      

 (ق)      
 

 )ك(أك)ق(  (ك)         

 ص              
 

 ص ص

 ص 
 

 ص خ

 خ
 

 ص ص

 خ
 

 خ خ
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 نمحظ مف خبلؿ الجدكؿ ما يأتي:       

  ؛صادقة)ؾ(  كالقضٌية صادقة )ؽ( القضٌيةإذا كانت إاٌل  صادقايككف الفصؿ كال  
  ؛كاذبة)ؾ(  كالقضٌيةصادقة  إذا كانت القضٌية )ؽ(إاٌل  صادقايككف الفصؿ كال  
  ؛صادقة )ؾ( كالقضٌية كاذبةالقضٌية )ؽ( إذا كانت  إالٌ صادقا  يككف الفصؿكال  
   كاذبة )ؾ( كالقضٌية كاذبةإذا كانت القضٌية )ؽ( إاٌل  كاذبايككف الفصؿ كال.  
 :ما أف ينفع الناس". مثال  نقكؿ إٌف "العاًلـ إما أف يعبد اهلل، كا 

 :التحميل 

دؽ أيضان لتصدؽ ىذه القضية في نظر العمماء البد مف صدؽ أحد طرفييا عمى األقؿ، كتص 
حتى في حالة اجتماع صدؽ الطرفيف المفصكليف، لذا تككف الحالة الكحيدة التي تكذب فييا 

ح ذلؾ لنكضٌ ك  (21، ص.1989عا أم كذبيما")مرسمي،ىي حالة ارتفاع الطرفيف م
 ة:باالحتماالت اآلتيٌ 

    عبد فالقضٌية "العاًلـ إما أف ي كعميو؛ صادقة، ينفع الناس صادقةالعاًلـ يعبد اهلل
ما أف ينفع الناس" ىي قضٌية   ؛صادقةاهلل، كا 

    قضٌية "العاًلـ إما أف يعبد اهللفال كعميو؛ كاذبةينفع الناس  ،صادقةالعاًلـ يعبد اهلل 
ما أف ينفع الناس" ىي قضٌية   ؛صادقةكا 

    فالقضٌية "العاًلـ إما أف يعبد اهلل،  كعميو ؛صادقة، ينفع الناس كاذبةالعاًلـ يعبد اهلل
ما أف ينفع الناس" ىي قضٌية ك   ؛صادقةا 

   فالقضٌية "العاًلـ إما أف يعبد اهلل،  كعميو ؛كاذبة، ينفع الناس كاذبةالعاًلـ يعبد اهلل
ما أف ينفع الناس" ىي قضٌية   .كاذبةكا 

  كانت ، وىي إذا ىناك حالة واحدة فقط يكون فييا الفصل كاذبا نستنتج أنّ و
 صادقا.الفصل  بقّية الحاالت فيكون فييافي أّما  كاذبة،)ك(  )ق( كاذبة والقضّية ّيةالقض

 الثانٌية يككف االستمزاـ كاذبا إذا كفقط إذا صدقت القضٌية األكلى ككذبت  :االستمزام -ت
 )أم المقدـ( أك باألحرل "ال تككف القضية المركبة كاذبة إال عندما تصدؽ القضية المستمزمة
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حو في (؛ كىذا ما سنكضٌ 46، ص2014كاذبة")العزاكم،  كتككف القضية المستمزمة )أم التالي(
 :الجدكؿ اآلتي

 )ق(
 

 ك()     )ق( )ك(

1 
 

1 1 

1 
 

0 0 

0 1 
 

1 

          0 
 

0 1 

    
 ويمكن أن نمّثل جدول االستمزام بالّصيغة اآلتية: 
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 ص
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 دكؿ أعبله ما يأتي:كيتبٌيف مف الج   

  ؛صادقةك)ؾ( صادقة إذا كانت )ؽ( إاٌل  صادقايككف االستمزاـ كال  
  ؛كاذبةك)ؾ(  صادقةإذا كانت )ؽ( إاٌل  كاذبا يككف االستمزاـكال 
  ؛صادقةك)ؾ(  كاذبةإذا كانت )ؽ( إاٌل  صادقايككف االستمزاـ كال  
  كاذبة.( ك)ؾ كاذبة إذا كانت )ؽ(إاٌل  صادقايككف االستمزاـ كال 
 :بدأت المحاضرة كاستمع إلييا الٌطمبة" مثال". 

 :التحميل 
 احتماالت كىي: ةنجد في ىذه القضٌية أربع 

   فالقضٌية "بدأت  كعميو ؛صادقةاستمع إلييا الٌطمبة  صادقةبدأت المحاضرة
 ؛صادقة ةالمحاضرة كاستمع إلييا الٌطمبة" قضيٌ 

  فالقضٌية "بدأت المحاضرة  كعميو؛ اذبةكاستمع إلييا الٌطمبة  صادقةبدأت المحاضرة
 ؛كاذبة ةكاستمع إلييا الٌطمبة" قضيٌ 

  ة "بدأت المحاضرة فالقضيٌ  كعميو ؛صادقةاستمع إلييا الٌطمبة  كاذبةبدأت المحاضرة
  ؛صادقةليست  ةقضيٌ ىي كاستمع إلييا الٌطمبة" 

  دأت المحاضرة ة "بفالقضيٌ  كعميو ؛كاذبةاستمع إلييا الٌطمبة  كاذبةبدأت المحاضرة
 .صادقة كاستمع إلييا الٌطمبة" ىي قضٌية

 بالّتكافؤ المنطقي أك ما يدعى في الٌرياضيات : الّتشارط -ث

 يكون التشارط صادقًا إذا وفقط إذا صدق المتشارطان معًا أو كذب معًا."

                ويكون التشارط كاذبًا إذا وفقط إذا صدق أحد المتشارطان وكذب اآلخر"        
 (.28، ص.1989)مرسمي، 

 

 ح ىذا في الجدكؿ اآلتي: لنكضٌ ك          
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 ويمكن أن نمّثل جدول الّتكافؤ المنطقي أو الّتشارط بالّصيغة اآلتية:          

 )ق(     
 

 )ق(       )ك( )ك(

 ص
 

 ص            ص

 ص
 

 خ خ

 خ ص خ
 

 ص خ خ
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 ف مف خبلؿ الجدكؿ ما يأتي:كيتبيٌ        

  ؛صادقة)ؾ(  كالقضٌية صادقةإذا كانت القضٌية )ؽ( إاٌل  صادقاشارط يككف التٌ كال  
  ؛كاذبة)ؾ(  كالقضٌية كاذبةإذا كانت القضٌية )ؽ( إاٌل  صادقاشارط يككف التٌ كال  
  ؛كاذبة)ؾ(  كالقضٌية صادقةنت القضٌية )ؽ( إذا كاإاٌل  كاذباشارط التٌ  يككفكال  
  صادقة)ؾ(  كالقضٌية كاذبةإذا كانت القضٌية )ؽ( إاٌل  كاذباشارط يككف التٌ كال. 
 :ما كاف مخترعا كاف مبدعا"ما كاف الفرد مبدعا كاف مخترعا، ككمٌ "كمٌ  مثال. 

 :التحميل  
 احتماالت كىي:  ةنجد في ىذه القضٌية أربع

، ككمما كاف مخترعا كاف مبدعا صادقةمبدعا كاف مخترعا  ما كاف الفردكمٌ    .1
ما كاف الفرد مبدعا كاف مخترعا، ككمما كاف مخترعا كاف مبدعا ىي فالقضٌية كمٌ  كعميو؛ صادقة
 .صادقةقضٌية 

ما كاف مخترعا كاف مبدعا ، ككمٌ كاذبةما كاف الفرد مبدعا كاف مخترعا كمٌ    .2
        ىي ما كاف مخترعا كاف مبدعاد مبدعا كاف مخترعا، ككمٌ ما كاف الفر فالقضٌية كمٌ  كعميو كاذبة
 .صادقةقضٌية 

، ككمما كاف مخترعا كاف مبدعا صادقةما كاف الفرد مبدعا كاف مخترعا كمٌ    .3
ما كاف الفرد مبدعا كاف مخترعا، ككمما كاف مخترعا كاف مبدعا ىي      فالقضٌية كمٌ  كعميو؛ "كاذبة
 .كاذبةقضٌية 

ما كاف مخترعا كاف مبدعا ، ككمٌ كاذبةالفرد مبدعا كاف مخترعا  ما كافكمٌ    .4
ما كاف مخترعا كاف مبدعا ىي ما كاف الفرد مبدعا كاف مخترعا، ككمٌ فالقضٌية كمٌ  كعميو ؛صادقة
 .كاذبةقضٌية 

   إذا ، يكون فييا الّتشارط أو الّتكافؤ المنطقي صادقا نيلتانستنتج أّن ىناك حو
 تان معا. القضيّ وفقط إذا صدقت أو كذبت 
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                                          أك ما يدعى بنقيض القضٌية  الّنفي: -ج
 "يكون النفي صادقًا إذا وفقط إذا كانت العبارة التي أمامو كاذبة.

                   ويكون النفي كاذبًا إذا وفقط إذا كانت العبارة التي أمامو صادقة"           
 (. 22ص. ، 1989ي، )مرسم

 
 

 كىذا ما سنبٌينو في الجدكؿ اآلتي:         

 )ق(          
 

 )ق(           

1 
 

0 

1 
 

0 

0 
 

1 

0 
 

1 

     
 نمحظ مف خبلؿ الجدكؿ ما يأتي:           

   ؛كاذبا )ؽ(إذا كانت القضٌية)ؽ( صادقة فيككف نفييا 
 صادقا )ؽ(إذا كانت القضٌية)ؽ( كاذبة  فيككف نفييا.        
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 ويمكن أن نمّثل الجدول أعاله بالّصيغة اآلتية:        
 

 )ق(          
 

 )ق(          

 ص
 

 خ             

 ص
 

 خ

 خ
 

 ص            

 خ
 

 ص

 
 نمحظ مف خبلؿ الجدكؿ ما يأتي:        

 القضٌية )ؽ( تككف صحية كنفييا )ؽ( تككف خاطئة  فٌ إ - أ
 لقضٌية )ؽ( تككف خاطئة كنفييا )ؽ( تككف صحية ا فٌ إ -ب

 ؛: )ؽ(:  بدأت المحاضرةمثال  
  .المحاضرة لـ تبدأ )ؽ(:                    
 :التحميل 

كافؤ قة كالكصؿ، الفصؿ، االستمزاـ، الٌتشارط أك التٌ ات المطبٌ ف مف خبلؿ العمميٌ يتبيٌ ك 
 غة العادٌيةيفتيا كالمٌ ظال تؤدم ك  كلكٌنيا أصابت في كثير مف القضايا، المنطقي، كالٌنفي أٌنيا
       صادقةاستمع إلييا الٌطمبة  كاذبة"بدأت المحاضرة  ،الثاالحتمال الثّ كيظير ذلؾ في 

الجكاب  شيئان حكؿ قيمة صدؽى  لشرط كاذبان ال يمكننا أف نستخمصاالستمزاـ، إذا كاف ا "ففي
بيف  القائمة ضي العبلقةي العادٌية حيث تىفرً  خبلفان لما ىك األمر في الجممة الشرطية مف المغة

)فيما كاحدا("  لشرط فإننا نعرؼ قيمة صدؽ الجكابصدؽ ا ةالقضيتيف أنو عندما نعرؼ قيم
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استمع  كاذبة"بدأت المحاضرة ففي ىذا االحتماؿ (؛ 125، ص.2003)روبوؿ وموشالر، 
 الّطمبة  أفّ   وىذا ليس مف المعقوؿ صادقةتكوف القضّية  فمثؿ ىذه الحالة؛ صادقةإلييا الّطمبة 

 .لـ تبدأّنيا في حيف أ المحاضرة  يستمعوف إلى 
إف الّمغات الصورّية قد أىممت المقاـ اّلذي "ىو المناخ أو الجو العاـ الذي يتـ فيو    

        والمكاف، والمتكمـ والسامع، واألفعاؿ التي يقوموفالحدث الكالمي، فيو يشمؿ الزماف 
بيا، ومختمؼ األشياء والحوادث التي ليا صمة بالحدث الكالمي، ويتسع السياؽ ليشمؿ المعرفة 
المشتركة بيف المتكمـ والسامع لكؿ مالو عالقة بفيـ المنطوؽ، كما يتسع ليمثؿ القبوؿ الضمني 

عراؼ التي ليا عالقة بالموضوع  واالعتقادات، والمسممات مف قبؿ المتكمـ والسامع لكؿ األ
   السابقة المعتمد بيا مف قبؿ الجماعة المغوية التي ينتمي إليو المتكمـ والسامع")عموي،

إّف الّمغة تحتاج إلى المقاـ اّلذي يحدث فيو الكالـ؛ فالّمغة اّلتي أستعمميا  (.72ص.، 2014
أستخدميا خارج القسـ، فال يمكف أف أتحّدث مع طفؿ صغير مثال في القسـ غير الّمغة اّلتي 

الّطريقة اّلتي أستخدميا مع  الكبير، كما أّف لغة الّشارع تتمايز نوعا ما عف لغة البيت   سبنف
وعمى ىذا فالمقاـ يفرض شروطا ليا عالقة مرتبطة ارتباطا قويًّا  ؛لكل مقام مقاللذا قيؿ 

وىو ينتمي إلى جماعة لغوّية غير الجماعة اّلتي ننتمي  بالكالـ كأف نتحّدث مع شخص ما
ركة، حتى يتحّقؽ الفيـ مشت لغوّية إلييا فالبّد إذف أف تكوف بيف المتحّدث والّسامع معرفة

 إضافة إلى ما عرضناه نستعرض أىـّ العناصر التي أىممتيا الّمغات الّصورّية:   المقصود.
   صالاالت (communication):  مف  معموماتأو ال األفكارنقؿ ىو  االّتصاؿإّف

حينما يكوف المعنى الذي بالفاعمية وُيوصؼ االتصاؿ عدة أشخاص " شخص إلى آخر أو
, فيو يقـو ىنا عمى تبادؿ المعاني الموجودة ىو الذي يصؿ بالفعؿ إلى المستقبؿيقصده المرسؿ 

ت المختمفة وذلؾ مف أجؿ إتاحة في الرسائؿ والتي مف خالليا يتفاعؿ األفراد مف ذوي الثقافا
انتقاؿ ممية عبأّنو ويعني أيضا  (26, ص.2016عزوز,)الفرصة لتوصيؿ المعنى وفيـ الرسالة"

وبناء عمى ذلؾ يجوز , المقصود مف متكمـ إلى سامع قصد التأثير والوصؿ إلى اليدؼ األفكار
اّلتي تحدث بيف شخصيف، أو عّدة لنا القوؿ إّف االّتصاؿ ىو عممّية نقؿ المعمومات أو األفكار 

أشخاص ويكوف اليدؼ مف ذلؾ التّأثير في الغير، وىذه العممّية ال تتـّ في اتجاه واحد، بؿ ىي 
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تتمّثؿ في نقؿ المعمومات، أو األفكار، فالمستمع مثال يصبح متكّمما، والمتكّمـ  حركة دائرّية
ـّ الفيـ واإلفياـ، وبدونو غاب يصبح سامعا، وبيذا المفيـو يعتبر االّتصاؿ أساس الحيا ة وبو يت

 الّتفاىـ بيف األفراد والجماعات. 
 نقصد باألحداث الكالمّية ذلؾ الّنطؽ الذي يصدر عف اإلنساف األحداث الكالمي ة :

في مجتمع مف المجتمعات؛ أي "إف أي نطؽ بشري في مجتمع ما إنما "يحدث" داخؿ محيط 
حده عناصر معينة، وتؤثر في شكمو وفي معناه، فقد يكوف معيف؛ أي أف الكالـ "َحَدْث" محدد ت

 1995)الراجحي،الكالـ متشابيا، ولكنو يمثؿ أحداثا كالمية مختمفة، الختالؼ عناصره"
(. فالكالـ ال يتـّ في الفراغ، بؿ لو عناصر معّينة ال يمكف االستغناء عنيا، وىذا ما 25ص.

لكالمي ىي المتكمـ، والمستمع، والعالقة    أّكده عبده الراجحي في قولو "وعناصر الحدث ا
بينيما، والشفرة المغوية المستعممة، والمحيط الذي يحدث فيو الكالـ، وموضوع الكالـ، وشكؿ 
الكالـ. إف أي كالـ ينتقؿ إلينا ال بد أف نعرؼ مف الذي قالو، ومف الذي تمقاه، وحالة كؿ 

 ديث، وفي أي مكاف جرى ىذا الحديثالحمنيما عند الحديث، ونوع العالقة بينيما، وموضوع 
وطريقة الكالـ مف ارتفاع الصوت أو انخفاضو، أو اإلسراع أو البطء فيو، وغير ذلؾ مما 

(؛ وفي ىذا الّسياؽ 26، ص.1995تجده منفصال في عناصر الحدث الكالمي")الراجحي،
ؿ ىناؾ بعض نشير إلى أّف  الحدث الكالمي يختمؼ باختالؼ المجتمعات، وعمى سبيؿ المثا

ي داللة معّينة، في حيف تستعمؿ في مجتمع آخر بنفس الكممات تستعمؿ في مجتمع ما تؤدّ 
الّداللة ولكّنيا ال تؤدي نفس المعنى، وىذا حّتى ولو كاف الكالـ متشابيا، إذ يعود الّسبب في 

ف ومف ىنا يمكننا أف نمخص الفروؽ بيز عناصر الكالـ مف مجتمع إلى آخر. ذلؾ إلى تماي
 (65-64، ص2015ة في ما يأتي )الباىي، غات الطبيعيّ والمّ  ،ةاألنساؽ الصوريّ 

"المغة الصورية مستقمة عف الذات والسياؽ وغيرىما، في حيف يصعب دراسة تعابير المغة   .1
 الطبيعية في استقالؿ عف الذات والسياؽ وعف زماف ومكاف التمفظ. 

 .تستند المغة الطبيعية إلى أساليب مغايرةتعتمد المغة الصورية عمى البرىاف في حيف  .2
 .تتوفر المغة الطبيعية عمى بنيات عدة تجعميا تؤدي مجموعة مف الوظائؼ التي تنفرد بيا .3
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تسمح المغة الطبيعية بظواىر معينة، مثؿ الحشو والتكرار واالستعارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فكؿ خطاب   .4
لغموض وااللتباس، عمى عكس تعابير المغة الصورية التي تتميز طبيعي ال ينفؾ مف ا

  ."بالتواطؤ

فيناؾ مف  ،اختمؼ العمماء حوؿ تحديد مفيـو الّمغة :ةسانيات االجتماعي  غة والم  الم   -2
فيا عمى أّنيا "وسيمة يمكف بواسطتيا تحميؿ الصور أو األفكار الذىنية إلى أجزائيا أو عرّ 

خصائصيا، والتي بيا يمكف تركيب ىذه الصورة مرة أخرى في أذىاننا أو أذىاف غيرنا بواسطة 
ّرفيا وىناؾ مف ع(، 32، ص.2016تأليؼ كممات ووضعيا في تركيب خاص")خوالده، 

موجودة عمى ىيئة ذخيرة مف االنطباعات مخزونة في "يي ف ميابصيغة أخرى، وحّدد مفيو 
دماغ كؿ فرد مف أفراد مجتمع معيف ويكاد ذلؾ يشبو المعجـ الذي توزع منو نسخ عمى كؿ 

المجموع، وىي ال فرد في المجتمع فالمغة ليا وجود في كؿ فرد، ومع ذلؾ فيي موجودة عند 
كف التعبير عف أسموب وجودىا بالصيغة الحسابية تتأثر برغبة األفراد الذيف تخزف عندىـ، ويم

وبيذا المفيـو  ؛(38ص. ،1985دي سوسور، ) ... = )النمط الجماعي("1+1+1+1اآلتية: 
ممؾ ثقافة اجتماعية عادات، تقاليد... فال يحؽ لو الفرد يغة تمثؿ العقؿ االجتماعي ففإّف المّ 

اّلذي  بالمجتمع تربطو أّف الفرد لو عالقة انفيـ مف خالؿ ىذالخروج عف قوانيف الجماعة 
ذي فإّف المجتمع ىو الّ  فينا ميرتكّمـ الضّ إذا " قوؿ دوركايـ عمى ذلؾ وخير دليؿ ينتمي إليو 

نّ  ،ما أف يرث الّمغة أثناء والدتو وعميو ال يمكف لشخصيتكّمـ"؛  يكتسبيا في الجماعة الّتي  ماوا 
ف أصوات سنفّصؿ أكثر في ىذا فالّمغة عبارة عباإلضافة إلى ما عرضناه ؛ ينتمي إلييا

أي أف كونيا تممؾ نظاـ خاص بيا، وأّف الّمغة تختمؼ عف الكالـ " يستخدميا أفراد مجتمع ما
الكالـ عمؿ، والمغة حدود ليذا العمؿ، والكالـ سموؾ، والمغة معايير لو، والكالـ نشاط، والمغة 

 لحركة، والكالـ يحسف بالسمع نطقاا ظاـ ىذهقواعد ليذا النشاط، والكالـ حركة، والمغة ن
، ولكف المغة ال /فردي  فردياً  /عمؿٌ والبصر كتابة والمغة ُتفيـ بالتأمؿ في الكالـ، والكالـ عمالً 

غة ظاىرة المّ  ومف ىنا يجدر بنا القوؿ إفّ  ؛(30، ص.2016تكوف إال اجتماعية")خوالده، 
 ةالوسيمة األساسيّ تعتبر ؽ استعداده الفطري، و سيكولوجية، اكتسبيا اإلنساف عف طري اجتماعية
تشتمؿ عمى أشكاؿ مف التفاعؿ والتبادؿ مع كما " تي يستخدميا اإلنساف ليمبي حاجاتوالّ  الميّمة
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األفراد، فيحتاج الناس إلييا أثناء ىذا التفاعؿ في المواقؼ المختمفة لقضاء مصالحيـ 
، والحصوؿ منيـ ليحافظوا عمى االتصاؿ باآلخريفوحاجاتيـ، ويستخدمونيا في حياتيـ اليومية 

, 2016وظائؼ في آف واحد")عزوز, عمى معمومات ومعارؼ، أو إعطائيـ أخرى وىو تحقيؽ
 ؛ ومف خالؿ ىذا الّسياؽ سنحّدد وظائؼ الّمغة االجتماعّية.(9ص.

في جممة مف األفكار  ةصمخّ مة وظائف المغة االجتماعي   ( أفّ 2016يرى خوالده)        
 :ما يأتي تتمثؿ في

تجعؿ لممعارؼ واألفكار البشرية قيمًا اجتماعية بسبب استخداـ المجتمع  .1
 المغة لمداللة عمى معارفو وأفكاره.

 تحتفظ بالتراث الثقافي والتقاليد االجتماعية جيال بعد جيؿ. .2
باعتبارىا وسيمة لتعمـ الفرد تساعد عمى تكييؼ سموكو وضبطو حتى  .3

 تناسب ىذا السموؾ تقاليد المجتمع وسموكو.ي
 ، د.ت(ألبرت) تزود الفرد بأدوات التفكير. .4

لّمغة يتبّيف لنا أّنيا جزء مف ثقافة  )ألبرت(وانطالقا مف ىذه الخصائص التي قّدميا           
المجتمع، وال يمكف لفرد ما أف يخرج عف نظاـ الجماعة اّلتي ينتمي إلييا؛ فيو بذلؾ يكتسب 

 الوظائف الم غوية:يقوؿ عبده الراجحي عف  ار اّلتي تمّكنو مف تكييؼ ذاتو. المعارؼ واألفك
لمغوية؛ فالرسالة المغوية التي تجري "إف األحداث الكالمية تفضي بنا إلى فيـ  "الوظائؼ" ا

ذا كانت ىناؾ وظائؼ "عامة" بيف المغات  داخؿ الحدث الكالمي إنما تؤدي "وظيفة" معينة. وا 
فإف األغمب واألعـ أف ىناؾ وظائؼ "خاصة" بكؿ لغة؛ ألنيا تعبر عف "نظاـ" ثقافي خاص 

ة" ليست واحدة، كما أف لغة بالمجتمع؛ فوظائؼ "التوجيو" و"اإلحالة" و"اإلبالغ" و "المجالم
 1995)الراجحي،اإلنسانية" ت"التحية" و"الشكر" ال تؤدي وظائؼ واحدة في المجتمعا

وظائفها نفيـ مف خالؿ المقولة أّف الّمغة تفيـ عف طريؽ الكالـ، ولكّؿ لغة و (؛ 26ص.
اصة مجتمع إلى  بيا، كما أّف الوظائؼ الّمغوّية تتمايز مف خاّص  ، ولكّؿ لغة نظاـ ثقافيّ الخ 
حيث " تبمور الخبرات وتصوغ المفاىيـ، وتحرؾ المشاعر فتزودنا  غة خصائص عامةلمّ آخر، و 
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فيي التي تعدؿ سموؾ الفرد لكي يتالءـ مع أفراد المجتمع، فيي وسيمة بالعبارات المناسبة، 
 حاجة مف حاجات المجتمع األساسية اإلنساف في الحديث والغناء والكتابة والقراءة، وىي

وظيفة التواصؿ واالتصاؿ")بوقربة، وظيفتيا األساسية، إلى جانب تحقيؽ ىوية المجتمع، ىي 
     (. 8، ص.202-203

إذ يقوؿ "والمغة  ؛في كتابو المغة والمجتمععمي عبد الواحد وافي  وىذا ما أشار إليو
نما تخمقيا طبيعة           ليست مف األمور التي يصنعيا فرد معيف أو أفراد معينوف، وا 

وتبادؿ  ىذه الحياة مف تعبير عف الخواطر االجتماع، وتنبعث عف الحياة الجمعية، وما تقتضيو
لألفكار. وكؿ فرد منا ينشأ فيجد بيف يديو نظاما لغويا يسير عميو مجتمعو، فيتمقاه عنو تمقيًا 

واتو في بطريؽ التعمـ والمحاكاة، كما يتمقى عنو سائر النظـ االجتماعية األخرى، ويصب أص
(؛ وقد قّدـ استشيادا عمى  ذلؾ إذ 6، ص1983قوالبو، ويحتذيو في تفاىمو وتعبيره")وافي، 

ذا حاوؿ فرد أف يخرج كؿ الخروج عمى النظاـ المغوي، بأف يخترع لنفسو لغة يتفاىـ  يقوؿ: "وا 
بيا، فإف عممو ىذا يصبح ضربًا مف ضروب العبث العقيـ، إذ لف يجد مف يفيـ            

(؛ نفيـ مف خالؿ ىذا الّنص، أّف الّمغة يكتسبيا اإلنساف في 6، ص1983ديثو")وافي، ح
وتنمو المجتمع اّلذي ينتمي إليو، فال يمكف لو أف يخرج عف نظاـ الجماعة؛ فيو بذلؾ ينمو 

، فإذا أراد فرد ما أف يغّير أو يخرج جزئّيا عف الّنظاـ اّلذي معو الّمغة عف طريؽ االكتساب
رؼ الجماعة يمقى نفسو معزوال، ال يجد مف يتحّدث معو، أو أكثر مف ذلؾ فقد ُوضع مف ط

 يتعّرض لمّسخرية أو االزدراء. 

في الحياة ليا دور ىاـ غة مّ لا إفّ : الم غة وأهميتها في الحياة االجتماعي ة-2-1 
 (9ص.، 203-202بوقربة، ):ويظير ذلؾ في ما يأتي ،ةاالجتماعيّ 

رساء دعائـ التفاىـ والحياةالتواصؿ بيف الناس " .1  وتبادؿ المعرفة والمشاعر وا 

 .المشتركة

 التعبير عف حاجات الفرد المختمفة. .2
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النمو الذىني المرتبط بالنمو المغوي وتعمـ المغة الشفوية أو اإلشارية يولد لدى الفرد  .3
 الصور والمفاىيـ الذىنية.

ي عمؽ تاريخ ارتباط المغة بأطر حضارية مرجعية ومفاىيـ حضارية تضرب ف .4
 المجتمع.
نفث عف اإلنساف وتخفؼ مف حدة المضغوطات الداخمية الوظيفة النفسية فالمغة ت .5

       ".التي تكبمو، ويبدو ذلؾ في مواقؼ االنفعاؿ والتأثر

إّف الّمغة ال يمكف االستغناء عنيا؛ فيي تتوّسط بيف الفرد والمجتمع، فبوجودىا وجد         
الميّمة، والوحيدة  اإلنساف عمى سطح األرض، وبدونيا استحالت الحياة، كما أّنيا تمثؿ األداة

 األكثر اتصاال عف غيرىا، كونيا تمّكف اإلنساف مف التكّيؼ مع المواقؼ المختمفة.

 :ة منياتمتاز المغة اإلنسانية بسمات عد ميزات الم غة اإلنساني ة:م -2-2

 .الّمغة عبارة عف أصوات ورموز  -1
 .الّمغة  تواضع واصطالح  -2
  .تممؾ نظاـ خاص بيا -3
 .الّمغة اجتماعية تتمايز مف مجتمع إلى آخر -4
 اللّغة هي الوسيلة التي تلبي حاجات األفراد والمجتمعات. -5

وانطالقػػا مػػف ىػػذه الّسػػمات التػػي تممكيػػا الّمغػػة اإلنسػػانّية، نمحػػظ أف الّمغػػة ال تخػػرج                   
عػػف نطػػاؽ اجتمػػاعي ؼ "إذا كػػاف "عمػػـ المغػػة" يعػػزؿ "النطػػؽ" اإلنسػػاني فػػي "أجػػزاء" أو "قَطػػع" وفػػؽ 

باعتبارىا  معايير معينة مف أجؿ دراستيا دراسة "موضوعية"، فإف عمـ المغة االجتماعي يدرس المغة
لغوي؛ أي ال بد أف  ناؾ "تفاعؿ" "تحقؽ" في "مجتمع"؛ أي أنو يدرس "الظاىرة" المغوية حيف يكوف ى

ذف ال بػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ "موقػػؼ" لغػػوي  يكػػوف ىنػػاؾ "مػػتكمـ" و"مسػػتمع" أو متكممػػوف ومسػػتمعوف، وا 
مييػػػػػا داخػػػػػؿ "يحػػػػػدث" فيػػػػػو الكػػػػػالـ، وتتػػػػػوزع فيػػػػػو "األدوار" و"الوظػػػػػائؼ" وفػػػػػؽ "قواعػػػػػد" متعػػػػػارؼ ع

(؛ فالّمغػة ال يمكػف عزليػا عػف المحػيط االجتمػاعي وعمػى سػبيؿ 24، ص.1995المجتمع")الراجحي،
المثاؿ يقوؿ مصطفى حركات: "فالشخص الذي ينشأ وحده أو بيف الحيوانات لف يتكمـ، والػذي يػأتي 
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بيف األمريكاف مف إفريقيا فإف عاش وتربى بيف الصينييف تكمـ الصينية، وبيف العرب تكمـ العربية، و 
، 2017")حركػات،ثقافةة األقةوامقبػؿ كػؿ شػيء، وىػي جػزء مػف  المغة اجتماعيةنطؽ بميجتيـ. إذف 

المغةةة هةةي أصةةوات يابةةر بهةةا أقةةوام عةةن (؛ وىػػذا مػػا نممسػػو مػػف مقولػػة ابػػف جنػػي الّشػػييرة: "23ص.
تية ففػػي ىػذا التعريػػؼ نجػد بعػػض العناصػر األساسػػية التػي تصػػؼ المغػة: الطبيعػػة الصػػو  أغراضةهم 

إّف الّمغػة تحتػاج  (.23، ص.2017لمغة، الطبيعة الجماعية، والوظيفة التبميغيػة والتعبيريػة")حركات،
ـّ فيػػو الكػػالـ، فيػػي بػػذلؾ تتطمّػػب شػػروطا خاصػػة بيػػ  ا؛ أي البػػّد أف يكػػوف ىنػػاؾ مػػتكّمـإلػػى موقػػؼ يػػت
صػدؽ مػف قػاؿ: مجتمعػات، ولقػد ومستمع، وغيرىا مف الّشروط وعمى ىػذا؛ فػالكالـ يتمػايز بتمػايز ال

 .ماعّية أو تمّثؿ العقؿ االجتماعيالّمغة ال تكوف إال اجتبأّف 
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مف الٌمغكٌم، في مقابؿ أٌف الميٍحدىثيف ىك مصطمح "ميرادؼ لؤل :األمن الّمساني-1
يستعممكف )األمف الٌمغكٌم( كالميعاًصريف يستعممكف )األمف الٌمسانٌي( ككبلىما يتعٌمقاف بمكضكع 

 Laكحمايتيا بشٌتى األساليب، كلكف يبدك أٌف الخبلؼ جاء مف الٌترجمة:  استعماؿ الٌمغة
sécurité langagière يقابميا األمف الٌمغكم، كأما La sécurité linguistique  يقابميا

 صرة")بمعيد، د.تااألمف الٌمسانٌي. فبل فرؽ بينيما إاٌل في المصطمح مف حيث الحداثة كالمع
كعمى ىذا فػػػػػ "األمف الٌمغكٌم ىك أمفه لسانيٌّ عمى غرار ما انشغىؿى بو رجاؿي البيئة  (.60ص.

. يمكننا القكؿ بأٌف (60")بمعيد، د.ت، ص.في حماية الكٌرة األرضٌية، فحياتنا ميٌددة دكنيا
ىك استخداـ لغة فصيحة؛ أم مستكل المعيار؛ فالفرد أثناء حديثو يككف متمايزا  األمف الٌمغكمٌ 

منو؛ فاألمف يتطٌمب الحفاظ عمى القكاعد كااللتزاـ فصاحة  عف اآلخريف اٌلذيف ىـ أقؿٌ 
ال يحس  مٌ حالة شعكره باألمف الٌمغك بالممارسة عمى نحك سميـ كدقيؽ، كما أٌف المتحٌدث في 

كف بظاىرة ؽ ذلؾ بقمؽ أك ارتباؾ، كىناؾ بعض المتحٌدثيف مف يحسٌ بأٌم عائؽ يمنعو سكاء أتعمٌ 
؛ كىذا ما ينجر خبلؿ ممارستيـ لٌمغة اٌلتي ال يممككف خبرة في استخداميا مخالفة لؤلمف الٌمغكمٌ 

لٌثغرات أك الٌنقص اٌلذم يعيقيـ، كفي لسٌد ا ،كف إلى إدخاؿ لغات أخرل في كبلميـفيضطرٌ 
، في حيف ىناؾ مف األشخاص مثؿ ىذه الحالة سيحٌسكف بظاىرة تدعى بظاىرة البٌلأمف الٌمغكمٌ 

؛ كيعني ذلؾ باختصار أٌنيـ ال يرغبكف ةمٌمف يشعركف بعدـ الٌرضا أثناء استعماليـ ليذه الٌمغ
لة مثبل "يحرص عمى قطع كؿ صمة تربطو في الجماعة اٌلتي ينتمكف إلييا؛ فالفرد في ىذه الحا

بالمغة األكلى التي يراىا غير قادرة عمى مكاكبة الحضارة كتطكرات العصر، كما يرل فييا لغة 
لمجمكد كالتخمؼ، فيحاكؿ أف ينسمخ مف مجتمعو كيؤكد انتسابو إلى جماعة أخرل، يرل أنيا 

أساليب تعبيرىا، إلى جانب أفضؿ مف الجماعة التي ينتمي إلييا، فيتبنى طرائؽ نطقيا ك 
"ستأتي ؛ فمثؿ ىذه الٌظاىرة (97، ص.2002،كايد محمكد)عاداتيا كتقاليدىا كيكرس كالءه ليا"

عمى إحباط كٌمي؛ تجعؿ الفرد ال يثؽ في لغتو، بؿ يعمؿ بشكؿ آلي عمى نشداف لغات أخرل 
(؛ كعميو 17ص. ،2012ير في منكاؿ المعاصرة؛ كي ال ييمٌقب بالمتخٌمؼ")بمعيد، بغية السٌ 

يمكف القكؿ إٌف األمف الٌمغكم بالمعنى الحقيقي لمكممة ال يحدث في الفراغ أك يتـٌ بسيكلة، بؿ 
كااللتزاـ بممارسة  صؿ إلى درجة الفصاحة أك)المعيار(ي ،يتطٌمب مف الٌشخص مستكل عالينا
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خطأ أك بتعبير آخر أف الٌمغة، كال يككف فصيحا إاٌل إذا تمٌكف مف االستعماؿ الجٌيد كالخمٌك مف ال
يككف الٌشخص المتحٌدث عمى دراية بفصاحة الٌمغة، كالقدرة عمى االسترساؿ بطبلقة، كىذا ماال 

 .ينطبؽ عمى البٌلأمف الٌمغكمٌ 
أك "ىك كاقع جديد  يقصد بو ذلؾ الخمط اٌلذم يحدث بيف الٌمغات :الّتيجيِن الّمغويّ -2

يف الٌمغات األجنبٌية أك العربٌية الفصحى، كيسٌميو يفرض استعماؿ لغات محٌمية بالمزج بينيا كب
البعض: العرنسٌي/  العربزٌم... كىذا ما ىك حاصؿ اآلف في كسائط الٌتكاصؿ االجتماعٌي مف 

كيمكف أف يحصؿ الٌتيجيف عف  ،بالحرؼ البٌلتينٌي كالمضمكف العربٌي الخميط smsكتابة 
نكع مف الٌتخميط الٌمغكٌم، كالمسألة اآلف  طريؽ تكظيؼ المحمٌيات كالفصحى كاألجنبٌيات، كىك

 يقكؿ .(62)بمعيد، د.ت، ص.نعيشيا في بعض القنكات العربٌية، كخاٌصة الفضائيات الجديدة"
 لغة الستعماؿ االقتصادية األسس تنيار كعندما" فمكرياف ككلماس في كتابو المغة كاالقتصاد:

        "عجميالم كتفاضميا القكاعدم فاضميات أيضا تفقد بؿ، فقط متحدثييا تفقد ال فإنيا معينة
 لٌنقص اٌلذم يعرقؿ المتكٌمـ(، فالٌمغات اليجينة تمارس لتعكيض ا311، ص.200) ككلماس، 
 ليس ليا نظاـ، كال قكاعد تخٌصيا. فيي بذلؾ

يعرؼ عمى أٌنو "الغاية أك الكسيمة التي تمبي حاجيات الفرد كالمجتمع  :االستيالك-3
أك معنكيا"، كال يمكف االستغناء عنو، فمكاله لما بقي اإلنساف عمى كجو  سكاء أكاف ماديا

األرض كاستحالت الحياة إذ تكمف أىميتو في الٌدكر الذم يقـك بو، كاإلمتاع أك اإلشباع يقكؿ 
 زيد بف محمد الرماني: "الغرض مف االستيبلؾ ىك تحقيؽ أكبر قدر مف اإلشباع أك المنفعة"

كيقكؿ بير . لبلستيبلؾ عبلقة كطيدة باإلنتاج ؛ كمعنى ىذا أفٌ (90، ص1439)الرماني، 
بكرديك: "يأتي االستيبلؾ مدفكعان بحاجة المجمكعات االجتماعية لتحقيؽ المكانة مف خبلؿ  

(. إٌف الفرد غالبا ما 39ص. ، 2009)سككت،أشكاؿ "التمييز" التي تدعـ المكاقع الطبقية"
ال  غيرات اٌلتي تحدثيا كسائؿ اإلعبلـ، أك في بعض الحاالتيتأٌثر بما يستيمكو الغير بسبب التٌ 

يريد أف يبكح  بشيء ال يرغب أف يكتشفو اآلخركف، حٌتى يتظاىر بأٌنو ذك مكانة اجتماعٌية 
ممتازة "ففي بعض األحياف نشترم بضاعة ال لتمبية حاجة خاصة، بؿ ألنيا ظيرت في إعبلف 

بلكي ال تتابع بدقة كاىتماـ كمكضكعية مجريات مثير. إف شريحة كبيرة في مجتمعنا االستي
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ثـ إف كثيران مف المستيمكيف تستيكييـ كتثير أحاسيسيـ  األحكاؿ السكقية داخؿ كخارج ببلدنا.
س الختطافو مف األسكاؽ" )الرماني االستيبلكية عقدة الندرة، فكؿ شيء نادر، يتسابؽ النا

ال يكتفي بما يريده فقط بؿ يخضع د (؛ مف خبلؿ ىذه المقكلة نفيـ أٌف الفر 10، ص1439
لسمكؾ الناس كميكليـ، كيتجو دكما إلى الٌشيء القميؿ اٌلذم ال يحصؿ عميو الكثير لصعكبة 

يقكؿ زيد بف محمد الرماني: "إف كجكده في الٌسكؽ، ففي نظره ىذا يثبت قيمتو أك مكانتو، 
لمكارد الضخمة كبإمكانات سعي ىذا المجتمع لمزيد مف اإلنتاج كاالستيبلؾ، جعمو يستخدـ ا

كبيرة لمتأثير في أذكاؽ المستيمكيف كتكجيييـ نحك أكثر كأكثر. كبذلؾ فإف ىذا المجتمع 
دكر الفرد عمى مجرد كحدة الستيبلؾ ما يقدـ لو في بإمكاناتو الضخمة، نجح في قصر 

نٌ ك  كعميو ال يقـك اإلنتاج عمى فئة كبيرة مف األفراد ؛(9، ص1439السكؽ")الرماني،  ما ا 
ـ ذم ال كجكد لئلنساف بدكنو؛ فالعالـ المتقدٌ ة القميمة عكس االستيبلؾ الٌ يقتصر عمى القمٌ 
 إف" فجعؿ ليـ مسمكا يتبعكنو ،ؽ في تحريؾ ميكؿ كأذكاؽ المستيمكيفقد كفٌ  ،رةبإمكاناتو المتطكٌ 

 أكجد قد الثالث العالـ محيطات إلى الرأسمالية النظـ مركز مف االستيبلكية الثقافة انتشار
      بأسمكب كربطو ذاتو حد في كيدؼ االستيبلؾ إلى النظر قكاميا استيبلؾ أيديكلكجية

 بغض االستيبلؾ نحك يتدافعكف الناس جعؿ الذم األمر االجتماعي، التميز كبأشكاؿ ،اةالحي
الستيبلؾ بالمعنى الحقيقي ال فا (.51، ص1439)الرماني،  "الفعمية حاجاتيـ عف النظر

 أصبح بؿ يتعدل ذلؾ ليشمؿ الجانب االجتماعي "لقد ،مى الجانب االقتصادم فقطينحصر ع
ـ   كبمتغيرات باآلخريف تأثُّران  أكثر االستيبلؾ أيديكلكجيا ظؿٍّ  في األفراد  تحكلت السكؽ. كمف ث

        أمرىا مف تممؾ ال خاضعة ذكات إلى كالمعنكم المادم االستيبلؾ تأثير ذكاتيـ تحت
 كضعيا تأكيد إلى االستيبلؾ خبلؿ مف تسعى الجماعات االجتماعية تكصار شيئنا، 

(. كعمى ىذا فاالستيبلؾ عمكما 51، ص1439)الرماني، المجتمع" في كمكانتيا االجتماعي
ال بؿ  ،ف كفي تصكره يخفي نقائصويآخر  ؿ اإلنساف إلى تبعية كخضكع لتأثيره بأناسو قد يحكٌ 

أثر االستيبلؾ كقيمة اجتماعية في النظرية  "كلـ ينظر إلى ليبيف كضعو االجتماعي
استيبلؾ الفرد ال يتكقؼ  االقتصادية إال عندما كتب دكزنبرم عف ))أثر التقميد((، حيف بيف أفٌ 

عمى ذكقو كما يريده ىك بقدر ما يتأثر بما يستيمكو اآلخركف. كبذلؾ أدخؿ فكرة التداخؿ بيف 
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باإلضافة إلى ما  ،(8، ص1439رماني، )الالمستيمؾ" أذكاؽ المستيمكيف في تحديد ذكؽ
 عمى تؤثر التي فقط ىي ليست االقتصادية الطبقة "بأف بكرديك قد أثبت في قكلونجد عرضناه 

 رأس تكتسب الناس أف رأيو الثقافي. كفي الماؿ برأس أسماه ما لكف أيضان  االستيبلؾ أنماط
كيشكٍّؿ  بلؿ الخمفية التعميمية.كاألسرية، كمف خ االجتماعية التنشئة خبلؿ مف الثقافي الماؿ

دؽ كلقد ص(. 101ص، 1439)الرماني، رأس الماؿ الثقافي ىذا أذكاقيـ كما يفضمٍّكف"
كمعنى  ؛ف الضمير الذم يتكمـ فينا ىك الضمير المجتمع"إ" :دكركيايـ في مقكلتو حينما قاؿ

مثبل تككف  ائرمٌ فسيرة شخص جز  ؛الفرد يمثؿ مرآة عاكسة لممجتمع الذم ينتمي إليو ىذا أفٌ 
ثقافة غير  مخص الجزائرم نشأ في مجتمع ذالشٌ  ؛ ألفٌ مخالفة تماما عف سيرة شخص فرنسيٌ 

، (Taste Judgements)خص الفرنسي "كتعد األحكاـ الذكقية تي نشأ فييا الشٌ قافة الٌ الثٌ 
تباطان عمى الطبقة االجتماعية، كترتبط ار  ، مؤشران داالن (Habitus)تكس يكالمتجذرة في الياب

إلى رأس الماؿ االقتصادم كرأس الماؿ الثقافي كرأس  يقان بالقدرة اليرمية عمى الكصكؿعم
تي تصدر عف ة الٌ األحكاـ الذكقيٌ  فٌ أأم  ؛(39ص. ، 2009الماؿ االجتماعي")سككت،

فك ، ةبقة االجتماعيٌ ؿ الطٌ ذم يمثٌ كالٌ  ،تكسياإلنساف مرتبطة ارتباطا مباشرا بالياب   كاف ىكذا ا 
كجب عمينا أف نقٌدـ أكال  ،قبؿ عرضنا لمفيـك اليابيتكس كلكف المقصكد بيذا المصطمح؟ فما

  مفيكما عاما لمممارسات الٌمغكية؟

تعٌرؼ الممارسة عمى أٌنيا "التعامؿ مع الخبرات كالميارات  :الّمغوّية لممارسةا-4
ة حدث حضكرم المكتسبة كالتفاعؿ معيا عف طريؽ التكرار كالتدريب كالتمريف؛ فالممارس

الممارسة الٌمغكٌية صالح بمعيد  ؼفي حيف يعرٌ (. 49، ص2009مبلـز لعممية التعمـ")حساني، 
 خبلؿ اإلشارات كالعبلمات مف ة "تفاعؿ اجتماعي لغكم؛ أم استعماؿ ألنظمة لغكيٌ  ياعمى أنٌ 

ـ كمجالو الكبل ،ظاـ، كعمى أسمكب مؤٌسس عمى االختيار الذم يقـك بو ممارس المغةكالنٌ 
Parole   ٌظاـ المغكمٌ كليس الن Langue ٌٌف مستخدـ الٌمغة عندما يمارس الن  شاط المغكمٌ ، كا 

ة ألداء كظائؼ مختمفة، كذلؾ ما يؤٌدم ظاـ؛ فيكٌظفو بطريقتو الخاصٌ النٌ  إٌنما يصدر عف ىذا
ز خطاب ما، أك خطاب شخص استنادنا إلى تمؾ إلى األسمكب الخاص، كمف خبلليا يتميٌ 

نجد خالد عبد الفتاح يقكؿ عف إضافة إلى ما قيؿ  .(19، ص.2010)بمعيد، "الممارسات
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يركز عمى عبلقة الفاعؿ بالبناء و "أنٌ : ة الممارسةالمفيـك الذم كضعو بيير بكرديك لنظريٌ 
االجتماعي، كىي العبلقة التي تنتيي بأف يقـك الفاعمكف بإعادة إنتاج ىذا البناء، كال يستبعد 

ميف عمى تحكيؿ كتغيير البناء، كلكف يستمـز ذلؾ تكافر شركط بنيكية")عبد بكرديك قدرة الفاع
 تومشاركك  غكية عبلقة الفرد بالبناء االجتماعيٌ يعني بيير بكرديك بالممارسة المٌ  ؛(2010الفتاح، 

، كيعتبر ةبنيكيٌ ركط البشرط أاٌل يخرج عف الشٌ  يمو،تأك  إعادة مكف مففي إعادة إنتاج البناء كالتٌ 
"آلية نسقية  إعادة التأكيؿ مف المصطمحات اٌلتي كضعيا بيير كرديك باعتبارىا مصطمح

بمقتضاىا يأتي النسؽ قراءةى الطمبات الخارجية طبؽ ما يتضمنو النسؽ مف آليات داخمية فيقبؿ 
تمؾ الطمبات أك ىك يمفظيا. بذاؾ يحدد النسؽ عبلقتو بالمحيط كيحمي حدكده التنظيمية أم 

ككمكد  )بكرديككف خضكع أك تأٌثر بما يصيبو مف تدٌفقات خارجية"استقبلليتو مف د
سات عند بكرديك عمى ر "كيتحدد إنتاج المما(؛ كبيذا المفيـك 385، ص.2007باسركف،

      الكضع الذم يحتمو الفاعؿ في الفضاء االجتماعي كأيضا عمى المجاؿ الذم تتـ فيو ىذه 
 ي: الممارسات، كيعبر عف ذلؾ عمى النحك التال
 رأس المال( + المجال× الممارسة = )اليابيتوس 

 كلذلؾ فإذا كانت ىناؾ عبلقة جدلية بيف البناء كالممارسة كما في الشكؿ التالي:

 البنى                  الممارسات                
 
 فإف ىذه العبلقة تتـ مف خبلؿ كعبر ىابيتكس الفاعميف عمى النحك التالي:         
 

 اليابيتكس                        البناء                       
     
 

 الممارسة                          
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     )اليابيتكس(" كتتنكع ىذه الممارسات بتنكع البنى داخؿ المجتمع كتنكع البنى العقمية   
ة ركط الذاتيٌ لشٌ ب ار بيير بكرديك تتطمٌ ة الممارسة حسب تصكٌ نظريٌ  (. إفٌ 2010)عبد الفتاح، 
  ة عمى حد سكاء.كالمكضكعيٌ 

نسق من االستعدادات المكتسبة التي "عمي أسعد كطفة عمى أٌنو يعرفو  :اليابتوس-5
لى العالم الذي يكتنفو، وىو أشبو ما يكون بطبع الفرد  تحدد سموك الفرد ونظرتو إلى نفسو وا 

 (2012، ")كطفةون والعالمأو بالعقمية التي تسود في الجماعة لتشكل منطق رؤيتيا لمك
يقكؿ جميؿ حمداكم  في كتابو أسس عمـ االجتماع إٌف "الفاعميف المجتمعييف يطكركف 
    مجمكعة مف االستراتجيات التي يتمثمكنيا عف طريؽ التنشئة االجتماعية، بطريقة غير

كعة كاعية، بغية التكيؼ مع ضركرات العالـ االجتماعي. أم: إف اليابيتكس عبارة عف مجم
مف المكاقؼ كالمكارد كالمكتسبات كالقيـ كالعادات كاألعراؼ كالخبرات كالتجارب كالمعايير التي 
يككف الفرد قد استضمرىا عف طريؽ التنشئة االجتماعية،  بطريقة ال شعكرية، بغية استدماجيا 

 (236، 2015ـ االجتماعي")حمداكم، أثناء مكاجية الكضعيات الصعبة كالمعقدة في العال
 ط كاإلستراتيجياتأف كيقكؿ إٌف "الفرد يستطيع أف يكلد مجمكعة مف الخطكيضيؼ في ىذا الشٌ 

حينما يكاجو كضعيات مجتمعية جديدة، مثؿ الذم يستعمؿ لغتو األـ، فإنو يستطيع مف خبلؿ 
يابيتكس ىك مكلد إبداعي قكاعد محددة أف يكلد جمبل ال متناىية العدد. كيعني ىذا أف ال

: إف الفرد يستعمؿ كؿ إستراتيجياتو كمكارده كخططو، حينما يجابو كضعيات أم كتطبيقي.
ما بطرقة غير كاعية. كمف ثـ، ال يقؼ مكتكؼ      مجتمعية جديدة، إما بطريقة كاعية، كا 
األيدم، بؿ يجتيد كيتصرؼ كفؽ القكاعد كالمعايير التي استضمرىا سابقا، عف طريؽ التنشئة 

(، كيمكف 249، 2015تي انتقمت إليو مف اآلخريف")حمداكم، االجتماعية المستمرة أك ال
تعريفو أيضا عمى أٌنو "نسؽ االستعدادات التي ينشأ عمييا الفرد كيكتسبيا كىي تتعٌمؽ بأربعة 

مقي، كىيئة الجسد، كالجمالي. كىي عمكمنا استعدادات تشتغؿ كفؽ   مستكيات: العرفاني، كالخي
النسؽ كتشٌكمو أم إنشاءه الذاتي في استقبللية عف محيطو  أكاليات معٌقدة داخمية تكٌكف حدكد

 2007اسركف،كتخرج لمناس ممارسات تعٌبر عف اليكٌية االجتماعية لصاحبيا")بكرديك ككمكد ب
(؛ كعميو فاليابيتكس "ما يمٌيز طبقة أك مجمكعة اجتماعية بالنسبة إلى األخريات 387ص.
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ىناؾ أساليب حياة تتناسب مع مختمؼ المكاقع في  التي ال تقاسميا الظركؼ االجتماعية ذاتيا.
فضاء اجتماعي معيف، كىي التعبير الرمزم عف االختبلفات المنطبعة، مكضكعيان، في ظركؼ 

كقد تـٌ ترجمة ىذا المصطمح إلى الٌمغة العربٌية؛ إذ ىناؾ  (143، ص.2007الكجكد")ككش، 
الستعداد الٌسجٌية، كعمى الٌرغـ مف تمايز ترجمات مختمفة مف بينيا الٌتطبع، العقمٌية الممكة، ا

كاٌلتي تعني مجمكع االستعدادات، اٌلتي يكتسبيا  ىذه األلفاظ إاٌل أٌنيا مٌتفقة عمى معنى كاحد
الفرد في الٌطبقة االجتماعٌية، اٌلتي ينتمي إلييا يقكؿ صبلح الديف لعريني: "كىذا ماجعؿ ديبار" 

CL.DUBAR ة كاستبطاف لميابتيكس الذم يشير إلى مجمكعة "يتحدث عف التنشئة االجتماعي
لى التقييـ كالممارسة التي يتـ تمقينيا في  لى أخطكطات اإلدراؾ كا  مف االستعدادات المتعممة، كا 
محيط اجتماعي محدد، كتساىـ األسرة كالمدرسة كاإلعبلـ...بدكر حاسـ في بناء ىذه اآللية 

كبناء عمى  ،(66، ص.2014د")لعريني، التي تحمؿ سمات الطبقة التي ينتمي إلييا الفر 
اليابيتكس الفردم ىك اٌلذم يقـك بكصؼ األفكار، كاالطبلع عمى الٌنفس كالعالـ "كىك في 
األصؿ يعبر عف ثقافة جماعة أك طبقة معينة كعف شركطيا االجتماعية كالثقافية 

    عبلقةكاالقتصادية...كبذلؾ فإف عبلقة اليابيتكس الفردم باليابيتكس الجماعي ىي 
   متماىية، مبنية عمى أساس تفاعمي، بحيث أف ىابيتكس فرد ما يتحدد مف خبلؿ الجماعة 

ىك إال مجمكعة مف  أك الطبقة التي ينتمي إلييا. كما أف ىابيتكس الطبقة أك الجماعة ما
اليابيتكسات الفردية، التي قد تختمؼ مف فرد آلخر في جكانب معينة كقد تتكحد في جكانب 

ف يتبيٌ  ؛ (70، ص.2014كثيرة بحسب تجارب األفراد كمساراتيـ الشخصية")لعريني، أخرل 
أٌنو ال يجكز لنا أف نمغي اليابيتكس الفردم، ككف الفرد ينتمي إلى  ،مف خبلؿ ىذا  الٌنص

طبقة معٌينة مف طبقات المجتمع  فكبلىما متكامبلف، فبل كجكد لمفرد بدكف مجتمع، كال مجتمع 
يو يمكف تشبيييما بمثابة الٌرأس بالجسد، إذا اشتكى غضكه منو، تداعى سائر كعم ؛بدكف أفراد

كاليابيتكس  الجسـ بالٌسير كالحمى، كىذا المثؿ ال يختمؼ كثيرا عف كصفنا لميابيتكس الفردمٌ 
   ، فإذا أردنا مثبل أف نحذؼ أفراد مجتمع ما، فقد يجرنا ىذا الٌتفكير إلى االستحالة الجماعيٌ 

 أننا يعني فيذا تربية نتمقى فعندما، يقكؿ عبد الكريـ بزاز "مف الخياؿ الكاىيٌ أك ىك ضرب 
 إعادة إلى تدفعنا استعدادات اكتسبنا أننا طبقي، بمعنى بمكقع مرتبطة تربية عامة بصفة نتمقى
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(؛ فاليابتكس إذف يقـك باستظيار لما ىك 87، ص2007-2006تمقائية")بزاز،  بصفة إنتاج
ؽ إعادة اإلنتاج؛ ألٌف الفرد لو عبلقة مباشرة مع بيئتو االجتماعٌية في الٌنفس عف طري

انطبلقا مٌما اكتسبو فيعيد اإلنتاج "كما يخبرنا مفيـك الممكة  ،كباستطاعتو أف يصكغ أفكاره
 حكؿ آليات إعادة اإلنتاج االجتماعي: مف خبلؿ استبطاف المستظير كاستظيار

 INTERIORISATION DE L’EXTERIORITE ETالمستبطف
EXTERIORISATION DE L’INTERIORITE   ىذا المفيـك يعطي االنطباع لؤلفراد

عفكم  (؛ أم يحدث ذلؾ بشكؿ ال شعكرمٌ 78، ص2007-2006بأنيـ في مكانيـ")بزاز، 
 ركط المكضكعٌيةاعٌية، كتمٌثؿ الشٌ ة كاالجتمركط الٌنفسيٌ ط ما بيف الشٌ يتكسٌ  -اليابيتكس -ككنو
 عمى كالقدرة يعرؼ كالذم العممي الحس أم: الممكة بكاسطة كتسبناىاا التي المعبة "معنى
الحقؿ"  منطؽ كفؽ االجتماعي الفضاء في نشغمو الذم المكقع حسب كالتكجو كالفعؿ التحرؾ
تي يكتسبيا الفرد أٌف االستعدادات الٌ  ،(؛ نفيـ مف ىذه المقكلة80، ص.2007-2006)بزاز، 

د كلقد أكٌ  مجاؿ أك الحقؿ، اٌلذم كضع فيو.اطا كثيقا بالتككف مرتبطة ارتب ،عف طريؽ الممكة
بيير بكرديك "عمى أف الرأسماؿ أك السمطة الفاعمة المتكافرة لمعامؿ ال تعتمد فقط عمى 

كباألحرل يجب أف تككف جكانب اليابتكس المعتمد عمييا مناسبة  استعداداتو )اليابتكس(.
 ىذا ما يعنيو بالمعادلة: لمجاؿ الممارسات ذم الصمة حتى تصبح فاعمة. ك 

كيمكف أف تككف ىناؾ أشكاؿ مختمفة مف الرأسماؿ، كتشمؿ  ىابيتوس + حقل = رأسمال  
        ص ، 2009)سككت، "الرأسماؿ االجتماعي، كالرأسماؿ الثقافي كالرأسماؿ االقتصادم

 بلقةع شيء كؿ قبؿ ىي كالحقؿ الممكة بيف أٌف "العبلقة 2007-2006(. يرل بزاز، 46-47
 ىذا مف كالمستمدة المبلزمة الضركرة استدماج منتكج ىي التي الممكة يؤطر اشتراط: الحقؿ

 لممكات أساسا يككف أف يمكف كالبلتكافؽ البلتكاـؤ نكعا ما. متكافقة حقكؿ مجمكعة مف أك الحقؿ
 بالمعاني مزكد داؿ عالـ بكصفو الحقؿ تأسيس في تساىـ الممكة ممزقة. نقؿ لـ إف منقسمة
 في الممكة تدخؿ ... كعندما.االجتماعي الكاقع   (…)طاقتنا  فيو نستثمر أف كيستحؽ كالقيـ
 الماء")كما كرد في بكرديك في كالسمكة فيي عنو نتجت الذم اجتماعي عالـ مع عبلقة
ب شركطنا أخرل بؿ يتطمٌ  ،فإٌف اليابيتكس ال يكتفي بالٌشركط الذاتٌية كحدىا (. كعمى ىذا1992
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لٌشركط المكضكعٌية، اٌلتي يتكٌفر عمييا أٌم عالـ اجتماعي، كيمٌثؿ الحقؿ أك المجاؿ أال كىي ا
"دائرة لمتفاعبلت االجتماعية، فالفاعمكف االجتماعيكف الذيف ينتمكف إلى نفس المجاؿ تحكـ 

كلد  )بكطقكقة، مبركؾعبلقتيـ التفاعمية قكانيف أنتجيا ذلؾ المجاؿ حيث ال يجكز الخركج عمييا"
ت منيا ىناؾ عٌدة حقكؿ أك مجاال ،(. كفي الكاقع اٌلذم نعيش فيو2013ف، أحمد سالـ، عابدي
السياسي، كالحقؿ الفٌني، كالحقؿ الٌتعميمي،... "لكف الدخكؿ في مجاؿ معيف مف طرؼ  الحقؿ

أعضاء مجاؿ آخر ال يمكف أف يحقؽ أم نتيجة إال إذا سعى ىؤالء األعضاء إلى امتبلؾ الرأس 
لخاص بذلؾ المجاؿ، فرجاؿ الرياضة مثبل ال يمكف أف يحققكا أية نتائج في ماؿ النكعي ا

دخكليـ في مجاؿ الفف إال إذا تحصمكا عمى رؤكس أمكاؿ نكعية فنية")بكطقكقة، مبركؾ؛ كلد 
(؛ كفي ىذا الٌشأف ال يمكف ألٌم أحد أف يدخؿ في مجاؿ ما إاٌل إذا 2013عابديف، أحمد سالـ، 

ليس مف الٌسيؿ أف يحقؽ انتصارات ما لـ قدراتو أك كفاءتو، كىك  تحصؿ عمى خمفيات تثبت
ينغمس في غمار الحقؿ اٌلذم يرغب الدخكؿ فيو، كىذا ما كٌضحو بزاز في ىذه المقكلة؛ إذ 
يقكؿ: "أما القادمكف الجدد فيجب أف يدافعكا مقابؿ حؽ الدخكؿ، كىك عبارة عف االعتراؼ بقيمة 

جدد كضميـ يكلي دائما كثيرا مف االىتماـ إلى مؤشرات االنغماس المعبة )إف اختيار األعضاء ال
 2007-2006)بزاز، في المعبة كاالستثمار(، كالمعرفة )العممية( بمبادئ سيركرة المعب"

كعمى ىذا فالمجاؿ يتكٌكف مف عٌدة مجاالت، كلكٌؿ مجاؿ نٌظاـ معٌيف ال يجكز (. 210ص.
ؿ في رىانات مع عالـ الجغرافيا(، كالتي ال يمكف ال يمكف أف نجعؿ الفيمسكؼ يدخ إذتجاكزه "

غير مككف تككينا يؤىمو لمدخكؿ إلى الحقؿ.....إف اشتغاؿ حقؿ معيف  أف يدركيا أم شخص
الذم   habitusمشركط بكجكد رىانات كأشخاص يمعبكف المعبة، مزكديف في ذلؾ باليابتكس 

ة لمعبة")بكرديك، د.ت(، يقكؿ بيير يقتضي المعرفة كاالعتراؼ بالرىانات كبالقكانيف المبلزم
بكرديك: "فأف يككف المرء فيمسكفان يعني التمكف مما يتعيف التمكف منو في تاريخ الفمسفة كي 

فمكؿ (؛ 2012،191يستطيع معرفة كيؼ يككف سمككو كفيمسكؼ داخؿ الحقؿ الفمسفي")بكرديك،
و كمعنى فعمو بحيث إف نقمنا "فمكٌؿ منطقو كلغتمجاؿ ما يميزه عف غيره مف المجاالت األخرل 

)بكرديك ككمكد  "كاحدان منيا إلى حقؿ آخر أفرغ مف معناه كداللتو كرمزيتو كأصيب بالعبثية
كبناء عمى ذلؾ فالحقؿ "يتحدد برؤكس أمكاؿ نكعية، كبيابيتكسات   (41، ص.2007باسركف،
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لكؿ مجاؿ قانكنو خاصة بو، كما أنو يشتغؿ كفؽ آليات تمكنو مف إعادة إنتاج ذاتو. إذ أف 
قانكنو، كلممجاؿ الرياضي قانكنو، ككذلؾ لممجاؿ الفني  الخاص الذم يحكمو، فمممجاؿ السياسي

قيمة (. كبيذا فإف ".....2013)بكطقكقة، مبركؾ؛ كلد عابديف، أحمد سالـ،  قانكف خاص بو"
فالحقؿ الفٌني  الرأسماؿ تتحدد انطبلقا مف العبلقة التي يقيميا مع حقؿ معيف" )بكرديك، د.ت(؛

 عميمي يختمؼ عف الحقؿ الٌسياسيعمى سبيؿ المثاؿ يختمؼ عف الحقؿ الٌتعميمي كالحقؿ التٌ 
عادة إنتاجو بؿ إٌف كٌؿ كمتمايزا عنو  "ما كاف لمتناقض داخؿ الحقؿ ليتناقض مع تكازف الحقؿ كا 

فية في ما، ىنا، مشركط بتناقض آخر داخؿ حقؿ آخر كبتناقضات أخرل طا تناقض داخؿ حقؿ
حقكؿ أخرل. ىذا ما يجعؿ القكؿ إف التناقض ليس تدخبلن خارجيان، إنما ىك داخمي. فاآلثار التي 

 دة متأٌصمة كثاكية في إنتاجاتياتكٌلدىا البنية المعٌقدة لمنسؽ ليست غريبة عنو. إٌنما ىي بنية معقٌ 
الحقؿ االجتماعي كىذا إٌنما يعني أٌف بنية الحقؿ كبنية الحقكؿ مع بعضيا البعض مكٌكنة 

 ، ص2007)بكرديك ككمكد باسركف، الكبير، ال تسكل شيئان خارج تعٌقدىا كآثارىا التي ينتجيا"
 كلنكضح ىذا بالٌشكؿ اآلتي: (؛53
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يتبيف مف خبلؿ الٌشكؿ الٌسابؽ أٌف الحقؿ االجتماعي الكبير يتكٌكف مف حقكؿ عٌدة  
كالحقؿ الٌسياسي، كالحقؿ الٌتعميمي، كالحقؿ الفٌني، كالحقؿ الرياضي... كىذه الحقكؿ تتمايز 

ركة أك عف غيرىا إف لـ نقؿ عنيا متناقضة "كيككف الصراع في كؿ حقؿ حكؿ مصالح مشت
مصالح خاصة بكؿ فرد عمى حدة. كيخضع الحقؿ لمجمكعة مف القكاعد، مثؿ: الصراع 
المحتدـ بيف الجيؿ القديـ كالجيؿ الجديد. كمف ثـ، يخضع الحقؿ لمنطؽ التنافس كالصراع 

فبل يمكف ألٌم أحد أف يدخؿ إلى حقؿ  (،253، 2015)حمداكم، كالييمنة كالعيش المشترؾ"
ك ال يممؾ أم عبلقة تربطو بيذا الحقؿ، كال يمكف أف تؤدم ىذه الحقكؿ أك مجاؿ معٌيف، كى

عند بيير  فالممارسة الّمغوّيةدكرىا بعزليا عف الفضاء االجتماعي أك الحقؿ الكمي؛ كعميو 
بعادىا عف الٌطبقات االجتماعٌية، بؿ يكمف  بكرديك ال يمكف أف نحصرىا في حقؿ معيف، كا 

ب مكضع الفرد في الحقؿ االجتماعي الكبير كالحقؿ اٌلذم استعماليا في نطاؽ أكسع يتطم
 تحدث فيو ىذه الممارسات.  

نقصد بالرأسماؿ تمؾ العبلقة التي يقيميا اليابيتكس مع حقؿ أك مجاؿ ما : الرأسمال-6
"كلكف ىذا الرأسماؿ ليس محدكدا بحقؿ محدد، يمتمؾ امتياز ككنو عامبل في كؿ العكالـ" 

 (، كقد حٌدد بيير بكرديك أربعة أنكاع متنٌكعة مف الرأسماؿ كىي:168، ص.2014)بينتك، 
المختمفة  العكامؿ مف يتككف الذمىك ذلؾ " ماالقتصاد ؿالرأسما :االقتصادي الرأسمال.1

، 2007-2006")بزاز، االقتصادية الثركات كمجمكع  ..(.كالعمؿ كالمصانعلئلنتاج )األرض 
صادم يشمؿ كؿ ما يممكو الفرد مف ثركات مادٌية (؛ كيعنى ذلؾ أٌف الرأسماؿ االقت59ص.

 كمالٌية.   

 درات كالميارات العقمية كالجسديةيقصد بالرأسماؿ الثقافي تمؾ "الق الرأسمال الثقافي:.2
تيجة انتسابو إلى عائمة أك ككؿ أشكاؿ المعرفة كالخبرات التي يتحٌصؿ عمييا الفرد، إما ن

 (64ص. 2011،)عبد العظيـ اتية كتنميتيا كتطكيرىا"جماعة معينة، أك نتيجة لمؤىبلتو الذ
نفيـ مف خبلؿ المقكلة أف الرأسماؿ الثٌقافي يتشٌكؿ مف خبلؿ اإلحاطة بكؿ أنكاع المعرفة 

 ككنيا تعبر عف ثقافة جماعة معينة ، كاٌلتي تتخذ أشكاالن عٌدة ةالمكجكدة في الٌطبقة االجتماعيٌ 
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بكممة كجيزة، أٌنيا تمٌثؿ مجمكع المعارؼ المكتسبة  أك ثقافة أسرة كما يمكف أف نعبر عنيا
أك ممارسة الٌمغة كالٌتمكف مف إتقانيا، كيدخؿ ىذا في باب تنمٌية القدرات الذىنٌية  ؿكاستعما

كالقدرة عمى الفيـ كاإلفياـ... ككؿ ما يكتسبو الفرد عف طريؽ الٌتنشئة االجتماعٌية أك عف 
 مثؿ: الدبمكمات ،الثقافية الفرد مكارد ك بذلؾ "يقيسطريؽ الحصكؿ عمى المنتكج العممي، في

إبداعية  كأعماؿ كدراسات ككتب مقاالت مف الثقافي كالمنتكج ،كالمينية العممية كالشيادات
 في كحرفية كمينية ةمعرفي كقدرات كمكاىب ككفاءات ميارات مف يممكو اكم ،كفنية كثقافية
بإمكانو أف ينمي قدراتو الفكرٌية انطبلقا مف  (؛ فالفرد71، ص.2010ة" )حمداكم، الثقاف مجاؿ

 المنتكج الثقافي اٌلذم كرثو عف طريؽ الجماعة اٌلتي ينتمي إلييا كبالتٌالي سيكتسب منتكج آخر
 بفضؿ كفاءتو.

"يقيس ما يممكو الفرد مف  يقصد بالرأسماؿ االجتماعي ذلؾ اٌلذم الرأسمال االجتماعي:.3
، تعكد إلى ذكائو االجتماعي الذم يستثمره لربط مجمكعة عبلقات اجتماعية كمعارؼ كصداقات

(. كبناء عمى ما سبؽ 71، ص.2010مف صبلت الرحـ كالقرابة كالصداقة كالزمالة" )حمداكم، 
اجتماعٌية خاضعة لقكانيف الجماعة، اٌلتي ينتمي إلييا كال يمكف الخركج الفرد يممؾ عبلقة فإٌف 

، كىناؾ مف عٌرفو أيضا عمى أٌنو "يشير إلى السمات جتمعالمعميو  عف ىذا الٌنظاـ اٌلذم يسير
ر الفعؿ سٌ (، كالمعيارية، كالترابط، التي تيTrustالمكجكدة في التنظيـ االجتماعي، كالثقة )

 2011 ،االجتماعي كتنٌظمو، مما يسيـ في رفع كفاءة البناء االجتماعي" )عبد العظيـ
و عبلقات اجتماعٌية مف احتراـ، كتبادؿ المعارؼ (. إٌف الفرد لو مكانة في المجتمع تربط65ص.

كغيرىا مف الميزات اٌلتي يتميز بيا مجتمع ما؛ بحيث ال يمكف إىماليا، ككؿ انحراؼ يعٌرض 
صاحبو لبلنعزاؿ، كلكي تتحٌقؽ اإلفادة، كاالستفادة مف طرؼ الجميع البٌد مف مراعاة تمؾ القيـ 

 اٌلتي يمتمكيا المجتمع.
أك المجاالت   كىذا الٌنكع مف الرأسماؿ لو عبلقة مع جميع الحقكؿ :الرأسمال الرمزي.4

كيرتكز رأس الماؿ الرمزم عمى الذيكع كاالنتشار كاالستحساف، أنو يرتبط بالييبة كالسمعة "
كالشرؼ الذم يبلقي تقديران مف اآلخريف كيمكف اعتبار رأس الماؿ الرمزم رأس ماؿ مف الشرؼ 

الشكؿ مف رأس الماؿ جيدان متكاصبلن مف  أجؿ الحفاظ عمى  كالييبة، كيتطمب تراكـ ىذا
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 2014د،) أفراح جاسـ كسعد محم العبلقات التي تؤدم إلى االستثمار المادم كالرمزم لو"
كمف الخصائص التي تحٌقؽ لمفرد الٌصمة بالمجتمع نذكر "خاصية الشرؼ" مثبل؛ إذ  (433ص.

 –كالقيـ كالمعتقدات كالتصرفات  –لشرؼ "مف يممؾ خصائص ا أف(، 2011يرل عبد العظيـ )
     كيككف الشخص الشريؼ مكضع احتراـ كثقة  .كذلؾ كمف ال يممكيا ال يعدٌ  ،شريفان  يعدٌ 

كمف ثـ يرتبط رأس الماؿ الرمزم بأىمية المكقع  ،تبعان لما يممكو مف رأس ماؿ رمزم ،كتقدير
ة التي يضفييا الناس عميو مف جية كبالقيم ،الذم يشغمو الفرد في الفضاء االجتماعي مف جية

راتيـ المتكافقة مع البنى أخرل، كتتعمؽ ىذه القيمة بأنظمة استعدادات األشخاص كتصكٌ 
( إٌف الرأسماؿ الٌرمزم يشمؿ مجاالت 1999) كما كرد في عبد الكىاب، المكضكعية القائمة"

منفعة، كىذه العبلقات مختمفة كما يتضمف عبلقات االجتماعية مف  احتراـ، كصداقة كتبادؿ ال
يمكف اعتبارىا سمطة يفرضيا المجتمع، فبل يمكف الٌتخمي عٌما فرضو كعميو فالٌشخص الٌسكم 
ىك ذلؾ الممتـز بالقيـ كاألخبلؽ كبالعادات كالٌتقاليد، كمثؿ ىذا الٌشخص يعٌد في نظر العاٌمة ذا 

عمى ما يممكو مف رأس ماؿ مكانة رفيعة أك يكضع  في مقاـ االحتراـ كالٌتقدير؛ ألٌنو أقيس 
 األثاث، المبلبس مثؿ التذكؽ، اليكمية األفعاؿ  في يؤثر فإف اليابيتكسرمزم، كعمى ىذا "

 اليابيتكس  كيرتبط ا،ذاتي المكضكعية ظركفو نتاج وألنٌ ، الفراغ كقت كأنشطة االستيبلؾ عادات
يتفاعؿ كطرؼ  المييمنة ةاعيٌ كاالجتم ةالثقافيٌ  بالشرائح الخاص اليابيتكس إفٌ  حيث برأس الماؿ،

 يمكف كٌمؿ مع األنكاع المختمفة لرأس الماؿ كيشكؿ في الكاقع شكبلن مف رأس الماؿ الرمزممي 
 : التالية بالصيغة عنو التعبير
                       "رأس مال رمزي = وثقافي اجتماعي لرأس ما ابيتوس+ى         

 . (425، ص.2014) أفراح جاسـ كسعد محمد،
 كقد أضاؼ بيير بكرديك رأسماؿ آخر يتمثؿ في الرأسماؿ القيمي أك الٌديني فما المقصكد بو؟

كىذا الٌنكع مف الرأسماؿ ذك أىمٌية بالغة في المجتمع : الرأسمال القيمي أو الديني.5
 اإليي يسعى أف ينبغي تجارة فأحسف ،. كبالتاليكاآلخرة الدنيا ربح اإلنساف تممكو إذااإلسبلمي "

 )حمداكم"الخير كفعؿ كاإلحساف كالتديف العبادة مجاؿ في اهلل مع رةاالتج ىي جاىدا الفرد
الخير ال يحكـ عميو إاٌل بالقيمة اٌلتي يحمميا، كيظير ففعؿ (، كبناء عمى ذلؾ 72، ص.2010
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فظة الٌشيء الحسف أثناء التزامنا بتطبيؽ األحكاـ الٌشرعٌية؛ كعميو فإٌف مجاؿ الٌديف يكصي بالمحا
 عمى القرآف، ككٌؿ ما أمرنا بو اهلل عز كجؿ بو.



  

 الفصل الثّاًٍ: 

 ٌّ  اللّغاخ الوتعاَشح فٍ الودتوع الدضائش
 الواقع الّمغوي الجزائري  .1
 الّمغة المازيغّية )القبائمّية(؛ -
 الّمغة العربّية بمستوياتيا؛ -
  الّمغة الفرنسّية. -
 أشكال الممارسات الّمغوّية في المجتمع الجزائريّ  .2
  تحتاا  اللّغىٌ اال -
 التّذاخل اللّغىٌ   -
  الثٌائُّح اللّغىَّح -
  االصدواخُح اللّغىَّح  -
 اللّغىٌ. التّعّذد  -
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الحديث عف الٌمغات  ييستدعفي المجتمع الجزائرٌم، إٌف الحديث عف الكاقع الٌمغكم        
مف ظركؼ مختمفة منيا  ممارسات لغكٌية متنٌكعة، نتجت ىذا الكاقع حيث يشيدالمتعايشة فيو؛ 

ؽ بالعكامؿ الحضارٌية، كعميو فإٌف الٌسؤاؿ اٌلذم تعمٌ تؽ بالعكامؿ التاريخٌية، كمنيا ما تعمٌ تما 
 يطرح نفسو كاآلتي: 

  الٌمغكم في المجتمع الجزائرم؟ اقعكيؼ ىك الك  -

 إٌف الكاقع الٌمغكم في المجتمع الجزائرم يكشؼ لنا كاقعا :ع الّمغوي الجزائرياقالو -1
 الٌدارجة، كالفرنسٌية.العربٌية  تمارس في الجزائر أربع لغات: المازيغٌية، كالعربٌية، كمتعٌددا؛ إذ 

    ّحدل المغات األفريقية الحية, كيتحدث بيا تمثؿ "إ :)القبائمّية( ةغة المازيغيّ الم
إلى  نتيجة ىجرة األمازيغ األكركبيةباإلضافة إلى بعض المدف  أفريقيا شماؿاألمازيغ  في 

كىي الٌمغة اٌلتي"تغطي مساحة أربع عشرة دكلة في العالـ، كتشٌكؿ لغة التخاطب  أكركبا"
ٌية... كقد ڤ( كليا ليجات منيا: القبائمٌية، الشمحٌية، الشاكٌية التر157اليكمي")بمعيد، د.ت، ص.

 ـ(. 1995عاـ ) دخمت في الٌتعميـ
   لغة القرآف، التي كصمتنا عف " ىي الٌمغة العربٌية الفصحى :الّمغة العربّية الفصحى

طريؽ الفتكحات اإلسبلمية، كبعدما صٌب فييا القرآف كىًممىو، أصبحت لغةن عالميةن، ككاف 
شعارىا اإلسبلـ، كاٌتخذت ليا حركفان خاصة أضحت عنكافى شخصيتيا. كلقد عيٌدت مف أسس 

لى أٌف "المغة كفي ىذا الٌصدد نشير إ(، 46، ص.2007ـ")بمعيد، الفيـ الصحيح لئلسبل
العربية ليست لغة العرب،  بؿ ىي لغة مشتركة طكرىا المسممكف لذلؾ، نجد كبار عمماء المغة 

ليست لغة ذلؾ مف األجناس، المغة العربية  مف أصؿ فارسي أك ىندم أك تركي أك غير
     عرقية، كليست لغة محصكرة جغرافيا. كىذه المغة انتشرت بانتشار اإلسبلـ كما ىك 

ـ، فيي اقترنت بالديف اإلسبلمي أكال ثـ الحضارة العربية اإلسبلمية التي ليست حضارة معمك 
نما ىي حضارة متعددة الركافد كالمككنات كقد  عرقية أك حضارة مقصكرة عمى أجناس معينة، كا 

غريقية، كفارسية كغةتفاعمت ىذه الحضارة تاريخيا مع حضارات أخرل التيني )الفاس  "يرىا، كا 
إٌف نزكؿ القرآف أكسب الٌمغة العربٌية قيمة  ؛(163، ص. 2007إلسماعيمي العمكم، الفيرم كا

https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 الٌديف اإلسبلمي العتناقيـ  ياكمكانة، فقد تسٌربت إلييا شعكب العالـ، رغبة في تعمم
النصكص  تة "كقد ظير العمـ بيا، كترجمبالغ األىميٌ فظة عميو، ككاف ليذا الٌدخكؿ أثره كالمحا

مف مختمؼ المغات اإلسبلمية أكال، مف الفارسية كاليندية كالتركية، كاإلغريقية العممية إلييا 
كغيرىا. كمف المعمـك أف الناس دخمكا في اإلسبلـ بمكركثيـ كبحمبلتيـ الثقافية. كىـ الذيف 

ىذه القضية أساسية ال المغة العممية. نقمكا عمكميـ إلى العربية، فصارت المغة العربية ىي 
ب عنا، ألف المغة العربية لـ تكف، تاريخيا، لغة عممية، فيي لـ تصبح لغة عممية ينبغي أف تغي

غة المٌ  (، إفٌ 81، ص.2007إال عندما جاء اإلسبلـ")الفاس الفيرم كاإلسماعيمي العمكم، 
ككنيا  ة، فقد ترجمت عمـك أخرل إلييا،مالعاشترؾ فييا بؿ ت ،العرب كحدىـ ة ال تخٌص العربيٌ 
            كعالمٌية في اآلف نفسو. ريـ، كبفضمو اكتسبت مكانة عممٌية،الك ؿ بيا القرآفنز اٌلتي أ غةالمٌ 

  :لـ تنؿ "يحة يرل صالح بمعيد أٌف المغة العربٌية الفص الّمغة العربّية الفصيحة
كضعيا الطبيعي برغـ أٌنيا المغة الرسمية، كالعائؽ فييا كجكد المستكل البسيط )الدارج( كىك 

الحرمة، كىذا ما خمؽ مشكمة الثنائية  مكر االٌتصاؿ بدليا، حيث تتطٌمب مقاـالذم سٌيؿ أ
تستعمؿ الٌمغة العربٌية في ميداف  .(27ص. 2010)بمعيد، "لغة دنيا  المغكية: لغة عميا

 أٌف  بحكـ الكتابةالٌتعميـ، كالخطابات الدينٌية، كاألدبٌية، كلكف كجكدىا يقتصر أكثر عمى مجاؿ 
 ية؛ كقد نتج ىذا عف عٌدة عكامؿ ٌلتي تقـك  بالمياـ، ككنيا تعتمد عمى المشافارجة ىي االدٌ 

غة مستكييف: األكؿ يمثمو تعٌرضت ليا الٌمغة العربٌية مف بينيا عامؿ االستعمار مثبل؛ مٌما كٌلد لمٌ 
 .المستكل  المعيار، كالثٌاني يمثمو المستكل الٌميجي

 ف ىما:ستكيالٌمغة العربٌية م  المستويات الّمغوّية:  -

في الميداف معيار كالذم يستعمؿ "ال لما يسمى بالمستك  أك :المستوى العالي -أ       
الثقافي كالكتب مثبل كفي الكسط اإلعبلمي كبعض الجرائد ككسائؿ اإلعبلـ السمعية كالسمعية 
البصرية، كىذه األخيرة تستعمؿ الفصحى عمى كجو الخصكص في نشرة األخبار، كما نجد 

اؿ المستكل العالي مف الٌمغة العربية في كضعيات التكاصؿ الرسمية كفي بعض أجيزة استعم
 )لكناس ي المساجد إللقاء الخطب كالدركس"في القطاع التربكم كف اإلدارة كالعدالة ككذلؾ
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(؛ كعميو فالمستكل الفصيح يتطٌمب الٌدقة كالٌتركيز؛ ألٌنو ال يستعمؿ في الحياة 37، ص.2007
 نجده حاضرا في األماكف الٌرسمية كالمؤسسات الٌتعميمٌية.  العادٌية، بؿ

بالمستكل الٌميجي أك الٌشعبي كنجده يستعمؿ     أك ما يسمىٌ  :المستوى األدنى -ب        
ستعمؿ في كضعيات التكاصؿ غير الرسمية امة، الطرؽ المقاىي المبلعب....كي"في األماكف الع

صدقاء ...(. فتنحصر الكظيفة التبميغية التكاصمية في ىذه كالحميمية )مثبل في العائمة كمع األ
العاميات، إذ يتـ التكاصؿ بيا بيف جميع شرائح المجتمع كحتى في قاعة الٌدرس في بعض 
األحياف؛ إذ يمجأ األستاذ إلى استعماؿ العاميات لمقياـ بالكظيفة التعميمية، مع العمـ أٌف المغة 

(، إٌف المستكل 38، ص.2007لكناس،  (غة المفترض العمؿ بيا"العربية ىي الٌمغة الرسمية كالمٌ 
بالمستكل الٌشعبي يستعمؿ في الحياة اليكمٌية، ىدفو الٌتكاصؿ بيف       الٌميجي أك ما يسمىٌ 

األفراد، فيك غير دقيؽ، الستعمالو مفردات عامٌية، شائعة، متداكلة بيف البشر عاٌمة، كعمى ىذا 
  لمستكيات الشفكية لمغة كالتي رغـ اختبلفاتيا ال تمنع حصكؿ التفاىـفالميجة ييقصد بيا عادة ا"

بيا، كسٌر ىذه االختبلفات أٌف الٌمغة متى انتشرت في مناطؽ كاسعة مف األرض كتكٌممت بيا 
" طكائؼ مف الٌناس استحاؿ عمييا االحتفاظ بكحدتيا األكلى أمدان   2004)بف أعراب،  طكيبلن

كافي: "فبل تمبث أف تنشعب إلى ليجات، كتسمؾ كؿ ليجة مف  (؛ يقكؿ عمي عبد الكاحد58ص
ىذه الميجات في سبيؿ تطكرىا منيجان يختمؼ عف منيج غيرىا، كال تنفؾ مسافة الخمؼ تتسع 
بينيا كبيف أخكاتيا حتى تصبح لغة متميزة مستقمة غير  مفيكمة إال ألىميا. كبذلؾ يتكلد عف 

يختمؼ أفرادىا بعضيا عف بعض في كثير مف   المغة األكلى فصيمة أك شعبة مف المغات
الكجكه، كلكنيا تظؿ مع ذلؾ متفقة في كجكه أخرل، إذ يترؾ األصؿ األكؿ في كؿ منيا آثاران 

(. كقد كرد في 116، ص.2003كافي،  (تنطؽ بما بينيا مف صبلت قرابة كلحمة نسب لغكل"
ٍيؿي قىٍكـو بكبلميـ ة عف الٌمغة كالٌميجة "فالمعجـ الفصيح مف الميجات العربيٌ  مغةي، كقيًؿ الميجةي: مى

عف قـك آخريف، أك أٌنيا عدكؿ في أسمكب الكبلـ، أك النطؽ، أك في نكع الصياغة التي تيصاغي 
بيا المفردات، كذلؾ في قكـو عف قكـو آخريف، أك في بيئة عف بيئة أخرل مغايرةو ليا.          

شكؿ اختبلؼ يرد عمى عدة مستكيات في لغة      إٌننا نجد ىذا العدكؿى كذلؾ المىٍيؿى عمى 
العرب، كأىـ ىذه المستكيات ثبلثة: المستكل الصكتي، كالمستكل البنائي)في األبنية(، كالمستكل 
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(. كرغـ االختبلؼ المكجكد بيف الٌميجات إاٌل أٌنيا تحٌقؽ 16-15، 2000اإلعرابي" )جمراف، 
مييا تغٌيرات كتحٌكالت، كيعكد ذلؾ إلى أسباب كعكامؿ الفيـ كالٌتكاصؿ؛ فالٌمغة ميما كانت تطرأ ع

نيا السياسية كاالجتماعية، كفي خكاصيا ىذه الجماعات بعضيا عف بعض في شؤك "كاختبلؼ 
الشعبية كالجسمية كالنفسية، كفيما يحيط بيا مف ظركؼ طبيعية كجغرافية، كؿ ذلؾ كما إليو 

يتيا عند غيرىا، كيرسـ لتطكرىا في يكجو المغة عند كؿ جماعة منيا كجية تختمؼ عف كج
النكاحي الصكتية كالداللية كغيرىا منيجان يختمؼ عف منيج أخكاتيا، فتتعدد مناىج التطكر 
المغكم حسب تعدد الجماعات، كال تنفؾ مسافة الخمؼ تتسع بيف الميجات الناشئة عف ىذا 

(، كىذا ما أٌكدتو 121، ص.2003التعدد، حتى تصبح كؿ ليجة منيا متميزة مستقمة " )كافي، 
"تجمع الدراسات المسانية االجتماعية كالجغرافية لبلستعماؿ الفعمي لمغة الٌدراسات كاألبحاث؛ إذ 

   في المجتمع البشرم، عمى أف المجمكعة المغكية التي تنتمي إلى رقعة سياسية كحضارية 
   شترؾ السائد في ليجية متفرعة عف النظاـ المغكم الم ان معينة، عادة ما تستعمؿ أنماط

المجتمع، كما يبدك كاضحا في المجتمعات العربية الحديثة؛ إذ إف ىذه المجتمعات تختمؼ 
باختبلؼ األنماط الميجية التي تعرؼ بيا. كما نبلحظ ذلؾ أيضا في المغة االنجميزية، فيي في 

 حساني) راليا"انجمترا تختمؼ مف حيث األداء الفعمي لكبلـ عف االنجميزية في أمريكا كفي است

، كانطبلقا مما سبؽ ذكره حكؿ ىذيف المستكييف؛ أم المستكل الفصيح، كاٌلذم (63، ص9002
يقصد بو المعيار، كالمستكل األدنى، كاٌلذم يقصد بو المستكل الٌميجي أك الٌشعبي، سنجرم 

  مقارنة بيف الٌمغة كالٌميجة ليتبٌيف الفرؽ بينيما. 
 
 
 
 
 

 



 انهّغاث انًخعاٌشت فً انًجخًع انجسائريّ                     انفصم انثّاًَ:

50 
 

 (60، ص2004)بف أعراب،  يجةالفرق بين الّمغة و المّ  -

 الّميجة         المغة         

 أصؿ. -
يمكف أف تتحٌكؿ إلى ليجة أك  -

 ليجات بفعؿ ظركؼ معٌينة.
 ىي لغة الخطاب الٌرسمي. -
 ىي لغة التعميـ.  -
 أدبيا يعٌد رسميان. -
 كمماتيا ميٌذبة منتقاة. -
 تستعمؿ الجمؿ الطكيمة نسبيان. -
 يعنى فييا بالتركيب.  -

 

 فرع.  -
 كف أف تتطكٌر متحٌكلة إلى لغة.يم -
 ىي لغة السكؽ كالمعامبلت اليكمية. -
 ال تدرس بالمؤٌسسات التعميمية. -
 أدبيا شعبٌي. -
 كمماتيا عفكية شائعة. -
 تعتمد الجمؿ القصيرة بشكؿ كبير.  -
 التراكيب فيو سيمة بسيطة.   -

            

عمييا تعديبلت أك تغيرات ينتجيا  ال يمكف ألٌية لغة أف تبقى عمى حاليا، بؿ تطرأ             
أٌف المغة في حركية دائمة، طبيعية المجتمع؛ فيي بذلؾ كاإلنساف تماما، تنمك كتتطٌكر ذلؾ "

نع اإلنساف أحيانان أخرل، فتنشأ الٌمغة في منطقة معٌينة ثـ يتناقميا أىميا كينتقمكف  أحيانان كمف صي
السياسية كاالقتصادية تطرأ عمييا تغيٌرات بيا إلى مناطؽ أخرل، بفعؿ الظركؼ االجتماعية ك 

(، كفي 61، ص2004)بف أعراب،  مختمفة خاٌصة في المجاؿ الصكتي فتتكلد بذلؾ الميجات"
فاًت الص كتي ًة ال تي تنتمي  ىذا الٌصدد ينبغي لنا أف نشير إلى أٌف الٌميجة ىي "مجمكعةي مف الصٍّ

فاًت  ةو كيشرؾي في ىذه الصٍّ ًة بيذهإلى بيئةو خاص  الم ٍيجًة، كنبلحظي أف   جميعي أفراًد البيئًة الخاص 
ـ   فاًت ال تي تميٍّزي ليجةن عف أخرل تتمث ؿي في االختبلًؼ الص كتٌي في نيٍطًؽ الكمماًت ث ىذه الصٍّ

كم ما ترجعي إلى صفاتو صرفي ةو تتعم ؽي ببنيًة الكىمماًت كصفاتو داللي ةو تتعم ؽي بمعاني الكىمماًت، ك 
فاتي بىعيدىًت الم يجةي عف المُّغًة األٍـّ أك األصؿ الذم انشعبٍت عنو كتصبحي لغةن  كىثيرٍت ىذه الصٍّ
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أك الم يجاًت  بي معيا الت فاىيـ بالم ٍيجًة قائمةن بذاًتيا كيتحق ؽي ىذا عندما نصؿي إلى درجةو يصعي 
بيًر في األىصكاًت كبينيًة الكىمماًت كدالالًتيا" )عٌياد المينبثقًة عف المُّغًة األٍـّ نتيجةن الختبلًفيا الك

(. تتمايز الٌميجة عف باقي الٌميجات األخرل صكتٌيان 1997حٌنا كزكي حساـ الٌديف كجريس، 
      كصرفٌيان، كداللٌيان، كأٌف األفراد اٌلذيف ينتمكف إلى بيئة كاحدة يشترككف في ىذه الٌصفات

   ىذه الٌميجات مف بيئة إلى أخرل، إاٌل أٌنيا تحٌقؽ الفيـ كٌميا، كعمى الٌرغـ مف تمايز
كالٌتكاصؿ، كلكف  في حالة بعدىا عف الٌمغة األـٌ، فإٌنيا ال تؤٌدم الغرض المقصكد؛ كعميو "فإف  

ـى بعيًنيا تبدأي  ىذه الم يجةى أك الم يجاًت ال تي ات خذٍت شكبلن أك طابعنا محمٍّيًّا في إقميـو ميعي فو أك أقالي
ف كانٍت تنتمي إلى فصيمةو ليغكي ةو كاحدةو كمثاؿي ذلؾ  ؿي إلى لغاتو كا  في االشتقاًؽ تدريجيًّا كتتحك 
بعضي المُّغاًت األكربي ًة ًمثؿ الفرنسي ًة كاألسباني ًة كاإليطالي ًة ال تي كانٍت في نشأتيا ليجاتو انبثقٍت 

"  (.1997حٌنا كزكي حساـ الٌديف كجريس،  )عٌياد عف المُّغًة البل تيني ًة األٍـّ

العربٌية؛ كمف بيف  ةة اٌلتي تممكيا الٌمغكانطبلقا مما سبؽ سنحٌدد الخصائص العامٌ               
 :(50-49، ص.2016نذكر بعض منيا ) خكالده،  الخصائص 

 لغة القرآف. .1
 ارتباط الحركؼ بالمعاني. .2
 تمايزىا صكتيان كرمزيان  .3
 المفردات فييا.اتساع معجميا لكثرة  .4
 المركنة كالقدرة عمى الكفاء بمتطمبات العصر. .5
 اشتماليا عمى ليجات ذات مستكيات مختمفة. .6

يقكؿ عبد اهلل الدناف في كتابو نظرية تعميـ الٌمغة العربٌية الفصحى بالفطرة ك              
يتعمؽ بالشؤكف العممية  باإلضافة إلى ككنيا المغة المكتكبة لكؿ ماإٌف الٌمغة العربٌية " :كالممارسة

كالثقافية كالصحافية كالتربكية في الببلد العربية في عصرنات الحاضر، كىي المغة السادسة 
(؛ كعميو يجكز لنا القكؿ: إٌف الٌمغة 61، ص.2014،المعتمدة في ىيئة األمـ المتحدة")الدناف

كنحكيىا، كلكنيا ناميةه  يثي صرفيياخالدةه بخمكد القرآًف الكريـ، كىي ثابتةه ال تتغيير مف ح" العربٌية
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كؿٍّ ما يستجدُّ مف حاتييا. لذلؾ تستطيعي استيعابى مف حيثي ألفاظييا كتراكيبييا كمصطم متطكرةه 
المعارًؼ اإلنسانية، بما فييا مف خصائًص االشتقاًؽ كاإلبداًؿ كالنحًت كالمجاز كالتعريًب 

ىذه التجربة عندما استكعبت الحضارةى معانييا. كقد تمكنت مف اجتياز مثؿ  تً كتطكر دالال
         (37ق، ص1418-ـ 1997)أبك مغمي، "اإلسبلميةى كما تمت ترجمتيو مف عمـك األقدميف

إٌف مثؿ ىذا المستكل سيدرج في المستكل الفصيح أك )المعيار(؛ ككنو  يعٌبر عف الٌدقة، لكثرة 
 ألدنى أك المستكل الٌميجي.مفرداتو، كيستعمؿ في المجاؿ العممي، عمى عكس المستكل ا

  مجاؿ استعماليا  أك ما تدعى بالعامٌية أك الٌميجة؛ حيث يككف: العربّية الّدارجة
      ذلؾ أف  المستكل الٌميجي، يككف أدنى مف المستكل  ضٌيقا، يقتصر عمى المشافية

عمى عكس  ،ةسميٌ الفصيح؛ كىذا األخير يتطٌمب الٌدقة كالمنطؽ، إذ يستخدـ في اإلجراءات الرٌ 
  المستكل العامٌي؛ فيك صالح لمممارسة اليكمٌية، ككنو يقـك بتحقيؽ الحاجيات الٌضركرٌية.

   كتابو التدريس بالمغة العربية الفصيحة كفي ىذا الٌصدد يقكؿ سميح أبك مغمي في          
          امرئو أف "إف كجكدى مستكييف لمغة الكاحدًة معركؼه لدل األمـ، فبل يمكفي أف يدكرى بخمًد 

يخاطبي بائعى الخضاًر في لندف بمستكل لغًة األدًب كالعمـ، كمثمو الفرنسي  -مثبلن -االنجميزم  
(، كيمكف أف نكضح 34، ص.1997ي، أبك مغم)كاليكناني كاألمريكي، ككذلؾ العربي"

  بالٌشكؿ اآلتي: المستكيات الٌمغكية
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 ّثل المستويات الّمغوّية( يم01رسم رقم: )          

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 ة ــــــــــــــــــــــغـــمّ لا

المستوى الفصيح 
أو         
 المستوى العاليّ 

مستوى العامي ال
أو          
 المستوى األدنى
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  :مف انحدرت التي الركمانسية المغات أحد"تمثؿ الٌمغة الفرنسٌية  الّمغة الفرنسّية 
 ةالفرنسيٌ  تتككفك" ).67.ص ،2005/2006قدكر،( "ميبلدم التاسع القرف في العامية البلتينية

المغة  تطكر فإف لذلؾ( savanteالمتعمميف ) أك الخاصة لغةك  ،(populaire)العامة لغة مف
 أصميا يعكد التيك  األجنبية المغات مف المقترضة األلفاظ مف الكثير ىناؾ أف أثبت الفرنسية
 عمؿ الٌمغة الفرنسٌية في المدارستست ).67.،ص2005/2006)قدكر، "البلتينية إلى أساسا

حتؿ استعماالت كاسعة، بدليؿ أٌف ذلؾ تكمراكز الٌتككيف الميني، كالجامعات، كالٌصحافة؛ فيي ب
 بعد االستقبلؿ. أك قبؿ ذلؾ االستعمار قد فرض لغتو عمى الٌشعب الجزائرم سكاء أكاف

نمٌثؿ ذلؾ يشيد ممارسات لغكٌية متعٌددة، ك  مٌ أف المجتمع الجزائر  مما سبؽ نمحظك              
 بالٌشكؿ اآلتي:  
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 الجزائريّ  عمارسات الّمغوّية في المجتم( يمّثل الم02رسم رقم: )   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الممارسات الّمغوّية في الجزائر

 الّمغة الفرنسّية الّمغة المازيغّية الّمغة العربّية

الّمغة العربّية 
 الفصحى

 

الّمغة العربّية 
 الفصيحة

الّمغة العربّية 
 الّدارجة 

اوّية الّميجة الشّ 
         

رقّية  الّميجة التّ  
    

 

الّميجة المزابّية  
      

 

محبّية الّميجة الشّ 
       

 

ة اّلمغة الخاصّ 
 فينأو لغة المثقّ 

 ةالّمغة  العامّ 
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 .(9، ص.2004بمعيد، ) :ذم كضعو صالح بمعيد ما يأتيصنيؼ الٌ كحسب التٌ        

  المغػػات ذات االنتشػػار الكاسػػع: العاميػػات أك الػػدارجات العربيػػة، كىػػي متنٌكعػػة كلكٌنيػػا  .1
 سـ مشتركة.تتحٌكـ إلى قكا

 المغات المحمية: األمازيغية بمختمؼ تأدياتيا كليجاتيا. .2
 .المغات الكبلسيكية: العربية الفصيحة كالمغة الفرنسية .3

 ويمكن أن نمّثل ذلك بالّشكل اآلتي:       
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 في الجزائرات الّمغ( تصنيف 03رسم رقم: )          

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   

 

 

ّيةالسككال اتالّمغ ّيةمحمال اتالّمغ             الّمغات  
 الواسع شارتذات االن

 في الجزائرـــــــات الّمغ

 العربّية الفصيحة

الّمغة الفرنسّيةو     

      المازيغّية 
 بمختمف ليجاتيا

           العاميات
            أو

 الّدارجات العربّية



 انهّغاث انًخعاٌشت فً انًجخًع انجسائريّ                     انفصم انثّاًَ:

58 
 

      عنيا مستكل ثاف دتكلٌ نمحظ أٌف الٌمغة العربٌية الفصيحة قد  قسيـكمف خبلؿ ىذا التٌ       
ال يمارس إاٌل عمى مستكل الكتابة، في حيف نجد الٌمغة الفرنسٌية  المعياركىك الٌدارجة ذلؾ أٌف  

الستعمار، أٌما الٌمغة المازيغٌية عمى باعتبارىا تمٌثؿ لغة ا ،أدرجت ضمف الٌمغات الكبلسيكٌية
كانطبلقا مما سبؽ ة، محٌية.... تعتبر مف الٌمغات المحميٌ اختبلؼ ليجاتيا الٌشاكية المزابٌية الشٌ 

 .االكضع الٌمغكم في الجزائر يشيد تعٌددا كتداخبل لغكيٌ  أفٌ يتبيف 

 لٌشكؿ اآلتي:با الٌمغكم في الجزائر الكضعكانطبلقا مما سبؽ يمكننا أف نمٌخص        
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 يالجزائر  المجتمع في( الواقع الّمغوي 04رسم رقم: )         

 

 
 

 

 الوضع
اللغوي 
 اجلزائري

 الّمغة
 المازيغّية

(القبائمّية)  

العربّية 
 الّدارجة

 الّمغة
 الفرنسّية

 الّمغة

 العربّية       
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مف بيف أشكاؿ الممارسات : أشكال الممارسات الّمغوّية في المجتمع الجزائري-2
 الٌمغكية في المجتمع الجزائرم نذكر ما يأتي:

  ر بظكاىر مختمفة كظاىرة الٌمغة ظاىرة اجتماعية، تتأثٌ  إفٌ  :االحتكاك الّمغوي
مف باب التقارب كاالحتكاؾ بيف المغات، كينجـ عف ذلؾ "االحتكاؾ الٌمغكم، كاٌلتي ىي 

استعماؿ مصطمحات أك أساليب لغة في قالب لغة أخرل كأثناء االحتكاؾ تأخذ المغات مف 
 بعضيا البعض. كىذه سٌنة المغات التي يستعمميا شعب مف الشعكب، بغرض التكاصؿ، أك
بغرض التمٌدف، كما يمحؽ ذلؾ مف الكسائط المعاصرة التي تفرض بعض األنماط 
كالمصطمحات. كعادة أٌف االحتكاؾ يحصؿ في البداية عف طريؽ تكظيؼ أصكات أجنبية، ثـٌ 

 2012بمعيد،)ألفاظ مفردة، كأحياننا يجمب بعض المسكككات المغكية مف لغة أجنبية"
كف لمغات أف تحتؾ عند المتكٌمـ نفسو الثنائي الٌمغة ، إضافة إلى ما قيؿ "يم(307-306.ص

أك المزدكج الٌمغة الذم يستعمؿ لغتيف أك أكثر يككف قد اكتسبيما مف قبؿ؛ ألٌف الفرد في 
استعمالو اليكمي لمغات التي يعرفيا، يأخذ عناصر كأساليب مف نظاـ لغكم، كيكٌظفيا في نظاـ 

غة أخرل دكف المساس بثكابت النظاميف، فيحدث لغكم آخر، فيعٌبر بمغة باستعماؿ عناصر ل
(، ككنتيجة ليذه الٌظاىرة برزت 70، ص.2002)أكشيش، ىناؾ تداخؿ بيف األنظمة الٌمغكية"

ظكاىر عٌدة مف بينيا الٌتعاقب الٌمغكم، المزج الٌمغكم )الخمط(، الٌتيجيف الٌمغكم.......كغيرىا 
 مف الٌظكاىر اٌلتي تأٌثرت بيا الٌمغة.     

 Codeإٌف الٌتعاقػػػب الٌمغػػػكم ىك"ترجمػػػة لممصػػػطمح االنجميػػػزم " التعاقـــب الّمغـــوي:.1 
switching" "  كلػو تسػميات بالٌمغػة الفرنسػيةChangement de code" ،"Alternance 
de code أك "Alternance codique".  أٌمػا ترجمتػو إلػى الٌمغػة العربيػة فيػي متعػددة كػذلؾ

 2007)لكنػػاس،  اكب الٌمغػػكم" التحػػكؿ الٌمغػػكم" ك"االنتقػػاؿ الٌمغػػكم"منيػػا: "التعاقػػب الٌمغػػكم" "التنػػ
(؛ كانطبلقا مٌما سػبؽ ذكػره، نمحػظ أٌف الٌترجمػة عنػد الفرنسػييف مختمفػة كمتعػٌددة؛ كعميػو 40ص.

   .سيؤٌثر ذلؾ حتما عمى الٌترجمة العربٌية
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رةه ليغكي ػػػػةه شػػػػائعةه بػػػػيف "ظػػػػاى التحػػػػٌكؿ الٌمغػػػػكم كرد فػػػػي معجػػػػـ الٌمسػػػػانيات الحديثػػػػة، أفٌ            
ؿي المتكمٍّـ فجأةن، كيىستعمؿي عبارةن أك جممةن أك أكثرى بمغةو  الميتىكمٍّميف بمغتىٍيف أك ليجتىٍيف عندىما يتحك 

(، أك ىك ذلؾ "االنتقاؿ مػف لغػة 1997أك ليجةو أخرل" )عٌياد حٌنا كزكي حساـ الٌديف كجريس، 
كىػذه الٌظػاىرة نجػدىا عنػد  (،40، ص.2007كنػاس، )ل إلى أخرل أك مف تنٌكع لغكم إلى آخر"

المػػتكٌمـ الٌػػذم يسػػتعمؿ لغتػػيف أك أكثػػر؛ حيػػث يمكػػف لػػو أف ينتقػػؿ مػػف لغػػة إلػػى أخػػرل  فيسػػتخدـ 
عبػػارة أك جممػػة أك أكثػػر، كمػػا يقػػاؿ عػػف الٌمغػػة يقػػاؿ أيضػػا عػػف الٌميجػػة، كعمػػى ىػػذا بإمكانػػو أف 

 ات.ٌشخص المزدكج، كالمتعٌدد الٌمغيستعمؿ نظاميف لغكييف أك أكثر، كيحدث ذلؾ عند ال

 Le mélange أك ما يسٌمى بالخمط الٌمغػكم، كيقابمػو بالٌمغػة الفرنسػٌية " :المزج الّمغوي.2
de code ٌغػػة ال يمكػػف أف تبقػػى عمػػى حاليػػا؛ فيػػي تتغٌيػػر بفضػػؿ عكامػػؿ خارجيػػة أك أٌيػػة ل "إف

مػف  -المجتمع المختمفيف داخمية، كىذه األخيرة تحدث "بفعؿ استعماؿ المغة مف طرؼ أعضاء 
كىػػذا االسػػتعماؿ يػػؤدم إلػػى ظيػػكر تنكعػػات كمسػػتكيات  -حيػػث الطبقػػة االجتماعيػػة أك الثقافيػػة

 2007)لكنػػػاس،  أك التركيبػػػي" داخػػؿ المغػػػة الكاحػػػدة، إمػػػا عمػػػى المسػػتكل الصػػػكتي أك الصػػػرفي
 )لكنػػػاس كيقصػػػد بػػػو أيضػػػا "تحكيػػػؿ الكحػػػدات المغكيػػػة الدالػػػة مػػػف نظػػػاـ إلػػػى آخػػػر" (،43ص.

بتداخؿ المستكيات الٌمغكٌية داخؿ الٌمغة الكاحدة بفعؿ يحدث المزج أك الخمط  (.43، ص.2007
كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى اخػػتبلؼ المسػػتكيات الثقافٌيػػة  ،متعػػٌدد لمغػػات فػػي المجتمػػع الكاحػػدال ؿاالسػػتعما

   لمطبقات االجتماعٌية. 

ىك"كبلـ خميط ينتج في ك اليجيف الٌمغكم، أك ما يدعى بالخميط الٌمغكم :اليجين الّمغوي.3
العػادة فػي مجتمعػات خمػػيط، أك فػي الٌتجمعػات التػػي تحصػؿ فػي البمػداف التػػي تفػد إلييػا العمالػػة 
       األجنبيػػػػػة، كيحصػػػػػركف فػػػػػي تجٌمعػػػػػات سػػػػػكانية خاصػػػػػة، كعػػػػػف طريػػػػػؽ احتكػػػػػاكيـ تظيػػػػػر لغػػػػػة 

مجػٌرد نيـ، كىي مزيج/ ىجيف مستكحاة مف أىٍلسيف الساكنة، كيجمع بيف تمؾ الكممات الٌنغمة كالتر 
 2012بمعيػػػد،)ٌكـ إلػػػى قكاعػػػد كاعيػػػة مػػػف منتػػػكج لغػػػة كاحػػػدة" تحػػػقػػػامكس محػػػدكد األلفػػػاظ، ال ي

أم أٌف اليجيف ليس لو نظاـ خاص بو، فيك عبارة عػف خمػط الٌمغػات، تػأثر (، 309-308.ص
 pidginizationالشػػعكب المختمفػػة، فأصػػبح مزيجػػا مػػف الٌمغػػات "كفػػي مرحمػػة التيجػػيف  تبثقافػػا
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، تنػػػتج كممػػػات جديػػػدة، يػػػنجـ بعضػػػيا عػػػف اسػػػتعارة كممػػػات مػػػف المغػػػة creolizationكليػػػد كالت
خضاعيا لمصيغة التي تقبميا المغة المستعيرة، فمف ذلػؾ مػثبلن كممػة    automobileاألخرل، كا 

، كمثػػؿ "تمفػػزة" األجنبيػػة أصػػبلن، كالتػػي ةالبلتينيػػ  mobilosاليكنانيػػة ك  autos المككنػػة مػػف 
 يجيف ىػك نػكع مػف التٌػداخؿ الٌمغػكمفالتٌ  (.671، ص.2008لعربي" )أستيتية، أخضعت لمكزف ا

 يحصؿ عف طريؽ خمط الٌمغات فينتج بذلؾ مزجا لغكٌيا. 

  )الّتداخل الّمغوي: تعريفو )لغة واصطالحا 

األيمكر: تىشابيييا كالتباسييا  تداخيؿي "د في لساف العرب البف منظكرور لغة: - أ
 2010 ،منظكر فاب)في لكف" ٍخمة في المكف: تخميط أىلكافكدخكؿي بعضيا في بعض. كالدٍّ 

ؿ بو" "كتىدىخ ؿ الشيءي " .)دخؿ دةما دىخى ؿ يىٍدخيؿ ديخيكالن كتىدىخ ؿ كى الدُّخيكؿ: نقيض الخركج، دىخى
ؿ  ٍمتي البيت"قميبلن قميبلن أم دىخى مىني منو شيء. كيقاؿ: دىخى    2010 ،منظكر بفا)، كقد تىدىاخى

ٌدؿ عمى أٌنو تداخؿ األمكر تعني التباسيا كعدـ كضكحيا، كخمط شيء بآخر ي ؛ أم)دخؿ دةام
 ليس مف الٌسيؿ أف نفرؽ بيف الٌشيئيف ألٌنيما متداخبلف.    دخؿ كامتزج بو، ك 

و "مصطمح حديث ظير مع الدراسات يعرفو صالح بمعيد عمى أنٌ  :اصطالحا -ب
أشكاؿ االحتكاكات المغكية أم كٌؿ  ، كيعنكف بو مختمؼInterférenceالمسانية الحديثة 

أشكاؿ المزج بيف المغات سكاء عمى مستكل األلفاظ المفردة، أك عمى مستكل التراكيب 
فالتداخؿ الٌمغكٌم يقـك عمى استعماؿ ألفاظ أك  (.62، ص.2007كاألساليب" )بمعيد، 

 معرفي بيف" تبادؿ التأثير أك التبادؿ التراكيب لغة ما كتكظيفيا في لغة أخرل، أك ىك
كىك          :االٌتجاه متبادال لغة أ. كىنا يككف لغة ب في لغتيف: لغة أ في لغة ب /

دخاليا أخرل، بشرط كجكد المغتيف في عقؿ  في لغة اٌتجاه الفرد إلى استعماؿ لفظة لغة كا 
أحدىما نطقا أك كتابة. كيحدث عند الثنائي المغة، بحيث يعمؿ عمى اختيار  بإنتاجالمتكمـ 

 2007)بمعيد، " Le choix du codeمغة دكف لغة تتحٌكمو مكاقؼ معٌينة أثناء حديثو ال
تأخذ مف  )س(غة مٌ لا؛ يتبيف مف خبلؿ ىذا الٌنص أف الٌتداخؿ يحدث بيف لغتيف ف(62ص.
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غة )س( فيي عممٌية تأثير مٌ الكالعكس صحيح؛ أم أٌف الٌمغة )ع( تأخذ مف  )ع(غة مٌ ال
 مكف أف نمثؿ ىذا بالٌشكؿ اآلتي:متبادؿ بيف الٌمغتٌيف، كي

 

  

 

 

 

 

 

يرل عمي القاسمي أٌف "التداخؿ المغكٌم بكصفو انتقاؿ عناصر مف لغة )أك ليجة(        
إلى أيخرل، في مستكل أك أكثر مف مستكيات المغة: الصكتية كالصرفية كالنحكية كالمفرداتية 

ـٌ إلى المغة الثانية أك بالعكس، كسكاء أكاف مف لغة األي  ؿكالداللية كالكتابية، سكاء أكاف االنتقا
(؛ نفيـ مف خبلؿ المقكلة أٌف 77، ص.2010ىذا االنتقاؿ شعكرٌيان أك ال شعكرٌيان" )القاسمي، 

المتكٌمـ أثناء الٌتحدث مع اآلخريف، ينقؿ كممة مف الٌمغة األـٌ مثبل إلى الٌمغة اٌلتي يتحٌدث بيا 
 كيات الٌمغكٌية صرفٌية أك نحكٌية.......كالعكس يصٌح، كيظير ذلؾ في المست

نكع مف االزدكاجية، تحصؿ عند مزدكجي المغة، حيث ينتقؿ مف " كاالنتقاؿ الٌمغكم ىك     
لغة إلى أخرل، كأٌنو انتقؿ مف مستكل إلى آخر، كىذا بسبب الشرح أك المقاـ أك الحاؿ" 

لمنشأ النصيب األكفر في كنجد صالح بمعيد يقكؿ "كتأخذ لغة ا .(306.ص ، 2012بمعيد،)
فرض أنماطيا كدالالتيا عمى المغة المغزٌكة أك الثانية، بؿ تككف عاداتيا طاغية في أكثر مف 
مكقؼ، كيظير ىذا في لغة المترجـ الذم يستعمؿ لغتيف، فنراه ينحاز إلى لغة نتيجة صمكد 

 الّمغة

 )ع(

 

 

 

 

الّمغة 
 )س(

 

 

 _-
)(ç 
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معجـ ار إليو ، كىذا ما أش(124 ، ص.2009)بمعيد،  العادات المغكية في المغة األكلى"
، كاٌلذم "يعني الميصطمحي المشكبلًت مٌتداخيؿ المُّغىكمُّ إذ قٌدـ مفيكما كاضحا ل ؛المسانيات الحديثة

أك الت داخبلًت  المُّغكي ةى اٌلتي تظيير عند تعمًُّمنا المُّغةى الثانيةى ألف  كبل  من ا عندىما يكتسبي المُّغةى 
ًؿ األـٌ إن ما يكتًسبييا دكفى معرف ةو ألنماطو لغكي ةو سابقةو يمكفي أف تتداخؿى معى المُّغًة اٌلتي نتعم مييا ألك 

ـى المُّغًة األجنبي ًة أك الثٌانيًة بعدى أٍف  ن ما يكاجو متعمٍّ ـي الٌمغًة األـٌ كا  مر ةو، كىذا أمره ال يكاجييو متعمٍّ
ٍرفي ةي كالت   كتي ةي الص  ٍت في ذىًنو األنماطي الص  أك األٍـّ، نبلًحظي ىذا الت داخيؿى  ركيبي ةي ًلمُّغًة األكلىرسخى

ا في األىداًء الص كتيٍّ لمتكمٍّـً المُّغًة العربي ًة مف األكربٌييف اٌلذم اكتسبى عاداتو  المُّغكم  كاضحن
ٍكتيٍّ لمغتًو األٍـّ  ةن بالنٍّظاـً الص  "الٍّتي أصبحٍت جزءنا مف سيمكًكو ا نيٍطقي ةن خاص  ـٌ )عٌياد  لمُّغكمٍّ العا

 الٌمغة الثانٌيةيتعٌمـ ذم متكٌمـ الٌ ال كيظير ىذا عند(، 82ص.،1997حٌنا كحساـ الٌديف كجريس، 
ماع إليو تدرؾ ستفبمجرد االألٌنو اكتسب لغتو األكلى، الٌمغة األـٌ، فتراه يسير عمى ىذا الٌنمط،  

، أك يمستكل الٌصكتالعمى ذلؾ أكاف سكاء  ،أدخؿ تعديبلت عمى بعض العناصر قد بأٌنو
 أك الٌتركيبي.  ،يالمٌفظ

كما يككف االنتقاؿ الٌمغكم  كذلؾ عند المتكٌمـ أثنػاء حديثػو، فكثيػرا مػا يمجػأ إلػى اسػتعماؿ       
 عناصر ينقميا مف الٌمغة الفرنسٌية إلى الٌمغة التي يتحدث بيا.  

 ًوارج عي التّذاخالخ اللّغىَّح: -خ

 سخح إلً الفشًغُّح:االًتقال هي الّذا 

   examen وقيال غدوة  نديرو 

 

     

                   

 الّمغة الفرنسّية        العربّية الّدارجة                    
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 الفرنسّية إلى العربّية الّدارجةالّمغة تدخل    

 

 

 

 

 

 

 

 

  االًتقال هي العشتُّح الفصُحح إلً الّذاسخح  

 غدوة  ىناك اجتماع                      

 

 

               

 العربّية الفصيحة     العربّية الّدارجة             

 

 الّمغة

  ة الفرنسيّ 

 ب

العربّية 
 الّدارجة

 أ
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 تدّخل العربّية الّدارجة إلى الّمغة العربّية الفصيحة   

 

 

 

 

 

 

  

 

 االنتقال من الّمغة الفرنسّية إلى العربّية  الّدارجة  

   La  semaine prochaine             حنونمت    

 

 
 
 

           ّدارجةالعربّية ال             الفرنسّيةلّمغة                  
                                                                

   ّمغة ال
عربّية ال

      ةالفصيح
أ   

 

العربّية 
 الّدارجة

 ب
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 تدخل العربّية الّدارجة  إلى الّمغة الفرنسّية        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لّغح العشتُّح الفصُححاالًتقال هي الّذاسخح إلً الفشًغُّح إلً ال 

 

 جوان 02قبل   examen   lesحبيت نديرو 

 

 

               

 الّدارجة         الّمغة الفرنسّية       الّمغة العربّية الفصيحة                       

العربّية 
 الدارجة

 ب

الّمغة 
 الفرنسّية

 أ
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ــة - ــة الّمغوّي تعنػػي كجػػكد مسػػتكييف لغػػكييف ينتميػػاف إلػػى لغػػة كاحػػدة المسػػتكل العػػالي : الثنائّي
و المستكل الفصيح، كاٌلذم يسمى بالمعيار، أٌما المستكل اآلخر يمٌثمو المسػتكل األدنػى، كىػك يمثم

المسػػػتكل الٌميجػػػي،  أك العػػػامي أك مػػػا يسػػػمى كػػػذلؾ بالمسػػػتكل الٌشػػػعبي، الػػػٌنمط األٌكؿ نجػػػده فػػػي 
ادٌيػػػة، اإلجػػػراءات الٌرسػػػمٌية كالخطابػػػات الٌدينٌيػػػة، كالػػػٌنمط الثٌػػػاني يسػػػتعمؿ فػػػي الحيػػػاة اليكمٌيػػػة الع

كػػػػالحكارات اٌلتػػػػي تجػػػػرل مػػػػع األصػػػػدقاء، كالٌنقاشػػػػات العائمٌيػػػػة، كعمػػػػى ىػػػػذا فالثٌنائٌيػػػػة يقصػػػػد بيػػػػا 
"الكضعية المغكية التي يحصؿ فييا الكبلـ عف مكضكع ما حسب المقاـ كالمكاف بتناكب بيف لغة 

( يتبػػيف مػػف 97، 2001)ساسػػي،  بالفرنسػػية(" diglossieكليجتيػػا كىػػي التػػي تقابػػؿ مصػػطمح )
خبلؿ ىػذا الػٌنص، أٌف الثٌنائٌيػة مػا ىػي إاٌل اسػتعماؿ يحصػؿ لمفػرد المػتكٌمـ حينمػا ينتقػؿ مػف الػٌنمط 

ــام المعيػػارم إلػػى الػػٌنمط األدنػػى، كىػػذا بحسػػب المقػػاـ الٌػػذم يكػػكف فيػػو، كعمػػى ىػػذا  قيػػؿ  لكــل مق
 لإذ ينتقػػؿ المػػتكٌمـ مػػف مسػػتكل إلػػى آخػػر؛ كػػأف ينتقػػؿ مػػف المسػػتكل الفصػػيح إلػػى المسػػتك  .مقــال

إٌف الثٌنائٌية الٌمغكٌية "تخٌص تعٌدد المستكيات الٌمغكية داخػؿ إطػار الٌميجي؛ ألٌف المقاـ يفرض ذلؾ. 
لغػػػكم كاحػػػد، كاعتمػػػادا عمػػػى ىػػػذا التحديػػػد نقػػػكؿ إٌف المجتمػػػع الجزائػػػرم يتسػػػـ بيػػػذه الظػػػاىرة؛ أم 

نطػاؽ مستكل راؽ يستعمؿ في المجػاؿ الفكػرم كاألدبػي )الفصػحى( كمسػتكل آخػر يسػتعمؿ عمػى 
المحيط العائمي كاالجتماعي )العامية الجزائرية التػي تضػـ عػدة ليجػات تتػكٌزع عمػى عػدد منػاطؽ 
الجزائػػر المختمفػػة(، فانتقػػاؿ المػػتكٌمـ الجزائػػرم مػػثبل مػػف المسػػتكل العػػامي إلػػى المسػػتكل الفصػػيح 

يػػػة" يشػػػٌكؿ لنػػػا ثنائيػػػة لغكيػػػة )عامية/فصػػػحى(؛ ألٌنػػػو اسػػػتعمؿ مسػػػتكل مػػػف مسػػػتكيات الٌمغػػػة العرب
(، كالثٌنائٌيػػػة الٌمغكٌيػػػة ىػػػي خاصػػػٌية اجتماعٌيػػػة؛ أم تحػػػدث عمػػػى 65-64، ص.2002)أكشػػػيش، 

 المستكل االجتماعي.

يقكؿ عمار ساسي فػي كتابػو المسػاف العربػي كقضػايا العصػر: "كيقابػؿ  :االزدواجّية الّمغوّية -
زدكاجٌيػػػػة ( كاال96، 2001)ساسػػػػي،  "bilinguismeمصػػػػطمح االزدكاجيػػػػة فػػػػي المغػػػػة الفرنسػػػػية 

تعٌرؼ عمى أٌنيا "استعماؿ نظاميف لغكييف في آف كاحد، لمتعبير أك لمشرح كىػك نػكع مػف االنتقػاؿ 
مف لغة ألخرل. كىػذا مكجػكد كظػاىرة لغكيػة اٌتصػالية فػي الشػعكب التػي خرجػت مػف االسػتعمار" 

ديثػو ينتقػؿ (؛ كانطبلقا مف ىذا التعريؼ؛ يتبٌيف لنػا أٌف المػتكٌمـ أثنػاء ح306.ص،  2012بمعيد،)
مػػػف لغػػػة إلػػػى أخػػػرل، كػػػأف يسػػػتعمؿ لغػػػة مػػػا كانتقالػػػو إلػػػى لغػػػة  أخػػػرل؛ أم اسػػػتخدامو لنظػػػاميف 
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مختمفػػيف، كاسػػتخدامو لٌمغػػة العربٌيػػة، كانتقالػػو إلػػى الٌمغػػة المازيغٌيػػة )القبائمٌيػػة( مػػثبل، أك اسػػتعمالو 
 لمعربٌية كانتقالو إلى الفرنسٌية...

  (:69، ص.2002" )أكشيش، والثنائّية الّمغوّية مقارنة بين االزدواجّية الّمغوّية -

 االزدواجية الّمغوية الثنائية الّمغوية   
استعماؿ المجتمع لمستكييف  .1

مف التعبير ينتمياف إلى لغة كاحدة 
 كنظاـ لغكم كاحد )العامية/الفصحى(

 

.استعماؿ المجتمع لمغتيف مختمفتيف ليس 1
 لغكم كاحد )العربية/الفرنسية( نظاـليما 

 )العربية /األمازيغية( )األمازيغية/الفرنسية(

قاؿ الفرد مف الفصحى إلى  انت .2
اؿ نمط ستعمالعامية أك العكس ىك ا

غة العربية )مستكل مف مف أنماط المٌ 
 مستكيات الٌمغة العربية(

 

. انتقاؿ المتكٌمـ مف الٌمغة العربية إلى 2
الفرنسية أك األمازيغية ىك انتقاؿ مف مستكل 

لغة إلى مستكل آخر ينتمي إلى  ينتمي إلى
 لغة أخرل

 تككف جماعية  .3
 

 .تككف فردية أك جماعية3

يمكف لمثنائي الٌمغة أف يمتـز  .4
 بمستكل كاحد في التعبير 

 

.ال يمتـز مزدكج الٌمغة بمغة كاحدة في 4
 غالب األحياف

أساس التداخؿ بيف نظاميف  .5
 متساكييف

 

 .أساس التداخؿ بيف نظاميف مختمفيف5
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 كاحد( سافل  مف أكثر )استعماؿ بأٌنو يرل عمى القاسمي ")التعٌدد المغكم( :ّتعدد الّمغويال -
 أك سة،س  مؤ ك أ بشخص،  ؽيتعمٌ  االستعماؿ ىذا أكاف سكاء كاحدة، لغة مف أكثر استعماؿ أم

 أك المغة، ٌددمتع شخص :فنقكؿ ذلؾ. شابو ما أك معجـ، أك األقطار، مف قيطر أك تعميمي، نظاـ
 كالجمع المثنى بيف ٌرؽتف التي المغاتف أ مبلحظة مع) المغة. ٌددمتع معجـ أك المغة، ٌددمتع بمد

 تعريؼيمكف إذف ( 1)القاسمي، دت، ص. مف لغتٍيف.(" أكثر استعماؿ عمى المغة( ٌدد)تع تطمؽ
أكثر مف لغتيف  لغات عٌدة، كأف يستعمؿ الفرد أك ممارسة استعماؿ الٌتعدد الٌمغكم عمى أٌنو 

ك"مصطمح ييستخدـ في عمـ المغة كى، ىدفو ليعٌبر عف أغراضو الخاٌصة، قصد الكصكؿ إلى
االجتماعي لئلشارة إلى المجتمع المغكم الذم يستخدـ لغتيف أك أكثر، كما يشير إلى الشخص 

 2017دم المغة" )الغازم كالسرتي، الذم يككف لديو ىذه القدرة، كىك بيذا يقابؿ مصطمح أحا
 في ليس كبير باىتماـ (Multilingualism ) "حظي مفيـك "التعددية المغكية"، كقد (223ص.

 غير دكائر خبلؿ مف كلكف فقط، االجتماعي المغة عمـ أدبيات خبلؿ األكاديمية مف الدكائر
التنمية  كقضايا المغكية التعددية مفيـك بيف العبلقة الكطيدة إلى نظران  كذلؾ أيضان، أكاديمية
"كليس التعٌدد المغكم  إضافة إلى ما عرضناه  يمكف القكؿ (124،ص2014،)محمكد" كالعكلمة

كضعا خاصان، كليس مقصكران عمى مناطؽ  –خبلفا لما يمكف لمبعض أف يتصك ره  –
مخصكصة، كال ىك ًسمةه مف سمات العالىـ الثالث عمى كجو التحديد، أك مف سمات البمداف 

خاصٌية تشترؾ  مقكلة نرل أٌف التعٌدد الٌمغكم ىيمف خبلؿ ال (77، ص.2008، )كالفي النامية"
 يفتقر اأك مجتمعن  اأف نجد فردن فيو البمداف النامٌية، كالمتطٌكرة عمى حد سكاء؛ فمف الٌصعب جدا 

 "كالمتأمؿ لمخريطة المغكية لمجزائر يصادؼ تعٌددنا لغكيان مشكبان بازدكاجية ىذه الٌظاىرإلى 
. كيعني ذلؾ أٌف (71، ص.2004 )الصب، تعٌددة "مت كليجا كجكد لغات كيبلحظ، خاصة

كالفرنسٌية  ،كاستعماؿ المجتمع لمعربٌية الفصيحة متعٌددة الجزائر تشيد ممارسات لغكٌية
 .متنٌكعة أخرل ميجاتاستعماليا ل إضافة إلى، غٌيةيكالماز 

االنفتاح  منيا:كثيرة نتيجة عكامؿ  ككى ،إٌف الٌتعدد الٌمغكم مكجكد في كؿ بمداف العالـ    
عىمىوي  ذم أٌثر عمى الفردالٌ  يمارس لغات أجنبٌية، يضاؼ إلى ذلؾ  عامؿ آخر يتمٌثؿ في  مٌما جى

يمحؽ بالٌمغة ضررا يؤدم إلى المساس  ؛يعٌد عامبل خطيراألٌنو  ؛االستعمار بمختمؼ أنكاعو



 انهّغاث انًخعاٌشت فً انًجخًع انجسائريّ                     انفصم انثّاًَ:

71 
 

ألٌنو  ؛لجزائرمفرض لغتو عمى الٌشعب افي مثؿ ما قاـ بو االستعمار الفرنسي  ،باليكٌية الكطنٌية
يقكؿ عبد اهلل شريط   ة حسب، بؿ ىي صكرة كجكد األمٌ ك كاصؿ الٌمغة ليست كسيمة لمتٌ  أفٌ  ـى مً عى 

المغة ال بد ليا مف مجتمع كالمجتمع ال بد لو مف "في كتابو نظرٌية حكؿ سياسة التعميـ كالتعريب 
كة عمى البقاء لغة يعيش كؿ منيما مف اآلخر كيتغذل منو كيتفاعؿ معو كيكسب منو الق

مف  ،ففي مثؿ ىذه الحالة تككف الممارسة ظاىرة سمبٌية  ،(25، ص.1984كالتطكر" )شريط، 
شػأنيا أف تؤدم  إلى الفناء كالٌزكاؿ؛ كالغرض مف ذلؾ "جعؿ الجزائر قطعة ال تتجزأ  مف التراب 

ؿ المغة الفرنسية كىي إحبل ؛الفرنسة   الفرنسي أرضا كلغة كثقافة كدينا، كقد انتيج لذلؾ سياسة 
في جميع مجاالت الحياة االجتماعية حتى يصبح المجتمع الجزائرم فرنسي  محؿ المغة العربية 

 كؿ ما بكسعوقاـ االستعمار الفرنسي  إٌف . (155، ص1981)بف نعماف،  المساف كالثقافة"
 ثقافة كىكٌيةفاستعمؿ كؿ الٌسياٌسات الٌتدميرٌية،  لمٌتخٌمص مف  ،لمحك الٌشخصٌية الجزائرٌية

  حتى تككف أرض ا،فرنسا خططت ليدفي عمى شيء إٌنما يٌدؿ عمى أفٌ   الٌشعب؛ كىذا إف دؿٌ 
 .الجزائر لمفرنسٌييف

مف حددىا  تعٌددت آراء الباحثيف حكؿ مفيـك التنمٌية البشرٌية، فيناؾ الّتنمية البشرّية: -
-2008ؿ التغيير كالتقدـ" )غكؿ، انطبلقا مف الٌنمك كالٌتطٌكر، كعٌرؼ مصطمح الٌنمٌك "مف خبل

  عناصر مف عنصر عمى تقتصر العمى أٌنيا " ييعرفيا عمي القاسم(. ك 62ص. 2009
 كال غيرىـ، دكف المكاطنيف مف فئة لفائدة تككف كال معان، كاألرض اإلنساف تشمؿ بؿ اإلنتاج،
            أنحاء جميع في كنساء رجاالن  المكاطنيف جميع فييا يشارؾ بؿ أخرل دكف جية لمصمحة

 العيش مف مكاطف كؿٌ  لتمكيف الحياة، نكعية تحسيف كىدفيا المكاطنيف جميع فائدتيا كتعُـّ  الببلد، 
ة التنميٌ الٌنص، أٌف  ؛ يتبٌيف مف خبلؿ ىذا(2)القاسمي، د.ت، ص. اإلنسانية" بالكرامة تميؽ بطريقة
ىماؿ بقية العنا ة الالبشريٌ  ٌنما يمكف حصرىا في عنصر كاحد، كا  ع يجم تشمؿصر األخرل كا 

الذم يشمؿ  رٌكبالم ىي ذلؾ الكؿ(؛ أم ة...سياسيٌ أك ة اجتماعيٌ ، أك ة)اقتصاديٌ  جكانب الحياة
 يمثؿ فرد مجرد يعد لـ؛ فاإلنساف في عصرنا الحالي"كالحياة ككؿ المعرفة التي أنتجيا اإلنساف

نما منعزال رقما  (146.ص، 2009-2008غكؿ، )  التخمؼ" كأ لمتطكر مقياسا يمثؿ أصبح كا 
ال يتجزأ مف مشركع متكامؿ لمسبلـ كاألمف كالتقدـ كالديمقراطية  "لنمط التنمية جزء ما يجعؿ ىذاك 
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نفيـ مف خبلؿ ىذا الٌنص أٌف جكانب (  108ص ،203-202 كصيانة البيئة" )غالب مقاطؼ
ٌمؿ لآلخر؛ ألٌنيا تتمٌيز التنمٌية البشرٌية كثيرة، ال يمكف عزؿ جانب عف جكانبيا فكٌؿ منيما مك

 بالشمكلٌية، كما أٌف الحديث عنيا يستدعي الحديث      عف أنكاعيا.

   ّتتمثؿ فيما يأتي:  لمتنمٌية أنكاع  :البشرّية نميةأنواع الت 
  ّلتحقيؽ  األساسي ٌدافعالتمثؿ  ةاالقتصاديٌ  ةالتنميٌ إٌف  :ةاالقتصاديّ  ةنميّ الت

المجبلت سكاء أكانت زراعٌية، أك صناعٌية، أك تجارٌية، أك فنٌية التنمٌية البشرٌية؛ إذ تشمؿ جميع 
أك تكنكلكجٌية، ككٌمما ازدادت القكل البشرٌية المكمفة بيذه األنشطة، ازداد الٌنمك االقتصادم،  كىك 

ٌنما إلى تحديث الٌطرائؽ العممٌية  بدكره ال ييدؼ إلى تحسيف مستكل الدخؿ الفردم كحسب، كا 
تٌباع أساليب ا فالتٌنمٌية االقتصادٌية ىي المحرؾ  (.2009-2008لتكنكلكجٌية الحديثة ) غكؿ، كا 

   األساسي لتحقيؽ التنمٌية البشرٌية.
  تحسيف يتطمب " ،ةاالجتماعيٌ  ةمتنميٌ إٌف المفيـك العاـ ل: الّتنمّية االجتماعّية

 عية التياالجتما راتالتغيٌ  مف خبلؿ إحداث  نكعية الحياة في مختمؼ النشاطات البشرية
 نمكه يحقؽ لممجتمع بما البشرم كالجانب المادم الجانب التكازف بيف تحقيؽ في تساىـ

ة االجتماعٌية تشمؿ جميع (. كيعني ذلؾ أٌف التٌنميٌ 72، ص.2009-2008" ) غكؿ، كاستمراره
كبناء   حة، كالممبس، كالمأكؿعميـ، كالصٌ بيا الفرد كالمجتمع كالتٌ يتطمٌ تي الحاجيات الضركرٌية الٌ 

     ىذا عندتتكقؼ يا كىذا ال يعني أنٌ  ة؛ؽ بالمظاىر االجتماعيٌ أم كؿ ما يتعمٌ ؛ المؤسسات
تنادم ذلؾ أٌنيا ـ، قدٌ ر، كالتٌ طكٌ ة القدرة عمى التٌ إسياميا أيضا مف خبلؿ إمكانيٌ بؿ يظير  ،الحد
   ة كاالزدىار.فاىيٌ األفضؿ لبناء مجتمع تسكده الرٌ جديد نحك بالتٌ 

  ّالثقافية التنمية  ٌّ التكيجرم أ عثماف بف العزيز ل عبدير  :ةقافيّ الثّ  نمّيةالت 
               إال   دكرىا تؤدم كال بيا، إال   تقـك ال، المستدامة الشاممة التنمية أسس مف متينةه  قاعدةه 
(         12، ص.2015، التكيجرم) منتجة" مثمرة الثقافة كانت إذا إالٌ  كال تنتج خبلليا، مف
       ؽ الغايات، كاألىداؼفبكجكدىا تتحقٌ  ،الفقرم لمتنمٌية الٌشاممة مثؿ التنمٌية الثقافٌية العمكدت

  التنمية قياـ "فإفٌ  كعميو عميـ مثبل؛نذكر منيا مجاؿ التٌ كاٌلتي كما تقـك بتدعيـ مختمؼ المجاالت 
 ىك المجتمع، تطكر فؿكيك الفكرم، كاالزدىار الثقافي التقدـ الذم يحٌقؽ النحك عمى ةالثقافي



 انهّغاث انًخعاٌشت فً انًجخًع انجسائريّ                     انفصم انثّاًَ:

73 
 

 كعمى كالجماعات،د األفرا لدل الذاتية زكالحكاف المكضكعية الدكافع بإيجاد مرىكفه  أمره 
 كتحرؾٌ  المكاىب، كتفٌجر القدرات، تطمؽ أف شأنيا مف كالشعبي، كالتي الرسمي المستكييف
 كيساىـ، افاإلنس كيمٌتع الحياة، يينعش الذم الفكرم كلئلنتاج كلبلبتكار لئلبداع الممكات
، التكيجرم" )كحضاريان  اجتماعيان  رقٌيو كفي كثقافيان، فكريان  المجتمع تطٌكر في فعالةن، مساىمة
كالكماؿ فإذا كاف المجتمع مثقفا يكثر  تيدؼ إلى الٌتطكر الثٌقافٌية نميةتٌ ، فال(13، ص2015

تالي سينعكس الع، كبفيو عدد مف الباحثيف كالمتعمميف، فإٌف ىذا يؤدم إلى ارتفاع ثقافة المجتم
اإلنساف، كيجعمو عقؿ  فعمى جميع جكانب الحياة؛ ألٌف الٌتعميـ ىك المحرؾ الياـ الذم يككٌ 

ـٌ الٌتكاصؿ كالٌتفاىـ بيف دكؿ العالـ، فكٌمما كبالعمـ تتقدٌ  ؛يسير نحك األحسف ـ األمـ، كبو يت
 العممي إلى تطكير البحثحتما  ذلؾ سيؤدم ،ازدادت نسبة العمماء في مجتمع ما

   .و تحسيف المستكل المعيشي لمسكافنكنكلكجي، كمكالتٌ 
 ا دكلة ما، معتمدة عمى ىي تمؾ اآللٌيات اٌلتي تمجأ إليي :الّتنمّية الّسياسّية

 كاليدؼ مف ذلؾ تطكير مجاالتيا المختمفة، لتحقيؽ التنمٌية الٌشاممة. ،معٌينةخٌطة  
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    ور المتكامل لمتنمية( يمثل المنظ1شكل رقم )        
 (.119، ص.2009-2008) غكؿ،                   

 
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص وحاجات المجتمع
       

 

                                                         

التنمية 

 البشرية

لتنمية ا

 االجتماعية

لتنمية ا

 السياسية

لتنمية ا

 االقتصادية
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يتبٌيف مف خبلؿ الٌرسـ الٌسابؽ؛ أٌف اإلنساف يمٌثؿ المحرؾ األساسي لعممٌية التنمٌية؛ إذ   
ا بقطع الكجو األمامي عناصرىا، فيي تشبو كرقة الكتابة، إذا قمن عفال يمكف فصؿ عنصر 

لمكرقة بالٌطبع سيقطع الكجو الخمفي ليا، فكؿ األجزاء مترابطة، كمتكاممة، كقد صدؽ مف قاؿ 
 عنيا بأٌنيا  "عممٌية معقدة". 

قياس معدؿ التنمٌية البشرٌية لمدكؿ حسب  قياس معدل التنمّية البشرّية: 
 المعدالت اآلتٌية:  

 .أكثرأك  0.8تنمية بشرية مرتفعة جدا:   .1
  0.7990.7-تنمية بشرية مرتفعة:   .2
  0.699-0.55تنمية بشرية متكسطة:  .3
 .أك أقؿ 0.55تنمية بشرية منخفضة:  .4

 

 ح:ح الثششَّ ٌوُّ فٍ تحقُق التّ الوتعّذدج  حغىَّ الوواسعاخ اللّ دوس  

   فبلبٌد  ،فعاال إٌف الٌمغات الكطنٌية بإمكانيا أف تؤدم دكرا ة:الّمغات الوطنيّ ممارسة
تنمية   فير كؿ الكسائؿ البٌلزمة لتعميـ ىذه الٌمغات، كىذا ما جعؿ عمي القاسمي يقكؿ "إفٌ مف تك 
 شعكر  فٌ أل البشرية التنمية صالح في  تصبُّ  التربكم النظاـ في كتعميميا الكطنية المغات
 التماسؾ مف يزيد المغكية الحقكؽ فييا بما كاممة حقكقيـ باستيفاء المغكية األقميات أبناء
 مشاركتيـ مف كيكثؼ البشرية، لمتنمية البلـز األىمي السمـ في كيسيـ الببلد،  في جتماعياال
يقكؿ عمار ساسي "كال غرابة إف قمنا إف المغة  (.5)القاسمي، د.ت، ص. "التنمكية العممية في

ىي كعاء الفكر كأداة اإلرساؿ كاالستقباؿ كاألخذ كالعطاء. كالمغة ىي قدرة ذىنية تتككف مف 
مكع المعارؼ المغكية بما فييا المعاني كالمفردات كاألصكات كالقكاعد التي تنتظميا جميعا مج

         تتكلد كتنمك في ذىف الفرد ناطؽ المغة كمستعمميا فتمكنو مف إنتاج عبارات لغتو كبلما
 العبارات، كبذلؾ تكجدىذه أك كتابة، كما تمكنو مف فيـ مضاميف ما ينتجو أفراد مجمكعتو مف 

 ه القدرة عكامؿ فسيكلكجية")ساسيالصمة بيف فكره كأفكار اآلخريف كتتدخؿ في تككيف ىذ



 انهّغاث انًخعاٌشت فً انًجخًع انجسائريّ                     انفصم انثّاًَ:

76 
 

تطكير المستكل الثقافي لممجتمع  تعمؿ عمى لٌمغات الكطنٌيةاأم أٌف (؛ 80، ص.2001
مكانٌية القدرة عمى االبتكار، فجكىر ىذه الٌمغات يظير في سرعة الفيـ كاالستيعاب، كتقديـ  كا 

   ة مف خبلؿ المشاركة كالٌشعكر باالنتماء؛ مما يخمؽ تماسكا متبلحما في الحمكؿ لممشكم
  -المغة -ككنيا إلى تحقيؽ التنمٌية البشرٌية يتحقؽ األمف اٌلذم يؤدم بدكرهعميو سالببلد؛ ك 

تعبر عف الفكر كاٌلذم يمكف أف يككف أساسا لئلبداع ذلؾ؛ ألٌف شعكر الفرد باالنتماء يجعمو 
 ف مكانتو في  المجتمع اٌلذم يعيش فيو؛ كعميو فإفٌ ال بؿ ليبيٌ  ،ككفاءتو ،راتومتحمسا ليثبت قد

الٌمغات الكطنٌية ال بد مف ممارستيا كتعميميا؛ ألٌنيا تسيـ في رفع كتطكير المستكل الثٌقافي  
  .كالحضارم
   مما ال شؾ فيو أف الٌمغات األجنبٌية ال تجعؿ الفرد        ة:مغات األجنبيّ الّ ممارسة 

ٌنما يككف عمى صمةمنغمق  في يستجدٌ  ما عمى االنفتاح ألفٌ بالثقافات األخرل " ا عمى نفسو، كا 
 كتكسيع المعرفة كنشر الترجمة، كتشجيع الثقافة تنمية كسائؿ مف كسيمة ىك اإلنساني الفكر

يجاد األفراد أماـ الثقافية الخيارات          التنمية           تحقيؽ عمى القادر المعرفة مجتمع كا 
فتح عمى الغير يفرض نكعنا مف ممارسة الٌمغات (. إٌف التٌ 5البشرية" )القاسمي، د.ت، ص.

كنكلكجٌية الحديثة األجنبية، كيعتبر عامبل أساسينا لتشجيع الٌترجمة، كنشر العمـ، ك مسايرة  التٌ 
 ف مجتمع راؽ ذك عدالة اجتماعٌية.  كىذا  لكي يتككٌ 

        عف الممارسات الٌمغكٌية إٌنيا مكجكدة في كؿ مناطؽ ليس مف الغريب أف نقكؿ    
ذا جئنا إلى ىذه أك أنحاء العالـ، فبل يمكف أف نجد بمدنا أك مجتمعنا تغيب عنو  الٌظاىرة؛ كا 

تحديد مفيـك ىذا المصطمح جاز لنا القكؿ: إٌنو "استعماؿ أك ممارسة لمغات عٌدة في مجتمع 
حيث ي يشيد كضعيا استعماالت لغكٌية "تدؿ بالجزائر اٌلتحديد نسكاحد" كمف خبلؿ ىذا التٌ 

عرفت الجزائر الٌمغة العربية بقدـك الفتح اإلسبلمٌي، ككانت البربرية الٌميجة السائدة، فحدث 
، كما تكٌلد مستكل ثاف انتقاؿ إلزامي بيف الفصحى كالمغات الكطنية في معظـ شؤكف الحياة

الكضعٌية الٌمغكية قد نتجت عف بعض  فٌ ذلؾ أ كيعني ؛(22، ص.2010)بمعيد، لمعربية"
العامؿ الديني "كفي ىذا المجاؿ استطاعت المغة العربية اقتحاـ لغات كثيرة  :عكامؿ أىٌمياال

عف طريؽ تكظيؼ المصطمحات ذات الصمة بميداف الديف، كنجـ عف ذلؾ أف أٌثرت بشكؿ 
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عكب العالـ مف أجؿ حيث استقطب ش ؛(62، ص.2007)بمعيد،  كبير عمى لغة الببلد"
 ثؿ في المستكل العامي أك الٌميجيفتكلد لٌمغة العربٌية مستكل ثاف يتم ،اإلسبلمي اعتناؽ الديف

  ة.....ػيٌ ػػڤمحٌية، المزابٌية، التراكٌية الشٌ ككما كانت لٌمغة المازيغٌية كليجاتيا المختمفة، كالشٌ 
  بيف المازيغٌية كالعربٌية. أم ؛فحدث تعايش بيف الٌمغتٌيف ،المكانة المرمكقة آنذاؾ

ذا اتجينا إلى ميداف الٌتعميـ نجد ىناؾ لغات أخرل تستعمؿ، أك تمارس  كالفرن             سٌيةكا 
سمبا، كلنذكر عمى سبيؿ  ذم يمكف أف يؤٌثر في الٌمغة  إيجابا أككالٌ ، كاإلنكميزٌية، كاأللمانٌية

المغات مثؿ الفارسية لخدمة العربية كلـ  الحضارة العربية اإلسبلمية حيث كانت تكظؼالمثاؿ "
تشؾ منيا أبدا، كبذلؾ قد يككف التعدد المغكم ظاىرة صحية تسيـ في تكسيع دائرة التفكير 

ليكيمؿ، كحسني، المغكم كاالنفتاح عمى الثقافات المحمية كاألجنبية تطعيما لمثقافة الكطنية " )
 (.117، ص.2014

ليػػػا دكر ىػػػاـ فػػػي حيػػػاة الفػػػرد، كالمجتمػػػع  فيػػػي تسػػػاىـ  فػػػي  إٌف الممارسػػػات الٌمغكٌيػػػة         
تػػي البنػاء، كالٌتطػكر، كمكاكبػة العصػر ككنيػا تزيػؿ سػتار االنعػزاؿ، كالخػركج مػف دائػرة القكقعػة الٌ 

ـٌ الٌتفاىـ، كاالٌتصاؿ بػيف بمػداف العػالـ، البػد لنػا مػف اسػتعماؿ  أك ممارسػة  نعيش فييا، كحٌتى يت
ئػػدة، كالػػٌدخكؿ فػػي عصػػر المعمكماتٌيػػة،  فمثػػؿ ىػػذه الٌظػػاىرة ال تسػػيـ فػػي لغػات  أجنبٌيػػة لػػتعـٌ الفا

فػػتح عمػػى اليػػدـ بقػػدر مػػا ستسػػاىـ فػػي االزدىػػار، كالٌتشػػييد مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ غايػػات أفضػػؿ، كالتٌ 
 الغير كتطكير المعرفة.

ٍف  صؼ بيا ال ينبغي  نسياف سمبياتيا، كاٌلتػي مػف شػأنيا أتي تتٌ كلكف رغـ المحاسف الٌ            
 تؤدم  إلى الٌتدىكر، كاالندثار كأف تمٌس اليكٌية الكطنٌية. 

كمػػػػف ىنػػػػا يجػػػػدر بنػػػػا  القػػػػكؿ  إٌف ظػػػػاىرة اسػػػػتعماؿ الٌمغػػػػات األجنبٌيػػػػة ليػػػػا كجيػػػػاف                   
ذا لـ يحسػف  كجو ايجابي،  ككجو سمبي،  إذا أحسف  المجتمع استخداميا تعكد عميو بالفائدة، كا 

 عميو. استعماليا سكؼ تنعكس
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 يمكف إجماؿ ما تكصمنا إليو في الٌنقاط اآلتية: كمف خبلؿ ما تقٌدـ      

   :؛المازيغٌية، كالعربٌية، كالٌدارجة، كالفرنسٌيةتتعايش في الجزائر أربع لغات 
 الٌتفٌتح عمى الغير يفرض نكعا مف الممارسات الٌمغكٌية؛ 
  ات األخرل؛الٌتعٌدد الٌمغكم يساعد عمى الٌتطٌمع، كمعرفة الحضار 
 الٌمغػػكم يسػػاىـ فػػي تكػػكيف الممكػػة المعرفٌيػػة لؤلفػػراد كالمجتمعػػات مػػف خػػبلؿ  الٌتعػػٌدد

 الٌترجمة؛ 
 نقؿ العمـك مف الٌمغات األخرل يتطٌمب استعماؿ لغات متنكعة؛ 
  ضركرة الممارسة الٌمغكٌية لمسايرة الٌتقدـ العممي كالتكنكلكجي؛ 
 ية بشرية؛الممارسات الٌمغكية بإمكانيا أف تحقؽ تنم 
 مبياتككجو آخر يتعمٌػؽ بالٌسػ ،كجو يتعٌمؽ بااليجابيات ؛الممارسات الٌمغكية كجياف. 



 

 

 : ثاب الثّاًٍال

هٌهدُح الثحث ودساعح إتحصائُّح تحلُلُّح 

 لالعتثاًاخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الفصل األول:

وصو ًوىرخا للّذساعح -خاهعح هىلىد هعوشٌ، تتُضٌ

 الوُذاًُّح
 

 طثُقُّح.اعح التّ اإلطاس العام للّذس .1
 هٌهدُّح الثحث. .2

 .هُذاى الثحث1.2 

 تحذَذ العٌُّح.   2.2                                 

 أدواخ الثحث. 3.2                                 
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تتركز الٌدراسة الميدانٌية عمى مدل ممارسة طمبة  :اإلطار العام لمّدراسة الميدانّية 1.
الثة لٌمغة العربٌية الفصيحة، كمف خبلليا نحاكؿ الكشؼ عف نسبة استعماؿ الٌطالب ليذه الٌسنة الثٌ 

ـٌ ذلؾ بتطبيؽ أىـٌ القكانيف المتعٌمقة بآليات اإلحصاء، كحساب المنكاؿ، كاالستعانة  الٌمغة كيت
األسباب  بالمنحنيات البيانٌية كاألعمدة البيانٌية، قصد الكصكؿ إلى نتائج دقيقة بإمكانيا أف تبٌيف

اٌلتي أٌدت بالٌطالب إلى ممارسة الٌمغة أك عدـ ممارستيا، كىك األمر الذم يدفعنا إلى طرح 
تساؤالت مف بينيا: أتمارس الٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة الٌدرس أـ ال؟ ما العكامؿ التي 

 جؿ دفعت بالٌطالب إلى الممارسة أك عدـ الممارسة؟ كلئلجابة عف ىذه األسئمة نستعرض 
 اآلراء المستدلة.

كٌزك، كتحديدنا في جامعة مكلكد -تٌمت ىذه الٌدراسة في منطقة تيزم :منيجّية البحث2. 
كآدابيا، اخترت عٌينة البحث، كذلؾ بتكزيع عدد مف االستبانات عمى  بقسـ الٌمغة العربٌية معمرم،

 .ٌرسكنيـ أك يشرفكف عمييـطمبة الٌسنة الثٌالثة نظاـ )ؿ. ـ. د(، كعٌينة أخرل خاٌصة بأساتذة يد
ٌُْج أٌ أقّذو وصفًا يىجًسا ميدان البحث  -2-1  َ : قبم انّذخىل إنى يجال انبحث، اْرحَأ

 وزو.    –نًُطقت حٍسي 
إٌف الحديث عف منطقة تيزم كزك، يستدعي الحديث  :وز–واقع منطقة تيزي -2-1-1

كتقع  كالية 48التي يصؿ عددىا إلى  الجزائرمف بيف أحدث كاليات عف  مكقعيا ككنيا تعٌد "
 كمـ105 بحيث ال يبعد مقر الكالية عف الجزائر سكل بحكالي الجزائر العاصمةىذه الكالية شرؽ 

كيغمب الطابعيف الفبلحي كالتجارم عمى نشاطيا  بمدية. 67دائرة ك 21كتنقسـ الكالية إداريا إلى 
زكح عمما كأف مكاطنييا ذكم األصكؿ البربرية يجمبكف قكت عيشيـ عمى العمـك عف طريؽ الن

الريفي نحك المدف كاليجرة إلى الخارج، كيعيش السكاف في المناطؽ الريفية عمى شكؿ قرل 
(؛ كعممان أٌف منطقة تيزم كزك مف أكبر 2011قرية" )د.ؿ.ـ، 1400يصؿ عددىا أكثر مف

المدف المكجكدة في الجزائر، كالٌناطقة بإحدل ليجات المازيغٌية؛ كىي منطقة يقاؿ عنيا منطقة 
الكبرل، كمف جية أخرل نجد منطقة بجاية، كاٌلتي يتحٌدث سكانيا أيضا بالٌمغة المازيغٌية القبائؿ 

كزك، بدليؿ أٌنيا تحمؿ )القبائمٌية(، كتعرؼ بمنطقة القبائؿ الٌصغرل، سمٌيت المنطقة بتيزم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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"تيزم كىي اليضبة باألمازيغية أما أززك فيك نبات ذك أزىار بمكف أصفر" )د.ؿ.ـ،  مفيكميف
ا منيا:2011  (، كعبلكة عمى ذلؾ نجد ىناؾ أحياء كثيرة لممنطقة نذكر بعضن

 أعزيب أحمد؛ 
       بىخانفت؛ 

  كاد عيسي؛ 
 مدينة تيزم كزك الجديدة؛ 
 سيدم بالكة؛ 
 تامدة؛ 
 مدكحة؛ 
 حسناكة؛ 
 .باستكس 

ذا جئنا إلى تحديد مكاف الجامعة جاز لنا  :نبذة عن جامعة مولود معمري -2-1-2 كا 
في  جامعة مكلكد معمرم في كالية تيزم كزك ٌنيا تحتؿ مكقعان ممتازنا؛ إذ "تقعالقكؿ عنيا، إ

لمكلكد معمرم. كتـ افتتاح الجامعة في عيد الرئيس  الجزائر، كقد سميت بيذا االسـ تكريمان 
بمكجب  ("C.U.T.O"مركز تيزم كزك الجامعي ) ـ،1977الجزائرم ىكارم بكمديف عاـ

 (.2017" )د. ؿ.ـ،1977حزيراف )يكنيك(  20الصادر بتاريخ  77-17المرسـك التنفيذم رقـ 

  : وتتوّفر الجامعة عمى عّدة تخّصصات منيا           

   تخٌصص الٌمغة العربٌية كآدابيا؛ 
 تخٌصص الٌمغة المازيغٌية)القبائمٌية(؛ 
 ليزٌية؛گتخٌصص الٌمغة االنػ 
  تخٌصص الٌمغة الفرنسٌية؛ 
 تخٌصص الٌترجمة؛ 
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 تخٌصص الٌطب؛ 
 تخٌصص الٌرياضيات كاإلعبلـ اآللٌي؛ 
 .تخٌصص العمـك الٌسياسٌية... كغيرىا 

كانطبلقا مف التخٌصصات المختمفة ارتأينا أف نجرم مكضكع البحث في ىذه الجامعة    
 ركيز عمى تخٌصص الٌمغة العربٌية كآدابيا.كبالتٌ 

لٌمغة العربٌية كآدابيا  اخترت عٌينة الٌدراسة كذلؾ بالٌمجكء إلى قسـ ا :تحديد العّينة -2-2
كاليدؼ منيا معرفة مدل ممارسة طمبة الٌسنة الثالثة لٌمغة العربٌية كاالىتماـ بيا، كعميو يمكف  
تعريؼ العٌينة عمى أٌنيا محتكاة في المجتمع الكمٌي المقصكد دراستو، أك ىي مجمكعة جزئٌية 

كالتي غالبان ما Population "بدالن مف أف نختبر كؿ المجمكعة التي تسمى بالمجتمع  منو،
(؛ إذ "تككف 68، ص.2004ػاساف،ڤيككف صعب أك مستحيؿ فحصيا")شبيجؿ، شيمر، كسيرينيػ

 الحاجة ضركرٌية ألخذ العٌينة بديبل عف دراسة المجتمع كٌمو، مثؿ أخذ عٌينة مف دـ مريض
أم بدكف أف نفحصو بكاممو، كينطبؽ ىذا أيضا عمى  (؛7ص.، 2007أمانى،لفحصيا")

ـٌ "ذلؾ اعتمادان عمى نتائج العينة، كىذه العممية تسمى باالستدالؿ م كضكع الٌدراسة حيث يت
(  68، ص.2004ػاساف،ڤ")شبيجؿ، شيمر، كسيرينيػStatistical  Inferenceاإلحصائي

ـٌ انتقاؤىا قصدنا، ممثمة في مجمكعة مف طمبة  كالعٌينة المختارة لمٌدراسة لـ تكف عشكائٌية، بؿ ت
س الٌسنة الثٌالثة)ؿ.ـ.د(، باإلضافة إلى مجمكعة أخرل مف أساتذتيـ مع العمـ أٌف ىذه الٌميسان

 الٌدراسة كما قمت سابقا، قد أجريت في جامعة مكلكد تيزم كزك، بقسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا.

   كقع اختيارم ليؤالء الٌطمبة، ألٌنيـ عمى كشؾ الٌتخرج، باتخاذه الٌدافع األساسيٌ   
   بيـ حكؿ مكضكع ممارسة الٌمغة العربٌية الفصيحة، كىذا لمكشؼ عف مدل ممارستيـالستجكا

 ليذه الٌمغة.

إناث(، إاٌل أٌف نسبة الٌذككر ضئيمة جدًّا –كقد اخترت مجمكعة تحكم جنسٌيف )ذككر  
 مقارنة بنسبة اإلناث، كيمكف تكضيح ىذا في الجدكؿ اآلتي:
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 الجنس
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 اإلناث
 

95 95 
 

 الّذكور
 

5 5 
 

 المجموع
 

100 100 

 
ـ  تكزيع مئة  -254-( 2016 -2015عدد طمبة الٌسنة الثٌالثة لمٌسنة الٌدراسٌية ) طالبنا، كث

 ( منيا.100( استبانة، كفي الٌنياية جمعت مئة )105كخمس)
كآدابيا، جامعة مكلكد  عدد طمبة الٌسنة الثٌالثة حسب التخٌصص، في قسـ  الٌمغة العربٌية   

 مكضحا في الجدكؿ اآلتي:  2016-2015كزك، لٌسنة  -معمرم تيزم

 اإلناث والّذكور الّذكور اإلناث  نوع التخّصص  

 70 02 68 لسانيات تطبيقّية 

 131 02 129 األدب  

 53 05 48 نقد ومناىج   

 254 09 245 الّسنة الثّالثة طمبةمج/ 
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 -28 -( 2016-2015تذة  طمبة الٌسنة الثٌالثة لمٌسنة الٌدراسٌية )في حيف بمغ عدد أسا   
ـٌ استرجاعيا جميعيا. 20أستاذا،  كقمت  بتكزيع عشريف)   ( استبانة، كفي األخير ث

عدد أساتذة طمبة الٌسنة الثٌالثة حسب التخٌصص،  في قسـ  الٌمغة العربٌية كآدابيا، 
 مكٌضحه في الجدكؿ اآلتي: 2016-2015تيزم كزك، لسنة  -جامعة مكلكد معمرم

 عدد األساتذة نوع التخّصص

 17 لسانّيات تطبيقّية

 11 األدب 

 17 نقد ومناىج 

   طمبة مجموع األساتذة مج/  
 الّسنة الثّالثة

28 

         المجموع  الكمّي ألساتذة مج/  
 قسم الّمغة العربّية

70 
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ى االستبياف / االستبانة، كاٌلتي عٌرفيا اعتمدت في ىذه الٌدراسة عم :أدوات البحث-2-3
صالح بمعيد عمى الٌنحك اآلتي: "االستبانة مف أبافى األمرى كٌضحو كحٌققو كدٌققو كتكٌصؿ إلى 

كىك تسآؿ يستعمؿ في األبحاث الميدانٌية  بغرض   Questionnaire حيثياتو، كمقابمو الفرنسي
ة ييسٌمى عند عمماء االجتماع الٌمغكٌم الكيصكؿ إلى المبتغى مف خبلؿ مجتمع خاٌص لمٌدراس

(؛ كيعني ذلؾ أٌف )االستبياف / االستبانة( يككف 130)مجتمع الٌدراسة/العٌينة(")بمعيد، د.ت، ص
عمى شكؿ استجكاب، تدكف فيو أسئمة متعٌمقة بإشكالٌية الٌدراسة، كاٌلذم يكٌزع عمى المستجكبيف 

 لميدانٌية، قصد تحقيؽ اليدؼ. إلبداء آرائيـ، كميكليـ، كيستعمؿ في البحكث ا

مجمكع أساتذة  طمبة الٌسنة الثٌالثة  ىك:  :االستبانة الموّزعة عمى األساتذة -2-3-1   
ـٌ تكزيع  عشريف) 28  .71.43( استبانة، كاٌلذم يعادؿ نسبة 20أستاذا حيث ت

ثة كما قمنا العدد الكمٌي لطمبة الٌسنة الثٌالاالستبانة الموّزعة عمى الّطمبة:  -2-3-3   
( استبانة، كفي األخير استرجعت مئة 105طالبا، ككٌزعت مئة كخمس ) 254سابقا ىك: 

 .39.37( استبانة، كاٌلذم يعادؿ نسبة 100)
ا أٌكليًّا لعشرة )    ( طمبة  10قبؿ تكزيع االستبانات لطمبة الٌسنة الثٌالثة، أجريت فحصن

المقترحة، كأثناء جمع ىذه االستبانات   كاليدؼ مف ذلؾ معرفةي مدل تفاعميـ مع األسئمة
 الحظت أٌنيـ لـ  يتمقكا صعكبات في ذلؾ.    

د، تٌمت المكافقة مف طرؼ األستاذة        10: 12، عمى الٌساعة 2016أفريؿ  25كفي يـك   
تخّصص د في آخر حٌصتيا، لمٌسنة الثٌالثة  20ألكٌزع االستبانات، كذلؾ بتقديـ  زاىية راكن،

 ( استبانة.20كاالستبانات المكٌزعة في الفكج عددىا عشركف )تطبيقّية،  لسانّيات

ألكٌزع فتاك، د، تٌمت المكافقة مف طرؼ األستاذ:  00: 14كفي اليـك ذاتو عمى الٌساعة         
 تخّصص أدبي.د، في أكٌؿ  حٌصتو لمٌسنة الثٌالثة  15االستبانات  كذلؾ بتقديـ 

الستبانات المكٌزعة عمى الفكجيف؛ تخٌصص )لغكم كأدبي( قد تـٌ كمع العمـ أٌف جميع  ا       
 استرجاعيا.



 وزو ًَىرجا نهّذراست انًٍذاٍَّت-جايعت يىنىد يعًري، بخٍسي     ألّول:انفصم ا
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د، تٌمت المكافقة مف طرؼ األستاذة           00:11عمى الٌساعة  2016أفريؿ  28كفي يـك          
د، في أٌكؿ حٌصتيا لمٌسنة الثٌالثة   25 -د 20ألكٌزع االستبانة، كذلؾ بتقديـ  صميحة مرابطي،

 مدّرج أ.في  كحدث ىذا

أثناء تكزيعي ليذه االستبانات، قالت لي مجمكعة مف الٌطمبة، كـ نحب أف نجيب عمى    
مثؿ ىذه األسئمة، كىذا نظرا الىتماميـ بممارسة الٌمغة العربٌية، إلبداء آراءىـ حكؿ مكضكع 

 الٌدراسة.

 كبعدىا كٌزعت االستبانات عمى األساتذة، في الٌتكاريخ اآلتٌية: 

ـٌ تكزيع عشر استبانات، كحدث ذلؾ في 2016مام 05 في يـك   قاعة األساتذة.،  ت

ـٌ تكزيع )2016مام 12كفي يـك        قاعة ( ثبلث استبانات، كحدث ذلؾ في 03،  ت
 المطالعة.

ـٌ تكزيع)2016مام 19كفي يـك    مخبر تحميل ( ثبلث استبانات، كحدث ذلؾ في 03،  ت
 األقسام.و عمى أٌما الجزء المتبقي فكٌزعتالخطاب 

ـٌ استرجاعيا.  كما أٌف جميع  االستبانات المكٌزعة لؤلساتذة قد ث



 

 

 الفصل الثّاًٍ:

 االعتثاًاخ دساعح إتحصائُّح تحلُلُّح 

 تحميل استبانة الّطمبة؛ - أ

 تحميل استبانة األساتذة؛ - ب

   تائج.مقارنة النّ   - ت
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 تحميل استبانة الّطمبة - أ
ذا الٌسؤاؿ، معرفة المتغٌيرات االجتماعٌية كاف ىدؼ ىالّتعرف عمى المستجَوب:  .1

كمدل  الٌطمبة،آراء عرض في  تي ليا دكر ميـٌ األـٌ، كالٌ  كالسٌف الجنس، كمكاف اإلقامة، كلغة
 لٌمغة العربٌية الفصيحة. تيـممارس

 عمى مستكل  ا: بعد إجراء إحصائي لسٌف المستجكبيف، تبٌيف أٌف ىناؾ اختبلفن السِّن - أ
     .أرائيـإلى اختبلؼ ل أف يؤدٌ لممكف ا مفأعمارىـ  كىذا 

 .كالجدكؿ اآلتي يكضح تكزيع طمبة الٌسنة الثٌالثة، في قسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا حسب الٌسف    

 السِّن
 

 الّنسبة المئوّية  عدد الّتكرارات )الّطمبة(

 16 16 سنة 21
 32 32 سنة 22
 23 23 سنة 23
 12 12 سنة 24
 13 13 سنة 25
 1 1 سنة 27
 1 1 سنة 31
 1 1 سنة 36
 1 1 سنة 51

 100 100 المجموع
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توزيع طمبة الّسنة الثّالثة في قسم الّمغة العربّية      
وآدابيا حسب الّسن                                   
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 منواالسنة، كاٌلتي تعتبر 22كيٌتضح مف الٌشكؿ أٌف نسبة عالٌية مف الٌطمبة بمغت أعمارىـ       
mode 32 إذ تقدر بنسبة ة؛لعٌينة لمٌدراسقيمة أكبر، كنمحظ أف مف مجمكع أفراد العٌينة 
سنة كمف  21ليذه الٌسمسمة فيمثٌمو   القيمة الّصغرىسنة، أٌما عف  51يمثمو اإلحصائي لممتغير

اٌلذم ىك الفرؽ المكجكد بيف القيمة الكبرل، كالقيمة الصغرل لمٌسمسمة المدى ىنا يمكننا تحديد 
 ة.سن30الٌسمسمة ىك:  ليذه المدىسنة، نستنتج أٌف  30سنة  = 21-سنة  51اإلحصائية؛ أم: 

أٌف نسبة الٌذككر  إالٌ  إناث(–اخترت مجمكعة تحكم عمى جنسٌيف )ذككر الجنس:-ب     
 اإلناث، كيمكف تكضيح ىذا في الجدكؿ اآلتٌي:ضئيمة جدًّا مقارنة بنسبة 

 

 الجنس
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 اإلناث
 

95 95 

 الّذكور
 

5 5 

 المجموع
 

100 100 
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،  في حيف نجد 95ر نسبتيا بف مف خبلؿ األعمدة البيانٌية أٌف عدد اإلناث تقدٌ تبيٌ يك 
 ؿ نسبة قميمة جدًّا بالمقارنة مع عنصر اإلناث، كاٌلتي تمثٌ 5ل نسبتيا نسبة الٌذككر ال تتعدٌ 

 ى عمى العنصر الٌذكرم. قد طغ األنثكم، كىذا إف دٌؿ عمى شٌيء  إٌنما يٌدؿ عمى أٌف العنصر

1 2 3 4

95 

5 

توزيع طمبة الّسنة الثّالثة في قسم الّمغة العربّية 
 وآدابيا حسب الجنس                                                                  

Série1

Série2
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ألقارف بيف أفراد عٌينة الٌدراسة؛ أم  ؤاؿدت عمى طرح ىذا السٌ تعمٌ  مكان اإلقامة: - ب
        بيف الٌطمبة المقيميف في المدينة، كالٌطمبة المقيميف في القرٌية، ألرل أيٌيما أكبر نسبة 

 مف األخرل.  
 

 مكان اإلقامة 
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

  المدينة
 

14 14 

 القرية
 

86 86 

 المجموع
 

100 100 

 

           

14% 

86% 
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 86 نسبتيـ ب تر ذيف ينتمكف إلى القرية، قدٌ كؿ أعبله أٌف الٌطمبة الٌ الشٌ مف ف تبيٌ كي       
ؿ نسبة ،  كاٌلتي تمثٌ 14 في حيف نجد نسبة الٌطمبة اٌلذيف ينتمكف إلى المدينة ال تتجاكز نسبتيـ 

 ة بمجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة. قميمة جدًّا مقارن

 ويمكن توضيح ذلك باألعمدة البيانّية:

           

 

 

 

14 

86 

1 2 3

طمبة الّسنة الثّالثة في قسم الّمغة العربّية وآدابيا  توزيع
 حسب مكان اإلقامة 
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عمى  انكتشؼ مف خبلؿ ىذا الٌسؤاؿ لغة األـٌ لمٌطالب، كال شٌؾ أٌف ليا تأثيرن  األّم: ةلغ -ث         
 الممارسة الٌمغكٌية.

 الّمغات
 
 

  كرارالتّ        ذكور    إناث  
 مبة()عدد الطّ   

  الّنسبة   
 المئوّية   

 المازيغّيةالّمغة
 (ةالقبائميّ )
 

86 05 91 91 

 العربّية الدَّارجة 
 

09 00 9 9 

 مج/ 

 المجموع

 

95 05 100 100 
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 (القبائمٌية)المازيغٌية   لغتيـ األـٌ ىي الٌطمبة معظـ مف خبلؿ األعمدة البيانٌية أفٌ  ظيركي  
مف مجمكع أفراد   9 ، أٌما الٌمغة العربٌية الٌدارجة فتقٌدر نسبتيا ب91تقٌدر نسبتيا ب  تيكالٌ 

ذا قارن    عٌينة الٌدراسة   86ر بنسبة تقدٌ  )القبائمٌية( المازيغٌية لمٌطمبة، فإٌف الٌمغة ا بيف  لغتٌي األـٌ كا 

 (القبائمّية)المازيغّية
 العربّية الدَّارجة

91 

9 

91% 9% 

توزيع طمبة الّسنة الثّالثة في قسم الّمغة العربّية   
 وآدابيا حسب لغتيم األمّ 

 الّتكرار

 الّنسبة المئوّية
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 ما يخٌص جنس اإلناث. أٌما الٌمغة ي، ىذا ف9ة الٌدارجة، فتقٌدر نسبتيا فقط ببينما الٌمغة العربيٌ 
 بينما الٌدارجة منعدمة تماما عندىـ. ،بالٌنسبة لمٌذككر 05ر نسبتيا ب تقدٌ ( القبائمٌيةالمازيغٌية )

ف تبيٌ  االستبانات المكٌزعة عمى المستجكبيف،بعد دراسة الممارسة في البيت:  الّمغة .2
  األكلى كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي: دارةة( تحتؿ الصٌ يٌ )القبائم ةالماريغيٌ  الٌمغة أفٌ 
 

 الّتكرار الّمغة
 

 الّنسبة المئوّية

 المازيغيةالّمغة 
 )القبائمّية(

89 89 

 العربّية الّدارجة
 

19 19 

 الفرنسّية الّمغة
 

7 7 

 لغة أخرى
 

00 00 
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األكلى بنسبة قٌدرت  كيتبٌيف مف خبلؿ الٌشكؿ أٌف الٌمغة القبائمٌية تأتي في المرتبة     
ـٌ الٌتكاصؿ بيا  "لغة األـٌ "كالشٌؾ في ذلؾ ألٌنيا  89ب لمعظـ أفراد عٌينة الٌدراسة، حيث يت

غة العربٌية عمييا في البيت، كتمييا في المرتبة الثانٌية المٌ  كالككنيا الٌمغة األكلى اٌلتي  تربٌ  ؛أكثر
الفرنسٌية في المرتبة األخيرة كبنسبة . في حيف تمارس الٌمغة 19الٌدارجة بنسبة قٌدرت ب 

مف 00نسبتيا ب إذ تقدر؛ لمغة أخرل إطبلقا كيظير عدـ ممارسة الٌطمبة ،7قٌدرت ب 
 عٌينة الٌدراسة. مجمكع أفراد 

  ويمكن توضيح ذلك باألعمدة البيانّية:   

 اللّغح

 القثائلُّح

 العشتُّح الّذاسخح

 الفشًغُّح
 لغح أخشي
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أعمدة بيانّية تمثل الّمغة الممارسة عند طمبة              
 الّسنة الثّالثة في البيت

 الت كرار

 الن سبة المئوي ة



 االسخباَاث دراست إحصائٍّت ححهٍهٍّت                              انفصم انثّاًَ:

100 
 

المحيط لو  ضح أفٌ ات اتٌ بعد اإلحصائيٌ   المحيط االجتماعي:في  الّمغة الممارسة .3
 :نو الجدكؿ اآلتيكىذا ما يبيٌ  ،ةغكيٌ دكر في تأثير الممارسة المٌ 

 
 الّمغة
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 العربّية الفصيحة الّمغة
 

4 4 

 العربّية الّدارجة
 

28 28 

 المازيغّية الّمغة
 (القبائمّية)
 

89 89 

 الفرنسّية الّمغة
 

15 15 
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  (ةالقبائميٌ )ة المازيغيٌ  مبة يمارسكف الٌمغةة الطٌ أعبله أٌف أغمبيٌ بلؿ الٌشكؿ نمحظ مف خ   

مدل تأثير المحيط االجتماعي عمى  يكشؼما  كىذا، 89ب  خارج المعيد ر نسبتياتقدٌ  تيكالٌ 
في حيف نمحظ أٌف  .15 ة بنسبةكبعدىا الفرنسيٌ ، 28 بنسبة ارجة، كتمييا العربٌية الدٌ ةبمالطٌ 

 .مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة 04نسبتيا لـ تتجاكز العربٌية الفصيحة الٌمغة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 
28 

89 

15 

أعمدة بيانّية تمّثل الّمغة الممارسة في المحيط 
 االجتماعي لطمبة الّسنة الثّالثة
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راض غعبير تستعمؿ لتحقيؽ أكسيمة لمتٌ  الٌمغة :البتحكم فييا الطّ يالتي  الّمغة  .4
 ا(.ا ككتابيٌ الب كيمارسيا )شفكيٌ ـ فييا الطٌ كٌ تي يتحالٌ  ح الٌمغةمختمفة، كالجدكؿ اآلتي يكضٌ 

 شفوّيا:*  
 

 الّمغة
 

 الّنسبة المئوّية كرارالتّ 

 العربّية الفصيحة الّمغة
 

30 30 

 العربّية الّدارجة
 

32 32 

المازيغّية الّمغة 
 )القبائمّية(

 

86 86 

 الفرنسّية الّمغة
 

14 14 
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األكلى  أف  الٌمغة المازيغٌية )القبائمٌية( تصٌدرت في المرتبة ؛كنمحظ في الٌشكؿ أعبله
" لمعظـ أفراد عٌينة الٌدراسةن كال ،86 ب ٌدرتكبنسبة ق إذ تقٌدر  ؛شٌؾ في ذلؾ ألٌنيا "لغة األـٌ
كىذا لككنيا ، 32، كتمييا في المرتبة الثانٌية العربٌية الٌدارجة بنسبة قٌدرت ب91 ب نسبتيا

لٌمغة العربٌية ثـ تأتي في المرتبة الثٌالثة ا، )كما قمنا سابقا(9ب إذ تقدر نسبتيا ؛أيضا "لغة األـٌ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 
0 

0 
0 

30 32 

86 

14 

أعمدة بيانّية تمثل الّمغة اّلتي يتحّكم فييا الّطالب 
 (شفوّيا)

 الّمغة

 الّتكرار
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إذ  ؛كبعدىا تأتي في المرتبة الثٌالثة كاألخيرة الٌمغة الفرنسٌية 30 ب كبنسبة قٌدرت ،الفصيحة
 مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة. 14تقدر نسبتيا ب

 كتابيا:*
 

 الّمغة  
 
 

 الّنسبة المئوّية   الّتكرار      

 العربّية الفصيحة
 
 

93 93 

 العربّية الّدارجة
 
 

10 10 

 القبائمية )المازيغّية(
 
 

22 22 

 الفرنسية
 
 

25 25 

    

 ويمكن توضيح ذلك باألعمدة البيانّية:        
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تصٌدرت في المرتبة األكلى بنسبة قٌدرت  كيتبٌيف مف الٌشكؿ أٌف الٌمغة العربٌية الفصيحة،  
انية الٌمغة الفرنسٌية بنسبة أٌنيا لغة التدريس، كتمييا في المرتبة الثٌ ذلؾ كالٌسبب في ، 93ب

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 

93 

10 
22 25 

أعمدة بيانّية تمّثل الّمغة اّلتي يتحّكم فييا الّطالب  
 (  كتابّيا)

 
 

 الّمغة

 الّتكرار
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ـٌ تأتي في المرتبة الثٌالثة الٌمغة المازيغٌية25قٌدرت ب  22بنسبة  قٌدرت ب )القبائمٌية(، ث
مف  10 إذ تقدر نسبتيا ب ؛كبعدىا تأتي في المرتبة الثٌالثة كاألخيرة الٌمغة العربٌية الٌدارجة

 كع أفراد عٌينة الٌدراسة.مجم

  ة من خالل الجدول اآلتي:ة والممارسة الكتابيّ فويّ مقارنة بين الممارسة الشّ ال 
 
 الّمغة
 

 اكتابيّ  ا شفويّ 

 العربّية الفصيحة الّمغة

 

30 93 

 العربّية الّدارجة
 

32 10 

 ة القبائميّ  الّمغة
 )المازيغّية(

 

86 22 

 الفرنسّية الّمغة
 

14 25 
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            93 أٌف الٌمغة العربٌية الفصيحة، قٌدرت بنسبة ؛كيتبٌيف مف خبلؿ المضٌمع الٌتكرارم 
أٌما العربٌية الٌدارجة تمارس  ،30عمى المستكل الكتابي، في حيف ال تمارس شفكٌيا سكل بنسبة 

، أٌما 10بنسبة ٌدرت فقط بينما عمى المستكل الكتابي ق فكم،عمى المستكل الشٌ  32بنسبة 
مستكل الٌشفكم، في حيف ال تمارس العمى   86الٌمغة القبائمٌية )المازيغٌية(، تمارس بنسبة 

مستكل العمى  25الٌمغة الفرنسٌية تمارس بنسبة كفي ما يتعٌمؽ ب ،22كتابٌيا سكل بنسبة 
 مستكل الٌشفكم. العمى  14ل نسبتيا الكتابي، في حيف ال تتعدٌ 
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 وضح ذلك باألعمدة البيانّية:نويمكن أن      
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 كتابيا
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فرض ي ،راسةأك الدٌ  ،المكضكع ؤاؿ ككف أفٌ ىذا السٌ طرح  ؟:العربيّ  أتمارس الّشعر .5
تي تكصمت تائج الٌ عند المستجكبيف، كالنٌ  عر العربيٌ حد يمارس الشٌ  فإلى أمٌ  ،ممارسةالمف  انكع

 نة في الجدكؿ اآلتي:إلييا مدكٌ 
 

 اإلجابة 
 

 الّنسبة المئوّية كرارالتّ            

 نعم 
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 ال 
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أٌف نسبة المستجكبيف اٌلذيف ال يمارسكف الٌشعر  ؛أعبله ٌشكؿكيتبٌيف مف خبلؿ ال
 27نسبة الممارسة ال تزيد عف نسبة  في حيف نمحظ أفٌ  ،73بقد قٌدرت نسبتيا  ،العربيٌ 

، كمف ىنا نستنتج أٌف الٌشعر العربي يمارس بنسبة ضئيمة جٌدا فراد عٌينة الٌدراسةمف مجمكع أ
  عند طمبة الٌسنة الثالثة.  
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 التكرار
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عمى  لٌتعرؼ عمى نسبة المطالعة، ككنيا تؤٌثراكاف اليدؼ مف ىذا الٌسؤاؿ  أتطالع؟: .6
ؿ الٌمغة بشكؿ عمى استعما االممارسة الٌمغكٌية، كتجعؿ الٌطالب متمٌكنا لديو رصيد لغكم، قادر 

 :تائج في الجدكؿ اآلتيالنٌ ستظير تمارس؟ كلئلجابة عف ىذا مدل فصيح، فإلى أم 
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قسـ الٌمغة بثٌالثة، كيتبٌيف مف خبلؿ الٌرسـ البياني أٌف نسبة المطالعة عند طمبة الٌسنة ال             
مف 8إذ تقٌدر نسبتيا ب ؛، في حيف نجد فئة غير ميتٌمة92قٌدرت ب العربٌية كآدابيا

 مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة. 

 ويمكن توضيح ذلك باألعمدة البيانّية:  
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أعمدة بيانّية تمثل نسبة المطالعة عند طمبة الّسنة 
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 التكرار
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نسبة معتبرة مٌمف لدييـ ميكؿ، كاىتماـ بالمطالعة، فإذا  ةنممس مف إجابات، كآراء الٌطمب 
 تائج في الجدكؿ اآلتي: النٌ نا دكٌ  ساؤؿىذا االىتماـ فبأٌم لغة يككف؟ كلئلجابة عف ىذا التٌ  كاف

 اإلجابة
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 العربّية الفصيحةالّمغة 
 

86 86 

 الفرنسّية الّمغة
 

24 24 

      المازيغّية الّمغة
 )القبائمّية(

 

11 11 
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 كنمحظ مف خبلؿ األعمدة البيانٌية؛ أٌف نسبة المستجكبيف اٌلذيف يمارسكف المطالعة بالٌمغة
ـٌ بيذه الٌمغة86 ؛ أم  قٌدرت نسبتيا ب86العربٌية تكٌرر عددىـ    ، فأكيد أف الٌطالب ييت

تمييا في المرتبة الثٌانية كلديو رغبة كميكؿ في الممارسة الٌمغكٌية، لذا تأتي في المرتبة األكلى، ك 
، كفي المرتبة الثٌالثة كاألخيرة 24؛ أم بنسبة قٌدرت ب 24إذ كصؿ عددىـ  ؛الفرنسٌية الٌمغة

 مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة. 11إذ بمغت نسبتيا ب ؛القبائمٌية تأتي الٌمغة
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أعمدة بيانّية تمثل لغة المطالعة عند طمبة الّسنة 
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نسبة نقؼ عند ىذا الٌسؤاؿ لمكشؼ عف  :العربّية في قاعة الدرس؟ أتمارس الّمغة .7
 ممارسة الٌطمبة لٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة الٌدرس، كالٌنتائج مكٌضحة في الجدكؿ اآلتي:

 
 اإلجابة

 
 الّنسبة المئوّية     الّتكرار          

 نعم
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 ال
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                           ويمكن توضيح ذلك باألعمدة البيانّية:            

 
               

الٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة ممارسة أٌف نسبة ، كيظير مف خبلؿ األعمدة البيانٌية    
 الٌمغة بيذه كفييتم مبةالطٌ  فٌ كعميو فإ ؛ 95أم  قٌدرت نسبتيـ ب ؛95تكٌرر عددىـ  الٌدرس 

مف مجمكع أفراد   5يا فقٌدرت نسبتيـ بال بأس بيا، أٌما اٌلذيف ال يستعممكن كىي نسبة معتبرة
  عٌينة الٌدراسة.

(.  47-46ص. ، 2009)سككت،"ىابيتوس +حقل = رأسمال"كانطبلقا مف المعادلة:               
نمحظ أف كؿ الٌطمبة تقريبا يمارسكف الٌمغة العربٌية في قاعة الٌدرس؛ ألٌف لدييـ عبلقة تربطيـ 

 فيما يأتي:   متتمثٌ  كعكامؿى  انجد أٌنيـ ذكركا أسبابن ٌلتي قٌدمكىا ت اقتراحااالمف ك بمجاؿ الٌتعميـ، 

 ال نعم

95 

5 

أعمدة بيانّية تمثل نسبة ممارسة الّمغة العربّية 
 عند طمبة الّسنة الثّالثة في قاعة الّدرس

 التكرار
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  ّة الفصيحة:غة العربيّ أسباب ممارسة الم 
 "أنا ضد استعماؿ الٌمغات األخرل أثناء التدريس"؛  -
 "لكي يككف لدم لغة فصيحة"؛ -
 "الٌمغة التي ندرس بيا داخؿ المعيد"؛  -
 "ألٌنيا لغة الٌدراسة"؛   -
التي أدرس بيا، كحتى يككف لي فصاحة في ىذه الٌمغة، كلكي أتقنيا "ألٌنيا المغة  -

 فمستقببل قد أصبح أستاذة الٌمغة العربٌية"؛
 "لمتحكـ أكثر بيذه الٌمغة كمعرفة قكاعدىا"؛ -
 " احتراما لؤلستاذ"؛ -
 "ألٌنيا لغة التدريس"؛ -
غة العربٌية مف أجؿ ممارسة الٌنقاش كما ينبغي لتكصيؿ الرسالة، ككذا يجب استعماؿ المٌ  -

 في الحكار مع األساتذة داخؿ القاعة"؛ 
 "األساتذة ال يسمحكف بالٌدارجة، لتحسيف المستكل الٌمغكم"؛ -
"ألٌنيا الكسيمة، كالٌمغة الكاجبة استخداميا، كالتي يفيميا الجميع، كبيا نتكاصؿ أكثر، كقد  -

 ال يفيـ زمبلئي لغة أخرل مثؿ القبائمية"؛ 
 مـ، كيعتبر احتراما"؛"ألٌننا في مكاف أخذ الع -
 "ألٌنيا ىي الٌمغة التي أدرس بيا"؛ -
 "ألنٌنا في قسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا"؛ -
 "ألنٌني مطالبة بيا، كأيضا سأككف أستاذة المستقبؿ"؛  -
 "يجب االلتزاـ بالتكمـ بيا"؛  -
 "الٌمغة التي ندرس بيا"؛ -
 "ألٌنيا لغة التكاصؿ كالحديث مع األساتذة داخؿ القسـ"؛  -
 ٌنيا لغة رسمية"؛"أل -
 "ألٌنني أحٌبيا كثيرا كما أنٌني أتقنيا"؛  -
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 "ألٌنيا الٌمغة التي ابتدأت بيا الٌدراسة منذ المرحمة االبتدائية"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة التي أدرس بيا"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة الرسمٌية كذلؾ ىي الٌمغة التي نتمقى بيا العمـ"؛  -
 "الٌمغة التي ندرس بيا"؛ -
 ذلؾ"؛"األستاذ يطمب  -
 "ألف األستاذ ال يقبؿ اإلجابة إاٌل بالٌمغة العربٌية الفصيحة"؛ -
 "ألٌنيا المقررة رسمٌيا"؛ -
 "ألنٌنا في معيد الٌمغة العربٌية كآدابيا"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة المفيكمة"؛ -
 "ككف أنا متخصٌص في ىذه الٌمغة"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة الٌتي ندرس بيا"؛ -
 "ألصبح أستاذة"؛ -
 لتي تستعمؿ أثناء الٌدرس"؛"ألٌنيا الٌمغة ا -
 "ألٌنيا لغة القسـ"؛ -
 "ألٌنيا لغة تخصصنا كىي اٌلتي يجب أف نخاطب بيا فيما بيننا"؛ -
 "ألٌنيا األقرب لمتعبير عف آرائنا"؛  -
 "ألٌننا في معيد الٌمغة العربٌية"؛ -
 "الفصحى ىي الٌمغة الكحيدة التي يجب أف تمارس في القسـ"؛ -
 "الٌمغة التي ندرس بيا"؛ -
 ٌف التخصٌص الذم أدرس بو ىك الٌمغة العربٌية"؛"أل -
 "ألٌنو مف باب االحتراـ أف نستعمؿ الٌمغة العربٌية الفصيحة"؛ -
 "مف أجؿ إتقاف ىذه الٌمغة كالتحكـ فييا"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة األكادمية المناسبة لتخصصنا لذلؾ يجب إعطاء األكلكية الستعماليا"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة التي ندرس بيا"؛ -
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 ألٌنيا األنسب كىي التي يجب استعماليا"؛" -
 "ألٌف األساتذة يحبكف استعماليا، ألٌنيا لغة التدريس"؛ -
 "ألٌف معظـ األساتذة ال يقبمكف التكمـ بالٌمغة القبائمٌية داخؿ القاعة"؛ -
 "ىي الطريقة الكحيدة لمتعامؿ مع األساتذة"؛ -
 "الٌمغة التي ندرس بيا كعميو يجب استعماليا"؛ -
 الٌمغة التي ندرس بيا"؛"ألٌنيا  -
 "ألٌنيا الٌمغة المتداكلة كىي لغة القرآف"؛ -
 "الٌمغة العربٌية ىي لغة رسمية"؛ -
"داخؿ القسـ مع األستاذ يجب أف نتحدث بالٌمغة العربٌية الفصيحة ألننا في قسـ الٌمغة  -

 العربٌية كآدابيا"؛
 "احتراـ األستاذ"؛ -
 ؛ "ألٌنيا الٌمغة التي ندرس بيا داخؿ القاعة" -
 "أٌكال ألٌنني أعشقيا كثانيا الحتراـ األستاذ"؛ -
 "بكؿ بساطة ألٌننا في معيد، كقسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة التي ندرسيا كالتي نتكاصؿ بيا داخؿ قاعة الدرس"؛  -
 "نتعامؿ بيا داخؿ القاعة"؛ -
 "يجب التحدث بيا"؛ -
 "ألٌنٌني أتقنيا"؛ -
 "كلككنيا لغة التعميـ"؛ -
 ألٌنيا الٌمغة التي نتعامؿ بيا أثناء الٌدركس"؛ " -
 "األستاذ يطمب ذلؾ"؛ -
"ألٌنيا المتداكلة كالكاجب استعماليا لمتكاصؿ مع األساتذة كالحفاظ عمييا كىي الٌمغة  -

 الرسمٌية"؛ 
 "الٌمغة التي نتناكؿ بيا األدب"؛ -
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 "لتطكير المستكل التعميمي"؛  -
 سئمة كالتعبير عف اآلراء كاألفكار"."ألٌنيا الٌمغة المناسبة لمجكاب عف األ -

 كمٌما سبؽ نمحظ أٌف معظـ آراء الٌطمبة ركزكا في إجابتيـ عمى بعض األسباب أىٌميا:             

 :كىي "المغةى التي تراعي قكاعدى المغًة العربيًة  لغة الّتدريسيتمٌثؿ في  الّسبب األّول
ما يكجدي عادةن في لغة الشعًر مف ألفاظو  نحكان كصرفان كببلغةن، بدكف تقعرو أك فذلكةو أك

(؛ فالٌمغة العربٌية الفصيحة ليا 33ق، ص.1418-ـ 1997كتراكيبى غير مألكفة")أبك مغمي، 
ٌنما تكمف في الكبلـ راعاتيا فيي ال تتطمب الٌتعقيد،قكاعد معيارٌية، البٌد مف م كال الفصيح،  كا 

الٌسميـ، لذا نجد   الممارسة، أك االستعماؿ  يككف ذلؾ إاٌل إذا تكفر الٌشرط الكاجب أال كىك
عمى ىذا الٌسبب كمف بيف اآلراء  -إف لـ نقؿ  بالٌدرجة األكلى -أجكبة الٌطمبة مرٌكزة بكثرة 

 التي اقترحكىا ما يأتي:
 "أنا ضد استعماؿ الٌمغات األخرل أثناء التدريس"؛  -
 "لكي يككف لدٌم لغة فصيحة"؛ -
، كحتى يككف لي فصاحة في ىذه المغة، كلكي أتقنيا "ألٌنيا اٌلمغة التي أدرس بيا -

 فمستقببل قد أصبح أستاذة الٌمغة العربية"؛
 "ألٌنيا لغة تخصصنا كىي اٌلتي يجب أف نخاطب بيا فيما بيننا"؛ -
 "لمتحكـ أكثر بيذه الٌمغة كمعرفة قكاعدىا"؛ -
 " ألنني أحبيا كثيرا كما أنني أتقنيا"؛ -

ا الٌصدد: "كلعؿى أكضحى مثاؿو عمى ذلؾ أكلئؾ الذيف أتقنكا يقكؿ أبك مغمي في ىذ          
المغةى العربيةى حتى صاركا بيا يعٌممكف كييصنفكف المؤلفاًت األدبيةى كالعمميةى كالدينيةى، كيقكلكف أبمغى 
األشعاًر، أمثاؿى سيبكيو، كابف جنٌي، كابف الركمي، كالخكارزمٌي، كالبخارٌم، كآالؼو غيرىـ ممف 

ي المجتمًع العربًي كساىمكا في بناء حضارًة األمًة كأد ٍكا دىٍكرىىـ في تاريخيا")أبك مغمي، اندمجكا ف
(. كيقكؿ أيضا "فيذه المغةي استكعبت حضاراًت الفرس كالينًد 35ق، ص.1418-ـ 1997

أكاخرى عيًد  -كالركماًف كغيرىا، كاستكعبت ترجماًت عمـك تمؾ األمـ في عصر الترجمًة الذىبي
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ٌبافى عيًد العباسييفاألمكي -ـ 1997كىي قادرةه عمى تمثيًؿ عمكـً عصرنا")أبك مغمي، -يفى كا 
 (. 42ق، ص.1418

يمثؿ الٌدافع األساسي إلتقاف الٌمغة العربٌية         -حسب معظـ آراء الٌطمبة-إف الٌتدريس        
تٌأكيد أرادكا بذلؾ أف الفصيحة؛ إذ ال يمكف أف نتجاىؿ ىذه األقكاؿ دكف أف فيـ معناىا، فيـ بال

يمارسكىا، كيتحٌكمكا فييا لكي يسيمكا في العممٌية الٌتعميمٌية، ككنيا تؤٌدم دكرا مٌيما في تككيف 
 أجياؿ متمٌكنة تساىـ في تطكير المجتمع كرقٌيو. 

 :كال يمكننا أف ننكر أٌف "المغة العربية  لغة القرآن يتمثؿ في الّسبب الثّاني
ق، 1418-ـ 1997ككعاءي الديف الحنيؼ كعمكمو")أبك مغمي،  ىي لغة القرآف الكريـ،

(؛ كعميو نممس مف أقكاؿ الٌطمبة، ما يثبت ذلؾ "ألٌنيا الٌمغة المتداكلة كىي لغة 33ص.
القرآف"؛ أم الٌمغة المستعممة كاٌلتي تممؾ صفة القداسة، كما كردت إجابات أخرل في ىذا 

ا منيا  :المضمار تعكس ىذه الٌصفة لنذكر بعضن
 "ألٌنو مف باب االحتراـ أف نستعمؿ الٌمغة العربٌية الفصيحة"؛      -
 "ألٌننا في مكاف أخذ العمـ، كيعتبر احتراما"؛ -
 "أٌكال ألٌنني أعشقيا كثانيا الحتراـ األستاذ"؛  -

مكانة "القداسة"؛ بحيث تمثؿ لغة  نمحظ مف خبلؿ ىذه اآلراء أٌف الٌمغة العربٌية ليا               
رية" أك لغة "كاممة" ذلؾ ألٌنيا مرتبطة بالقرآف، كاٌلذم يمٌثؿ "نسؽ مف المعتقدات يرتبط "معيا

بشيء مقدس، كعمى نحك مخصكص ىك فعؿ إيماف ييدم إلى الحؽ في االعتقادات كيرشد 
(، كيقكؿ أيضا: إٌف "الديف ىك مجمكعة  219، ص2011إلى الخير في التعامؿ")طربيو،

ية كالنمكذج المعيارم الذم يستمد منو المؤمنكف معنى الكجكد األفكار كالمعتقدات المكج
، 2011كتفسيراتيـ عف اهلل كالككف كالطبيعة، كبيذا المعنى ىك ثابت ال يتغير")طربيو،

في ىذا الٌشأف كيقكؿ إٌف الٌديف "جزء ال يتجزأ مف التنشئة األخبلقية، بؿ  (، كيضيؼ219ص
ا المتحركة، إذ يستمد المجتمع قيمتو األخبلقية كقكاعد إف الديف ىك ركح التربية الخمقية كقكتي

تنظيـ السمكؾ مف التعاليـ الدينية التي تمعب دكران فعاالن في االلتزاـ الشخصي أكثر مف القكاعد 
كالقكانيف الكضعية، كيعتبر تككيف الكعي األخبلقي مف أىـ األىداؼ التربكية األساسية، كىك 



 االسخباَاث دراست إحصائٍّت ححهٍهٍّت                              انفصم انثّاًَ:

122 
 

ئة االجتماعية كضركرة مف ضركراتيا التي يجب الخطكة األكلى مف خطكات التنش
(؛ نفيـ مف خبلؿ أقكاؿ الٌطمبة أىٌمية كضركرة  استعماؿ الٌمغة 57، ص.2011تكافرىا")طربيو،

العربٌية، كالمحافظة عمييا؛ ذلؾ ألٌنيا مرتبطة بشيء مقدس أال كىك القرآف الكريـ، بؿ إٌف 
 -تبريرىـ كما الحظنا مسبقا أثناء-يذه الٌمغة اقتراحاتيـ مبٌررة تيدؼ إلى العشؽ كاالحتراـ ل

 كمف بيف اآلراء التي تبٌيف كجكب االلتزاـ باستعماؿ الٌمغة العربٌية ما يأتي: 

 "ألٌنيا األنسب كىي التي يجب استعماليا"؛ -
 "الفصحى ىي الٌمغة الكحيدة التي يجب أف تمارس في القسـ"؛ -
 "ألٌنيا األقرب لمتعبير عف آرائنا"؛ -
 التي ندرس بيا كعميو يجب استعماليا"؛الٌمغة  -
 "يجب االلتزاـ بالتكمـ بيا".  -

 ومن بين أسباب عدم ممارسة الّمغة العربّية عند المستجوبين ما يأتي:

 "ألٌنٌني معتادة عمى الٌمغة العربٌية الٌدارجة في الكبلـ"؛ -
 "ال أعرؼ الحديث بالٌمغة العربٌية جٌيدا )شفاىيا("؛ -
 ماؿ الٌمغة األمازيغية، كالٌدارجة"؛ "ألٌنٌني اعتدت استع -
 "أستعمؿ الٌمغة العربٌية الٌدارجة"؛ -
     "ألٌنٌني أجد صعكبات في التحدث بالٌمغة العربٌية الفصيحة". -

كيرل بعض الباحثيف أف صعكبة الحديث بالٌمغة العربية الفصيحة ال يعكد إلى       
صعكبة الفيـ "باعتبارىا نخبكية  االستعماؿ أك ممارسة الٌمغة كحسب، بؿ تكمف أيضا في

كعالمة، بينما الميجة يسيؿ تداكليا كمغة محمية محكية يتشارؾ فييا جمع مف الناس باالتفاؽ 
 (.           69، ص2011عمى دالالت كمسميات جرت عفكٌيا بينيـ لمركنتيا كسيكلة لفظيا")طربيو، 

ستيـ لٌمغة العربٌية الفصيحة؛ ألٌنيـ كنرل كذلؾ مف خبلؿ أقكاؿ الٌطمبة عدـ ممار            
       اعتادكا عمى استعماؿ الٌمغتيف، سكاء أتعٌمؽ األمر بالٌمغة العربٌية الٌدارجة، أك الٌمغة 
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المازيغٌية؛ ككبلىما تعبراف عف لغتٌي األـٌ لمٌطالب؛ كالٌدليؿ عمى ذلؾ أٌف "الكممات المتداكلة لدل 
ية نتيجة خصكصية مجتمعية أك معرفية، كىي تختمؼ عف فئة معينة مف السكاف في بيئة جغراف

المغة باعتبارىا أكثر محمٌية كأسيؿ لفظنا كأفضؿ استيعابنا.. ككثير ما تختمؼ الميجات لممسمى 
مأمكف،  (، كيقكؿ69، ص.2011ذاؾ")طربيو،  نفسو بيف بمد كآخر بؿ كضمف ىذا البمد أك

ف أبناء الشماؿ يختمفكف في ألفاظيـ كليجاتيـ طربيو: "حتى عمى صعيد البمد الكاحد فقد نجد أ
عف أبناء الجنكب، كأبناء الساحؿ عف أبناء الجبؿ في تسمياتيـ لكثير مف الحكائج")طربيو، 

(؛ كعميو فالٌطمبة ال يمارسكف الٌمغة العربٌية الفصيحة، كحٌجتيـ في ذلؾ أٌنيـ 69، ص.2011
 كالعربٌية الٌدارجة(. معتادكف عمى استعماؿ لغتٌي األـٌ )القبائمٌية، 

  :إٌف الٌتدخبلت في حال استعمال الّطالب لّمغة العربّية الفصيحة، ىل تتدخل لغة أخرى؟
الٌمغكٌية تؤٌثر عمى استعماؿ أك ممارسة الٌمغة العربٌية الفصيحة، كمف خبلؿ أجكبة الٌطمبة نكتشؼ 

 نسبة ىذه الٌتدخبلت.

 الّتداخالت 
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 نعم 
 

61 61% 

  ال 
 

39 39% 

 المجموع 
 

100 100% 
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يظير  ،مف خبلؿ الٌدراسة اٌلتي أجريتيا عمى المستجكبيف ة:غويّ دخالت المّ التّ  -
 الجدكؿ اآلتي:ىذا ما يبٌينو كتدخبلتيا في قاعة الٌدرس، ك  ،الٌطالب لمغات أخرل استعماؿ

 

 دخلالتّ 

 

 الّتكرار

 

 الّنسبة المئوّية

 ة الّدارجةالعربيّ  الّمغة

 

27 27 

  ةالقبائميّ  الّمغة
 ة()المازيغيّ 

28 28 

 ة الفرنسيّ  الّمغة

 

15 15 

 غويالمزج المّ 

 

13 13 
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 27كيتبٌيف مف خبلؿ األعمدة البيانٌية، تدٌخؿ العربٌية الٌدارجة؛ حيث كصمت نسبتيا إلى
، )عمما أف الٌدارجة، كالمازيغٌية 28قد كصمت إلى  في حيف نمحظ أف نسبة تدٌخؿ المازيغٌية،

"(( لمٌطمبة المستجكبيف، باإلضافة نجد أيضا الٌمغة الفرنسٌية تتدٌخؿ، كبنسبة قدرت      )"لغتا األـٌ
لى جانب ىذا، فالٌطالب كما ىك مكٌضح في الٌشكؿ  يمزج، أك يحدث خمطنا  بيف 15ب  ، كا 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 

0 

0 

0 

0 

27 28 

15 
13 

أعمدة بيانّية تمثل نسبة الّتدخالت الّمغوّية عند طمبة 
 الّسنة الثّالثة في قاعة الّدرس    

 التدخل

 التكرار
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جمكع أفراد عٌينة الٌدراسة؛ كعميو فإٌف  الٌتدخبلت تؤٌثر مف م 13الٌمغات، كبنسبة قٌدرت ب 
 عمى الٌمغة العربٌية الفصيحة.  

 تدّخل العربّية الّدارجة:  أسباب 
 "ألٌنيا األقرب إلى الٌمغة العربٌية"؛  -
 "ىناؾ أساتذة يتحدثكف بالٌدارجة في القاعة"؛ -
 "لغياب بعض األحياف المفردات بالفصحى"؛ -
 حة شبيية بالٌدارجة"؛"ألف العربٌية الفصي -
 "صعكبة إيجاد بعض المفردات بالٌمغة العربٌية الفصيحة أثناء اإلجابة"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة المستعممة كثيرا في الجزائر"؛ -
 "أحيانا ال أجد الكممات المعبرة فأستعمؿ العربٌية الدارجة"؛ -
 "لغتي األـ"؛ -
 "ال أجيد الفصاحة في الٌمغة"؛ -
 "عيدت ممارستيا"؛ -
 لتعمؽ"؛"بسبب ا -
 "ألٌنيا الٌمغة لطالما تكممت بيا"؛ -
 "أحيانا أعجز عف التعبير بالٌمغة العربٌية الفصيحة"؛ -
 "ألٌنيا أقرب مف الٌمغة العربٌية"؛  -
 "ألٌنيا تشبو الفصحى"؛ -
 "ألف ىناؾ أشياء ال أعرفيا بالفصحى"؛ -
 "ألٌنيا سيمة"؛ -
 "ألف ىناؾ أشياء ال أعرفيا بالفصحى"؛ -
 يفيمكنيا". "الكثير مف األساتذة -
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نممس مف خبلؿ األقكاؿ أٌف معظـ الٌطمبة يستعينكف بالٌمغة األكلى، اٌلتي نشؤكا عمييا            
فالٌطالب كما يبدك أٌنو ال يحسف  -سكاء أكاف ذلؾ في أسرتيـ، أك في محيطيـ -مف  قبؿ

سبة ليؤدم غرضو اإلجابة بالٌمغة العربية الفصيحة نظرا لصعكبتيا؛ بحيث ال يجد الكممات المنا
المقصكد، كيمكف أيضا أف يككف لو عجزه في الٌمساف أثناء االستعماؿ، كمف بيف اآلراء التي 

 تثبت ذلؾ ما يأتي:  
 "صعكبة إيجاد بعض المفردات بالٌمغة العربٌية الفصيحة أثناء اإلجابة"؛ -
 "ألف ىناؾ أشياء ال أعرفيا بالفصحى"؛ -
 عربٌية الفصيحة"؛"أحيانا أعجز عف التعبير بالٌمغة ال -
 "لغياب بعض األحياف المفردات بالفصحى"؛ -
 "أحيانا ال أجد الكممات المعبرة فأستعمؿ العربٌية الدارجة". -

 مستكيات مف مستكلن  كالميجةكنجد عمي القاسمي يقكؿ عف الٌدارجة  بأٌنيا ليجة "       
 ال معينة. كالميجة طقةمن في خاصة لغكية سمات ذا نكعان  يمٌثؿ أشكاليا مف شكبلن  أك المغة
 كفقر كمصطمحاتيا، مفرداتيا ضآلة بسبب المشتركة، الفصيحة المغة مصاؼ إلى كظيفيان  ترقى
 إلى   مدينة كمف أخرل، إلى منطقة مف تتبايف فيي الجغرافي، نطاقيا كمحدكدية كتراكيبيا بنيتيا
 االستعماؿ كال العممية، األبحاث عف التعبير كال التجريدم المنطقي لمتفكير تصمح كال مدينة،

(؛ كعميو 2السريع")القاسمي، د.ت، ص. اليكمي لبلستخداـ صالحة فيي الكاسع، المشترؾ
       سينطبؽ ىذا القكؿ بدكره عمى الٌمغة العربٌية؛ فيي تمؾ الٌمغة اٌلتي لدييا نمطاف أك

يستخدـ في مستكياف؛ المستكل األٌكؿ يتمٌثؿ في المستكل المعيار، أك الفصيح، كاٌلذم 
كالثٌاني  يتمٌثؿ في المستكل كالبحكث العممٌية، المجاالت الٌرسمٌية؛ كالخطب الٌدينٌية كالٌسياسٌية 

  و، كتراكيبو، كما يمٌيزه عف غيرهالٌميجي، أك كما يقاؿ عنو بأٌنو مستكل شعبي لقٌمة مفردات
اءات العممٌية، فيك إذف افتقاره إلى المنطؽ، ككنو ال يعبر عف  الٌدقة، كال يستعمؿ في اإلجر 

 يمارس في الحياة العادٌية كمف بيف اآلراء المقترحة ما يأتي:

 "ألف العربٌية الفصيحة شبيية بالٌدارجة"؛  -
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 "ال أجيد الفصاحة في الٌمغة"؛ -
 "لغتي األـ"؛ -
 "ألٌنيا سيمة"؛ -
  تكممت بيا"؛"ألٌنيا الٌمغة لطالما  -
 ."ألٌنيا الٌمغة المستعممة كثيرا في الجزائر" -

كيعكد الٌسبب في تدٌخؿ الٌدارجة إلى استعماليا في الكاقع المعيش، كىذا ما أثبتو  بيير           
 بكرديك بالقانكف اآلتي: 

 (.2010")عبد الفتاح، رأس المال( + المجال× "الممارسة = )اليابيتوس 
 الذم يقـك فيو  social agency ك"يعنى بكرديك بالممارسة ذلؾ الفعؿ االجتماعي

الفاعمكف بالمشاركة في إنتاج البناء االجتماعي، كليس مجرد أداء أدكار بداخمو")عبد الفتاح، 
(؛ كعمى ىذا فالفرد لو عبلقة تربطو بالمجاؿ الذم ينتمي إليو؛ ألٌف الممارسة عند    2010

"بيير بكرديك" ال تستكجب الخضكع، بؿ تجعؿ الفرد عنصرا فٌعاال يسيـ بطريقة أك بأخرل في 
 نتاج البناء. إ

 :)أسباب تدّخل المازيغّية )القبائمّية 
 "ألٌنيا تستعمؿ في حياتنا اليكمية"؛ -
 "ألف ىناؾ عبارات بالمازيغية يصعب ترجمتيا إلى العربٌية"؛  -
 "ىي لغة األصؿ كالٌمغة المتداكلة أكثر"؛ -
 "التكضيح أكثر"؛ -
 "ألف ىناؾ أشياء ال تنطؽ بالفصحى"؛ -
 "ىي لغتي األصمية"؛ -
 بارىا لغة األـ"؛"باعت -
 "لغة األـ"؛ -
 "ألنيا الٌمغة التي أتكمـ بيا  كأحسنيا"؛ -
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 "إيصاؿ الفكرة جيٌدا"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة التي تربيت بيا ككبرت بيا"؛  -
يصاؿ الفكرة"؛ -  "التعبير أكثر كا 
 "تعكدنا عمييا أكثر"؛ -
 "أتكمـ أكثر بيا"؛ -
 "لعدـ معرفة المصطمح بالعربٌية"؛ -
 "لغة قريتي"؛ -
 تعبير"؛"يسيؿ ال -
 "في حالة عدـ فيـ معنى الكممة".  -

إٌف الٌسبب في تدٌخؿ الٌمغة المازيغٌية، يعكد حسب معظـ آراء الٌطمبة إلى الٌمغة اٌلتي            
تربكا عمييا ككنيا تمٌثؿ "لغة األـٌ" لؤلغمبٌية، أك ىي تمؾ التي اكتسبكىا عف طريؽ الممارسة في 

د سيتـٌ تكصيؿ أفكارىـ بطريقة سيمة، كمعٌبرة، تثبت اليدؼ حياتيـ اليكمٌية، كبالتٌالي  أكي
 المقصكد كيمكف أف نكٌضح ذلؾ مف خبلؿ أقكاليـ:

 "باعتبارىا لغة األـ"؛  -
 "ألٌنيا تستعمؿ في حياتنا اليكمية"؛  -
يصاؿ الفكرة"؛  -  "التعبير أكثر كا 
 "ألف ىناؾ عبارات بالمازيغية يصعب ترجمتيا إلى العربٌية".  -

ف مف خبلؿ أقكاؿ الٌطمبة أٌف الٌمغة المازيغٌية تمٌثؿ كعاء الٌتفكير؛ ككنيا تؤٌثر يتبيٌ       
في الفكر كىك بدكره يتأٌثر بيا، فالٌطالب أثناء حديثو بالٌمغة العربٌية الفصيحة يجد نفسو يمٌر 

ر بيا مف خبلؿ عممٌية الٌترجمة كالٌدليؿ عمى ذلؾ  أٌنو قد ال تتكٌفر لو العبارات المناسبة ليعبٌ 
عف غرضو، ال بؿ يصعب ترجمتيا مف المازيغٌية إلى الٌمغة العربٌية؛ ألٌف الٌمغة "التي اكتسبيا 
منذ طفكلتو تظؿ القناة التي يفكر كيبدع مف خبلليا، حتى إف معظـ المتحدثيف بمغات أجنبية 

خبلؿ آلية ال يستطيعكف بسيكلة ممارسة التعبير السميـ كالتفكير القكيـ بيذه المغات إال مف 
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كيقكؿ فمكرياف  (،123، ص2014" )محمكد، (Mental Translatoin) "الترجمة الذىني
لغة ميمة كذات قيمة  ،genericككلماس في كتابو الٌمغة كاالقتصاد "المغة األكلى بمعنى عاـ 

 ) ككلماسلغة البيئة التي يكلد المرء فييا" -في العادة  -لكؿ فرد عمى نحك مساك، كىي 
كمعنى ىذا أٌف الٌمغة اٌلتي نشأ عمييا الٌطالب مف قبؿ تسيـ في تككيف  (؛107، ص.200

تفكيره؛ بحيث ال  يككف بمقدكره الٌتعبير بأم لغة أخرل إاٌل بالٌمجكء إلى عممٌية الٌترجمة الٌذىنٌية  
 ليستعيف بالٌمغة األكلى. 

 كىذا ما تطرؽ إليو "بيير بكردك" ككٌضحو بالقانكف اآلتي:  

 (.2010")عبد الفتاح، رأس المال( + المجال× رسة = )اليابيتوس "المما

كيعكد الٌسبب في تدٌخؿ الٌمغة المازيغٌية )القبائمٌية( لمٌطمبة في قاعة الٌدرس؛ ألٌنيا الٌمغة          
 في تكضع المغات"كبما أف كيقكؿ فمكرياف ككلماس في كتابو الٌمغة كاالقتصاد اٌلتي ترٌبكا عمييا، 

 بيف المغة متبادلة عبلقة ىناؾ فإف أدكات بكصفيا جماعاتيا طرؼ مف ماؿاالستع
كتطكرىا  المغات تكٌكف أف بيف الجانبيف، أم بسيطة غير صمة بالفعؿ كالجماعة....ىناؾ

الفيزيقية                      بيئاتيا مع اإلنسانية تمعاتلمجا بيا تتفاعؿ التي بالطريقة يتأثراف
فالٌطالب حٌتى (؛ كعميو 347، ص.200) ككلماس، "الثقافية كالمغكية صاديةاالقت-كاالجتماعية

كلك كاف في قاعة الٌدرس لو عبلقة مباشرة تربطو  ببيئتو؛ كبالتٌالي ال يمكف أف يستغني عف 
 ممارسة لغتو األكلى. 

 :أسباب تدّخل الفرنسّية 
 "ألني متعمؽ بيذه المغة"؛  -
 "ألني تعكدت عمييا"؛  -
 تمؾ الكممة"؛"لمعرفة اسـ   -
 "ألف ىناؾ أشياء ال أعرفيا بالفصحى"؛  -
 "أحيانا أعجز عف التعبير بالفصحى"؛  -
 "أسيؿ لمكصكؿ إلى المعمكمة )تسيؿ التعبير("؛  -
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 "."ال أتحكـ في الٌمغة جيدا  -
إٌف الٌمغة الفرنسٌية تتدٌخؿ أثناء استعماؿ الٌطمبة لٌمغة العربٌية الفصيحة، كىذا الٌسبب      
ه إلى عامؿ االستعمار؛ بحيث أقاـ كؿ الحكاجز اٌلتي تعيؽ أرض الكطف سكاء أكاف يمكف ردٌ 

كقد عمؿ عمى تطبيؽ سياستو "كىي إحبلؿ لغتو محٌؿ            قبؿ أك بعد االستقبلؿ؛
الفصيحة، كتشجيع العاٌمٌيات العربٌية، مستندنا في ىذه الخٌطة إلى "صعكبة الفصيحة ك"مركنة" 

كبالتٌالي ممارستيا أك  ( ؛39، ص.1992لغتو ك"سيكلتيا" )الفيصؿ،  العاٌمٌية ك"قدرة"
 استعماليا أصبح ضركرة حتمٌية، كمف بيف اآلراء اٌلتي تثبت ىذه المقكلة ما يأتي: 

 "ألني تعكدت عمييا"؛  -
 "ألف ىناؾ أشياء ال أعرفيا بالفصحى"؛   -
 "أحيانا أعجز عف التعبير بالفصحى"؛  -
 كمة )تسيؿ التعبير("؛"أسيؿ لمكصكؿ إلى المعم  -
 "ال أتحكـ في الٌمغة جيدا".  -

 أسس مف تيجٌرد معينة لغة تقيقر يقكؿ فمكرياف ككلماس في كتابو الٌمغة كاالقتصاد: "إف     
 في أيضا كلكف المغكية، تضاؤؿ جماعتيا حقيقة في فقط تعبيره ليس يجد االقتصادية استعماليا

(  266، ص.200الزكاؿ") ككلماس،  كشؾ عمى لغة يككف قد الذم لمنظاـ اإلفقار التعبيرم
كىذا إف دٌؿ عمى شيء إٌنما يدٌؿ عمى أٌف الٌمغة كضع كاستعماؿ؛ فالٌمغة اٌلتي ال تستعمؿ 

 بإمكانيا أف تزكؿ عمى خبلؼ الٌمغة المستعممة.   
 الّمغات: مزج أسباب 

 "لـ أجد العبارات المناسبة"؛     -
 عبارات التي تنقؿ أفكارم )تضيع مني مؤقتا("؛"ألنني في بعض األحياف ال أجد ال -
 "أحيانا ككننا نعتمد في حديثنا عمى العديد مف المغات"؛ -
 "ألنيا عادة"؛ -
 "ال أستطيع التحدث بالٌمغة الفصحى كحدىا )صعبة("؛ -
 "ألٌننا لـ نتعمـ لغة كاحدة"؛ -
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 "مف الصعكبة ضبط لغة كاحدة". -

مزجكف أك يحدثكف خمطنا بيف الٌمغات  كيظير مف خبلؿ األقكاؿ أٌف الٌطمبة ي      
كحٌجتيـ في ذلؾ أٌنيـ ال يستطيعكف إيجاد األلفاظ اٌلتي تعبر أك تنقؿ أفكارىـ، كقد أرجعكه 

 يعتمدكا عمى لغة كاحدة في حديثيـأيضا إلى صعكبة استعماؿ الٌمغة العربٌية؛ إذ ال يمكف أف 
   اتيـ، كمف بيف اآلراء التي عرضكىا كالٌسبب في ذلؾ؛ ألٌنيـ قد مارسكا لغات عديدة في حي

 ما يأتي: 

 "ألنني في بعض األحياف ال أجد العبارات التي تنقؿ أفكارم )تضيع مني مؤقتا("؛ -
 "ال أستطيع التحدث بالٌمغة الفصحى كحدىا )صعبة("؛ -
 "ألٌننا لـ نتعمـ لغة كاحدة"؛ -
 "مف الصعكبة ضبط لغة كاحدة"؛ -
 "ألنيا عادة".    -

جد صالح بمعيد يقكؿ عف ىذه االستعماالت أٌنيا: "ممارسات آنية تحصؿ لدكاع كن            
(؛ بحيث يمكف تسميتيا 22، ص.2010عرًضية، كليس ليا قاعدة معٌينة تتحٌكـ فييا")بمعيد، 

 استعماؿ خصائص إلى لتشير األحياف بعض في أيضا كىي "تستعمؿ أيضا باليجيف الٌمغكم،
المغكية")ككلماس،  الشفرة عف تحكال أك تحريفا باعتباره-بديمة نظر كجية مف-يكصؼ لغكم
(، كالٌمغات اليجينة تفتقر إلى القكاعد، كالٌنظاـ، كال تممؾ صفة كاحدة لمٌتحدث 190، ص.200

بيا، كىذا ما يدفعنا بالقكؿ إٌف الٌمغات اليجينة تستخدـ فقط لتسٌد الفراغ الذم يعانيو المتحٌدث 
ب قكؿ الٌطمبة "ألنني في بعض األحياف ال أجد العبارات التي أثناء حديثو، كيرجع ىذا حس

تحدث بالمغة الفصحى أك كقكليـ: "ال أستطيع التنقؿ أفكارم )تضيع مني مؤقتا(" 
 كحدىا)صعبة("
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إٌف الحديث بالٌمغة العربٌية أتجد صعوبة في الحديث بالّمغة العربّية الفصيحة؟:  .8
يستعمؿ الٌمغة العربٌية، بشكؿ فصيح دكف أف يجد يتطٌمب نكعا مف الممارسة، فيناؾ مف 

 صعكبات في ذلؾ، كلكف قد نجد العكس عند البعض، كىذا ما تبٌينو الٌنتائج في الجدكؿ اآلتي:
 

 اإلجابة

 

 الّنسبة المئوّية كرارالتّ 

 نعم

 

40 40 

 ال

 

60 60 

 المجموع

 

100 100 
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، قد بمغ         العربٌية الفصيحة الٌمغةمارسة عبله أٌف نسبة مؿ أٌشكمف خبلؿ ال يظيرك     
ـٌ بيذه الٌمغة، كلديو ميكؿ  كمف ىنا نستنتج أفٌ ،  60يعادؿ ما أم؛ 60عددىـ الٌطالب ييت

إذ  ؛يجدكف صعكبة صٌرحكا بأٌنيـمف المستجكبيف  أخرل ىناؾ مجمكعةك كرغبة في االستعماؿ، 
 الٌدراسة. نةعيٌ  مف مجمكع أفراد 40أم ما  يعادؿ  ؛40بمغ عددىـ

أجد )نعم
أجد )ال (صعوبات

 (صعوبات

40 

60 

40% 
60% 

أعمدة بيانّية تمّثل نسبة الّصعوبة في الحديث بالّمغة 
 العربّية عند طمبة الّسنة الثّالثة

 الّتكرار

 الّنسبة المئوّية
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   ّبات نذكر ما يأتيو عومن الص: 
 

 الّصعوبات 
 

 كرارالتّ         
 

 الّنسبة المئوّية     

الّطرائق التقميدّية المعتمدة في 
 دريسالتّ 
 

11 
 

11 

 الّمغة العربّية معّقدة
 )صعوبة القواعد النحوّية(

 

12 
 

12 

 عدم توفير الوسائل التعميمّية 
 

3 
 

3 

 صاف لمممارسة خعدم إيجاد منا
 

22 22 

  رأي آخر
 

5 5 
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كمف خبلؿ ما سبؽ، يظير  أٌف معظـ  المستجكبيف، أقٌركا بعدـ تكفير مناخ صاؼ    
ـٌ يميو الٌسبب الثانيٌ 22لمممارسة؛ حيث قٌدرت نسبتيـ ب   ، كيعتبر الٌسبب األٌكؿ عندىـ، ث

ة العربٌية معقٌدة، كىذا نظرا لصعكبة القكاعد النحكٌية؛ إذ بمغت نسبتيـ كالمتمٌثؿ في أٌف الٌمغ
12 ـٌ يأتي الٌسبب الثٌالث كالمتمٌثؿ في الٌطرائؽ التقميدٌية المعتمدة في الٌتدريس؛ إذ قٌدرت ، ث

 5،  كيميو الٌسبب الٌرابع أال كىك آراء كاقتراحات الٌطمبة، كبنسبة قدرت ب 11نسبتيـ ب 
     تكفير الكسائؿ الٌتعميمٌية، كقٌدرت نسبتيـ  بب الخامس كاألخير فيك متمٌثؿ في عدـأٌما السٌ 

 مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة. 3ب 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

11 12 

3 

22 

5 

أعمدة بيانّية تمثل  عدد الّطمبة بداللة الّصعوبات    
 الّمغوّية لطمبة الّسنة الثّالثة بقسم الّمغة العربّية وآدابيا 

 الّصعوبات 

 التكرار
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     :ومن اآلراء المقترحة في الّسؤال المفتوح ما يأتي 
 "االرتباؾ أماـ األساتذة"؛ -
 "أستعمؿ الدارجة إليصاؿ الفكرة"؛                       -
 األساتذة يستخدمكف الٌدارجة"؛"معظـ  -
"أحيانا أجد صعكبة في إيجاد الكممات المناسبة لمتعبير عف فكرتي، كالٌسبب  -

 في ذلؾ االرتباؾ".

كمف ىذا المنطمؽ نرل أف الٌطمبة يجدكف صعكبة في الٌتعبير عف أفكارىـ، كيعكد      
ة في إيجاد الكممات المناسبة الٌسبب إٌما لعامؿ االرتباؾ، كالٌدليؿ عمى ذلؾ "أحيانا أجد صعكب

لمتعبير عف فكرتي، كالٌسبب في ذلؾ االرتباؾ، أك لعدـ االستعماؿ لقكؿ إحدل الٌطمبة "أستعمؿ 
الدارجة إليصاؿ الفكرة"، أك كقكليـ بأٌف "معظـ األساتذة يستخدمكف الٌدارجة"، كفي ىذا الٌصدد 

ترجمة لما ىك حاصؿ فيما ىك يقكؿ بيرس "يكتبكف بالفصحى، كيحاضركف بالعامية شرحان ك 
-18، ص.1994مكتكب، مازجيف ىذه العامية بكثير مف الكممات كالعبارات األجنبية")بيرس،

     الٌسؤاؿ–(؛ إٌف الٌسبب في صعكبة الحديث بالٌمغة العربٌية، قد أرجع في رأم الٌطمبة 19
ة ىذه الٌمغة، كمف إلى عامميف؛ عامؿ االرتباؾ، كعامؿ آخر يتمٌثؿ في عدـ ممارس-المفتكح 

المغة العربية يكمف  "أمفىنا يٌتضح أٌف ىذيف العامميف يؤٌثراف عمى أمف الٌمغة كسبلمتيا؛ ألٌف 
(؛ كال يككف ذلؾ إال 11، ص.2015األلسف")خبلدل،  عمى كتداكليا بيا كالنطؽ في ممارستيا

تباع القكاعد؛ فاألمف يتطٌمب "استقرار المغة عمى نحكو صحي ح سميـ بعيدة عف كؿ بالممارسة كا 
(؛ كعمى ىذا فالٌطمبة يحسكف بالبلأمف 2015ما يييدٍّدىا، كيعبىث بيا، كيىيبط بميستكاىا")قميحة،

 فأثناء حديثيـ مع األساتذة  عدـ االستعماؿ،الٌمغكم، كيرجع ىذا الٌسبب في كمتٌي الحالتيف إلى 
 يصعب عمييـ الٌتعبير بفصاحة الٌمغة.  

 



 االسخباَاث دراست إحصائٍّت ححهٍهٍّت                              انفصم انثّاًَ:

138 
 

كانت أغمبٌية الٌطمبة  غة العربّية الفصيحة في قاعة الّدرس:استعمال األستاذ لمّ  .9
إجاباتيـ، تؤٌكد بأٌف األستاذ ممتـز باستعماؿ الٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة الٌدرس، كىذا ما 

 يكٌضحو الجدكؿ اآلتي:
 

 

 

               

    

               

 استعمال األستاذ لّمغة 

 العربّية الفصيحة

 سبة المئوّيةالنّ  كرارالتّ 

 نعم

 

65 65 

 ال

 

35 35 

 المجموع

 

100 100 
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يقٌركف، بأٌف األستاذ ممتـز ذيف أٌف نسبة المستجكبيف الٌ  ،أعبله ٌشكؿخبلؿ ال مف يتبٌيفك  
كىذا ،  65ب ـرت نسبتيأم قدٌ  ؛65عددىـأثناء الٌدرس  العربٌية الفصيحة الٌمغةباستعماؿ  
أٌما الٌطمبة اٌلذيف  ،بممارسة الٌمغة العربٌية الفصيحة خبلؿ الٌتدريسييتـٌ  ستاذاأل أفٌ  يٌدؿ عمى

1 2 3 4

0 

0 

65 

35 

أعمدة بيانّية تمّثل ممارسة األستاذ  لّمغة العربّية        
 الفصيحة في قاعة الّدرس
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 35ـعددىأثناء الٌدرس  العربٌية الفصيحة الٌمغةكانت إجابتيـ، بأٌف األستاذ ال يمتـز باستعماؿ 
 الٌدراسة. نةعيٌ  مف مجمكع أفراد

 تتي أجريٌ ات الٌ بعد اإلحصائيٌ  العربّية الفصيحة: في الّمغة ةمبم مستوى الطّ يتقي .10
 .ا(ا ككتابيٌ العربٌية الفصيحة )شفكيٌ  الٌمغة الب فيكشؼ مف خبلليا مستكل الطٌ يي 

       ا:شفويِّ *          

 تقييم المستوى 
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 جّيد
 

22 22 

 مقبول
 
 

75 75 

 ضعيف
 
 

3 3 

 ضعيف جدِّا
 

00 
 

00 
 

 المجموع
 

100 100 
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 شفكٌياالٌطمبة اٌلذيف صٌرحكا بأٌف مستكاىـ مقبكؿ  أفٌ  الٌشكؿ أعبله،مف خبلؿ يظير ك          
ٌنما نممسو مف إجابات75ب  ـنسبتي قدرت ضافة اإلب، مبةالطٌ  ، كىذا لـ يصدر عف ذاتٌية، كا 
ف بالٌمغة ك ييتمٌ مبة طٌ ال ف عمى أف  سبتاف تدالٌ كىاتاف النٌ  ؛دبأٌف مستكاىـ جيٌ  كفقرٌ ي ،22إلى 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 
0 

0 
0 

22 

75 

3 
0 

أعمدة بيانّية تمّثل  تقيم مستوى طمبة الّسنة الثّالثة  
 (شفوّيا)في الّمغة العربّية  الفصيحة 

 تقييم المستوى 

 الّتكرار
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رت إذ قدٌ  ؛طمبة مستكاىـ في الٌمغة العربٌية ضعيؼ ةثبلث( 03)العربٌية الفصيحة، بينما نجد 
 راسة.نة الدٌ مف مجمكع أفراد عيٌ  3نسبتيـ ب 

     كتابيا:*          

 تقيم المستوى
 
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 دجيّ 
 
 

58 58 

 مقبول
 
 

41 41 

 ضعيف
 
 

1 1 

 اضعيف جدّ 
 
 

00 00  
 

 المجموع
 
 

100 100 
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، قٌدرت امقبكؿ كتابيًّ  اٌلذيف الحظكا بأٌف مستكاىـ كيتبٌيف مف خبلؿ الٌشكؿ، أٌف الٌطمبة          
بأٌف مستكاىـ جٌيد، كىاتاف الٌنسبتاف تداٌلف قالكا ، 58ضافة إلى اإل، ب41ب  نسبتيـ

؛ فالٌنتيجة تبٌرر بأف  99بو؛ كعميو فمجمكع الٌنسبتيف تمثبلف عمى أٌف مستكاىـ ال بأس 

ضعيف  ضعيف مقبول جيد
 جّدا

58 

41 

1 0 
58% 41% 1% 0% 

أعمدة بيانّية تمّثل تقييم مستوى طمبة الّسنة الثّالثة  
 (كتابّيا)في الّمغة العربّية الفصيحة 

 الت كرار

 الن سبة المئوي ة
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مستكل تحكمو في الٌمغة العربٌية  1الٌطمبة يرغبكف في ممارسة ىذه الٌمغة، بينما نجد 
 الفصيحة ضعيؼ؛ أم طالب كاحد مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة.

  ّا( من خالل الجدول اآلتي:تقييم مستوى ممارسة الّطمبة لّمغة العربّية )شفوّيا وكتابي 
 
 اإلجابة 
 
 

 كتابّيا شفوّيا 

 جّيد
 
 

22 58 

 مقبول
 
 

75 41 

 ضعيف
 
 

3 1 

 ضعيف جّدا
 
 

00 00 

 المجموع 
 
 

100 100 
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 ويمكن توضيح الجدول بالّشكل اآلتي:

     
  

  العربٌية )شفكٌيا ككتابٌيا(مف خبلؿ المٌضمع الٌتكرارم، مستكل ممارسة الٌطمبة لٌمغة ويتبّين      
، كيمكف 58حيث بمغت نسبتيـ  ؛إذ كردت إجابات المستجكبيف بأٌف مستكاىـ جٌيد في الكتابي

، بينما في االستعماؿ الٌشفكم نمحظ      أف نقكؿ عف ىذه الٌنسبة بأٌنيا مقبكلة عمى العمـك
الٌطمبة "لـ نتعكد عمى  كيمكف تفسير ىذه الٌظاىرة بأقكاؿ ،22 إذ  قٌدرت فقط ب ؛تناقصا

الٌمغة العربٌية " ،"غير مستعممة بكثرة لذلؾ يصعب تداكليا عند الٌطمبة" ،الٌتحدث بالٌمغة العربٌية"

0 0 0 0 0 0 0 0% 

22% 

0 

75% 

0 3% 0 0% 

58% 

0 

41% 

0 
1% 

0 
1 2 3 4 5 6 7

مضّمع تكراري يمّثل تقييم مستوى ممارسة طمبة الّسنة 
 (شفوّيا وكتابّيا)الثّالثة لّمغة العربّية 

 اإلجابة 

 شفويا 

 كتابيا
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أٌما اٌلذيف كانت إجابتيـ بأٌف مستكاىـ مقبكؿ في . الفصيحة تستعمؿ فقط في قاعة الٌدرس"
، كىي نسبة 75 قٌدرت ببينما في االستعماؿ الٌشفكم،  ،41الكتابي، قدرت نسبتيـ ب

، بينما 1مقبكلة إلى حٌد ما، أٌما مف كانت إجابتو بأٌف مستكاه ضعيؼ في الكتابي، لـ تتجاكز
 مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة. 3 في االستعماؿ الٌشفكم، قٌدرت نسبتيـ ب

أنت كطالب في قسم الّمغة العربيَّة وآدابيا، أتممس اىتماما بممارسة الّمغة   .11
اىتماـ طمبة  ،حكؿ البالطٌ  ؤاؿ لمعرفة رأمٌ ييدؼ ىذا السٌ  :ربّية الفصيحة عند طمبة المعيد؟الع

 حة في الجدكؿ اآلتي:تائج مكضٌ كالنٌ  ،العربٌية الفصيحة بممارسة الٌمغة ،القسـ

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 اىتمام الّطمبة

 

 سبة المئوّيةالنّ  الّتكرار

 نعم

 

35 35 

 ال

 

65 65 

 المجموع

 

100 100 
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  في المعيد ةغة العربيٌ مٌ بالمبة كيظير مف خبلؿ الٌشكؿ أعبله، أٌف نسبة اىتماـ الطٌ         
حكؿ طمبة المعيد إيجابٌية، في حيف نجد مف الٌطمبة  ٌف آراءأأم  ؛35قٌدرت نسبتيـ ب 

عف  الـ تصدر  تافٌنسبال اتاف، كى65 نسبتيـ ب تتي قٌدر معارضة سمبٌية، كالٌ  ـكانت إجابتي
ٌنما نممسيا مف ، كانطبلقا مٌما سبؽ يتبيف بأٌنو "ليس المساف أداة آراء الٌطمبة خبلؿ ذاتٌية، كا 

تكاصؿ فحسب، إنما يكٌفر عبلكة عف ككنو معجمان ثريان نسقان مف الفئات معٌقدان في بعض 
مالٌية، كالتحٌكـ بيا كجكىو. كعمى نحك تككف ميارة فؾ رمكز بنى معقٌدة، أكانت منطقية أـ ج

  2007ائمةي")بكرديك ككمكد باسركف،إٌنما تتبع في جزء منيا، تعقد المغة التي تكًرثيا الع

 نعم
 ال

35 
65 

أعمدة بيانّية تمّثل اىتمام طمبة المعيد         
 لّمغة العربّية

 الت كرار
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كعزليا عف مجاالت أخرل  -كالٌتعميـ مثبل  -إٌف الممارسة ال تتـٌ في مجاؿ كاحد  .(188ص.
ضائيا االجتماعي ك المغة الممقنة تأخذ معناىا الكامؿ مف الكضعية البيداغكجية مع ف" إفٌ  بؿ

كعميو فالمغة ال تككف ي. الزماني، كباختصار كؿ ما يككف النسؽ البيداغكج ك العاداتي
مشتركة بالضركرة بيف المتمقي ك الممقي ألف المغة الجامعية تككف بعيدة عف المغات التي تتكمـ 

استعماؿ أك  (؛ نفيـ مف خبلؿ المقكلة أٌف 2016، أعكيش " )بيا مختمؼ الطبقات االجتماعية
ا بيئينا تمارس فيو،   لذا كردت اقتراحات الٌطمبة حكؿ اىتماـ ممارسة الٌمغة العربٌية، تتطمب مناخن

طمبة المعيد بالٌمغة العربٌية أكثرىا سمبٌية فمنيـ مف رأل أٌنيا تمارس، كلكف بنسبة ضئيمة مقارنة 
آراء  مكف تقسيـ اآلراء إلىمع اٌلذيف الحظكا العكس، كانطبلقا مف اآلراء اٌلتي عرضكىا، ي

  ة:كآراء سمبيٌ  ،ةإيجابيٌ 

 ة: آراء سمبيّ  
 "ال يمارسكف الٌمغة العربٌية الفصيحة ألٌنيا معقدة كثقيمة فيمارسكف الٌدارجة"؛  -
 "األغمبية يعتمدكف عمى الٌدارجة كالقبائمٌية كما أالحظ"؛ -
 كل"؛"ألٌنيـ يدرسكف كفقط لنيؿ الشيادة كليس لمممارسة أك رفع المست -
 "ألٌنيـ ال يجيدكف ممارستيا"؛  -
"كثيرا مف الطمبة يعتقدكف أف الٌمغة العربٌية ىي لغة التدريس فقط تعكس المجتمع"؛  -

 المعاصر الذم يتحدث لغات أجنبية فالطالب إذا ذىب إلى الخارج ال يستطيع التكاصؿ"؛
 "البعض ال يتكممكف بيا بسب الخجؿ"؛ -
 درسكف الٌمغة العربٌية"؛ "الخجؿ مف معرفة الطمبة بأٌنيـ ي -
 "ككنيـ ال يشعركف بالراحة"؛ -
"نجد عزكفنا عند أغمبية الطمبة كذلؾ ألسباب نفسية أك ثقافية كعدـ اطبلعيـ عمى  -

 أىمية الٌمغة األـ"؛
 "األغمبية تحبذ الٌمغة العربٌية الدارجة"؛ -
 "الٌمغة العربٌية صعبة"؛  -
 ة كاإلنجميزية"؛ "أغمب الطمبة يفضمكف دراسة لغات أخرل الفرنسي -
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 "ألف الطالب لـ يتعكد عمى التحدث بالٌمغة العربٌية"؛  -
 "غير مستعممة بكثرة لذلؾ يصعب تداكليا عند الطمبة"؛ -
 "ىناؾ مف يستحي أف يمارس ىذه الٌمغة"؛ -
 "ألنيـ يستحكف مف التحدث بالٌمغة العربٌية"؛  -
 "ألنيـ يتكممكف لغات أخرل"؛  -
 بالدارجة"؛ "ككف العديد مف الطبلب ييتمكف -
 "ال أتحدث كثيرا مع الطمبة"؛  -
 "أنا كطالبة ال ألتمس ىذا في قسمنا فمعظميـ يخمطكف المغات"؛ -
 "ألف ىناؾ بعض الطمبة يخجمكف"؛ -
 "ألف الٌمغة الدارجة تكاد تقضي عمى الٌمغة العربٌية الفصيحة"؛ -
جميزية ىي "معظـ الطمبة يتجنبكف التحدث بالعربٌية ألنيـ يضنكف أف الفرنسية كاالن -

 لغة العصر"؛
 "ال يتقنكنيا"؛ -
 "الٌمغة ليست مكتسبة"؛ -
 "الٌمغة العربٌية صعبة كمعقدة ككؿ جزء منيا أصعب مف قبمو"؛ -
"كىذا لغرض االستحياء، كعندما  يخرجكف مف األقساـ يبدؤكف بالتكمـ الفرنسية  -

 ككأنؾ في معيد الفرنسية"؛ 
 بٌية الفصيحة"؛ "ال ألتمس ىذا االىتماـ بممارسة الٌمغة العر  -
 "كربما يعكد ذلؾ لصعكبتيا"؛ -
 "الخجؿ"؛  -
 "يعكد ذلؾ إلى صعكبتيا"؛  -
 "أغمبية الطمبة ييتمكف بالٌمغة العربٌية لغرض الحصكؿ عمى الشيادة"؛ -
 "ال يتقنكنيا فيمارسكف القبائمية أك الدارجة"؛ -
 "االحتقار. -
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 ك أسباب أىٌميا: كمما سبؽ يمكف إرجاع آراء الٌطمبة إلى عكامؿ أ             

 جميؿ حمداكم عف  ، يقكؿالعامل الّنفسي: يتمٌثؿ في الّسبب األّول     
أف الخطاب اإلمبريالي يجعؿ لغة المستعمر أفضؿ مف لغة المسيطر كالفي، إٌنو قد الحظ "

عميو، عمى أساس أف لغة االستعمار تحمؿ ثقافة راقية. في حيف، تعد لغة المسيطر عميو لغة 
 بتكار")حمداكم، د.تا، كال أىمية ليا عمى مستكل التكاصؿ كالتعبير كاإلبداع كااللي ال قيمة
كىذه المقكلة تعكس آراء الٌطمبة، كاٌلتي تتمٌثؿ إٌما في عكامؿ نفسية أك عكامؿ  (،30ص.

ثقافية؛ إذ يميمكف إلى ممارسة أك استعماؿ لغة المستعمر، ليثبتكا في ذلؾ أٌنيـ متحضركف 
ف بينيا ظاىرة الخجؿ، كاٌلتي سادت عند الكثير، فيناؾ مف العمماء مف فانتشرت ظكاىر م

كصفكىا ب "الخكؼ الزائد مف مكاجية الناس أك مف عدـ قبكليـ")محمد سميماف، د.ت، 
(، كقد صٌرح خبراء الٌصحة بأٌنيا نكع "مف أنكاع القمؽ االجتماعي الذم يؤدم إلى 22ص.

كالتكتر البسيط إلى مشاعر رعب كىمع كاضحة حدكث مشاعر متنكعة  تتراكح بيف القمؽ 
ا كأف النياية الطبيعية لمخجؿ  تصنؼ في عمـ النفس تحت إطار أمراض القمؽ كالتكتر خصكصن

(، كمف بيف األقكاؿ 22ىي الشعكر بالكحدة كاالنعزاؿ عف المجتمع")محمد سميماف، د.ت، ص.
ا منيا:   المقترحة نذكر بعضن

 يـ يدرسكف الٌمغة العربٌية"؛"الخجؿ مف معرفة الطمبة بأنٌ  -
"نجد عزكفنا عند أغمبية الطمبة كذلؾ ألسباب نفسية أك ثقافية كعدـ  -

 اطبلعيـ عمى أىمية الٌمغة األـ"؛
 "ألف ىناؾ بعض الطمبة يخجمكف"؛ -
"معظـ الطمبة يتجنبكف التحدث بالعربٌية ألنيـ يضنكف أف الفرنسية  -

 كاالنجميزية ىي لغة العصر"؛
ستحياء، كعندما  يخرجكف مف األقساـ يبدؤكف بالتكمـ "كىذا لغرض اال -
 ككأنؾ في معيد الفرنسية". الفرنسية
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إف العامؿ الٌنفسي يمكف أف يؤدم إلى تدىكر قيمة أك مكانة الٌمغة؛ ألٌنو ال      
يمكف لطالب ما أف يككف خجكالن بالٌمغة اٌلتي يتعٌمميا، كفي اآلف ذاتو يتكٌصؿ إلى إتقاف 
ممارستيا، فإذا لـ يكف مرتاحا بيا؛ فأكيد لف يتمٌكف مف استعماليا بطريقة جٌيدة، كخير دليؿ 

 الٌشيء ال يعطيو".المثؿ اٌلذم يقكؿ "فاقد عمى ذلؾ 

  :كمف بيف اآلراء اٌلتي لٌمغة بالعامل الّداخمييتعٌمؽ ىذا الٌسبب  الّسبب الثّاني ،
 عرضكىا ما يأتي:

 "ال يمارسكف الٌمغة العربٌية الفصيحة ألٌنيا معقدة كثقيمة فيمارسكف الٌدارجة"؛  -
 عربٌية"؛ "ألف الطالب لـ يتعكد عمى التحدث بالٌمغة ال -
 "غير مستعممة بكثرة لذلؾ يصعب تداكليا عند الطمبة"؛ -
 "ككف العديد مف الطبلب ييتمكف بالدارجة"؛ -
 "ال يتقنكنيا". -

نمحظ مف خبلؿ اآلراء أف الٌسبب في عدـ ممارسة الٌمغة العربٌية، يعكد بالٌدرجة               
د أغمبٌية الٌطمبة أقركا بالقكؿ بأٌف األكلى عمى تركيزىـ عمى العامؿ الٌداخمي لٌمغة؛ حيث نج

الٌمغة العربٌية صعبة لذا يصعب تداكليا؛ كعميو فالعديد منيـ قد تأثركا بالٌدارجة، ككنيا ال 
 اليكمٌية. تستخدـ في الحياة 

  :اٌلذم ىك نتيجة العامل الّتاريخييتمٌثؿ ىذا الٌسبب في الّسبب الثّالث ،
فرنسي لغتو عمى الٌشعب الجزائرم، حٌتى يتمٌكف مف لمعامؿ الٌنفسي؛ إذ فرض المستعمر ال
؛ حيث يقكؿ عبد اهلل شريط في كتابو نظرية حكؿ تحطيـ قيمة الٌمغة، كيقضي عمييا نيائٌيا

سياسة التعميـ كالتعريب: إٌف"المغة الفرنسية طغت في الجزائر حتى عمى المغة الشفيية التي 
(؛ كباإلضافة إلى ما عرضناه، نجد جميؿ 23، ص. 1984تتكمميا الطبقات الشعبية")شريط، 

فالٌسبب في  (؛30الككلكنيالية ليا تأثير في المغة")حمداكم، د.ت، ص.حمداكم يقكؿ: إٌف "
إلى ظاىرة االحتقار  ككف  -في رأم الٌطالبة  -عدـ ممارسة الٌمغة العربٌية في المعيد قد أيرجع 

بد اهلل شريط في قكؿ ابف خمدكف: "كبما أننا لغة المستعمر تممؾ ثقافة راقٌية، كىذا ما أكٌده ع
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لؤلركبييف بعد أف كنا مغمكبيف ليـ سياسيا كعسكريا،....ال نكتفي بأف  -حضاريا–مغمكبكف 
، 1984نمبس مثميـ كنقكد السيارة كنستضيء بالكيرباء بؿ نحف نتكمـ أيضا لغتيـ")شريط، 

لغات أخرل..."، كىذا إف دٌؿ ( كقكؿ إحدل الٌطالبات "أغمب الطمبة يفضمكف دراسة 11ص.
   عمى شيء، إٌنما يٌدؿ عمى أٌف العامؿ التاريخي، قد كٌلد العامؿ الٌنفسي، ككبلىما كجياف 

 لعممة كاحدة. 
 آراء إيجابّية: 

 "ألٌنيا لغة القرآف"؛  -
 "عف طريؽ الدفاع عنيا كالتحدث بيا"؛ -
 "ألننا ندرس في قسـ الٌمغة العربٌية"؛ -
 شيء لغة القرآف كثانيا لغة التدريس كأخيرا لتعكيد المساف"؛ "ألنيا أكال كقبؿ كؿ  -
 "ألنيا مف اختصاصيـ"؛ -
 "لغة المعيد"؛ -
 "ألنيا الٌمغة التي ندرس بيا"؛ -
 "ألنيا الٌمغة الرسمية فيجب عمى كؿ طالب االىتماـ بيا"؛  -
 "فالكثير مف الطمبة يمارسكف الٌمغة العربٌية في القسـ كحتى خارج القسـ"؛  -
 نيـ طمبة في معيد الٌمغة العربٌية كآدابيا فيذه رغبتيـ"؛"بما أ  -
 "مف أجؿ تجسيد المغة العربٌية". -
إلى عكامؿ يمكف أف نمخصيا في  -حسب آراء الٌطمبة  -تعكد ممارسة الٌمغة العربٌية       

 عكامؿ داخمٌية، كأخرل خارجٌية 
 :عوامل خارجّية 

 "ألٌنيا لغة القرآف"؛ -
 كالتحدث بيا"؛"عف طريؽ الدفاع عنيا  -
 "ألنيا الٌمغة الرسمية فيجب عمى كؿ طالب االىتماـ بيا"؛ -
 "مف أجؿ تجسيد المغة العربٌية". -
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 :عوامل داخمية 
 "ألنيا مف اختصاصيـ"؛ -
 "لغة المعيد"؛ -
 "ألنيا الٌمغة التي ندرس بيا"؛ -
 "بما أنيـ طمبة في معيد الٌمغة العربٌية كآدابيا فيذه رغبتيـ". -
   كالغاية مف طرح ىذا الٌتساؤؿ، لنعطي الّطالب في ممارستيا: الّمغة اّلتي يرغب .12

 فرصة لمٌطالب، يقترح فييا الٌمغة اٌلتي يرغب ممارستيا، كالٌنتائج مدٌكنة في الجدكؿ اآلتي:
 
 غةالمّ 
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 العربّية
 

45 45 

 الفرنسّية
 

27 27 

 ةليزيّ گــناإل 
 

24 24 

 (بائمّيةالق)المازيغّية
 

12 12 

 األلمانّية
 

3 3 

 جميع الّمغات
 

8 8 
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 ىي الٌمغة ،ياتمارسمالب في ي يرغب الطٌ التٌ  الٌمغة أفٌ  اإلحصائيات يتبٌيف مف خبلؿك    
الٌطمبة   ؿ عمى حبٌ كىذا يدٌ  ،45رت ب بنسبة قدٌ  ،األكلى رت المرتبةى ي تصدٌ العربٌية كالتٌ 

كتمييا  ،طكرالتٌ ك حسف التٌ  يمكف أف تساىـ في ،كىي نسبة معتبرة ،غةىذه المٌ ماؿ أك استعممارسة ل
رت قدٌ ف ،ةالمازيغيٌ  الٌمغة اأمٌ  ، عمى الٌتكالي،24ك، 27 رت ببنسبة قدٌ  ،ةليزيٌ گػػنكاإل ،ةالفرنسيٌ 
ـٌ ، 8ب رت بنسبة قدٌ  ،غاتممارسة جميع المٌ  امبة مف أرادك كىناؾ مف الطٌ ، 12تيا ب نسب ث

ما ، كفي راسةنة الدٌ مف مجمكع أفراد عيٌ  3ب   رتبنسبة قدٌ  ،ةتأتي في المرتبة األخيرة األلمانيٌ 
 فيما يأتي:  نجمميا مبة آراء كاقتراحات الطٌ  يخٌص 
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  الّطالب إلى الّمغة العربّية: ميل أسباب 
 "ككنيا لغة القرآف كالجنة كلغة التخصص الذم أنا فيو"؛ -
 تي سندرسيا"؛"الٌمغة الٌتي ندرسيا كال -
 "ألف الٌمغة العربٌية ىي لغة القرآف كألنني متخصصة في ىذا المجاؿ"؛ -
 "ألٌنيا في مجاؿ تخصصي"؛ -
 "أحبيا كأعشقيا"؛ -
 "ىي مجاؿ تخصصي"؛ -
 "........ أصبح أستاذة إف شاء اهلل"؛ -
 "مجاؿ تخصصي"؛  -
 "أريد الٌمغة العربٌية ألنني أحبيا كىي لغة كتاب اهلل"؛ -
 لمغة"؛"ككني أحب ىذه ا -
 "ألنيا منبع معرفتي كىي أمؿ عممي"؛ -
 "أحبيا كمقتنعة بأنيا لغة ككؿ المغات كأممؾ قدرات في ىذه المغة"؛ -
 "ألنيا لغة القرآف نحتاجيا في ممارستنا"؛ -
 "ألنيا لغة راقية، جميمة، إعجازية"؛  -
 "أنني مقبمة عمى تعمـ جيؿ جديد"؛ -
 "العربٌية أحبيا كثيرا"؛ -
 جد الراحة الكتساب قكاعدىا"؛"ألنيا الٌمغة التي أ -
 "ألنيا الٌمغة األركع بيف المغات األخرل"؛ -
 "تشكقي كرغبتي كعشقي كأمنيتي"؛  -
 "ألنني أعشقيا"؛ -
 "ألنني أحبيا"؛  -
 "ألنيا لغة فصيحة ذات مكركث معجمي كاسع"؛ -
 "ألٌنيا الٌمغة التي ندرس بيا"؛ -
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 "ألنيا األكثر استعماال"؛  -
بٌية ككنيا تعممتيا منذ الصغر، أألفيا منذ زمف     "أرغب في ممارسة الٌمغة العر  -

 بعيد، كلدم   تطمعات مستقبمية".
يتبٌيف مف خبلؿ ىذه اآلراء المتشعبة، أٌف الٌطمبة يميمكف إلى الٌمغة العربٌية، ألسباب    

ؾ ذكركىا منيا ما يتعٌمؽ بالرأسماؿ القيمي أك الٌديني، كمنيا ما يتعٌمؽ بالرأسماؿ الٌرمزم، كىنا
آخركف قد أرجعكه إلى الٌتخٌصص اٌلذم ىـ فيو، كمف األمثمة اٌلتي تثبت ذلؾ ألٌنيا "مجاؿ 

 تخصصي"
 " ككنيا لغة القرآف كالجنة كلغة التخصص..." 

 بكظيفة تقـك األدلة مف نظاـ ىي حيث مف المغة إفكيقكؿ عبد المجيد سالمي: "          
 المعنى بيذا كىي كأغراضيـ المتكمميف لحاجات ةاستجاب األخرل الكظائؼ كتؤدم عامة التبميغ
 حيث مف العمـ لغة أك التخصص لغة يسمى عما ذلؾ في مختمفة عامة أك مشتركة لغة تعتبر

 معرفي كميداف كاحد عمـ في استعماليا مجاؿ ينحصر المتخصصة فالمغة كالتعميـ، التخصيص
 في عنيا تختمؼ أنيا إال منيا جزء ييف العامة المغة عف كنظاميا بنيتيا في تختمؼ لـ فكا   كاحد
 األكلى احتكاء العمـ لغة عف العامة المغة يميز ما أىـ كمف كأنكاعيا... كأصنافيا ألفاظيا طبيعة
 ،2013تقنية")سالمي، أك عممية مصطمحات عمة الثانية كاحتكاء عامة داللة ذات ألفاظ عمى
لمٌتعبير عف أغراض كحاجيات  ؛ فالٌمغة كسيمة لنقؿ المعمكمات، ككنيا تستعمؿ)11ص.

المجتمع، كتشترؾ بيف البشر عامة عمى خبلؼ الٌمغة المتخٌصصة، فيي تؤٌدم دكرىا في مجاؿ 
 عممي معٌيف، ىدفيا إيصاؿ المعمكمات  في ىذا المجاؿ.

كمٌمف أرجعكىا أيضا إلى الرأسماؿ القيمي أك الٌديني؛ بحيث يركف أٌنيا لغة مثالٌية        
 يا كمف األدٌلة اٌلتي قٌدمكىا ما يأتي:   ال تكجد مثم

 "أريد الٌمغة العربٌية ألنني أحبيا كىي لغة كتاب اهلل"؛ -
 "ألنيا لغة راقية، جميمة، إعجازية"؛

 "ألنيا الٌمغة التي أجد الراحة الكتساب قكاعدىا"؛ -
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 "ألنيا الٌمغة األركع بيف المغات األخرل"؛ -
 "تشكقي كرغبتي كعشقي كأمنيتي".  -

 فئة أخرل قد مالت إلى الٌمغة العربٌية، ككنيا تممؾ رأسماؿ رمزم، كالٌدليؿ عمى ذلؾ:كىناؾ 

 "ألنيا منبع معرفتي كىي أمؿ عممي"؛  -
 "الٌمغة الٌتي ندرسيا كالتي سندرسيا"؛ -
 "أنني مقبمة عمى تعميـ جيؿ جديد"؛ -
 "ألنيا لغة فصيحة ذات مكركث معجمي كاسع"؛ -
ككنيا تعممتيا منذ الصغر، أألفيا منذ زمف      "أرغب في ممارسة الٌمغة العربٌية -

 بعيد، كلدم   تطمعات مستقبمية".

(، أف ىذا الٌصنؼ مف الٌرأسماؿ مكجكد في كافة 2011يرل عبد العظيـ )               
"كيدخؿ رأس الماؿ الرمزم مختمؼ الحقكؿ          المجاالت، كىك ما أثبتو بالقكؿ: 

السمطة كالييمنة، كيتمثؿ في مختمؼ أشكاؿ العبلقات كالمجاالت، كمختمؼ أشكاؿ 
تتضمف رأس الماؿ  -بشكؿ ما  -االجتماعية، فكؿ عبلقة اجتماعية ىي عبلقة سمطة 

 (. 1999الرمزم") كما كرد في عبد الكىاب، 

إٌف العبلقات اٌلتي تجرل في المجتمع تمٌثؿ سمطة اجتماعٌية، ال يجكز تجاىميا أك               
حتراميا، فيي تمـز الفرد بالخضكع كاألخذ بيا، كمثؿ ىذه العبلقات المفركضة، تشٌكؿ عدـ ا

رأسماؿ رمزم، كما أٌنو ال يكتفي بالعبلقات اٌلتي تجرل في المجتمع، ال بؿ يتضٌمف عٌدة حقكؿ 
كمجاالت منيا  اجتماعٌية، كثقافٌية... "كيؤٌكد بكرديك أٌنو ال يكجد شيء يخمك مف البعد   

م، فكؿ أنكاع رأس الماؿ، اقتصادم، ثقافي كاجتماعي تسعى بدرجات متفاكتة إلى الٌرمز 
كانطبلقا مف أقكاؿ  (؛433، ص.2014") أفراح جاسـ كسعد محمد،االشتغاؿ كرأس ماؿ رمزم

الٌطمبة نمحظ أٌنيـ أرادكا أف يككف ليـ مكانة في المجتمع، كالٌدليؿ عمى ذلؾ "ألنيا منبع 
ممتيا منذ الصغر، أألفيا "أرغب في ممارسة الٌمغة العربٌية ككنيا تع معرفتي كىي أمؿ عممي"،

بعيد، كلدم تطمعات مستقبمية"؛ كمف ىنا نفيـ أٌف الٌطالب لو طمكح ليحٌقؽ مراتب  منذ زمف
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أفضؿ  تمٌكنو مف الحصكؿ عمى منصب عمؿ ممتاز مثبل، آمبل في ذلؾ بمستقبؿ      
كمف يممكيا يممؾ شرفا في المجتمع، كىذا يعني أٌنو  ،مكانة اجتماعّيةأفضؿ؛ لكي يككف لديو 

 قد اكتسب رأسماؿ رمزم. 

" ) أفراح جاسـ كسعد رأس مال رمزي = وثقافي اجتماعي رأس مال ىابيتوس+  
 (.425، ص.2014محمد،
 ليزّية:گأسباب ميل الّطالب إلى الّمغة اإلنــ 
 "االستفادة منيا في الخارج"؛ -
 لخارج"؛"ألنٌني أكٌد السفر إلى ا -
 "أحب سماعيا كممارستيا"؛ -
 "ألنيا الٌمغة األكلى في العالـ كىي المتداكلة"؛ -
 "لغة عالمية"؛ -
 "أحب ىذه المغة"؛ -
 "نظرا لعصر المعمكماتية كبيا نٌمج العالـ اآلخر"؛ -
 "ألٌنيا لغة عالمية كاقتصادية"؛ -
 "لغة عالمية"؛ -
 "ألٌنني أميؿ ليذه الٌمغة كأحبيا"؛ -
 ألكثر انتشارا في العالـ"؛"ألنيا لغة العمـ كا -
 "ألنيا الٌمغة التي  أحبيا منذ الطفكلة"؛ -
 "إنيا حممي مف السنة األكلى ابتدائي"؛  -
 "ألنني أحب ىذه المغة"؛  -
 "ألٌنيا لغة عالمية"؛ -
 "ألٌنيا األكثر استعماال مع التكنكلكجيا"؛  -
 "ألٌنيا األكلى عالميا". -
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اإلنجميزية               غة كاالقتصاد "المغةيقكؿ فمكرياف ككلماس في كتابو المٌ          
 كضعا تحتؿ فيي أخرل لغة أم مف أكثر كمؤسسات أفراد-أجنبية لغة بكصفيا-يكتسبيا 

 مف أم رصيد مف كثيرا أفضؿ الجارم الحساب في كرصيدىا لمغات العالمية السكؽ في خاصا
ممارسة الٌمغة    (؛ كعميو فالٌطمبة يرغبكف في105، ص.2000)ككلماس، منافساتيا"

  كمف األسباب اٌلتي ذكركىا ما يأتي: ليزيةگاإلنػ

 "ألٌنيا لغة عالمية كاقتصادية"؛ -
 أحب سماعيا كممارستيا"؛" -
 "ألٌنيا األكثر استعماال مع التكنكلكجيا"؛ -
 "ألنيا الٌمغة األكلى في العالـ كىي المتداكلة"؛ -
 "ألنيا لغة العمـ كاألكثر انتشارا في العالـ". -
 ب ميل الّطالب إلى الّمغة الفرنسّية:أسبا 

 "االستفادة منيا في الخارج"؛ -
 "ألنيا األكثر استخداما في كؿ المجاالت"؛ -
 "نظرا لعصر المعمكماتية كبيا نٌمج العالـ اآلخر"؛  -
 "ألنني أميؿ إلييا كثيرا"؛ -
 "ألنني أحبيا"؛ -
 "ألنني أحبيا كىي لغة التكاصؿ في ىذا الزمف"؛ -
 جميع المجاالت"؛"ألنيا  تستخدـ في  -
 "ألنيا ضركرية في كقتنا ىذا ألٌنيا األكثر استعماال مع التكنكلكجيا"؛  -
 "ألنيا األكثر استعماال". -
كيتبٌيف مف خبلؿ األقكاؿ، أٌف الٌطمبة يميمكف إلى الٌمغة الفرنسٌية، ككنيا حاضرة في              

"كعمى  ي كتابو الٌمغة كاالقتصاديقكؿ فمكرياف ككلماس فمجاالت عٌدة كمجاؿ االتصاؿ مثبل، 
 الرمزم التحكؿ عمى الفرد يحمؿ االتصاؿ مجاالت عف معينة لغة تقيقر فإف الفردم مستكل
 مكضكعات عف الحديث حاالت في خاصة المسيطرة المغة إلى المتراجعة المغة مف المتزايد
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، 2000ماس، )ككلعادة" المغة المتراجعة فيو تستعمؿ مجاؿ في المسيطرة بالمغة تتعمؽ
 كمف بيف اآلراء التي اقترحكىا ما يأتي: (؛ 220ص.

 "ألنيا  تستخدـ في جميع المجاالت"؛  -
 "نظرا لعصر المعمكماتية كبيا نٌمج العالـ اآلخر"؛  -
 "ألنني أحبيا كىي لغة التكاصؿ في ىذا الزمف"؛  -
 "ألنيا ضركرية في كقتنا ىذا ألٌنيا األكثر استعماال مع التكنكلكجيا".   -

كيقكؿ جكف سككت في ىذا الٌصدد: "فإف األنماط االستيبلكية لمعالـ األكؿ تسيـ ليس        
نما كذلؾ في نشكء شكؿ مف أشكاؿ االستعمار الذم  في معاناة بمداف العالـ الثالث فقط، كا 

 (Traditionalism)يذىب بعض النقاد إلى أنو يؤدم إلى تآكؿ التقاليد كالتقميدية
(، كما تحٌدث دكركيايـ أيضا عف االستيبلؾ؛ إذ يقكؿ: "بأنو بات 40ص. ، 2009)سككت،"

ينجـ عف الفكرة التصنيعية المعاصرة رغبات استيبلكية غير قابمة لئلشباع بشكؿ مرضي 
(؛ إٌف العالـ 36ص. ، 2009كتؤدم إلى تآكؿ األساس األخبلقي لمنظاـ االجتماعي" )سككت،

لٌدكؿ المتقٌدمة، كىذه األخيرة، تٌتخذ بذلؾ نكعا آخر مف الثٌالث يستيمؾ المكاد اٌلتي تنتجيا ا
االستعمار أال كىك االستعمار اٌلذم يؤدم بدكره إلى ىبلؾ الٌشخصٌية، كبالتٌالي فناء الٌتقاليد 
"كىذا مرتبط بالتطكرات التي طرأت عمى كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم، أك الثكرة في مجاؿ 

بالمادة اإلعبلنية التي تبثيا كسائؿ اإلعبلـ مما أدت االتصاالت عمكما، خاصة فيما يتعمؽ 
إلى زيادة االستيبلؾ بشكؿ كبير أكثر مف انخفػاض األسعار كساىمت فى خمؽ نكع مف 

(؛ فاالستيبلؾ بالمعنى الحقيقي لمكممة ال 2009بيف األفراد")فياض، "\ "الفجػكة االستيبلكية\
ٌنما يت سع أكثر ليشمؿ كسائؿ االتصاؿ بمختمؼ أنكاعيا؛ يتكٌقؼ عمى المكاد الغذائٌية كحسب، كا 

ا معتبرة ال تعٌد كال  فالتكنكلكجيا مثبل سيؼ ذك حٌديف؛ إذا عرؼ الفرد تكظيفيا حٌققت لو أرباحن
تحصى. أٌما إذا لـ يكظفيا بطريقة جٌيدة، سكؼ تؤٌدم بو إلى الخضكع، كاليبلؾ كتجعؿ منو 

 أداة أك كسيمة يستيمؾ فقط دكف أف ينتج.
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 :أسباب ميل الّطالب إلى الّمغة المازيغّية 
 "ألنيا الٌمغة التي رضعتيا مف أمي ككبرت بيا كلغة أجدادم"؛ -
 "ألنيا األسيؿ كالمتداكلة لدل الجميع"؛ -
 "ككنيا الٌمغة السيمة كالمتقنة أكثر"؛  -
 "لغة األـ"؛  -
 "أميؿ إلييا كثيرا"؛  -
 "الٌمغة التي نستعمميا كثيرا".  -

ظ مف خبلؿ األقكاؿ، أٌف الٌطمبة يميمكف إلى ممارسة أك استعماؿ الٌمغة  نمح              
المازيغٌية؛ ألٌنيا "لغة األـ" تمارس مف طرؼ جماعة مف األفراد؛ أم في بيئتيـ   
االجتماعٌية؛ فالٌمغة المستعممة بطريقة دائمة، بالٌطبع تككف متقنة كسيمة؛ إذ ال تتٌطمب مف 

الحديث بيا، يحدث بشكؿ عفكم أك آلي، كمف بيف اآلراء اٌلتي أصحابيا جيدا؛ كعميو فإٌف 
 عرضكىا ما يأتي: 

 "ألنيا الٌمغة التي رضعتيا مف أمي ككبرت بيا كلغة أجدادم"؛ -
 "ألنيا األسيؿ كالمتداكلة لدل الجميع"؛  -
 "ككنيا الٌمغة السيمة كالمتقنة أكثر"؛ -
 "أميؿ إلييا كثيرا"؛ -
  "الٌمغة التي نستعمميا كثيرا". -

كيقكؿ عمي أسعد كطفة في مقالو، اليابيتكس في سكسيكلكجيا بكرديك: إٌف "الفرد                
يتشكؿ عمى نحك الشعكرم في بيئتو االجتماعية في غمر متدفؽ مف اإلشارات كالمعاني 

التي تتفاعؿ لتشكؿ عمقو الكجداني السمككي كتحدد  كالدالالت كالكضعيات كالرمكز كالتصكرات
كىذا الٌنمط مف الٌسمكؾ اٌلذم يحدث بطريقة آلٌية  (؛2012" )كطفة، نظرتو إلى الككفطباعو ك 

أك عفكٌية، قد سٌماه بياربكرديك باليابتكس اٌلذم ىك"ترجمة طبيعية كعفكية لنظاـ مف المعطيات 
كالعمميات السيككلكجية المتأصمة في عقؿ اإلنساف كفي نظامو الذىني الداخمي. كبالتالي فإف 
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لمعطيات تفرض عمى اإلنساف أف يفكر كيسمؾ كيتصرؼ كيتخذ ردكد أفعالو بطريقة ما ىذه ا
تحت تأثير ىذه المعطيات الذىنية التي تشربيا منذ مرحمة الطفكلة فتشبع بدالالتيا كقدرتيا 

كمف ىنا يجكز القكؿ إٌف الفرد ال يكتسب (؛ 2012كطفة، عمى تكجيو السمكؾ بصكرة عفكية")
ٌنما تتككف بالتدريج في بيئتو االجتماعٌية، كعمى ىذا "فإف ىذه اآلليات دفعة  اليابيتكس كاحدة، كا 

 مرتبط أيضان  فقط، كلكنو الشخصية كاتجاىاتيـ كخصائصيـ األفراد بتصكرات مرتبطان  ليس
كالممارسة") أفراح جاسـ كسعد  التقدير التفكير، اإلدراؾ، أنماط الجمعية، مثؿ باالستعدادات

(؛ فالٌطفؿ مثبل في مراحمو األكلى، ال يمتمؾ القدرة عمى ممارسة 425، ص.2014محمد،
الٌمغة كلكف شيئا فشيئا، تتطٌكر لغتوي حٌتى يصؿ إلى مرحمة الٌنضج، فتتشٌكؿ في مخزكنو أك 
ذىنو بشكؿ آلي أك عفكم؛ بحيث تصبح ىذه الٌمغة راسخة، يتمٌكف مف ممارستيا دكف أف 

 يشعر بذلؾ.
 كّل الّمغات: أسباب ميل الّطالب إلى 
 "ألف العالـ أصبح قرية صغيرة"؛ -
 "مف أجؿ القدرة عمى التكاصؿ مع جميع الناس كؿ حسب الٌمغة التي يتقنيا"؛ -
 "كؿ عمـ نافع"؛ -
 "لتككف لدم قدرة عمى التكاصؿ مع الجميع"؛ -
 "ألٌف ذلؾ يعكد عمي  بعدة فكائد"؛ -
 "أصبحت كؿ المغات ميمة في حياتنا اليكمية". -

إٌف الٌسبب في ميؿ الٌطالب إلى كؿ الٌمغات، يعكد إلى االنفتاح اٌلذم يرتبط بمختمؼ              
 التي "فالتطكراتالكسائؿ التكنكلكجٌية؛ كالٌدليؿ عمى ذلؾ: "ألف العالـ أصبح قرية صغيرة" 

مف األفراد  العديد جعمت قد كاالتصاالت، التجارية العبلقات مجاؿ في العالـ شيدىا
 االستيبلكية سمككيا كأنماط المعيشية، ظركفيا في تتأثر كأصغرىا القرل عدأب في كالجماعات

  )الرمانيالعالـ" مف المؤثرة المراكز في تتخذ التي تقع، كالقرارات التي مف األحداث بالعديد
(؛ كلكي يحدث االٌتصاؿ، كالٌتكاصؿ بيف العاٌمة، البٌد مف ممارسة كؿ 51، ص.1439

لبات: "مف أجؿ القدرة عمى التكاصؿ مع جميع الناس كؿ حسب الٌمغات، لقكؿ إحدل الٌطا
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الٌمغة التي يتقنيا" كيقكؿ كذلؾ طالب آخر: "أصبحت كؿ المغات ميمة في حياتنا اليكمية"؛ 
ك األجنبٌية، ككما تزيد أيضا في أألٌف تعٌمـ الٌمغات تسيـ في الٌتطكر، سكاء الكطنٌية منيا 

حقؽ ليـ فكائد معتبرة، كما تقكؿ إحدل الٌطالبات: "ألٌف تطكير ثقافة األشخاص كبالتٌالي تي 
  ذلؾ يعكد عمي بعدة فكائد".

 :أسباب ميل الّطالب إلى الّمغة األلمانّية 
 "حتى أتمكف مف اإلطبلع عمى الثقافة األلمانية". -

يعتبر األدب األلماني "كجزءو مف الثقافة األلمانية السائدة إلى العصكر                  
  اف، مثؿ: فالتر فكف در فكغمفايدمطى، كالتي ظيرى فييا العديد مف األدباء األلمالكس

ـٌ العديد مف  كفكلفراـ فكف اشنباخ، كىما مف أشير الشعراء األلماف في تمؾ الفترة الزمنٌية، كاىت
الكيتاًب أيضان في كتابًة القصص، كالحكايات المختمفة، مثؿ: فيميمـ جريـ، كالذم كتب 

ف القصص التي انتشرت في مختمؼ أنحاء العالـ، كيعٌد األديبي األلمانٌي المشيكر مجمكعةن م
يكىاف غكتو مف أشير األدباء األلماف، كالذم تمكف مف نقًؿ الثقافة األلمانٌية إلى العديد مف 
الثقافات العالمٌية المختمفة، بعد أف تيرًجمىٍت أعمالو كمؤلفاتو األدبٌية إلى العديد مف لغاًت 

ٌنما تشمؿ مجاالت 2016عالـ")خضر،ال (، إف الثٌقافة األلمانٌية ال تنحصر فقط في األدب، كا 
 أخرل كالفمسفة، الديف، الفف...كغيرىا.

 

 

 

 

 

 



 االسخباَاث دراست إحصائٍّت ححهٍهٍّت                              انفصم انثّاًَ:

164 
 

اختمفت آراء الٌطمبة حكؿ ىذا الٌتساؤؿ  :ماذا تمّثل لديك الّمغة العربّية الفصيحة  .13
 ي:كبعد الحصيمة النيائٌية، ظيرت الٌنتائج في الجدكؿ اآلت

 اإلجابة 

 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 لغة القرآن

 
49 49 

 تعميقات عامة

 

27 27 

 لغة الّتدريس

 

26 26 

 لغة وطنّية، رسمّية

 

19 19 

 

 دون إجابة

 

17 17  
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في  يتأي تكالتٌ  ،قرآن"لغة ال"ىي  عند األغمبٌية  العربٌية ات أٌف الٌمغةاإلحصائيٌ بٌينت   
      ككنيا  الٌمغةالٌطمبة ليذه  ىذا عمى حبٌ  يدؿٌ ك  ،49رت ب بنسبة قدٌ  ،تبة األكلىالمر 

بعدىا لغة ك ، 27رت ببنسبة قدٌ تعميقات عاٌمة،  ثانٌيةكتمييا في المرتبة ال ،""لغة القرآن
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 لغة القرآن
 تعليقات عامة

 لغة الت دريس
 دون إجابة لغة وطني ة، رسمي ة

49 

27 26 
19 17 49% 27% 26% 19% 17% 

 الّتكرار

 الّنسبة المئوّية

بيانّية تمّثل آراء طمبة الّسنة الثّالثة حول   أعمدة
الّمغة العربّية      
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 رتقدٌ  الكطنٌية الٌرسمٌية، فقد ا الٌمغةأمٌ  ،26ب  رتبنسبة قدٌ  ثٌالثة،المرتبة الالٌتدريس في 
رت قدٌ لـ يجيبكا عمى ىذا الٌسؤاؿ، ك  مبة مفىناؾ مف الطٌ  ، في حيف نجد19 بنسبة ب

 :ما يأتي راء اٌلتي ذكركىاكمف اآل، راسةنة الدٌ مف مجمكع أفراد عيٌ  17ب  تيـنسب

 :لغة القرآن 
 شيئانتفقو  افبفضمي كلغة الديف لغة القرآف"أفتخر بيا كلي حسف حظي أٌني أحسنيا ألٌنيا  -

 "؛يفمف الد
 "يكفي أف تككف لغة القرآف الكريـ"؛ -
 "؛ لغة القرآف المقٌدسة" -
 "أحسف لغة ألنيا لغة القرآف"؛ -
 "لغة الٌديف كلغة األٌمة اإلسبلمٌية"؛ -
 "لغة ميمة، ككنيا لغة القرآف"؛ -
 "لغة الجنة"؛  -
 "؛أساسية لفيـ بعض األمكر الدينية" -
 "؛ال يمكننا التخمي عنيا ألنيا لغة القرآف" -
 ٌنيا لغة أىؿ الجٌنة"؛ "يكفي أ -
  "؛لغة القرآف أعتز بيا" -
 "ألف كٌؿ المغات ستزكؿ إال لغة القرآف"؛ -
 ".األصيمة التي تعبر عف كجكدنا كال يمكف التخمي عنيا ألنيا لغة القرآف ىي الٌمغة"   -

 :تعميقات عامة 
 "؛أفتخر بيا كلي حسف حظي أنني أحسنيا" -
 "؛لغة األمة اإلسبلمية" -
 ؿ"؛"مكركث عربي أصي -
 "؛يانكفييا حقٌ  لك دٌ كأكٌ "..... -
 "؛لغة الشعر، لغة األدب كالثقافة" -
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 "؛أحسف لغة" -
 "تمثؿ المغة العربية الفصحى المستقبؿ"؛ -
 "ألنيا لغة تتداكؿ في كطننا"؛  -
  "؛لغة ميمة يجب تعمميا كاالىتماـ بيا" -
 "؛الجديةك  تمثؿ اإلتقاف" -
 يفيميا الجميع("؛الكطف العربي ) ىي الٌمغة التٌي تجمع بيف بمداف" -
 "؛الٌمغة المفضمة كالمحبة إلي" -
 "؛ذات أىمية عظيمة ككبيرة" -
 "؛تمثؿ لي كؿ شيء"  -
 "تمثؿ الجٌدية كاالتقاف"؛ -
 "؛تمثؿ الٌمغة العربٌية الفصحى المستقبؿ"  -
 "؛لغة أجد نفسي فييا كأنا أمارسيا"  -
 "المغة المفضمة كالمحبة إلٌي"؛  -
 "ىي لغة تجمع بيف البمداف"؛ -
 الشعر لغة األدٍب كالثقافة"؛"لغة  -
 "؛لغتي المفضمة"  -
 "المغة الثرية مف حيث القكاعد"؛ -
 "المغة التي تربطني بربي في صبلتي"؛ -
 "لغة الشعر العربي"؛ -
 "لغة األٌمة اإلسبلمٌية"؛ -
 "؛كؿ المغات ستزكؿ إاٌل لغة القرآف"  -
 "؛لغة التراث، التاريخ، كالحضارة"  -
  ا".لغتي المفضمة اخترتي" -

 دريس:لتّ لغة ا 
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  "؛تمثؿ األخذ كاالجتياد"  -
 "؛تعممناىا مف االبتدائي حتى اآلف" -
 "؛سأستخدميا حتى في ميمتي إنشاء اهلل" -
 "؛أريد التدريس بيا" -
 "أساس الدراسة كالتدريس"؛ -
 "؛الٌمغة التي أدرس بيا كالتي أعبر بيا عف مشاعرم دكف مشاكؿ" -
 "؛خصص عف قناعةبما أنني في قسـ الٌمغة العربٌية اخترت ىذا الت" -
 ".الٌمغة التي سأمارسيا في مستقبؿ كأستاذة" -

  ّرسمّية:، ةلغة وطني 
 "؛لغة أصيمة كأصمية"   -
 "؛التي تعممت بيا طكؿ مشكارم الدراسي" -
 ".ىي الٌمغة الكطنية في الببلد"  -

نقصد بالٌمغة الرسمٌية تمؾ "التي ينصي عمييا الدستكر، كينٌص القانكف عمى أٌف كٌؿ       
امبلت اإلدارية في القطاع العاـ أك الخاص يجب أف تككف بيا، فبل تيقبؿ أٌية كثيقة مكتكبة المع

ف كانت ىذه الكثيقة كاردة مف خارج الكطف")بف أعراب،  ( 53، ص2004بمغة أيخرل، حٌتى كا 
 كعميو فالٌمغة العربٌية لغة كطنٌية، كرسمٌية.
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 تحميل استبانة األساتذة-ب         

 الوغتدَىب: هعلىهاخ عي  -1

 إمكانو أف يساىـ في تبايف اآلراءال شٌؾ فيو، أٌف الٌسف لو دكر ب مٌما السِّن: - أ
     طمبة الٌسنة الثٌالثة، في قسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا  أساتذة ح تكزيعيكضٌ  ،كالجدكؿ اآلتي
 .  حسب الٌسف

ن  السِّ
 

 

 عدد الت كرارات 
 )األساتذة(

 الن سب ة المئوي ة

  10 2  سنة  30 
 10 2 سنة31 

 5 1 سنة32
 5 1 سنة34
 10 2 سنة36
 5 1 سنة38
 5 1 سنة39
 5 1 سنة40
 5 1 سنة 41
 5 1 سنة 42
 5 1 سنة 45
 15 3 سنة 46
 10 2 سنة 50
 5 1 سنة 65

 المجموع
 

20 100 
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سنة، كاٌلتي  46تذة، قد بمغت أعمارىـ كيٌتضح مف الٌرسـ البياني، أٌف أكبر نسبة مف األسا     
مف مجمكع أفراد العٌينة، كنمحظ   15 لعٌينة لمٌدراسة؛ إذ تقٌدر نسبتيـ ب mode منواال تعتٌبر

   الٌسمسمة سنة، أٌما عف القيمة الٌصغرل ليذه 65أٌف أكبر قيمة لممتغٌير اإلحصائي، يمثٌمو العدد
سنة  35سنة  =  30 -سنة  65 :اٌلذم ىك لمدىايد ىنا يمكننا تحد كمفسنة،  30العدد فيمٌثمو

 سنة. 35الٌسمسمة ىك:  ليذه المدىإذف: نستنتج  أٌف 
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     كقع اختيارم عمى مجمكعة مف األساتذة، كاٌلتي تحكم عمى فئة  الجنس:   - ب
ح )الٌذككر كاإلناث( كلكف إذا ما قارن ا نسبة الٌذككر، بنسبة اإلناث نجد أٌنيا قميمة، كيمكف تكضي

 ىذا في الجدكؿ اآلتٌي:
 

 الجنس
 

 المئوّية سبةالنّ  كرارالتّ 

 إناث
 

16  80  

 ذكور
 

04 20  

 المجموع
 

20 100 
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، في حيف نجد 16 ب  مف خبلؿ األعمدة البيانٌية أٌف عدد اإلناث تقدر نسبتو نمحظك 
   ناثميمة بالمقارنة مع عنصر اإل، كاٌلتي تمثؿ نسبة ق4نسبتيا  جاكزتت ـنسبة الٌذككر ل

 .عمى العنصر الٌذكرم الٌنسكم، العنصركمف ىنا يتبٌيف لنا طغياف 
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 التكرار
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كردنا في سؤاؿ االستبانة نكع الٌصفة اٌلتي يحمميا األستاذ الذم يدرس أ الّصفة: - ت
 الٌسنكات الثٌالثة، كمف ىنا جاز لنا الٌتصنيؼ إلى: أستاذ مؤقت، أستاذ مساعد، أستاذ محاضر
أستاذ الٌتعميـ العالي، فأم مف ىذه الصفات سيممكيا؟ كلئلجابة عف ىذا الٌتساؤؿ دكن ا الٌنتائج 

 في الجدكؿ اآلتي: 
 الّصفة

 
 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 مؤّقت 
 

      5  25 

 أستاذ مساعد
 

7 35 

 أستاذ محاضر
 

8 40 

 أستاذ الّتعميم العالي
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 ويمكن أن نمّثل ذلك بالّرسم البياني اآلتي:       

                   
كانطبلقا مف األعمدة البيانٌية، تظير نكع الٌصفة التي يممكيا األستاذ اٌلذم يدرس الٌسنكات 

ميو ، كت40الثٌالثة؛ حيث نمحظ أف الٌنسبة الكبرل، يمثميا األستاذ المحاضر، بنسبة قٌدرت ب 
، كاٌلتي يمثميا األستاذ المساعد، في حيف ال تتعدل نسبة 35الٌنسبة الثانٌية؛ إذ قٌدرت ب 

، كمركرا مف ىذه الٌنتائج، نستنتج أٌف األستاذ اٌلذم يدٌرس الٌسنكات 25األستاذ المؤقت سكل 
  الثٌالثة لو كفاءة  لتبميغ ىذه المادة. 

أستاذ  مؤقت 
 مساعد

أستاذ 
 محاضر

أستاذ التعميم 
 العالي
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مكف أف تؤدم دكرا  ة الٌتدريس، كاٌلتي يتجربة يكتسبيا األستاذ خبلؿ مدٌ  الخبرة: - ث
كاف لؤلستاذ خبرة، فمف المؤٌكد أف يمارس مينتو بسيكلة؛ إذ يستطيع نقؿ فٌعاال، فإذا 

المعمكمات إلى طبٌلبو دكف أف يحدث فييا أٌم لٌؼ، أك دكراف، كمف ىنا يمكننا أف نسأؿ عف 
   خبرتو، كبعد اإلحصائيات تكصمنا إلى الٌنتائج اآلتية:

 خبرةال
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار
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  :البيانيّ  بالّشكلويمكن توضيح ذلك       

    

 
( سبعة أساتذة، بنسبة 07أكبر تكرار يمثمو العدد ) أٌف الٌشكؿ، مف خبلؿ  نمحظك 

35 ىناؾ أساتذة قد دٌرسكا مف سنة إلى أربع سنكات، إضافة إلى فئة أخرل  تكٌكنت مف ؛ أٌم
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عشرة سنة، واّلتي تمّثل نفس الّنسبة؛ أي  ستسبعة أساتذة والّتي قد دّرست من إثنتي عشرة إلى 
5353ةنسبه خمسة أساتذة؛ أي قّدربمثم، أّما الّتكرار الثّاني فإذ  دّرسوا من أربع سنوات ؛

(؛ أي أستاذ  10والّذي يقابمه تكرار واحد) ،3سبة األخيرة فقّدرت ب إلى ثماني سنوات، أّما النّ 
دّرس من ثماني إلى اثنتي عشرة سنة، ومن هنا يتبّين لنا أّن الّنتائج المحّصمة، تعكس خبرة 

 األستاذ اّلذي يدّرس طمبة الّسنة الثّالثة، في قسم الّمغة العربّية وآدابها.
بعد دراسة االستبانات، اّتضح من إجابات  :توزيع األساتذة حسب لغتهم األم   - ج
 والّنتائج متضّمنة في الجدول اآلتي: األّم، تهملغاألساتذة 
 

 الم غة

 

 المئوي ة سبةالن   كرارالت  

 51 51 )القبائمي ة(ة المازيغي  الم غة 

 الد ارجةالعربي ة الم غة 

 

1 51 

 مج/

 المجموع

52 522 
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القبائمٌية  :لغتيـ األـٌ ىياألساتذة  أغمبٌية أفٌ  ،كيٌتضح مف خبلؿ األعمدة البيانٌية 
الٌمغة  مف كانت إجابتيـ بأٌف لغتيـ األـٌ ىي: ، أٌما15 تقٌدر نسبتيا ب  كاٌلتي، )المازيغٌية(

كانطبلقا مٌما سبؽ نستنتج الٌدراسة،  مف مجمكع أفراد عٌينة 5 ةنسبب تقٌدر  ،العربٌية الٌدارجة
  .األكلىتتصٌدر في المرتبة  ،ة(يٌ )القبائم ةيغيٌ ز الما الٌمغة :أفٌ 
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كيف لكم ترتيب عة، ة متنىّ العربيّة وآدابها استعماالت لغىيّ  قسم اللّغةفي  يالحظ .1

كان الهدف من هذا الّتساؤل ترتيب الّمغات حسب استعمالها، لذا  ؟:هذه اللّغات حسب استعمالها
أردنا معرفة الّمغة اّلتي تستعمل أكثر في قسم الّمغة العربّية وآدابها، ومن خالل عرض األساتذة 

 آلرائهم ظهرت الّنتائج في الجدول اآلتي:

 الّمغات
 

 المئوّيةالّنسبة  الّتكرار

 العربّية الّدارجة
 

11 55 

 (القبائمّيةالّمغة المازيغّية )
 

8 04 

 الفرنسّية الّمغة
 

1 5 

 المجموع
 

04 144 

 

55% 40% 

5% 

 الّمغة   ترتيب الّمغات حسب االستعمال في قسم
 العربّية وآدابها

 العربّية الّدارجة 

 القبائمّية

 الفرنسّية
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نمحظ مف خبلؿ أجكبة األساتذة، أٌف الٌمغة العربٌية الٌدارجة، احتمت الٌرتبة األكلى مف           
كأخيرا تأتي  ،40، كتمييا الٌمغة المازيغٌية بنسبة قدرت ب 55حيث االستعماؿ؛ إذ بمغت 

 عٌينة الٌدراسة.  مف مجمكع أفراد   5الٌمغة الفرنسٌية، بنسبة قٌدرت ب 
تغتعولىًها ٍ تالعشتُّح وآداتها، هاهٍ اللّغح الّ  ى فٍ اللّغحىأعاتزج هتخصص أًتن .2

كاف اليدؼ مف ىذا الٌسؤاؿ، معرفة نسبة المطالعة بالٌمغة العربٌية، عند  :خالل الوطالعح؟
 األساتذة، كلئلجابة عف ىذا دكن ا الٌنتائج في الجدكؿ اآلتي:

 

 الّمـــغات
   

 الّنسبة المئوّية    كرارــالتّ       

 90 18 الفصيحة العربّيةالّمغة  

 ةالفرنسيّ الّمغة 
 

6 30 

  ةالمازيغيّ الّمغة 
 )القبائمّية(

 

1 5 
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أعمدة بيانّية تمّثل لغة المطالعة ألساتذة طمبة الّسنة  
 الثّالثة بقسم الّمغة العربّية وآدابيا                                 

 المغات  

 التكرار
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 ف مف خبلؿ األعمدة البيانٌية، أٌف نسبة األساتذة اٌلذيف يمارسكف المطالعة بالٌمغةكيتبيٌ     
حريص األستاذ  فٌ كبالٌطبع فإ، 90 أم قٌدرت نسبتيـ ب مرة؛ 18د تكٌرر عددىـ العربٌية ق

           ة، الٌمغةكىذا ما جعميا تحتؿ الٌصدارة األكلى، كتمييا في المرتبة الثانيٌ  الٌمغةعمى ىذه 
  كفي المرتبة الثٌالثة كاألخيرة ،30 أم بنسبة قٌدرت ب ؛(06كصؿ عددىـ)إذ  ؛الفرنسٌية 

 مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة. 5 القبائمٌية، بنسبة قٌدرت ب الٌمغةتأتي 

طرح ىذا  ىل تركزون عمى استعمال الّمغة العربّية الفصيحة في قاعة الّدرس؟: .3
الٌسؤاؿ إليجاد  نسبة ممارسة األساتذة لٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة الٌدرس، كالنتائج 

   متضٌمنة في  الجدكؿ اآلتي:

 

 ركيزالتّ 
 

 الّنسبة المئوّية كرارالتّ 

 نعم
 

20 100 
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لٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة األساتذة  ، أٌف استعماؿٌرسـ البيانيكيظير مف خبلؿ ال   
عالية   نسبةلذا تأتي ب ،العربٌية غةالمٌ  كف بممارسةييتمٌ كعميو فإٌنيـ  ،100 الٌدرس قٌدرت بنسبة

لغات أخرل أثناء  يستعمؿيمكف أف تساىـ في تحسيف مستكل الٌطمبة، في حيف ال نجد أٌم أستاذ  
كىذا إف دٌؿ عمى شيء، إٌنما  ، 00كما ىك مكضح في الٌشكؿ ب نسبتيـالٌتدريس، فقد قٌدرت 

 يٌدؿ عمى أٌف األستاذ حريص كممتـز بيذه الٌمغة. 
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أعمدة بيانّية تمّثل ممارسة الّمغة العربّية عند  
 أساتذة الّسنة الثّالثة  في قاعة الّدرس                                  

 الّتركيز
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 طرح  :اهتوام توواسعح الطّلثح للّغح العشتُّح الفصُحح أثٌاء التذسَظ؟ت ىىأتحغ .4
اىتماـ طمبة الٌسنة الثٌالثة، بممارسة الٌمغة العربٌية حكؿ،  ىذا الٌسؤاؿ لمعرفة رأٌم األستاذ

ممارسة تتطٌمب نكعا مف االستعماؿ، فاختمفت إجابات األساتذة، فيناؾ مف الفصيحة؛ ألٌف ال
بأٌف طمبتو يمارسكف الٌمغة بشكؿ فصيح، دكف أف يجدكا صعكبات في ذلؾ، لكف كانت إجابتو 

 إلى الٌنتائج  اآلتية: ىناؾ فئة أخرل كانت إجابتيا بالعكس، كمف خبلؿ ىذه اآلراء تكٌصمنا

 

 اإلجابة
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األساتذة اٌلذيف أقرٌكا باىتماـ طمبة الٌسنة  ، أٌف نسبةالٌرسـ البياني كيظير مف خبلؿ   
ما يعادؿ أم   أستاذنا؛ 11عددىـ أثناء الٌتدريس، بمغ الٌمغة العربٌية الفصيحة  الثٌالثة، بممارسة

55 سبة مقبكلة عمى كعميو فإٌننا نممس مف إجابات األساتذة اىتماما عند األغمبٌية، كىي ن ؛
، في حيف نجد البعض قد أجابكا بالٌسمب؛ أم أٌف الٌطمبة يميمكف أثناء الحديث إلى  العمـك
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 نةعيٌ  مف مجمكع أفراد 45أساتذة؛ أم قٌدرت نسبتيـ ب  9ـعددىاستعماؿ العربٌية الٌدارجة، ك 
 ي: في ما يأتتمٌثمت  كعكامؿى  ان ، ذكركا أسبابىذه الٌنسبكانطبلقا مف الٌدراسة، 

 :العربّية ممارسة الّمغةب اىتمام طمبة الّسنة الثّالثة، أسباب*        

 "؛صخصٌ يا لغة التٌ ألنٌ " -
 ("؛ة )المعاجـيا أقرب إلى المرجعيٌ ألنٌ " -
 "؛ةطريقة الحكار إلحداث الحيكيٌ عمى أعتمد ك  ص،خصٌ يا لغة التٌ ألنٌ "  -
 "؛صيـيا لغة تخصٌ ألنٌ "  -
 ".دابياالعربٌية كآ نا في قسـ الٌمغةألنٌ " -

 :العربّية ممارسة الّمغةالّسنة الثّالثة، ب اىتمام طمبةأسبا ب عدم *       

 ؛"استعماؿ العربية الٌدارجة"  -
 ؛"لكثرة استعماليـ الٌمغة األمازيغٌية" -
  ؛"ال يستطيعكف التعبير بالٌمغة العربٌية الفصيحة" -
 ؛"ميميـ أكبر إلى استعماؿ الٌمغة األـٌ حٌتى في قاعة الٌدرس" -
 ؛ا في ذلؾ، كىناؾ مف ال يثؽ في إمكاناتو الٌمغكٌية"ج"ىناؾ مف يجد حر  -
 ؛"نقص في الكفاءة الٌمغكية كغياب الممارسة"  -
 ؛"بسبب قكؿ بعض الٌطمبة أٌف الٌمغة العربٌية الفصيحة صعبة / عدـ إتقانيا" -
ف أجبرىـ األستاذ عمى ذلؾ" -  ؛"عجز الٌطمبة عف الٌتعبير، كا 
  ؛غة العربٌية الفصيحة، كال يعبركف بيا""ألٌنيـ ال يتقنكف المٌ  -
 ."ألٌف الٌطمبة اٌلذيف يستعممكف الفصحى ىـ قمة" -
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إٌف الٌمغة كسيمة  أيواجو الّطالب صعوبة في الحديث بالّمغة العربّية الفصيحة؟: .5
ف غابت انعدـ االٌتصاؿ كالف لمٌتكاصؿ ـٌ الٌتبميغ، كال يتأٌتى ىذا إاٌل بممارسة الٌمغة، كا  يـ  كبيا يت

فجاء ىذا الٌسؤاؿ ليكشؼ عف كجكد الٌصعكبات الٌتي يكاجييا الٌطالب أثناء الحديث، كبعد 
 الٌدراسة الميدانٌية،  ظيرت الٌنتائج اآلتية:

 

 اإلجابة
 

 الّنسبة المئوّية كرارالتّ 

 /        )نعم(
 يواجو

 

15 75 

 /)ال( 
 ال يواجو 
 

05 25 

 مج/
 المجموع

 

20 100 
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 15عددىـاألساتذة اٌلذيف أجابكا بنعـ، قد بمغ  أٌف نسبة الٌرسـ البيانيمف خبلؿ  يظيرك   
  يمقى صعكبات أثناء الحديثالٌطالب  أفٌ  فمعظـ األساتذة يركف،  75يعادؿ  ما أم أستاذنا؛

في   يجدكف صعكبةطمبتيـ ال  أٌف أثبتت عكس ذلؾ؛ أم  أخرلبينما ىناؾ مجمكعة 
، مف مجمكع 25 أم ما يعادؿ أساتذة؛ 5ـ ب عددىقٌدر إذ  رستيـ لٌمغة؛االستعماؿ، أك مما
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5 

أعمدة بيانّية تمّثل نسبة صعوبة الحديث بالّمغة العربّية 
 عند طمبة الّسنة الثّالثة بقسم  الّمغة العربّية وآدابيا

 

 اإلجابة

 التكرار
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ذا  أجرينا مقارنة نمحظ  تفاكتا في الٌنسبتيف، كىذا ما يدفعنا إلى القكؿ إٌف  نةعيٌ  أفراد الٌدراسة، كا 
 أغمبية الٌطمبة ال يستعممكنيا بشكؿ فصيح.

  ّنذكر ما يأتي:  الّطالب بات التي يواجيياو عومن بين الص 
 
 كرارـــــالتّ  عوباتالصّ 

 
 المئوّية ةبسالنّ 

ة المعتمدة في قميديّ رائق التّ طّ ال
 دريسالتّ 

1 

 

5 

 دةالعربّية معقّ  الّمغة

 ة(حويّ )صعوبة القواعد النّ 

1 5 

 ةعميميّ عدم توفير الوسائل التّ 

 

00 0 

 عدم إيجاد مناح صاف لمممارسة

 

10 50 

 رأي آخر

 

3 

 

15 
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كمٌما سبؽ، يظير أٌف أغمبٌية األساتذة أقٌركا، بعدـ تكفير مناخ صاؼ لمممارسة؛ حيث   

ـٌ يميو الٌسبب الثانيٌ 50قٌدرت نسبتيـ ب    ، كيعتبر ىذا الٌسبب األٌكؿ في نظرىـ، ث
 ، كىي اقتراحات  سنذكرىا فيما يأتي:15كالمتمٌثؿ في رأم األساتذة؛ إذ تقٌدر نسبتو ب 

األستاذ تعميـ الٌطالب الجامعي طريقة الٌتحدث "ليس مف مياـ   -
 بالفصحى، فأرل أٌنيا تكتسب في أطكار تعميمٌية سابقة"؛ 

       "يفترض أف الٌطالب اكتسب ميارات مف الٌمغة قبؿ الٌدخكؿ إلى  -
 قسـ األدب"؛
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أعمدة بيانّية تمثل عدد الّتكرارات بداللة              
 الّصعوبات الّمغوّية

                                      
 الّصعوبات

 الّتكرار
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 ""لـ يتعكد الٌطالب عمى استعماؿ الفصحى في مشكاره الٌدراسي الٌسابؽ  -
ـٌ يأتي الٌسبب ا  لثٌالث، كالمتمٌثؿ في سببيف ىما: الٌطرائؽ التقميدٌية المعتمدة في الٌتدريسث

مف 5أٌف الٌمغة العربٌية معٌقدة )لصعكبة القكاعد الٌنحكٌية(؛ إذ قٌدرت نسبتيما ب  كأيضا في
مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة، كمركرا مف ىذه األسباب نستنتج أٌف البيئةى ليا دكر ميٌـّ في 

 الٌمغكٌية.الممارسة 

كيف تقيمون مستوى طمبة الّسنة الثّالثة من حيث استعماليم لّمغة العربّية  .6
بعد تكزيع االستبانات عمى األساتذة، تبيٌف لنا مستكل طمبة الٌسنة الثٌالثة في الٌمغة ؟: الفصيحة

 العربٌية )شفكٌيا ككتابٌيا(، كىذا ما سيكضحو الجدكؿ اآلتي:

 شفوّيا:          

 مستوىتقييم ال
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار

 جّيد
 

1 5 

 مقبول
 

12 60 

 ضعيف
 

7 35 

 ضعيف جّدا
 

00 00 

 المجموع
 

20 100 
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طمبة الٌسنة الثٌالثة في  تقييـ األساتذة لمستكل  أفٌ  الٌرسـ البياني،مف خبلؿ يظير ك   
( أستاذنا؛ أم ما يعادؿ 12كالن، كصؿ عددىـ )االستعماؿ الٌشفكم، لٌمذيف كاف مستكاىـ مقب

60 ،بأٌف مستكاىـ  قرٌ أستاذ، أ بإضافة إلى، كىي نسبة مقبكلة عمى العمـك ال بأس بيا    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 

12 

0 

7 

0 0 0 

20 

0 

-5

0

5

10

15

20

25

تقييم مستوى طمبة الّسنة الثّالثة من حيث استعماليم   
                                                      (  شفوّيا)لّمغة العربّية الفصيحة 

 
 

 الّتكرار

تقيم 
 المستوى
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ذا جمعنا 5 ؛ إذ قٌدرت نسبتو بدجيٌ  كىذا يدٌؿ  ،65نحصؿ عمى نسبة  فيسبتف النٌ يىات؛ كا 
 ( أساتذة 07سبعة )بينما نجد  لعربٌية الفصيحة،الٌمغة ا بممارسة ييتمكفمبة طٌ أغمبية ال عمى أف  

           مف مجمكع أفراد  35ب رت نسبتيـقدٌ إذ  ؛ضعيؼ ل طمبتيـمستك  صٌرحكا بأفٌ 
 .راسةنة الدٌ عيٌ 

 كتابيا: *         

  

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابــــة 
 

 المئوّية ةــالنسب كرارــــالتّ 

 دـّـــ جي
 

1 5 

 ولـــــقبـم
 

13 65 

 فــــــضعي
 

6 30 

 داـــضعيف ج
 

00 00 

 وعـــــالمجم
 

20 100 



 االسخباَاث دراست إحصائٍّت ححهٍهٍّت                              انفصم انثّاًَ:

194 
 

    ويمكن توضيح ذلك بالّشكل اآلتي:      

 
أٌف تقييـ األساتذة لمستكل طمبة الٌسنة الثٌالثة في  ،مف خبلؿ الٌرسـ البيانيتبٌيف كي  

أم  ا؛أستاذن  13عددىـ  طمبتيـ مستكل مقبكؿللٌمذيف كانت إجابتيـ بأٌف  ،االستعماؿ الكتابي
ذا جمعنا 5إذ قٌدرت نسبتو ب  ؛بأٌف مستكاىـ جٌيدقاؿ أستاذ، كىناؾ  ،65بمغت نسبتيـ  ؛ كا 

 العربية الٌطمبة يمارسكف الٌمغة أغمبٌية تيجة نستنتج أف  مف ىذه النٌ ك ، 70الٌنسبتيف نحصؿ عمى 
مستكل  ـتيـ بأٌف مستكل طمبتيأساتذة كانت إجاب( 06)، بينما نجد عمى المستكل الكتابيخاصة 
 مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة.  30 أم قٌدرت نسبتيـ ب ؛ضعيؼ
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مستوى طمبة الّسنة الثّالثة من حيث استعماليم لّمغة  تقييم 
 (     كتابّيا)العربّية الفصيحة 

 التكرار

 تقيم المستوى
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  تقييم مستوى ممارسة الّطمبة لّمغة العربّية )شفوّيا وكتابّيا( من خالل      
 الجدول اآلتي:      

 
 ةـــــــابــــاإلج 
 

 اّــ كتابي ا ـّـــ فويــش

 دــــــجيّ 
 

5 5 

 ولــــمقب
 

60 65 

 فــــضعي
 

35 30 

 ّداـــضعيف ج
 

00 00 

 وعــــالمجم 
 

100 100 
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كيتبٌيف مف خبلؿ األعمدة البيانٌية، تقييـ األساتذة لمستكل ممارسة الٌطمبة لٌمغة العربٌية   
 ةنسببإذ قٌدر  ؛ككتابٌيا( أٌف مستكل طمبتو جٌيد )شفكٌياب)شفكٌيا ككتابٌيا(، فيناؾ مف كانت إجابتو 

5، 65أٌما اٌلذيف كانت إجابتيـ بأٌف مستكل طمبتيـ مقبكؿ في الكتابي، قدرت نسبتيـ ب  
أٌما مف كانت ، ، كىي نسبة  مقبكلة عمى العمـك60بينما في االستعماؿ الٌشفكم، قٌدرت ب 

ضعيف  ضعيف مقبول جّيد
 جّدا

5% 

60% 

35% 

0% 

5% 

65% 

30% 

0% 

  
      تقييم مستوى ممارسة الّطمبة لّمغة العربّية 

 (شفوّيا وكتابّيا)
                                      

 شفوّيا 

 كتابّيا
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االستعماؿ الٌشفكم ، بينما في 30ضعيؼ في الكتابي، بمغت نسبتيـ  ـبأٌف مستكاى ـإجابتي
        ، في حيف لـ نسجؿ في إجابات األساتذة أٌم طالب مستكاه35قٌدرت نسبتيـ ب

 ضعيؼ جٌدا.

ومّما سبق نمحظ أّن مستوى االستعمال الكتابي، أفضل من مستوى االستعمال            
 الّشفوي.

 ين الّذكوربحكم تجربتكم، ىل ىناك فرق في استعمال الّمغة العربّية الفصيحة ب  .7

بعد الٌدراسة الميدانٌية، ظير لنا أٌف الفرؽ في استعماؿ الٌمغة العربٌية الفصيحة بيف  واإلناث؟:
 الٌذككر كاإلناث، غير مكجكد كىذا ما تكضحو إجابات األساتذة، مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي: 

 اإلجابة 

 

 المئوّية سبةالنّ  كرارالتّ 

 )نعم( يوجد

 

10 50 

 )ال( ال يوجد

 

10 50 

 المجموع

 

20 100 
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 ويمكن توضيح ىذا الجدول بالّشكل اآلتي:
         

 
 

كمف خبلؿ الٌشكؿ أعبله، يتبٌيف لنا أٌف األساتذة اٌلذيف كانت إجابتيـ ب )ال(؛ أم ال 
، كمف ىنا 50يكجد فرؽ في استعماؿ الٌمغة العربٌية بيف الٌذككر كاإلناث، قٌدرت نسبتيـ ب 

في  : بأٌف استعماؿ الٌذككر لٌمغة العربٌية ال يختمؼ عف استعماليا عند اإلناث، يمكننا القكؿ
حيف نمحظ نفس الٌنسبة لٌمذيف كانت إجابتيـ ب)نعـ(؛ أم يكجد فرؽ في استعماؿ الٌمغة العربٌية 

، يقكؿ 50أساتذة؛ أم قٌدرت نسبتيـ ب  10الفصيحة بيف الٌذككر كاإلناث، كقد بمغ عددىـ 
العناصر المككنة لمخطاب التكاصمي في أم مجتمع تتأثر تأثرا مباشرا إٌف " حساني أحمد

1 2 3 4 5
0 0 

10 10 

أعمدة بيانّية تمّثل تحديد الفرق في استعمال الّمغة    
 العربّية بين الّذكور واإلناث

 اإلجابة 

 الّتكرار
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بالفركؽ الفردية بعامة، كالفركؽ بيف الجنسيف بخاصة، كيتجمى ذلؾ في االختبلؼ الكاضح 
بيف القامكس المغكم عند المرأة كالقامكس المغكم عند الرجؿ، فيناؾ أنماط خطابية خاصة 

ببلغية معينة ال تكاد تككف مألكفة عند الرجؿ، بؿ قد تككف بالنساء لتحقيؽ أغراض تعبير  ية كا 
 (.37، ص.2009حساني، منعدمة تماما في رصيده المعجمي")

 : ومن األدّلة المقترحة حسب رأي األساتذة ما يأتي*         
 "؛فظي كالمعنكمة مف التعقيد المٌ يميؿ الذككر إلى التحدث بمغة خاليٌ " -
 "؛س فيياعة التي أدرٌ ال يكجد ذككر في القا" -
 "الذككر عددىـ قميؿ جٌدا"؛ -
 "؛كىؿ ىناؾ ذكر في القسـ" -
"؛ حدث بالعربٌية الفصيحةفي التٌ ، البات في القسـ أكثر استعدادا لبذؿ مجيكدالطٌ "

يقكؿ أكـر صالح محمكد خكالده "لكحظ أف اإلناث يتفكقف عمى الذككر في كؿ جكانب المغة 
المغكية فيتكممف بشكؿ أسرع كىف أكثر تساؤالن كأكثر إبانة  كبداية الكبلـ كعدد المفردات

 (.126، ص.2016)خكالده، كأحسف نطقان"
                    راثتمقكا الفصاحة مف حفظيـ لمقرآف الكريـ كاٌطبلعيـ عمى كتب التٌ "  -

 "؛ثا مف اإلناث(ضؿ تحدٌ ف)الذككر أ
بينما اإلناث يرغبف  ،أكثر مطالعةة الفصيحة لككنيـ ككر أكثر استعماال لمعربيٌ الذٌ "  -

 "؛ةغات األجنبيٌ في استعماؿ المٌ 
ككر ا الذٌ أمٌ  ،غة العربٌية الفصيحةحسب تجربتي فإٌف البنات أكثر استعماال لمٌ "  -

 "؛ذيف حفظكا القرآف(العربٌية )الٌ  ة فيـ عادة مف الناطقيف بالٌمغةالمستعممكف لمعربيٌ 
 "؛يحة بسبب اىتماميٌف بياة الفصاإلناث أكثرىف اتقانا لمعربيٌ " -
 "؛يٌف متمكنات مف قكاعد الٌمغةألنٌ " -
ف يعشقكف ألٌف معظميـ ممٌ  ،ككر أفضؿ اتقانا لمغة العربٌية الفصيحة مف اإلناثالذٌ " -

  ".إلتقاف استعماليا يفكيسعكف جاىد تمؾ الٌمغة
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طرح ىذا  التّذسَظ؟:ها سأَان فٍ اعتعوال اللّغح العشتُّح الفصُحح خالل تحصص  .8
كالٌنتائج  الٌمغة العربٌية الفصيحة أثناء الٌتدريسلٌسؤاؿ لمكشؼ عف مدل اىتماـ األساتذة بممارسة ا

 مدٌكنة في الجدكؿ اآلتي:

 اإلجابة

 

 المئوّية سبةالنّ  كرارالتّ 

 ميم جّدا

 

16 80 

 ميم 

 

4 20 

 غير ميمّ 

 

00 00 

 المجموع

 

20 100 
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استعماؿ الٌمغة العربٌية أٌف معظـ األساتذة يركف أٌف  ،األعمدة البيانٌية مف خبلؿ تبٌيفكي 
كعميو  ؛80%ما يعادؿ أم  ؛16عددىـ شيء ميـٌ جٌدا؛ إذ كصؿ  قاعة الٌدرس في  الفصيحة

ال بد مف ذلؾ بيدؼ تعكيد بيذه الٌمغة، كيمكف  تعميؿ ىذه الظاىرة بأقكاليـ " ييتـٌ فإٌف األستاذ 
ـٌ استعماليا شفكيٌ الٌمغة، ع مبة عمى سماالطٌ   مف أجؿ الحفاظ عمى الٌمغة" "،اا ككتابيٌ كمف ث

أمر  دريسأثناء التٌ  ليااستعمفي حيف ىناؾ  فئة أخرل، ذىبت إلى القكؿ بأٌف ا "،الفصيحة

 الّتكرار

 غير ميمّ  ميم  ميم جّدا

16 

4 

0 

80% 
20% 0% 

أعمدة بيانّية تمّثل رأي األساتذة في استعمال    
 الّمغة  العربّية  الفصيحة خالل حصص الّتدريس                             

 

 الّتكرار

 الّنسبة المئوّية
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كلـ نسجؿ أٌم أستاذ قاؿ، بأٌف  ،20ما يعادؿ أم  ( أساتذة؛04) بأربععددىـ  قٌدرإذ ميـٌ؛ 
 إلى نكعيف:  ، كيمكف تقسيـ آراء  األساتذةاستعماليا غير ميـٌ 

 :ا()ميم جدّ  أمر دريسالتّ  أثناء استعمال الّمغة العربّية *    
 "؛تي يستخدمكنيا في التدريسالٌ  يا الٌمغةألنٌ " -
بالنسبة لؤلستاذ، كلغة  الكظيفية المطمكب اعتمادىا في التدريس، ىي الٌمغة ىي الٌمغة" -

 "؛البراسة بالنسبة لمطٌ الدٌ 
   "؛تي ال يجب اإلخبلؿ بياتتكقؼ عمى قكاعدىا الٌ  ألٌف الٌمغة" -
 "؛الفصيحة مف أجؿ الحفاظ عمى الٌمغة" -
 "أجد صعكبة في الحديث بالمغة العربية الٌدارجة"؛ -
 "؛استعماؿ الفصحى ضركرم ألٌف قكاعدىا ىي المستيدفة" -
ـٌ استعماليا  كمف ،مبة عمى سماع العربٌية الفصيحةال بد مف ذلؾ بيدؼ تعكيد الطٌ " - شفكيا ث

 ككتابيا"؛
 "؛صخصٌ ألٌنيا لغة التٌ " -
 ة فيالرسميٌ  ساف العربي مف االندثار، كألٌنيا الٌمغةيككف لدييـ لغة سميقة، كلحفظ المٌ  كيل" -

 "؛دريسالتٌ 
 "؛يا تؤثر في التحصيؿ بشكؿ عاـألنٌ " -
 "؛ال يمكف لمف يدرس العربٌية أف يبتعد عف قكاعدىا" -
  "؛العربٌية كترقيتيا لٌمغةلمحفاظ عمى سبلمة ا" -
 "؛الب يتعٌمـ مف األستاذألٌف الطٌ " -
 "؛استعماؿ بة عمييا فالٌمغةمليتعكد الطٌ " -
 ".ة لدل الطمبةاألستاذ نمكذج لتدعيـ الميارة المغكيٌ " -

 :الّتدريس أمر )ميّم(استعمال الّمغة العربّية أثناء *   
 ثرٌم"؛ "مف أجؿ تنمية الممكة الٌمغكٌية كاكتساب معجـ ذىني -
 "األمر بدييي كال يحتاج إلى تعميؿ". -
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تباينت آراء األساتذة حكؿ ىذا التٌساؤؿ،  ماذا تمّثل لديكم الّمغة العربّية الفصيحة؟: .9
 الجدكؿ اآلتي:فً  كبعد الٌدراسة الميدانٌية، تكٌصمنا إلى الٌنتائج المدٌكنة

 
 ة ـــــاإلجاب

 
 

 المئوّية ةـــــسبالنّ  كرارـــالتّ 

 ، رسمّيةةنيّ لغة وط
 

5  25 

 لغة القرآن
 

4 
 

       20  

 دريسلغة التّ 
 

3 15 

 ةتعميقات عامّ 
 

12 60 
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 غةمٌ ال ، حكؿةتعميقات عامٌ أغمبٌية األساتذة، قد قٌدمكا أٌف نرل مف خبلؿ الٌشكؿ أعبله،        
 الٌمغةثانٌية، كتمييا في المرتبة ال ،60 رت ببنسبة قدٌ ، في المرتبة األكلى إذ تصٌدرت ؛ العربٌية

، أٌما عف "لغة القرآف" ك"لغة الٌتدريس"، تأتياف تقريبا %25ب  رتنسبة قدٌ الكطنٌية، الٌرسمٌية ب
 راسة.نة الدٌ مف مجمكع أفراد عيٌ  %15، ك 20 بنسبةبنفس الٌدرجة؛ أم 

 
 

 تعميقات عاّمة لغة الّتدريس لغة القرآن لغة وطنّية، رسمّية

5 
4 

3 

12 

25% 20% 15% 60% 

أعمدة بيانّية تمّثل عدد الّتكرارات بداللة آراء       
 األساتذة حول الّمغة العربّية  

 الّتكرار

 الّنسبة المئوّية
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 راء  األخرى المقترحة حول الّمغة العربّية:اآلومن *       

 يقات عامة تعم 
 "؛غات بعيدا عف اإليديكلكجيةلغة كباقي المٌ " -
كفي قدرتيا عمى نقؿ العمـك لكف  ،ةغات األخرل في قيمتيا الثقافيٌ ىي لغة تضاىي المٌ " -

 "؛كمكاقفيـ منيا ؽ بمستعممييا في عبلقتيـ بيذه الٌمغةإشكاالت استعماليا تتعمٌ 
 "؛مف أرقى كأسمى المغات" -
 "؛ىتماـ متكاصؿالحاجة إلى دعـ أكبر كا" -
  "؛كؿ شيء" ىي  -
  "؛لغة ثرية مف حيث الكممات" -
 "ىي لغة ال تستقيـ إاٌل بكثرة القراءة"؛ -
 "؛العربٌية كالحفاظ عمييا ترقية الٌمغة" -
 "؛المنشكدة الٌمغة" -
 "تمثؿ لغة الحضارة اإلسبلمية"؛ -
 "؛كالمعاصرة "تمثؿ لنا الحضارة -
 "لغة البحث". -
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 لٌّتائحهقاسًح ا -خ         

إٌف اليدؼ مف مقارنة الٌنتائج لمكشؼ عف مدل ممارسة طمبة الٌسنة الثٌالثة لٌمغة                
العربٌية الفصيحة، كيتـٌ ذلؾ مف خبلؿ عرض الٌنتائج المتكٌصؿ إلييا في استبانة األساتذة، 

مة مشابية، لكي أجرم كالٌنتائج  المتكٌصؿ إلييا في استبانة الٌطمبة، كقد تعٌمدت عمى اقتراح أسئ
 مقارنة بيف االستبانتيف حتى يتبٌيف الفرؽ إليجاد نتائج دقيقة.

   ذ: المطالعة عند األستالغة 
 

 
 
 
 
 

 لغة المطالعة
 
 

 الّتكرار الّنسبي  الّتكرار عدد العناصر

العربّية الّمغة 
 الفصيحة

 

18 18 0,72 
72 

 
 6 الفرنسّية الّمغة

 
6 0,24 

24 
 

 المازيغّية الّمغة
 )القبائمّية(

 

1 1 0,04 
4 
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 لغة المطالعة

 
  يالّنسبالّتكرار  الّتكرار عدد العناصر

العربّية  الّمغة
 الفصيحة

 

86 86 0,71 
71 
 

 الفرنسّية الّمغة
 

24 24 0,19 
19 

 المازيغّية الّمغة
  (القبائمّية)
 

11 
 

11 
  

0,09 
9 
 

  
ف أجكبة األساتذة كالٌطمبة يتبٌيف لنا أٌف الٌمغة اٌلتي تستعمؿ أكثر أثناء كانطبلقا م

، كتمييا في المرتبة المرتبة األولى، كاٌلتي تصٌدرت في الّمغة العربّية الفصيحةالمطالعة ىي 
مف ىذا الثٌانٌية الٌمغة الفرنسٌية، كبعدىا في المرتبة الثٌالثة الٌمغة المازيغٌية )القبائمٌية(، كانطبلقا 

الٌصاعد، أك  الٌترتيب لمغات المستعممة خبلؿ المطالعة، يجكز لنا أف نحسب الٌتكرار المتجٌمع
 الٌنازؿ أك كبلىما معا؛ كعميو سنرتبيا ترتيبنا تصاعديًّا كتنازليًّا، كاٌلذم سيكضحو  الجدكؿ اآلتي:

 
 

  
 
 

 :لغة المطالعة عند الّطالب  
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  ة المطالعةلغ
 

كرارالتّ  الّتكرار المتجّمع  
 الّصاعد
 

الّتكرار المتجّمع 
 الّنازل

 العربّية الّمغة
 الفصيحة

 

18 18 25 

 ةالفرنسيّ  الّمغة
 
 

6 
 

24 7 

  ةالمازيغيّ  الّمغة
 )القبائمّية(

 

1 25 1 

     

   تمثيل لغة المطالعة عند األساتذة بالمنحنيين بيانين:    
   
 
 
 
 

 

 جدول يبّين الّتكرار المتجّمع الّصاعد والّنازل لألساتذة:  
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نمحظ أٌف عدد األساتذة اٌلذيف يطالعكف بالٌمغات سكاء الٌمغة العربٌية الفصيحة، أك الٌمغة 
؛ أم مجمكع 25)القبائمٌية(، قد بمغ العدد اإلجمالي لمغة المطالعة الفرنسٌية أك الٌمغة المازيغٌية 

 25لمغة المازيغٌية)القبائمٌية((= 1لمغة الفرنسٌية(+)6الفصيحة(+)لمغة العربٌية  18تكرارات األساتذة )
كىذا العدد يمٌثؿ آخر عدد في تكرار المتجٌمع الٌصاعد، أٌما عف القيمة األكلى ىي نفس قيمة 

 كما ىك مبٌيف في المنحنى البياني. 18الٌتكرار األٌكؿ، كاٌلذم يمٌثميا العدد 
 

18 

0 

6 

0 
1 

0 0 

24 

0 

25 

0 0 0 0 0 0 

منحنى بياني يمّثل الّتكرار المتجّمع الّصاعد بداللة لغة             
 المطالعة لألساتذة

 الّتكرار المتجّمع الّصاعد

( 1ى رقم)المنحن 
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كما قمنا  25يتبٌيف لنا أٌف مجمكع األساتذة اٌلذيف يطالعكف بالٌمغات الٌثبلثة يمٌثمو العدد   
سابقا كىذا العدد يمٌثؿ أٌكؿ عدد في تكرار المتجٌمع الٌنازؿ، أٌما العدد األخير في تكرار األساتذة 

كىك آخر عدد في تكرار المتجٌمع الٌنازؿ.  1يمٌثمو العدد 

 

 

 

18 

0 
6 

0 1 0 0 0 0 

25 

0 

7 

0 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

منحنى بياني يمّثل الّتكرار المتجّمع الّنازل بداللة       
 لغة المطالعة لألساتذة

الّتكرار المتجّمع 
 الّنازل

 الّتكرار

(   2المنحنى رقم)     
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  الّتكرار المتجّمع الّصاعد والّنازل لمّطمبة: جدول يبّين 
 

  لغة المطالعة
 

كرارالتّ  الّتكرار المتجّمع  
 الّصاعد
 

الّتكرار المتجّمع 
 الّنازل

 العربّية الّمغة
 الفصيحة

 

86 86 121 

 ةالفرنسيّ  الّمغة
 

24 110 35 

 ةالمازيغيّ  الّمغة
 )القبائمّية(

 

11 121 11 

      

 طالعة لمّطمبة بمنحنيين بيانيين: تمثيل لغة الم     
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  (  1المنحنى رقم)     

 

 
 

في  121=11+24+86كانطبلقا مٌما سبؽ نمحظ أٌف مجمكع الٌتكرار عند الٌطمبة ىك: 
حيف نجد ىذا العدد يمٌثؿ آخر عدد في تكرار المتجٌمع الٌصاعد، بينما العدد األٌكؿ يمٌثمو العدد 

 ؿ عدد في الٌتكرار.كالذم يمٌثؿ أكٌ  86
   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

86 

0 

24 

0 
11 

0 0 0 0 

110 

0 

121 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

140

منحنى بياني يمّثل الّتكرار المتجّمع الّصاعد بداللة 
 لغة المطالعة لمّطمبة 
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 (2المنحنى رقم)    
   

 
 

نمحظ أٌف القيمة األكلى في تكرار المتجٌمع الٌنازؿ ىك مجمكع تكرار الٌطمبة اٌلذم ىك  
، في حيف يظير أٌف العدد األخير 11، كأٌف القيمة األخيرة في تكرار الٌطمبة يمٌثميا العدد121

 . 11ا العدد أال كىك العددفي تكرار المتجٌمع الٌنازؿ، قد مٌثمو ىذ
 
 

86 

0 
24 

0 11 0 0 0 0 

121 

0 

35 

0 

11 

0 0 0 0 0 0 0 0

50

100

150

200

250

منحنى بياني يمّثل الّتكرار المتجّمع الّنازل بداللة               
 لغة المطالعة لمّطمبة

الّتكرار المتجّمع 
 الّنازل

 الّتكرار
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  رس:الّمغة العربّية الفصيحة في قاعة الدّ تركيز األساتذة عمى استعمال  
 

 الّتركيز
 

 الّنسبة المئوّية     كرارالتّ          عدد العناصر

 )أرّكز(نعم
 

20 20 100 

 )أرّكز(ال
 

 

00 00 00  

 20 مج   
 

20 100 

 
 ة لّمغة العربّية الفصيحة في قاعة الّدرسمدى ممارسة طمبة الّسنة الثّالث : 
 

 إلجابةا
 

 الّنسبة المئوّية الّتكرار عدد العناصر

 نعم)أمارس(
 

95 
 

95 95 

 ال)أمارس(
 

5 
 

5 5 

 مج    
 

100 
 

100 100 
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داخؿ  ،الٌمغة العربٌية الفصيحةممارسة  أفٌ  ،مبةجدكؿ الخاص بالطٌ النمحظ مف خبلؿ     
، أٌف نسبة استعماليـ األساتذةفي حيف يظير مف جدكؿ  ،95تيا نسببمغت قاعة الٌدرس 

، كانطبلقا مف ىذه الٌنتائج، نستنتج أٌف كبل مف األستاذ كالٌطالب 100 قد كصؿ ،لٌمغة
 .يركزاف عمى استعماؿ الٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة الٌدرس

 حة: أيواجو الّطالب صعوبة في الحديث بالّمغة العربّية الفصي   
 

 عدد العناصر الّصعوبات
 

 الّنسبة المئوّية كرارالتّ 

 يواجو )نعم(
 

15 
 

15 75 

 )ال( ال يواجو
 

05 
 

05 25 

 مج
 

20        20 100 

     
 أتجد صعوبة في الحديث بالّمغة العربّية الفصيحة:    
 

 اإلجابة
 

 الّنسبة المئوّية كرارالتّ  عدد العناصر

 )أجد صعوبة(نعم
 

40 40 40 

 )أجد صعوبة(ال
 

60 60 60 

 مج 
 

100 100 100 
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 ف نتائج الٌطمبة كنتائج األساتذةكانطبلقا مف الجدكلٌيف يمكننا أف نضع جدكال نقارف فيو بي        
 كىذا ما يبٌينو الجدكؿ اآلتي:

 
 

 الّصعوبات
 
 
 

 
عدد   

العناصر     
 )الّطمبة(

 
 كرارالتّ   

 )الّطمبة(

 
عدد   

 األساتذة

 
 كرارالتّ 

 )األساتذة(

 الّنسبة
 المئوّية
 )الّطمبة(

الّنسبة 
المئوّية 
لألساتذة 
)رؤية 
األساتذة 
 لمّطمبة( 

 نعم
 
 

40 40 15 15 40 75 

 ال
 
 

60 60 05 05 60 25 

 مج 
 
 

100 100 20 20 100 100 
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الذيف يركف أٌف طمبتيـ   يتبٌيف مف خبلؿ الٌنسب الكاردة في الجدكؿ أٌف نسبة األساتذة    
يكاجيكف صعكبة أثناء حديثيـ بالٌمغة العربٌية الفصيحة في قاعة الٌدرس، قد كصمت نسبتيـ 

75  60في حيف  نرل عكس ما ذكره الٌطمبة؛ إذ نجد  صرحكا بأٌنيـ ال يكاجيكف صعكبة
يكاجيكف صعكبة في االستعماؿ، كلكف ىناؾ فئة أخرل مف األساتذة مٌمف قالكا بأٌف طمبتيـ ال 

 في االستعماؿ، مقارنة بالٌطمبة اٌلذيف يجدكف صعكبة 25في ممارستيـ لٌمغة؛ إذ قٌدرت نسبتيـ 
سنوّضح ذلك           مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة؛ كعميو  40كاٌلتي قٌدرت نسبتيـ 
 بالّرسم البياني اآلتي:

 
  

   

 نعم
 ال

40 

60 

15 

5 

بيانّية تمّثل المقارنة بين نتائج األساتذة ونتائج الّطمبة  أعمدة
 حول نسبة مواجية الّطالب لصعوبات الحديث بالّمغة العربّية

  

 (لمطمبة) الّتكرار

 (األساتذة)الّتكرار 
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 اّلتي يواجييا الّطالب:  الّصعوباتّطمبة حول المقارنة بين نتائج األساتذة ونتائج ال *   
 

 كرارالتّ     المقارنة بين النتائج 
 )لمّطمبة(

الّتكرار 
 )لألساتذة(

  الّنسبة    
 المئوّية 

 )لمّطمبة(
 

 الّنسبة
 المئوّية
 )لألساتذة(

 الّطرائق التقميدّية 
 دريسالمعتمدة في التّ 

 

11 
 

1 
 

11 5 

 الّمغة العربّية معّقدة
وبة القواعد )صع

 النحوّية(
 

12 
 

1 
 

12 5 

عدم توفير الوسائل  
 التعميمّية

 

3 00 
 

3 00 

 خعدم إيجاد منا
 لمممارسة صاف

   

22 10 22 50 

 رأي آخر
 
 

5 3 5 15 
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11% 12% 

3% 

22% 

5% 

5% 5% 0% 

50% 

15% 

أعمدة بيانّية تمّثل المقارنة بين نتائج األساتذة ونتائج  
 الّطمبة حول الّصعوبات التي يواجييا طمبة الّسنة الثّالثة

الّنسبة المئوّية 
 (لمّطمبة)

الّنسبة المئوّية 
 (لألساتذة)
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 عدم إيجاد مناخ صاف لمممارسةنمحظ مف خبلؿ الٌرسـ البياني أف أكبر نسبة يمثميا    
، كتمييا لألساتذةبالٌنسبة  50، كلمّطمبةبالٌنسبة  22بنسبتي  بة األولىالمرتحيث احتٌؿ 

، كىذا خاص 12في المرتبة الثانٌية، الٌمغة العربٌية معٌقدة )صعكبة القكاعد النحكٌية(، بنسبة 
، كتمييا في المرتبة 15بالٌطمبة، أٌما عف المرتبة الثانٌية لؤلساتذة فيمثميا رأم آخر، بنسبة 

بالٌنسبة لمٌطمبة، أٌما عف المرتبة  11، بنسبةدريسقميدٌية المعتمدة في التٌ الٌطرائؽ التٌ ثة، الثٌال
الٌمغة العربٌية ك  ،دريسالٌطرائؽ التقميدٌية المعتمدة في التٌ الثٌالثة لؤلساتذة فيمثميا عامبلف ىما: 

الٌرابعة فيمٌثميا رأم  ، أٌما عف المرتبة1، بنفس الٌنسبة؛ أم )صعكبة القكاعد النحكٌية( معٌقدة
بالٌنسبة لمٌطمبة، كتأتي المرتبة األخيرة كاٌلتي يمٌثميا العامؿ األخير أال كىك  5آخر، بنسبة 

، كىذا خاص باألساتذة، في حيف نرل 00عدـ تكفير الكسائؿ الٌتعميمية، كاٌلتي تقٌدر بنسبة 
إذ تقٌدر  -كفير الكسائؿ الٌتعميمٌيةعدـ ت-آخر مرتبة بالٌنسبة لمٌطمبة، يمٌثميا أيضا ىذا العامؿ

، كلمتكضيح أكثر ينبغي عمينا أف نضع جدكال نبٌيف فيو الٌتكرار المتجمع الٌصاعد 3بنسبة 
               كالٌنازؿ، لترتيب ىذه األسباب اٌلتي أٌدت بطمبة الٌسنة الثٌالثة إلى عدـ ممارسة 

 العربٌية الفصيحة. الٌمغة 
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 ة يبّين الّتكرار المتجّمع الّصاعد والّنازل لمّصعوبات اّلتي يواجييا جدول األساتذ
 طمبة الّسنة الثّالثة:

 
 الّصعوبات

 
 

كرارالتّ   
)ألساتذة(   

الّتكرار المتجّمع 
 الّصاعد

الّتكرار المتجّمع 
 الّنازل

 لّطرائق التقميدّية ا
 دريسفي التّ  المعتمدة

1 1 15 

 الّمغة العربّية معّقدة
 لقواعد النحوّية()صعوبة ا

1 2 14 

 13 2 00 عدم توفير الوسائل التعميمّية

صاف  خعدم إيجاد منا
 ةلمممارس

 

10 12 13 

 3 15 3 رأي آخر
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 (:1المنحنى رقم)   

         

 

نمحظ مف الٌرسـ البياني أٌف تكرار)األساتذة( مٌثؿ بالٌمكف األزرؽ، أٌما الخط األحمر فقد      
المتجٌمع الٌصاعد؛ كعميو سنرٌتب الٌصعكبات اٌلتي يكاجييا الٌطالب، أك باألحرل  مٌثؿ لمٌتكرار

األسباب اٌلتي أٌدت بو إلى عدـ ممارسة الٌمغة العربٌية، كيككف الٌترتيب في ىذه الحالة تصاعدينا 
 ٌية:كمف خبلؿ تكرار الٌطمبة نستنتج القيـ الٌتصاعدٌية لمٌتكرار المتجٌمع الٌصاعد بالٌطريقة اآلت

 

0 0 1 0 0 

10 

0 
3 

0 
1 

0 
2 

0 

2 

12 

0 

15 

مضّمع تكراري لألساتذة يمّثل الّتكرار المتجّمع 
 الّصاعد لطمبة الّسنة الثّالثة         

 الّتكرار

الّتكرار المتجّمع 
 الّصاعد
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 1 +1=2  
  2+00=2  
  2+10=12    
  12 +3=15  

    
 :مالحظة 

 1  ّع انّصاعذ ًٌثم قًٍت انخ ًّ  كرار انًخج
 2  ع انّصاعذ ًّ  ًٌثم قًٍت انخّكرار انًخج
 2  ع انّصاعذ ًّ  ًٌثم قًٍت انخّكرار انًخج
 12  ع انّصاعذ ًّ  ًٌثم قًٍت انخّكرار انًخج
 15    ع انّصاعذ ًّ   ًٌثم قًٍت انخّكرار انًخج

o 1 يمثؿ تكرار األساتذة 
o 1 يمثؿ تكرار األساتذة 
o 00 يمثؿ تكرار األساتذة 
o 10 يمثؿ تكرار األساتذة 
o 3  يمثؿ تكرار األساتذة 
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 (:2المنحنى رقم )      

      

        

، كأٌف 15يتبٌيف مف الٌرسـ البياني أٌف أكبر قيمة في تكرار المتجٌمع الٌصاعد مٌثميا العدد    
 3(، كأٌف أصغر قيمة مٌثمت ب 3+10+1+1أم؛ ) 15لٌتكرار في تكرار األساتذة ىك مجمكع ا

 اٌلذم ىك آخر عدد في الٌتكرار كما ىك مبٌيف في البياف.

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 
1 

0 0 

10 

0 

3 

0 0 0 0 0 0 

15 

0 

14 

0 

13 13 

0 

3 

مضّمع تكراري لألساتذة يمّثل الّتكرار المتجّمع 
 الّنازل لطمبة الّسنة الثّالثة

 الّصعوبات
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  جدول الّطمبة يبّين الّتكرار المتجّمع الّصاعد والّنازل لّصعوبات اّلتي يواجييا طمبة
 الّسنة الثّالثة:

 
 الّصعوبات 
 
 

كرارالتّ   
مبة()لمطّ    

    الّتكرار
المتجّمع 
 الّصاعد

    الّتكرار
 المتجّمع الّنازل

 لّطرائق التقميدّية ا

 دريسفي التّ  المعتمدة

11 11 53 

 الّمغة العربّية معّقدة

 )صعوبة القواعد النحوّية(

12 23 42 

عدم توفير الوسائل 
 التعميمّية

3 26 30 

صاف  خعدم إيجاد منا
 ةلمممارس

 

22 48 27 

 05 خررأي آ
 

53 5 

يمكننا أف نمثؿ األسباب اٌلتي يكاجييا طمبة الٌسنة الثٌالثة  كانطبلقا مف الجدكؿ أعبله       
 بمنحنييف بيانييف:
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 : (1المنحنى رقم )     

         

كىك أكبر  53كيظير مف خبلؿ الٌرسـ البياني أٌف مجمكع تكرار األساتذة، يمثٌمو العدد   
كاٌلذم يمٌثؿ الٌتكرار المتجٌمع الٌصاعد، فالقيـ كما ىك  53خضر بعدد قيمة مٌثمو الخط األ

 مكٌضحة في الٌشكؿ مرتبة ترتيبنا تصاعديًّا، فبعد عممٌية الجمع نحصؿ عمى: 

 11 +12=23 
 23+3=26 
 26+22=48 
 48+5=53 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

0 
3 

22 

0 
5 

0 0 0 

11 

0 

23 

0 

26 

48 

0 

53 

0 

مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّصاعد 
 لمّصعوبات اّلتي تعترض طمبة الّسنة الثّالثة
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 (2المنحنى رقم)      

       

، كقد مٌثمت بالٌمكف األخضر؛ أم 53 يتبٌيف مف خبلؿ الٌرسـ البياني أٌف أكبر قيمة ىي         
الٌتكرار المتجٌمع الٌنازؿ كاٌلذم كانت رتبتو األكلى، في حيف نجد مجمكع الٌتكرار عند الٌطمبة يساكم 

       كىي القيمة األخيرة في تكرار  5، أٌما عف آخر رتبة في الٌتكرار، قد مثميا العدد 53
 المتجٌمع الٌنازؿ.

 مف خبلؿ تقييـ   طمبة الّسنة الثّالثة )شفوًيا وكتابًيا(: األساتذة لمستوى م يتقي
األساتذة لطمبتيـ تكٌصمنا إلى الٌنتائج اٌلتي تبٌيف مستكاىـ، كلتحقيؽ ذلؾ نحسب الٌتكرار المتجٌمع 

 الٌصاعد كالٌنازؿ كىذا ما سيظيره الجدكؿ اآلتي: 
 

11 

0 

12 

0 

3 

22 

0 
5 

0 0 0 0 0 0 0 

53 

0 

42 

0 

30 27 

0 

5 

0 0 

مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّنازل    
 لمّصعوبات التي تعترض طمبة الّسنة الثّالثة

 (لمّطمبة)الّتكرار  

 (لمّطمبة)الّتكرار  

 الّتكرار المتجّمع الّنازل
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 شفوًيا: - أ

 
 اإلجابة

 
 
 

           كرارـــــــالتّ 
ة في )رأي األساتذ

مستوى طمبة 
الّسنة الثّالثة 

 شفوًيا(
 

 
التّــــــكرار المتجّمع 

 الّصاعد

 
التّــــــكرار المتجّمع 

 الّنازل

 جّيد

 

1 1 20 

 مقبول

 

12 13 19 

 ضعيف

 

7 20 7 

 ضعيف جّدا

 

00 20 00 
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 (:1المنحنى رقم)        

          

 

         

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

12 

0 

7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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0 

20 
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20 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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مضّمع تكراري لألساتذة يمّثل الّتكرار المتجّمع 
    الّصاعد لمممارسة الّشفوّية لطمبة الّسنة الثّالّثة
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 (:2المنحنى رقم)      

          

 

 20= 0+7+1+12نستنتج مف المنحنييف الٌسابقيف أٌف مجمكع الٌتكرار عند األساتذة:          
     كىي آخر قيمة كردت في الٌتكرار المتجٌمع الٌصاعد، في حيف تأتي األكلى في تكرار 

 المتجٌمع الٌنازؿ.

 

 

1 0 

12 

0 

7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

0 

19 

0 

7 

0 0 0 

مضّمع تكراري لألساتذة يمّثل الّتكرار المتجّمع 
 الّنازل لمممارسة الّشفوّية لطمبة الّسنة الثّالثة

رأي األساتذة )الّتكرار 
في مستوى طمبة 

 (الّسنة الثّالثة شفوًيا

 الّتكرار المتجّمع الّنازل
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 كتابًيا:  - ب
 
   كرارــــــــــالتّ  اإلجابــــة

)رأي األساتذة في  
توى طمبة مس

الّسنة الثّالثة 
 كتابًيا(
 

التّــــــــــــكرار       
 المتجّمع الّصاعد

        التّـــــــكرار      
 المتجّمع الّنازل

 دـــــــــجيّ 

 

1 1 20 

 ولـــــــــمقب

 

 13  14 19 

 فـــــــضعي

 

6 20 6 

 ف جّداــــــضعي

 

00 20 00 
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 (:1)لمنحنى رقم ا    

        

 

  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
6 

0 1 

14 

20 20 

مضّمع تكراري لألساتذة يمّثل الّتكرار المتجّمع 
 الّصاعد لمممارسة الكتابّية لطمبة الّسنة الثّالثة
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 (2المنحنى رقم)   

       

  

كىي القيمة  00( أٌف الٌتكرار األخير يمٌثمو العدد 2( ك)1يتبٌيف مف خبلؿ المنحنى)           
 (األخيرة اٌلتي ترد في تكرار المتجٌمع الٌنازؿ، أٌما مجمكع الٌتكرار)رؤية األساتذة لمستكل طمبتيـ

ذه القيمة تأتي األخيرة في تكرار المتجٌمع الٌصاعد، كاألكلى في في حيف نجد ى 20يمثمو العدد 
 تكرار المتجٌمع الٌنازؿ.

1 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
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6 

0 0 0
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10
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 ضعيف جّدا ضعيف مقبول جّيد

مضّمع تكراري لألساتذة يمّثل الّتكرار الّنازل لمممارسة 
 الكتابّية عند طمبة الّسنة الثّالثة

رأي األساتذة في )الّتكرار 
مستوى طمبة الّسنة الثّالثة 

 (كتابًيا

 الّتكرار المتجّمع الّنازل
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  :)مف خبلؿ اإلحصائيات الٌسابقة جدول يبّين رؤية الّطالب لمستواه )شفوًيا وكتابًيا
 نحسب الٌتكرار المتجمع الٌصاعد كالٌنازؿ، كىذا ما سيكشفو الجدكؿ اآلتي: 

 شفوًيا:    - أ

 الّتقييم
 
 

 الّتكرار
) الممارسة 
الّشفوّية 
 لمّطالب( 

 

 الّتكرار المتجّمع  
 الّصاعد

 الّتكرار المتجمع 
 الّنازل

 جّيد

 

22 22 100 

 مقبول

 

75 97 78 

 ضعيف

 

3 100 3 

 ضعيف جدِّا

 

00 

 

100 

 

00 
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 (:1المنحنى رقم )   
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1 2 3 4 5 6 7 8

مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّصاعد لمممارسة 
 الّشفوّية عند طمبة الّسنة الثّالثة

 (  الممارسة الّشفوّية لمّطالب) الّتكرار 

 الّتكرار المتجّمع  الّصاعد 
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 (:2المنحنى رقم )  

        

 

( أٌف مجمكع تكرار)الممارسة الشفيٌية لمٌطمبة( 2( ك)1ج مف خبلؿ المنحنييف )نستنت       
كىذه القيمة تأتي األكلى في منحنى الٌتكرار المتجٌمع الٌنازؿ، فبعد عممٌية الٌطرح  100تساكم 

 نحصؿ عمى:

22 

0 

75 

0 3 0 0 0 0 

100 

0 

78 

0 
3 

0 
0 0 0 

ضعيف  ضعيف مقبول جّيد
 جدِّا

مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّنازل لمممارسة 
 الّشفوّية عند طمبة الّسنة الثّالثة

 (  الممارسة الّشفوّية لمّطالب) الّتكرار 

 الّتكرار المتجمع  الّنازل
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                   *100-22=78 
                    *78-75=3 
 قيـ تمٌثؿ الٌتكرار المتجٌمع الٌنازؿ()00=3-3*                  

قد كرد ىك األٌكؿ في تكرار المجٌمع الٌصاعد، بينما العدد  22في حيف نرل أٌف العدد  
 األخير في ىذا الٌتكرار، يأتي بقيمة مجمكع الٌتكرار لمممارسة الشفيٌية لمٌطالب. 

 كتابيا: - ب

 الّتكرار اإلجابة

)الممارسة  
 الكتابّية لمّطالب(

 ارالّتكر 

 المتجمع الّصاعد 

 الّتكرار 

 المتجمع الّنازل

 دجيّ 

 

58 58 100 

 مقبول

 

41 99 42 

 ضعيف

 

1 100 1 

 ضعيف جّدا

 

00 100 00 
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 (:1المنحنى رقم )  
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مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّصاعد لمممارسة 
 الكتابّية عند طمبة الّسنة الثّالثة

 (الممارسة الكتابّية لمّطالب)الّتكرار 

 الّتكرار المتجمع الّصاعد
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 (:2المنحنى رقم)     
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مضّمع تكراري تمّثل الّتكرار المتجّمع الّنازل لمممارسة 
 الكتابّية عند طمبة الّسنة الثّالثة
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كرار األٌكؿ لمممارسة الكتابٌية )رؤية الٌطالب ( أٌف التٌ 2( ك)1كيتبٌيف مف المنحنى )         
ذا  58لمستكاه(، قد تكٌرر في الٌتكرار المتجٌمع الٌصاعد بنفس القيمة؛ أم  كاحتٌؿ أٌكؿ مرتبة، كا 

 قمنا بعممٌية الجمع نحصؿ عمى: 

 58+41=99 
 99+1 =100 
 100+00=100(ىي قيم تمّثل الّتكرار المتجّمع الّصاعد.) 

 
 :ىي قيـ تمٌثؿ قيـ لمٌتكرار(. 58،41،1،00 مالحظة( 
  

فيمٌثؿ مجمكع الٌتكرار)رؤية الٌطالب لمستكاه(، كىي القيمة اٌلتي تظير  100أٌما العدد           
 األكلى في الٌتكرار المتجٌمع الٌنازؿ، كتمٌثؿ آخر قيمة في تكرار المتجٌمع الٌصاعد.
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 والممارسة  مبة حول الممارسة الّشفوّيةالطّ  المقارنة بين نتائج األساتذة ونتائج
 الكتابّية:

 
 المقارنة

 
 

شفويِّا    
 )لألساتذة(

   شفويِّا 
 )لمّطمبة(

كتابيِّا    
 )لألساتذة(

كتابيِّا    
 )لمّطمبة(

 جّيد
 

5 22 5 58 

 مقبول
 

60 75 65 41 

 ضعيف
 

35 3 30 1 

 ضعيف جدِّا
 

00 00 00 00 

 مج 
 

100 100 100 100 

 ويمكن أن نمّثل ذلك بالمنحنى البياني اآلتي:      
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ضعيف  ضعيف مقبول جّيد
 جدِّا

5% 

60% 

35% 

0% 

22% 

75% 

3% 0% 5% 

65% 

30% 

0% 

58% 

41% 

1% 0% 

أعمدة بيانّية تمّثل المقارنة بين نتائج األساتذة ونتائج    
 الكتابّية الّطمبة حول الممارسة الّشفوّية والممارسة 

 (لألساتذة)شفويِّا 

 (لمّطمبة)شفويِّا  

 (لألساتذة)كتابيِّا    

 (لمّطمبة)كتابيِّا    
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كانطبلقا مف الٌرسـ البياني يتبٌيف لنا أٌف األساتذة اٌلذيف الحظكا بأٌف طمبتيـ يممككف   
منيـ أقٌركا بيذا  22، أٌما تقييـ الٌطمبة لمستكاىـ فقد كجدنا 5مستكل جٌيدنا، قدرت نسبتيـ 

كل، كىناؾ فئة أخرل مف األساتذة كانت إجابتيـ، بأٌف مستكل طمبتيـ مستكل مقبكؿ، كقد المست
كىناؾ بعض األساتذة  رأكا ، 75ب  مقارنة  بالٌطمبة؛ إذ قٌدرت نسبتيـ، 60 بمغت نسبتيـ

، في حيف يكجد طالب كاحد أحٌس 35الٌضعؼ في مستكل طمبتيـ، كقد قٌدرت نسبتيـ ب 
مف مجمكع أفراد عٌينة الٌدراسة )ىذا مف حيث  3كل، كنسبتو أيضا بضعؼ في المست

الممارسة الٌشفكٌية(، أٌما  في ما يخٌص الممارسة الكتابٌية فيظير لنا أٌف األساتذة اٌلذيف صٌرحكا 
لمٌطمبة، أٌما  58، كاٌلتي يقابؿ نسبة 5بأٌف مستكل طمبتيـ جٌيد في الكتابي، بمغت نسبتيـ 

  فنممس نسبة ال بأس بيا مف األساتذة اٌلذيف صٌرحكا بذلؾ؛ بحيث قٌدرت عف المستكل المقبكؿ 
  لمٌطمبة، أٌما مف كاف مستكل طمبتو ضعيفنا في الكتابي 41، كاٌلتي تقابميا نسبة 65ب 

بالٌنسبة لمٌطمبة، كلـ نسجؿ أٌم أستاذ أك طالب قاؿ بأٌف  1لؤلساتذة، ك 30فقد قٌدر بنسبة 
ي الكتابي أك في الٌشفكم، كمركرا مف ىذه الٌنتائج نستنتج أٌف الممارسة المستكل ضعيؼ جٌدا ف

 الٌسنة الثٌالثة أفضؿ مف الممارسة الٌشفكٌية.  الكتابٌية عند طمبة
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  * ماذا تمّثل لديكم الّمغة العربّية؟:        
 

 الّمغة العربّية
 

 كرارالتّ 
 )لألساتذة(

 الّتكرار 
 )الّصاعد(

 الّتكرار 
 لّنازل()ا

 ، رسمّيةةلغة وطنيّ 
 

5 5 24 

 لغة القرآن
 

4 9 19 

 دريسلغة التّ 
 

3 12 15 

 ةتعميقات عامّ 
 

12 24 12 

 

 كانطبلقا مف ىذه الٌنتائج، يمكننا أف نمٌثؿ ذلؾ بمنحنييف بيانييف:
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 (:  1المنحنى رقم) 
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مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّصاعد آلراء 
 األساتذة حول الّمغة العربّية

الّتكرار  
 (الّصاعد)

الّتكرار 
 (لألساتذة)

 الّمغة العربّية
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 (:2المنحنى رقم) 
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 تعميقات عاّمة لغة الّتدريس لغة القرآن لغة وطنّية، رسمّية

مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّنازل آلراء 
 األساتذة حول الّمغة العربّية 

 (لألساتذة)الّتكرار 

 (لألساتذة)الّتكرار 

 (الّنازل)الّتكرار  
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        24=12+3+4+5أف مجمكع تكرار األساتذة ىك:  (2( ك)1نستنتج مف المنحنى )    
كىذه القيمة تمٌثؿ آخر قيمة في تكرار المتجٌمع الٌصاعد، كتأتي أٌكؿ قيمة في تكرار المتجٌمع 

 الٌنازؿ، كبعد عممٌية الٌطرح نحصؿ عمى:
 24-5=19 
 19-4 15 
 15-3=12 
 12-12=00 .)قيـ الٌتكرار المتجٌمع الٌنازؿ( 

 مّثل لديكم الّمغة العربّية؟: ماذا ت*         
 

 الّمغة العربّية
 

 

 كرارـــالتّـ
 )لمّطمبة(

 التّـــكرار 
 )الّصاعد(

 التّــــكرار    
 )الّنازل(  

 لغة القرآن
 

49 49 138 

 تعميقات عامة
 

27 76 89 

 لغة الّتدريس
 

26 102 62 

 لغة وطنّية، رسمّية
 

19 121 36 

 دون إجابة
 

17 138 17 

 كانطبلقا مف ىذه النتائج سنمٌثؿ ذلؾ بمنحنييف بيانييف:         
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          (:1قم)المنحنى ر   
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مضّمع تكراري يمّثل التكرار المتجّمع الّصاعد آلراء 
 الّطمبة حول الّمغة العربّية 

 الّمغة العربّية

 (لمّطمبة)التّـكرار 

 (الّصاعد)الّتكرار  
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 (:2المنحنى رقم )  
        

 
  
كيتبٌيف مف خبلؿ المنحنيات البيانٌية، أٌف الٌمغة العربٌية في رأم األساتذة، كرأم الٌطمبة  

كىناؾ مجمكعة مف األساتذة كالٌطمبة  ىي: لغة كطنٌية، رسمٌية، لغة القرآف، لغة الٌتدريس،
قٌدمكا آراء كثيرة، قد أدرجت في الٌتعميقات العاٌمة، كفي ما يخٌص الٌنتيجة اٌلتي تكصمنا إلييا 
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مضّمع تكراري يمّثل الّتكرار المتجّمع الّنازل آلراء 
 الّطمبة حول الّمغة العربّية
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في الٌترتيب الٌتصاعدم كالٌتنازلي ىك أٌف مجمكع الٌتكرار يمٌثؿ آخر عدد في الٌتكرار المتجٌمع 
جٌمع الٌنازؿ، أٌما القيمة األخيرة لمٌتكرار المطمؽ الٌصاعد، كيأتي أٌكؿ عدد في الٌتكرار المت

تمٌثميا آخر قيمة في الٌتكرار المتجٌمع الٌنازؿ، كأٌكؿ عدد  لمٌتكرار المطمؽ ىك نفسو مع 
 القيمة األكلى في الٌتكرار المتجٌمع الٌصاعد. 

 :المقارنة بين آراء األساتذة وآراء الّطمبة حول الّمغة العربّية 
 

 ةالّمغة العربيّ 
 

  المئوّية سبةالنّ 
 )لألساتذة(

  المئوّية سبةالنّ 
 )لمّطمبة(

 ةلغة وطنيّ 
 رسمّية 

25 19 

 لغة القرآن
 

20 49 

 دريسلغة التّ 
 

15 26 

 ةتعميقات عامّ 
 

60 27 

 دون إجابة
 

/ 17 

   
كالٌطمبة  كانطبلقا مف الجدكؿ أعبله، سنمٌثؿ ىذه اآلراء المقترحة مف طرؼ األساتذة         

 بأعمدة بيانٌية كىذا ما سيكٌضحو الٌرسـ البياني اآلتي:
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 دون إجابة تعميقات عاّمة لغة الّتدريس لغة القرآن لغة وطنّية، رسمّية
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أعمدة بيانّية تمثل آراء األساتذة وآراء الّطمبة حول                   
 الّمغة العربّية

الّنسبة المئوّية  
 (لألساتذة)

الّنسبة المئوّية  
 (لمّطمبة)
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يتبٌيف مف خبلؿ الٌرسـ البياني نسبة األساتذة، كنسبة الٌطمبة اٌلذيف قٌدمكا آراء حكؿ     
الٌمغة العربٌية فيناؾ البعض مف يرل أٌف ىذه الٌمغة لغة كطنٌية، رسمٌية؛ فقد كصمت نسبتيـ 

25 19بة لؤلساتذة، في حيف بمغت نسبة الٌطمبة اٌلذيف أقركا بذلؾ بالٌنس أٌما في ما ،
؛ أم أٌنيا لغة "مقٌدسة" في 49، كالٌطمبة 20يتعٌمؽ بمغة القرآف؛ فقد قٌدرت نسبة األساتذة 
بالٌنسبة لمٌطمبة، كىناؾ  26لؤلساتذة، ك 15نظرىـ، بينما احتمت لغة الٌتدريس نسبة 

ألساتذة كالٌطمبة اقترحكا آراء أخرل تمٌثمت في الٌتعميقات العامة؛ بحيث مجمكعة أخرل مف ا
لمٌطمبة، كتأتي في األخير نسبة الٌطمبة اٌلذيف لـ  27لؤلساتذة، ك 60كصمت نسبتيـ 

  .17يجيبكا عف ىذا الٌسؤاؿ، إذ قٌدرت نسبتيـ ب 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة
 
 
 



 خاحًت
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: ممارسة الٌمغة العربٌية عند طمبة الٌسنة ب لبحث المكسـكبعد الٌدراسة الميدانٌية ليذا ا           
ـٌ فيو تكزيع استبانتيف األكلى عمى الٌطمبة  الثٌالثة )ؿ.ـ.د( بقسـ الٌمغة العربٌية كآدابيا، حيث ت

العكامؿ  لٌمغة العربٌية، كما كقفنا عند أىـٌ   كالثانٌية عمى األساتذة لمعرفة مدل ممارسة الٌطمبة
كامؿ غير المتحٌكمة في ممارسة ىذه الٌمغة ، كقد تكصمنا مف خبلؿ البحث المتحٌكمة كالع

 ىذا إلى جممة مف الٌنتائج:

 La، فيناؾ مف قاـ بترجمة مصطمح اختبلؼ في ترجمة مصطمح األمف الٌمسانيٌ  -
sécurité langagière  ،مصطمح كىناؾ مف قاـ بترجمةيقابميا األمف الٌمغكمLa 
sécurité linguistique ابميا األمف الٌمسانٌي، فالمحدثكف يفٌضمكف استعماؿ مصطمح يق

 األمف الٌمغكم، كالمعاصركف يفٌضمكف استعماؿ األمف الٌمسانٌي.
مستكل الىك أمف لساني يتطٌمب المستكل الفصيح؛ أم ) إٌف األمف الٌمغكمٌ  -

ـ األمف أٌنيـ أحٌسكا بعد -الٌسؤاؿ المفتكح-المعيار(؛ كقد اٌتضح مف خبلؿ آراء الٌطمبة 
          عف الٌمغكم كقكليـ "أحيانا أجد صعكبة في إيجاد الكممات المناسبة لمتعبير

فكرتي، كالٌسبب في ذلؾ االرتباؾ"، أك كقكليـ "أستعمؿ الدارجة إليصاؿ الفكرة"، فالمتكٌمـ 
اٌلذم يحٌس بأمف لغكم يككف متمٌكنا مف فصاحة الٌمغة، كقادرا عمى الٌتعبير بسيكلة، كمثؿ 

 ىذه الحالة  تككف مناقضة  لظاىرة البٌلأمف الٌمغكم.
     ، نذكر بعض منيا: habitusاختبلؼ في ترجمة مصطمح اليابيتكس  -

         كىي ترجمات تختمؼ مف حيث ...... الٌتطبع، العقمٌية، الممكة، االستعداد، الٌسجٌية
ادات اٌلتي يكتسبيا الفرد كاٌلتي تعني جيؿ االستعد ،لفظيا، كلكٌنيا تٌتفؽ عمى معنى كاحد

بؿ يتطٌمب  ،اتٌية كحدىامف حيث ىك عضك في المجتمع؛ فيك بذلؾ ال يتطٌمب الٌشركط الذٌ 
أخرل مكضكعٌية، ككنو يقـك باستظيار ماىك داخمي ك ماىك خارجي؛ أم )قراءة  ان شركط

 الٌنفس كالعالـ(.
ـٌ  - فيو ىذه يشترط في اليابيتكس أف تككف لديو عبلقة مع الحقؿ اٌلذم تت

قد كصؿ  صيحة في قاعة الٌدرس؛ بدليؿ أٌنوالممارسات، فالٌطمبة يمارسكف الٌمغة العربٌية الف
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؛ أم يممككف في ذلؾ عبلقة تربطيـ بالمجاؿ أك الحقؿ الٌتعميمي  كىذا ما 95عددىـ
 أثبتتو المعادلة اآلتية:

 

 

د طمبة الٌسنة العكامؿ المتحٌكمة في ممارسة الٌمغة العربٌية الفصيحة عن إفٌ   -
الثٌالثة، ترتبط بعكامؿ أىٌميا: القدسٌية "القرآف"، كالٌتدريس....فمنيـ مف رأل أٌنيا تحمؿ 

   ؛ كقكليـ "أريد الٌمغة العربٌية ألنني أحبيا كىي لغة كتاب اهلل"، أو قيميّ  رأسمال دينيّ 
قي كرغبتي كعشقي ".... راقية، جميمة، إعجازية"، "...الٌمغة األركع بيف المغات..."، "تشك 

؛ كقكليـ "... منبع معرفتي كىي أمؿ تحمل رأسمال رمزيكأمنيتي"، كمنيـ مف رأل أٌنيا 
   عممي"، "أرغب في ممارسة الٌمغة العربٌية ككنيا تعممتيا منذ الصغر، أألفيا منذ زمف

؛ كقكليا "مجاؿ بالّتخصصبعيد، كلدم تطمعات مستقبمية"، كىناؾ فئة أخرل ربطتيا 
، في حيف ىناؾ مجمكعة أخرل مف الٌطمبة ذكرت عكامؿ تمثٌمت في عدـ تخصصي"

ممارسة الٌمغة العربٌية كقكليـ "...اعتدت استعماؿ الٌمغة األمازيغية، كالٌدارجة"، "...أجد 
 صعكبات في التحدث بالٌمغة العربٌية الفصيحة".

بحيث   ؛% 61إلى بٌينت الٌدراسة أٌف نسبة  الٌتدخبلت الٌمغكٌية، قد كصمت  -
، كالٌمغة الفرنسٌية بنسبة %28كالمازيغٌية "القبائمٌية" ، %27تتدٌخؿ العربٌية الٌدارجة بنسبة 

فالٌطمبة يمزجكف بيف الٌمغات بدليؿ أٌنيـ ال ، %13بنسبة كالمزج أك الخمط الٌمغكمٌ  15%
ـ ال ركا بيا عف أفكارىـ، كىذا إف دٌؿ عمى شيء إٌنما يٌدؿ عمى أٌنييجدكف ألفاظا ليعبٌ 

 .ان لغكيٌ  ان أمن يممككف
عدم إيجاد مناخ نذكر مف بيف الٌصعكبات اٌلتي تكاجو طمبة الٌسنة الثٌالثة،  -

 اتذة كرأم الٌطمبة، كىك مف أىـٌ إذ يعتبر العامؿ األٌكؿ، في رأم األس ؛صاف لمممارسة

 

 = رأسمال ىابيتوس + الحقل    
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       ديك كأثبتو ؤدم إلى غياب الممارسة الٌمغكٌية، كىذا ما تكٌصؿ إليو بيير بكر تي ي تالٌ  ألسبابا
 بالقانكف اآلتي:  

 
 
 
الكبير يتكٌكف مف عٌدة حقكؿ منيا: الحقؿ الٌسياسي، كالحقؿ  الحقؿ االجتماعيٌ  -
          ككؿ حقؿ مف ىذه الحقكؿ تككف متمايزة عف غيرىا ..، كالحقؿ الفٌني.....الٌتعميميٌ 

 مف الحقكؿ.
، الرأسماؿ سماؿ الثٌقافيٌ ، الرألمرأسماؿ أنكاع منيا: الرأسماؿ االقتصادمٌ  -

، كىذا األخير لو عبلقة مع ، الرأسماؿ الٌرمزمٌ أك الٌدينيٌ  ، الرأسماؿ القيميٌ االجتماعيٌ 
 مختمؼ الحقكؿ نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ صيغة القانكف اآلتي:

 

  

      ٌمغة العربٌيةبالبة حكؿ نسبة اىتماـ طمبة المعيد تكصمنا مف خبلؿ آراء الٌطم -
؛ أم أٌنيا 35اؾ فئة مف الٌطمبة كانت إجابتيـ إيجابٌية، قد كصمت نسبتيـ أٌف ىنإلى 

؛ أم أٌنيـ 65تمارس في نظرىـ، في حيف ىناؾ فئة أخرل كانت إجابتيـ سمبٌية قٌدرت 
بعادىا عف  رأكا عكس ذلؾ، فالممارسة الٌمغكية ال تتـٌ في حقؿ كاحد كحقؿ الٌتعميـ مثبل، كا 

     ي تتطٌمب الكضع اٌلذم يحتمو الفرد في الحقؿ االجتماعيالٌطبقات االجتماعٌية؛ في
 ٌسابؽ.ثبتو بيير بكرديك بالقانكف الالكبير، كالحقؿ الذم تحدث فيو، كىذا ما أ

 

 

 يّ = رأس مال رمز وثقافيّ  ىابيتوس + رأس مال اجتماعيّ   

 رأس مال(+المجال  xالممارسة = )اليابيتوس   
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 -حسب آراء طمبة الٌسنة الثٌالثة-إٌف اىتماـ طمبة المعيد بممارسة الٌمغة العربٌية  -
"لغة  ألنيا مف اختصاصيـ"،)" يعكد إلى عكامؿ تمثمت في عكامؿ داخمٌية؛ كقكليـ

كعكامؿ أخرل المعيد"، "بما أنيـ طمبة في معيد الٌمغة العربٌية كآدابيا فيذه رغبتيـ"(، 
ألٌنيا لغة القرآف"، "عف طريؽ الدفاع عنيا كالتحدث بيا"، "ألنيا الٌمغة خارجٌية؛ كقكليـ )"

ة العربٌية"(، كىناؾ الرسمية فيجب عمى كؿ طالب االىتماـ بيا"، "مف أجؿ تجسيد المغ
عامؿ مجمكعة أخرل مف الٌطمبة رأت عكس ذلؾ، كمف بيف العكامؿ التي اقترحكىا منيا: 

الٌصعكبة؛ كقكليـ )"ألٌف الٌمغة العربٌية صعبة"(، كعامؿ آخر يكمف في العامؿ التٌاريخي 
 اٌلذم ىك نتيجة لمعامؿ الٌنفسي.

غة اٌلتي يرغب الٌطالب في ممارستيا إٌف الٌنتائج اٌلتي تكصمنا إلييا كشفت أٌف المٌ   -
 27ليزٌية  بنسب قٌدرت بگ، كتمييا الٌمغة الفرنسٌية كاإلنػػ45ىي الٌمغة العربٌية بنسبة 

، في حيف ىناؾ مف يرغب في 12، كبعدىا الٌمغة المازيغٌية )القبائمٌية( بنسبة 24ك
إلى ممارسة الٌمغة  ، كيعكد ميؿ الٌطمبة8ممارسة جميع الٌمغات كبنسبة  قٌدرت ب 

المازيغٌية "القبائمٌية" ككنيا تحمؿ رأسماؿ ثقافي؛ إذ تمٌثؿ "لغة األـ" كالٌدليؿ عمى ذلؾ 
  "...الٌمغة السيمة كالمتقنة أكثر"، ".....كبرت بيا كلغة أجدادم"، "أميؿ إلييا كثيرا"، أٌما 

ر استعماال مع حجتيـ في ذلؾ ".... األكثفمف كاف ميميـ إلى الٌمغات األجنبٌية، 
 الٌتكنكلكجيا".

إٌف العالـ المتقٌدـ بكسائمو المتطٌكرة نجح في تحقيؽ أىدافو؛ فيك بذلؾ لـ يجعؿ   -
؛ ألٌف فقط، بؿ تعدل ذلؾ ليشمؿ الجانب االجتماعيٌ  ان اقتصادي ان مف االستيبلؾ جانب

كجيا عمى اإلنتاج يقتصر عمى فئة معٌينة، أٌما االستيبلؾ فإٌنو يخٌص العاٌمة، فالتكنكل
    سبيؿ المثاؿ سيؼ ذك حٌديف، إذا عرؼ الممارس استعماليا عادة عميو بالفائدة 

 كالعكس يصٌح.
تكٌصمنا مف خبلؿ مقارنة الٌنتائج بيف األساتذة كالٌطمبة حكؿ الٌمغة اٌلتي تستعمؿ  -

الفرنسٌية أثناء المطالعة اٌتضح أٌف الٌمغة العربٌية تستعمؿ في المرتبة األكلى، كتمييا الٌمغة 
 كبعدىا الٌمغة المازيغٌية )القبائمٌية(. 
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 18الٌتكرار الٌصاعد لمغة المطالعة بالٌمغة العربٌية عند األساتذة تمثمو القيمة  -
 .25كالٌتكرار الٌنازؿ تمثمو القيمة 

  86الٌتكرار الٌصاعد لمغة المطالعة بالٌمغة العربٌية عند الٌطمبة يمثمو العدد  -
 .121يمثمو العدد كالٌتكرار الٌنازؿ 

  مجمكع تكرار األساتذة أك الٌطمبة ىك أٌكؿ قيمة في الٌتكرار المتجٌمع الٌنازؿ  -
 كآخر قيمة في الٌتكرار المتجٌمع الٌصاعد. 

القيمة األكلى في الٌتكرار المطمؽ ىي نفسيا مع القيمة األكلى اٌلتي ترد في  -
مؽ تمٌثميا آخر قيمة في الٌتكرار الٌتكرار المتجٌمع الٌصاعد، كآخر قيمة لمٌتكرار المط

 المتجٌمع الٌنازؿ.
إٌف الٌمغة العربٌية في نظر األساتذة كالٌطمبة ىي لغة القرآف، لغة الٌتدريس، لغة  -

 كطنٌية، رسمٌية، كىناؾ آراء أخرل مقترحة، قد أدرجت في الٌتعميقات العاٌمة. 
 آراء األساتذة كآراء الٌطمبةإٌف الٌنتائج اٌلتي تكٌصمنا إلييا مف خبلؿ المقارنة بيف   -

  كشفت أٌف الممارسة الكتابٌية أفضؿ مف الممارسة الٌشفكٌية.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 .ورشالقرآن الكريم، رواية *   

    تر.سيؼ الديف دغفكس. محمد  واصل.التداولية اليوم عمم جديد في الت(. 2003ركبكؿ، آف؛ مكشبلر، جاؾ) -
 لبناف: دار الطميعة لمطباعة كالنشر.–. بيركت المنظمة العربية لمترجمةالشيباني. مرا.لطيؼ زيتكني. 

 . المغرب: دار تكبقاؿ لمنشردروس في المنطق االستداللي الرمزي(. 1989مرسمي، محمد) -     
 . الرباط: طكب بريسمدخل نظري -طقالمغة والمن(. 2014العزاكم، أبك بكر) -     
 . المغرب: دار تكبقاؿ لمنشردروس في المنطق االستداللي الرمزي(. 1989مرسمي، محمد) -     
 . المغرب: دار تكبقاؿ لمنشردروس في المنطق االستداللي الرمزي(. 1989مرسمي، محمد) -     
 . الرباط: طكب بريسمدخل نظري -المغة والمنطق(.2014العزاكم، أبك بكر) -     
 . المغرب: دار تكبقاؿ لمنشردروس في المنطق االستداللي الرمزي(. 1989مرسمي، محمد) -     
 . المغرب: دار تكبقاؿ لمنشردروس في المنطق االستداللي الرمزي(. 1989مرسمي، محمد) -     
  تر.سيؼ الديف دغفكس. محمد  صل.التداولية اليوم عمم جديد في التوا(. 2003ركبكؿ، آف؛ مكشبلر، جاؾ)  - 

 لبناف: دار الطميعة لمطباعة كالنشر.–. بيركت المنظمة العربية لمترجمةالشيباني. مرا.لطيؼ زيتكني. 
 األردف: عالـ الكتاب الحديث.-. إربدالتداوليات، عمم استعمال المغة(. 2014عمكم، حافظ إسماعيمي) -    
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.( 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -    
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.( 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -    
 يع.األردف: دار الحامد لمنشر كالتكز  المغة والتفكير االستداللي.( 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -    
 . االسكندرية: دار المعرفة الجامعية عمم المغة التطبيقي وتعميم الَعربيَّة(. 1995الراجحي، عبده) -    
 . االسكندرية: دار المعرفة الجامعية عمم المغة التطبيقي وتعميم الَعربيَّة(. 1995الراجحي، عبده) -   
 . الرباط: دار األماف.تالمغة والمنطق، بحث في المفارقا(. 2015الباىي، حساف) -   
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -   
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.( 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -   
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. غة والتفكير االستداللي.الم( 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -   
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -   
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -  
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -  
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -  
 ردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع.األ المغة والتفكير االستداللي.( 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -  
 . االسكندرية: دار المعرفة الجامعية عمم المغة التطبيقي وتعميم الَعربيَّة(. 1995الراجحي، عبده)-  
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) - 
 .  القاىرة: شركة مكتبات عكاظ لمنشر كالتكزيعالمغة والمجتع(. 1983كافي، عمي عبد الكاحد) -  
 .  القاىرة: شركة مكتبات عكاظ لمنشر كالتكزيعالمغة والمجتع(. 1983كافي، عمي عبد الكاحد) - 
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016خكالده، أكـر صالح محمكد)- 
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 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.(. 2016صالح محمكد)خكالده، أكـر  - 
 . االسكندرية: دار المعرفة الجامعية عمم المغة التطبيقي وتعميم الَعربيَّة(. 1995الراجحي، عبده)- 
 ؽ.د.ـ: دار اآلفالعربية بين البعد المغوي والبعد االجتماعي.  (. ا2017حركات، مصطفى) - 
 د.ـ: دار اآلفاؽ.لعربية بين البعد المغوي والبعد االجتماعي.  (. ا2017حركات، مصطفى) - 

األمف -(."المكارد العممية لممتقى دكر التعميـ كاإلعبلـ في تحقيؽ أمف المغة العربية2014بمعيد، صالح حمكش)  - 
 .60ص.لعربية، مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة االمساني". 

األمف -(."المكارد العممية لممتقى دكر التعميـ كاإلعبلـ في تحقيؽ أمف المغة العربية2014بمعيد، صالح حمكش)  -  
عمى الرابط:  .60ص.مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية، المساني".  

https://repository.nauss.edu.sa/.../%المساني20األمف.pdf?sequence 
المجمة العممية لجامعة المغكية".  كالثنائيةالمغكية (."العربية الفصحى بيف االزدكاجية 2002، إبراىيـ )كايد محمكد - 

 .97ص.، 1، ع.3مج.الممك فيصل )العموم اإلنسانية واإلدارية(. 
 الجزائر: دار ىمكمو.في األمن المغوي. (. 2012بمعيد، صالح)  -  
األمف  -(."المكارد العممية لممتقى دكر التعميـ كاإلعبلـ في تحقيؽ أمف المغة العربية2014بمعيد، صالح حمكش)  -  

 .62ص.مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية، المساني". 
 ، الككيت: عالـ المعرفة.المغة واالقتصاد(. 2000ككلماس، فمكياف)  -  
 د.ـ:           -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ق(.1439الرماني، زيد بف محمد ) -  

 شبكة األلككة.
بيركت: الشبكة العربية           تر. محمد عثماف. عمم االجتماع،المفاىيم األساسية. (. 2009سككت، جكف) -  

 لؤلبحاث كالنشر.
د.ـ:             -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ق(.1439الرماني، زيد بف محمد ) - 

 شبكة األلككة.
 شبكة األلككة. د.ـ: -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ق(.1439الرماني، زيد بف محمد )  -
 د.ـ: شبكة األلككة. -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ق(.1439الرماني، زيد بف محمد )  -
 د.ـ: شبكة األلككة. -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ق(.1439الرماني، زيد بف محمد )  -
 د.ـ: شبكة األلككة. -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ق(.1439الرماني، زيد بف محمد )  -
 د.ـ: شبكة األلككة. -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ق(.1439الرماني، زيد بف محمد )  -
 : الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر.تر. محمد عثماف. بيركتعمم االجتماع،المفاىيم األساسية. (. 2009سككت، جكف)  -
كىراف: دكاف المطبكعات الجامعية،  -حقل تعميمية المغات -دراسات في المسانيات التطبيقية(. 2009حساني، أحمد) -

 الجزائر.-بف عكنكف-الساحة المركزية
 .19، ص.0ع.ة.الممارسات المغوي (. "بحث في مصطمح )الممارسات المغكية( في الجزائر".2010بمعيد، صالح ) -
مجٌمة الكتركنٌية. عمى الرابط:  بوابات كنانة أونالين(. "نظرية الممارسة: يير بكرديك". 2010عبد الفتاح، خالد) -

kenanaonline.com/users/sociology/posts/155644 :2018-10-03. تاريخ المشاىدة. 
تر. د.ماىر  مة لنسق التعميم.إعادة اإلنتاج في سبيل نظرية عا(.2007بكرديك، بيار؛ كمكد باسركف،جاف) -

 تريمش.مراجعة. د.سعكد المكلى. بيركت: المنظمة العربية لمترجمة

https://repository.nauss.edu.sa/.../الأمن%20اللساني.pdf?sequence
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiouKmrnendAhUi4YUKHbkQA8EQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2Fsociology%2Fposts%2F155644&usg=AOvVaw1k-AWcsd2dpRbHK0cws3o7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiouKmrnendAhUi4YUKHbkQA8EQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2Fsociology%2Fposts%2F155644&usg=AOvVaw1k-AWcsd2dpRbHK0cws3o7
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مجٌمة الكتركنٌية. عمى الرابط:  بوابات كنانة أونالين(. "نظرية الممارسة: يير بكرديك". 2010عبد الفتاح، خالد) -
kenanaonline.com/users/sociology/posts/155644 :2018-10-03. تاريخ المشاىدة. 

عهى لُثشالُـح اختواعُح.  –علواًُـح  –هدلح هصشَـح انهابٍخىش فً سىسٍىنىجٍا بىردٌى". (. " 2012وطفت، عهً أسعذ) -

 .    2018-07-23حاٌخ انًشاهذة: . >  www.civicegypt.org/?p=21376  <   انرابط

 المغرب: شبكة األلككة أسس عمم االجتماع.(. 2015حمداكم، جميؿ) -
 المغرب: شبكة األلككة أسس عمم االجتماع.(. 2015اكم، جميؿ)حمد -
تر. د.ماىر   إعادة اإلنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعميم.(.2007بكرديك، بيار؛ كمكد باسركف، جاف) -

 تريمش.مراجعة. د.سعكد المكلى. بيركت: المنظمة العربية لمترجمة
. تر. منير السعيداني. مرا.الطاىر لبيب. بيركت: المنظمة  االجتماعية مفيوم الثقافة في العموم(. 2007ككش، دنيس) -

 العربية لمترجمة.
 .66، ص09ع. مجمة العموم االجتماعية.(. " مفيـك اليابيتكس عند بيير بكرديك". 2014لعريني، صبلح الديف) -
 .70.، ص09ع. م االجتماعية.مجمة العمو (. " مفيـك اليابيتكس عند بيير بكرديك". 2014لعريني، صبلح الديف) -
 بحث دكتكراه . قسنطينة: جامعة منتكرمعمم اجتماع بيار بورديو. (. 2007-2006بزاز، عبد الكريـ) -
 بحث دكتكراه . قسنطينة: جامعة منتكرمعمم اجتماع بيار بورديو. (. 2007-2006بزاز، عبد الكريـ) -
 بحث دكتكراه . قسنطينة: جامعة منتكرمورديو. عمم اجتماع بيار ب(. 2007-2006بزاز، عبد الكريـ) -
 تر. محمد عثماف. بيركت: الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر.عمم االجتماع،المفاىيم األساسية. (. 2009سككت، جكف)  -
 (.1992بكرديك، بيار) -

REPONSES. POUR UNE ANTHROPOLOGIE REFLEXIVE, SEUIL, 1992, AVEC 
 LOIC WACQUANT 

الوىقع  هىقع أسًتشوتىط".   1/2ثروبىنىجٍا انخأبٍذ االجخًاعً أَ(." 2013ت، يبروك؛ ونذ عابذٌٍ، أحًذ سانى)بىطقىق -

  .    2018-09-15حاٌخ انًشاهذة: .  www.aranthropos.com/ 22 العشتٍ األول فٍ األًثشوتىلىخُا.

اَثروبىنىجٍا انخأبٍذ االجخًاعً َظرٌت انًًارست عُذ بٍٍر (."2013بىطقىقت، يبروك؛ ونذ عابذٌٍ، أحًذ سانى) -

حاٌخ .  www.aranthropos.com/ 22 .الوىقع العشتٍ األول فٍ األًثشوتىلىخُا هىقع أسًتشوتىط.  "بىردٌى ...

  .    2018-09-15انًشاهذة: 

 تكرمبحث دكتكراه . قسنطينة: جامعة منعمم اجتماع بيار بورديو. (. 2007-2006بزاز، عبد الكريـ) -
 بكرديك، بيير)د.ت(. "ماىك الحقؿ". تر.حسف أحجيج. عمى الٌرابط -

https://www.aljabriabed.net/n09_09bourdieu.htm  ،2018-10-08.تاريخ المشاىدة. 
اء صبحي. مرا. فريد الزاىي. أبكظبي، اإلمارات العربية . تر. ىنمسائل في عمم االجتماع(. 2012بكرديك، بيير) -

 المتحدة: كممة
تر. د.ماىر  إعادة اإلنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعميم.(.2007بكرديك، بيار؛ كمكد باسركف، جاف) -

 تريمش.مراجعة. د.سعكد المكلى. بيركت: المنظمة العربية لمترجمة

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiouKmrnendAhUi4YUKHbkQA8EQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2Fsociology%2Fposts%2F155644&usg=AOvVaw1k-AWcsd2dpRbHK0cws3o7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiouKmrnendAhUi4YUKHbkQA8EQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2Fsociology%2Fposts%2F155644&usg=AOvVaw1k-AWcsd2dpRbHK0cws3o7
http://www.aranthropos.com/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
http://www.aranthropos.com/
http://www.aranthropos.com/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-22/
http://www.aranthropos.com/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-22/
http://www.aranthropos.com/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-22/
http://www.aranthropos.com/
https://www.aljabriabed.net/n09_09bourdieu.htm
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خًاعً َظرٌت انًًارست عُذ بٍٍر بىردٌى اَثروبىنىجٍا انخأبٍذ االج(."2013ذ سانى)بىطقىقت، يبروك؛ ونذ عابذٌٍ، أحً -

حاٌخ انًشاهذة: .  www.aranthropos.com/ 22 .الوىقع العشتٍ األول فٍ األًثشوتىلىخُا هىقع أسًتشوتىط.  "...

15-09-2018    .  

 ابطبكرديك، بيير)د.ت(. "ماىك الحقؿ". تر.حسف أحجيج. عمى الرٌ  -
https://www.aljabriabed.net/n09_09bourdieu.htm  ،2018-10-08.تاريخ المشاىدة. 

تر. د.ماىر  إعادة اإلنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعميم.(.2007بكرديك، بيار؛ كمكد باسركف،جاف) -
 سعكد المكلى. بيركت: المنظمة العربية لمترجمةتريمش.مراجعة. د.

 المغرب: شبكة األلككة أسس عمم االجتماع.(. 2015حمداكم، جميؿ) -
األردف: عالـ الكتب الحديث -تر.مىحمد أمطكش. إربدنظرية العاَلم االجتماعي عند بيار بورديو. (. 2014بينتك، لكيس ) -

 لمنشر كالتكزيع.
 بحث دكتكراه . قسنطينة: جامعة منتكرمعمم اجتماع بيار بورديو. (. 2007-2006بزاز، عبد الكريـ) -
(. "الجسد كالطبقة كرأس الماؿ الثقافي: قراءة في سكسيكلكجيا بيير بكرديك".        2011عبد العظيـ، حسني إبراىيـ) -

 .64، ص15. ع.مجمة إضافات
 :تركنٌي(. عمى الرابط)إلكمبادئ عمم االجتماع االقتصادي. (. 2010حمداكم، جميؿ) -

www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf :2018-09-22.  تاريخ المشاىدة . 
 :رابط)إلكتركنٌي(. عمى المبادئ عمم االجتماع االقتصادي. (. 2010حمداكم، جميؿ) -

www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf :2018-09-22.  تاريخ المشاىدة . 
يا بيير بكرديك".       (. "الجسد كالطبقة كرأس الماؿ الثقافي: قراءة في سكسيكلكج2011عبد العظيـ، حسني إبراىيـ) -

 .65.، ص15. ع.مجمة إضافات
(. "اليابيتكس كأشكاؿ رأس الماؿ في فكر بيير بكرديك".         2014أفراح جاسـ، محمد؛ كسعد محمد،عمي حميد) -

 .433.،المجمد الثاني، ص210ع.مجمة أستاذ. 
دانية لبطالة المتعممين في الريف.          نظم التعميم وبطالة قوة العمل: دراسة مي(. 1999عبد الكىاب، أشرؼ)  -

 رسالة ماجستير. د.ـ: جامعة حمكاف. بحث
(. "اليابيتكس كأشكاؿ رأس الماؿ في فكر بيير بكرديك".         2014أفراح جاسـ، محمد؛ كسعد محمد،عمي حميد) -

 .425،المجمد الثاني، ص210ع.مجمة أستاذ. 
)إلكتركنٌي(. عمى الرابط جتماع االقتصادي. مبادئ عمم اال(. 2010حمداكم، جميؿ) -

www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf :2018-09-22.  تاريخ المشاىدة . 
 لغة_أمازيغية/https://www.marefa.org مأخكذ مف مكقع الشابكة:  - 

. عمى الٌرابط: 157الجزائر". د.ع. ص في المغكم كالكاقع األـ، الٌمغة" بمعيد، صالح )د.ت(.
icle/219/5/9/9177https://www.asjp.cerist.dz/en/downArt 

 . تيزم كزك: دار األمؿ في اليوية الوطنية(. 2007بمعيد، صالح ) -
 الرباط : زاكية الفف كالثقافة.حوار المغة. (. 2007الفاس الفيرم، عبد القادر؛ اإلسماعيمي العمكم، حافيظ ) -
 الرباط : زاكية الفف كالثقافة. حوار المغة.(. 2007الفاس الفيرم، عبد القادر؛ اإلسماعيمي العمكم، حافيظ ) -
 .27، ص.0ع. الممارسات المُّغوّية. (. "بحث في مصطمح )الممارسات المغكية( في الجزائر".2010بمعيد، صالح ) -

http://www.aranthropos.com/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-22/
http://www.aranthropos.com/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-22/
http://www.aranthropos.com/
https://www.aljabriabed.net/n09_09bourdieu.htm
http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
https://www.marefa.org/لغة_أمازيغية
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/219/5/9/9177
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/219/5/9/9177
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بحث ماجيستير. تيزم  -دراسة ميدانية–دراسة استعمال المغة العربية عند طمبة كمية الحقوق (. 2007لكناس، زاىية) -
 معمرم.كزك: جامعة مكلكد 

بحث ماجيستير. تيزم  -دراسة ميدانية–دراسة استعمال المغة العربية عند طمبة كمية الحقوق (. 2007لكناس، زاىية) -
 كزك: جامعة مكلكد معمرم.

 .58ص د.ع،دار ىمومة. (. " تعاريؼ في مصطمح )المغة األـ(". 2004بف أعراب، زىرة ) -
 نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع : القاىرةة "عند اإلنسان والطفل". نشأة المغ (.2003كافي، عمي عبد الكاحد ) -
.  معجم الفصيح من الميجات العربية وما وافق منيا القراءات القرآنية(. 2000جمراف، محمد أديب، عبد الكاحد) -

 الرياض : مكتبة العيبكاف. 
 نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع : القاىرةل". نشأة المغة "عند اإلنسان والطف (.2003كافي، عمي عبد الكاحد ) -
        كىراف: دكاف المطبكعات -حقل تعميمية المغات -دراسات في المسانيات التطبيقية(. 2009حساني، أحمد)-

 الجزائر.-بف عكنكف-الجامعية، الساحة المركزية
 .60ص د.ع،مة. دار ىمو (. " تعاريؼ في مصطمح )المغة األـ(". 2004بف أعراب، زىرة ) -
 .61ص د.ع،دار ىمومة. (. " تعاريؼ في مصطمح )المغة األـ(". 2004بف أعراب، زىرة ) -
،  لبناف: مكتبة لبناف ُمعَجُم المَِّسانياَّت الَحديَثة(. 1997عٌياد حٌنا، سامي؛ كزكي حساـ الديف، كريـ ؛ كجريس، نجيب ) -

 ناشركف.
،  لبناف: مكتبة لبناف ُمعَجُم المَِّسانياَّت الَحديَثة(. 1997كريـ ؛ كجريس، نجيب )عٌياد حٌنا، سامي؛ كزكي حساـ الديف،  -

 ناشركف.
 األردف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. المغة والتفكير االستداللي.( 2016خكالده، أكـر صالح محمكد) -
.اإلمارات العربية المتحدة: المنتدل رسةنظرية تعميم المغة العربية الفصحى بالفطرة والمما (.2014الدناف، عبد اهلل) -

 اإلسبلمي.
عماف: دار الفكر التدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس. ق(. 1418-ـ1997أبك مغمي، سميح) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
عماف: دار الفكر مدارس. التدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المواد في الق(. 1418-ـ1997أبك مغمي، سميح) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 
التداخل المغوي بين العربية والفرنيسة وأثره في تعميمية المغة الفرنسية في قسم المغة (. 2005/2006قدكر، نبيمة ) -

 قسنطينة: جامعة منتكرم.العربية وآدابيا. 
رنيسة وأثره في تعميمية المغة الفرنسية في قسم المغة التداخل المغوي بين العربية والف(. 2005/2006قدكر، نبيمة ) -

 قسنطينة: جامعة منتكرم.العربية وآدابيا. 
، كالكاقع المغكم في الجزائرم". 2004بمعيد، صالح ) - : نشرت المقالة في مجمة 9ص. د.ع،دار ىمومة. (. "المغة األـٌ

     .9المغة العربية لممجمس األعمى لمغة العربية، العدد 

 .الٌمغكٌية مخبر الممارسات منشكرات :كٌزك-تيزم ىموم لغوية. .(2012صالح ) معيد،ب -
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التداخل الّمغوي في الّمغة العربية: تدّخل العامية في الفصحى لدى تالميذ الطور الثالث من (.2002أكشيش، كريمة ) -
الٌمغكم. الجزائر: المدرسة العميا لؤلساتذة في بحث مقٌدـ لنيؿ درجة الماجستير في عمـك الٌمساف كالتبميغ التعميم األساسي. 

 اآلداب كالعمـك اإلنسانية.
بحث ماجيستير. تيزم  -دراسة ميدانية–دراسة استعمال المغة العربية عند طمبة كمية الحقوق (. 2007لكناس، زاىية) -

 كزك: جامعة مكلكد معمرم.
،  لبناف: مكتبة لبناف ُمعَجُم المَِّسانياَّت الَحديَثة(. 1997) عٌياد حٌنا، سامي؛ كزكي حساـ الديف، كريـ ؛ كجريس، نجيب -

 ناشركف.
بحث ماجيستير. تيزم  -دراسة ميدانية–دراسة استعمال المغة العربية عند طمبة كمية الحقوق (. 2007لكناس، زاىية) -

 كزك: جامعة مكلكد معمرم.
بحث ماجيستير. تيزم  -دراسة ميدانية–مبة كمية الحقوق دراسة استعمال المغة العربية عند ط(. 2007لكناس، زاىية) -

 كزك: جامعة مكلكد معمرم.
بحث ماجيستير. تيزم  -دراسة ميدانية–دراسة استعمال المغة العربية عند طمبة كمية الحقوق (. 2007لكناس، زاىية) -

 كزك: جامعة مكلكد معمرم.
 اربد: عالـ الكتب الحديثيفة، والمنيج. المسانيات، المجال والوظ(. 2008أستيتية، سمير شريؼ) -
 .صادر دار بيركت:ن العرب. الس(. 2010الفضؿ ) أبك الٌديف جماؿ منظكر، ابف -
 .صادر دار بيركت:لسان العرب. (. 2010الفضؿ ) أبك الٌديف منظكر، جماؿ ابف -
 تيزم كٌزك: دار األمؿ.في اليوية الوطنية. (. 2007بمعيد، صالح ) -
 تيزم كٌزك: دار األمؿ.في اليوية الوطنية. (. 2007لح )بمعيد، صا -
جامعة -مخبر الممارسات المغكية -مجمة الممارسات المغوية(. "التداخؿ المغكٌم كالتحٌكؿ المغكٌم". 2010القاسمي، عمي) -

.  https://search.mandumah.com/Record/647813. عمى الرابط: 77.ص.1تزم كزك. ع.-مكلكد معمرم
 .2019-05-21تاريخ المشاىدة: 

 
 .الٌمغكٌية مخبر الممارسات منشكرات :كٌزك-تيزم ىموم لغوية. .(2012صالح ) بمعيد، -
  .الجزائر: دار ىمكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيعدروس في الّمسانيات الّتطبيقّية. (. 2009بمعيد، صالح ) -
،  لبناف: مكتبة لبناف ُمعَجُم المَِّسانياَّت الَحديَثة(. 1997عٌياد حٌنا، سامي؛ كحساـ الديف، كريـ زكي؛ كجريس، نجيب ) -

 ناشركف.
المسان العربي وقضايا العصر رؤية عممية في : الفيم المنيج، الخصائص، التعميم، التحميل. (. 2001ساسي، عمار) -

 س.214كالية البميدة ص.ب.-نتاج كالتكزيع بكفاريؾدار المعارؼ لئل: الجزائر
التداخل الّمغوي في الّمغة العربية: تدّخل العامية في الفصحى لدى تالميذ الطور الثالث من (.2002أكشيش، كريمة ) -

يا لؤلساتذة في بحث مقٌدـ لنيؿ درجة الماجستير في عمـك الٌمساف كالتبميغ الٌمغكم. الجزائر: المدرسة العمالتعميم األساسي. 
 اآلداب كالعمـك اإلنسانية.

المسان العربي وقضايا العصر رؤية عممية في : الفيم المنيج، الخصائص، التعميم، التحميل. (. 2001ساسي، عمار) -
 س.214كالية البميدة ص.ب.-دار المعارؼ لئلنتاج كالتكزيع بكفاريؾ: الجزائر

 .الٌمغكٌية مخبر الممارسات منشكرات :ككزٌ -تيزم ىموم لغوية. .(2012صالح ) بمعيد، -

https://search.mandumah.com/Record/647813
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التداخل الّمغوي في الّمغة العربية: تدّخل العامية في الفصحى لدى تالميذ الطور الثالث من (.2002أكشيش، كريمة ) -
تذة في بحث مقٌدـ لنيؿ درجة الماجستير في عمـك الٌمساف كالتبميغ الٌمغكم. الجزائر: المدرسة العميا لؤلساالتعميم األساسي. 

 اآلداب كالعمـك اإلنسانية.
 القاسمي، عمي)د.ت(.التعدد المغكم كالتنمية البشرية". -

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/831/671.1.ص 
 . الرباط: شبكة ضياءالسياسات المغوية في العالم العربي الرؤى والبدائل (.2017الغازم، محمد؛ السرتي، زكرياء) -
(. "الكاقع المغكم في العالـ العربي في ضكء ىيمنة الميجات المحمية كالمغة االنجميزية" 2014محمكد، عبد الجكاد تكفيؽ) -

 124صرؤى استراتيجية. 
تر. حسف حمزة. مراجعة: سبلـ بزم حمزة. بيركت: حرب المغات والسياسات المغوية. (. 2008، لكيس جاف )كالفي -

 مة.المنظمة العربية لمترج
 .71.د.ع، ص. دار ىمومة(. "الكاقع المغكم الجزائرم". 2004الصب، كردية)  -

          شارع   3الجزائر: المؤسسة الكطنية لمكتاب حول سياسة التعميم والتعريب.  نظرّية(. 1984شريط، عبد اهلل ) -
 .زيركت يكسؼ

. الجزائر: الشركة الكطنية لمنشر جزائر والعالم العربي( التعريب بين المبدإ والتطبيق في )ال(،  1981بف نعماف، أحمد ) -
 كالتكزيع.              

(.     التعميم الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية)الجزائر نموذجا(.2009-2008غكؿ، لخضر ) -
ة أجريت عمى عٌينة مف خريجي التعميـ )أطركحة  مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في عمـ اجتماع التنمية(، دراسة ميداني

 الثانكم كالمشرفيف عمييـ العامميف بالقطاع اإلدارم كاإلنتاجي بمدينة قالمة. قسنطينة: كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية.
                                                                                     القاسمي، عمي )د.ت(. "التعدد المغكم كالتنمية البشرية". -

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/831/671.2. ص 
(. )أطركحة  التعميم الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية)الجزائر نموذجا(.2009-2008غكؿ، لخضر ) -

تنمية(، دراسة ميدانية أجريت عمى عٌينة مف خريجي التعميـ الثانكم مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في عمـ اجتماع ال
 كالمشرفيف عمييـ العامميف بالقطاع اإلدارم كاإلنتاجي بمدينة قالمة. قسنطينة: كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية.

                   دور االتسويق في تنمية االقتصاد األردني وتطور المؤسسة(. 2003-2002غالب مقاطؼ، سيما ) -
(.  -تسكيؽ -)رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـك االقتصادية، تخصص:)حالة شركة بترا لمصناعات اليندسية(. 

  الجزائر: كمية العمـك االقتصادية.
                   (.      التعميم الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية)الجزائر نموذجا(.2009-2008غكؿ، لخضر ) -

)أطركحة  مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في عمـ اجتماع التنمية(، دراسة ميدانية أجريت عمى عٌينة مف خريجي التعميـ 
 الثانكم كالمشرفيف عمييـ العامميف بالقطاع اإلدارم كاإلنتاجي بمدينة قالمة. قسنطينة: كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية.

(.       التعميم الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية)الجزائر نموذجا(.2009-2008خضر )غكؿ، ل -
)أطركحة  مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في عمـ اجتماع التنمية(، دراسة ميدانية أجريت عمى عٌينة مف خريجي التعميـ 

 كاإلنتاجي بمدينة قالمة. قسنطينة: كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية.الثانكم كالمشرفيف عمييـ العامميف بالقطاع اإلدارم 
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 منشكراتالمممكة المغربية:  -الرباط. إسالمي منظور الثقافية من التنمية (.2015) عثماف بف العزيز التكيجرم، عبد -
 إيسيسكك.  كالثقافة كالعمـك لمتربية اإلسبلمية المنظمة

 منشكراتالمممكة المغربية:  -الرباط. إسالمي منظور الثقافية من التنمية (.2015) ثمافع بف العزيز التكيجرم، عبد -
 إيسيسكك.  كالثقافة كالعمـك لمتربية اإلسبلمية المنظمة

(.       التعميم الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية)الجزائر نموذجا(.2009-2008غكؿ، لخضر ) -
شيادة دكتكراه العمـك في عمـ اجتماع التنمية(، دراسة ميدانية أجريت عمى عٌينة مف خريجي التعميـ  )أطركحة  مقدمة لنيؿ

 الثانكم كالمشرفيف عمييـ العامميف بالقطاع اإلدارم كاإلنتاجي بمدينة قالمة. قسنطينة: كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية.
  الجزيرة.نت -مؤشر التنمية البشرية  مأخكذ مف مكقع الشابكة:    -

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-8%B1%D8%B4%D

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9  
    القاسمي، عمي )د.ت(. "التعدد المغكم كالتنمية البشرية". -

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/831/671.5. ص                                                                                  
المسان العربي وقضايا العصر رؤية عممية في : الفيم المنيج، الخصائص، التعميم، التحميل. (. 2001ساسي، عمار) -

 س.214كالية البميدة ص.ب.-دار المعارؼ لئلنتاج كالتكزيع بكفاريؾ: الجزائر
    لتنمية البشرية".القاسمي، عمي )د.ت(. "التعدد المغكم كا -

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/831/671.5. ص 
 .22، ص.0ع. الممارسات المُّغوّية. (. "بحث في مصطمح )الممارسات المغكية( في الجزائر".2010بمعيد، صالح ) -

 تيزم كٌزك: دار األمؿ.في اليوية الوطنية. (. 2007بمعيد، صالح ) -
" مظاىر التعدد المغكم في الجزائر كانعكاساتو عمى تعميمية المغة .( 2014يمؿ، باديس؛ حسني، نكر اليدل)ليك  -

 .117ص .revue.ummto.dz/index.php/pla/article/download/1121/941العربية". 

                                                                                                                     منتديات التعميم نت -مأخوذ من موقع الشابكة: تيزي وزو  -
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039   : 2019-01-04. تاريخ المشاىدة. 

                                                                                                                     منتديات التعميم نت -وزو مأخوذ من موقع الشابكة: تيزي  -
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039  2019-01-04ريخ المشاىدة : . تا. 

 وَاُثُذَا، الوىعىعح الحشج -أتحُاء وقشي تلذَح تُضٌ وصو هأخىر هي هىقع الشاتاح:  -
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipe
dia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A

25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%25841_%
%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
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-25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx
aQ3uBmmtZHyB  : 2019-01-06. تاريخ المشاىدة 

  MTAPOST -جامعات الجزائر  -تيزم كزك  -عة مكلكد معمرم جاممأخوذ من موقع الشابكة:   -
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwjm5I3fhdnfAhX0DmMBHcHQBqgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmtapost

9ZRs_r5FJP0m-2%2F&usg=AOvVaw2cJ3NGy3W-.com%2F4081                              
 .2019-01-06المشاىدة :  تاريخ
 تر. محمكد عمي أبك النصر؛  االحتماالت واإلحصاء.(. 2004ػاساف، ألك)ڤشبيجؿ، مكرام؛ كشيمر، جكف؛ كسيرينيػ -

 كمصطفى جبلؿ مصطفى. مصر: الدر الدكلية لبلستمارات الثقافية ش.ـ.ـ. 
ز تطكير الدراسات العميا كالبحكث في العمـك مرك القاىرة:التحميل اإلحصائي لمبيانات.  .(2007محمد) مكسى أمانى، -

 اليندسية.
تر. محمكد عمي أبك النصر؛  االحتماالت واإلحصاء.(. 2004ػاساف، ألك)ڤشبيجؿ، مكرام؛ كشيمر، جكف؛ كسيرينيػ -

 كمصطفى جبلؿ مصطفى. مصر: الدر الدكلية لبلستمارات الثقافية ش.ـ.ـ.
 . تيزم كزك: مخبر الممارسات المغكية في الجزائر.ة والمنيجّيةفي المناىج الّمغويّ بمعيد، صالح )د.ت(  -
 تر. محمد عثماف. بيركت: الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر.عمم االجتماع،المفاىيم األساسية. (. 2009سككت، جكف) -
دار الفكر  عماف:التدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس. ق(. 1418-ـ1997أبك مغمي، سميح) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
عماف: دار الفكر التدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس. ق(. 1418-ـ1997أبك مغمي، سميح) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
دار الفكر  عماف:التدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس. ق(. 1418-ـ1997أبك مغمي، سميح) -

  لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
عماف: دار الفكر التدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس. ق(. 1418-ـ1997أبك مغمي، سميح) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 ئع معاشة.عمم االجتماع في الحياة اليومية، قراءة سوسيولوجية معاصرة لوقاـ(. 2011-ق1432طربيو، مأمكف )  -

 لبناف: دار المعرفة-بيركت
 عمم االجتماع في الحياة اليومية، قراءة سوسيولوجية معاصرة لوقائع معاشة.ـ(. 2011-ق1432طربيو، مأمكف ) -

 لبناف: دار المعرفة.-بيركت
 اشة.عمم االجتماع في الحياة اليومية، قراءة سوسيولوجية معاصرة لوقائع معـ(. 2011-ق1432طربيو، مأمكف ) -

 لبناف: دار المعرفة.-بيركت
 عمم االجتماع في الحياة اليومية، قراءة سوسيولوجية معاصرة لوقائع معاشة.ـ(. 2011-ق1432طربيو، مأمكف ) -

 لبناف: دار المعرفة-بيركت
 عمم االجتماع في الحياة اليومية، قراءة سوسيولوجية معاصرة لوقائع معاشة.ـ(. 2011-ق1432طربيو، مأمكف ) -

 لبناف: دار المعرفة-بيركت
 عمم االجتماع في الحياة اليومية، قراءة سوسيولوجية معاصرة لوقائع معاشة.ـ(. 2011-ق1432طربيو، مأمكف ) -

 لبناف: دار المعرفة-بيركت
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm5I3fhdnfAhX0DmMBHcHQBqgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmtapost.com%2F4081-2%2F&usg=AOvVaw2cJ3NGy3W-9ZRs_r5FJP0m
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http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/831/671 

مجٌمة الكتركنٌية. عمى الرابط:            بوابات كنانة أونالين(. "نظرية الممارسة: يير بكرديك". 2010عبد الفتاح، خالد) -
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مجٌمة الكتركنٌية. عمى الرابط:            بوابات كنانة أونالين(. "نظرية الممارسة: يير بكرديك". 2010عبد الفتاح، خالد) -
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 .123صرؤى استراتيجية. 
 ، الككيت: عالـ المعرفة.المغة واالقتصاد(. 2000ككلماس، فمكياف) -
ٌية. عمى الرابط:           مجٌمة الكتركن بوابات كنانة أونالين(. "نظرية الممارسة: يير بكرديك". 2010عبد الفتاح، خالد) -
>  kenanaonline.com/users/sociology/posts/155644 <:2018-10-03. تاريخ المشاىدة. 
 ، الككيت: عالـ المعرفة.المغة واالقتصاد(. 2000ككلماس، فمكياف) -
كحي) -  لبناف: جركسي بيرس-، طرابمسالمشكمة المغوية(. 1992الفيصؿ، سىمىر ري
 ، الككيت: عالـ المعرفة.المغة واالقتصاد(. 2000ككلماس، فمكياف)-
 . 22، ص.0ع. الممارسات المُّغوّية. (. "بحث في مصطمح )الممارسات المغكية( في الجزائر".2010بمعيد، صالح ) -
 ، الككيت: عالـ المعرفة.المغة واالقتصاد(. 2000ككلماس، فمكياف)  -
 القاىرة: دار الفكر العربي. ِويَُّة الَعربيَّة،الواِقُع الّمَغوُي َواليُ (. 1994بيرس، أحمد سمير) -
 .11ص.مجمة دراسات في العموم اإلنسانية. (."التعدد المغكل في الجزائر". 2015خبلدل، محمد األميف) -
.     ‹ www.alukah.net  عمى الرابط: شبكة األلوكة. (." الرقابة المغكية )األمف المغكم(". 2015قميحة، جابر) -

 .2018-11-05تاريخ المشاىدة: 
تر. د.ماىر  إعادة اإلنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعميم.(.2007يك، بيار؛ كمكد باسركف،جاف)بكرد -

 تريمش.مراجعة. د.سعكد المكلى. بيركت: المنظمة العربية لمترجمة
. عهى دساعاخ، وهفاهُنحعهٍى جذٌذ".  -بٍٍر بىردٌى و أطروحت إعادة اإلَخاج االجخًاعً(. " 2016أعىٌش، احًذ) -

 .2018-10-20حارٌخ انًشاهذة: . >دراساثm educ.co-https://www.new <  ابط:انر

عمى الٌرابط:  .30د.ع، ص.األلوكة.  حمداكم، جميؿ)د.ت(. "المسانيات االجتماعية". -
aat.docxwww.alukah.net/books/files/book_7058/bookfile/lesani   . :2018-07-26تاريخ المشاىدة. 

 عيف شمس: عالـ الكتبمشكمة الخجل االجتماعي )لدى الصغار والمراىقين والكبار(. محمد سميماف، سيناء)د.ت(.  -
 عيف شمس: عالـ الكتبمشكمة الخجل االجتماعي )لدى الصغار والمراىقين والكبار(. محمد سميماف، سيناء)د.ت(.  -
 الجزائر: المؤسسة الكطنية لمكتاب  نظرّية حول سَياسة التعميم والتعريب،(. 1984اهلل) شريط، عبد -
عمى الٌرابط:  .30د.ع، ص.األلوكة.  حمداكم، جميؿ)د.ت(. "المسانيات االجتماعية".  -

et/books/files/book_7058/bookfile/lesaniaat.docxwww.alukah.n   . :2018-08-04تاريخ المشاىدة. 
 الجزائر: المؤسسة الكطنية لمكتاب  نظرّية حول سَياسة التعميم والتعريب،(. 1984شريط، عبد اهلل) -
". 2013سالمي، عبد المجيد)-   .11.ص.17.عمجمة األثر. (."إشكالية المغة في تدريس العمـك
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 القرآن الكريم، رواية ورش.  - 

 معاجم: -

 .صادر دار بيروت:ن العرب. الس(. 2010الفضل ) أبو الّدين جمال منظور، ابن  -
معجم الفصيح من الميجات العربية وما وافق منيا القراءات (. 2000جمران، محمد أديب، عبد الواحد) -    

 .  الرياض: مكتبة العيبكان. القرآنية
،  لبنان: ُمعَجُم المَِّسانياَّت الَحديَثة(. 1997عّياد حّنا، سامي؛ وحسام الدين، كريم زكي؛ وجريس، نجيب ) -             

              مكتبة لبنان ناشرون.
 الكتب: -

  بالّمغة العربّية: -أ   
عمان: دار التدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس. ه(. 1418-م1997أبو مغمي، سميح) -

 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
 .اربد: عالم الكتب الحديثالمسانيات، المجال والوظيفة، والمنيج. (. 2008أستيتية، سمير شريف) -
مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث في  القاىرة:التحميل اإلحصائي لمبيانات.  .(2007محمد) موسى أمانى، -

 العموم اليندسية.
 . الرباط: دار األمان.المغة والمنطق، بحث في المفارقات(. 2015الباىي، حسان) -
  .. تيزي وزو: دار األملفي اليوية الوطنية(. 2007بمعيد، صالح ) -
  الجزائر: دار ىمومة لمطباعة والنشر والتوزيع.دروس في الّمسانيات الّتطبيقّية. (. 2009بمعيد، صالح ) -
  .الّمغوّية مخبر الممارسات منشورات :وّزو-تيزي لغوية.ىموم  .(2012صالح ) بمعيد، -
 . تيزي وزو: مخبر الممارسات المغوية في الجزائر.في المناىج الّمغوّية والمنيجّية .بمعيد، صالح )د.ت( -
 الجزائر: دار ىمومو.في األمن المغوي. (. 2012صالح)بمعيد،  -
. الجزائر: الشركة الوطنية في )الجزائر والعالم العربي(التعريب بين المبدإ والتطبيق .(1981بن نعمان، أحمد ) -

 لمنشر والتوزيع.  
 موقع أرنتروبوش".   1/2أنثروبولوجيا التأبيد االجتماعي (." 2013بوطقوقت، مبروك؛ ولد عابدين، أحمد سالم) -

  .    2018-09-15تايخ المشاهدة: .  www.aranthropos.com/ 22 الموقع العربي األول في األنثروبولوجيا.

مارسة عند بيير انثروبولوجيا التأبيد االجتماعي نظرية الم(."2013بوطقوقة، مبروك؛ ولد عابدين، أحمد سالم) -
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  .   2018-09-15المشاىدة: 

  ..مبشار: دمحاضرات في المسانيات االجتماعية.  .(203-202)بوقربة، لطفي -
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المممكة المغربية:  -الرباط. إسالمي منظور الثقافية من التنمية (.2015) عثمان بن العزيز التويجري، عبد -
 إيسيسكو.  والثقافة والعموم لمتربية اإلسالمية المنظمة منشورات

 د.م: دار اآلفاق.لعربية بين البعد المغوي والبعد االجتماعي.  (. ا2017حركات، مصطفى) -
وىران: دوان المطبوعات  -حقل تعميمية المغات -دراسات في المسانيات التطبيقية(. 2009حساني، أحمد) -

 .الجزائر -بن عكنون-الجامعية، الساحة المركزية
)إلكترونّي(. عمى الرابط: مبادئ عمم االجتماع االقتصادي. (. 2010حمداوي، جميل) -

www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf :09-22.  تاريخ المشاىدة-
2018 . 

 .المغرب: شبكة األلوكة أسس عمم االجتماع.(. 2015حمداوي، جميل) -
 األردن: دار الحامد لمنشر والتوزيع. المغة والتفكير االستداللي. .(2016خوالده، أكرم صالح محمود) -
اإلمارات العربية المتحدة:  .نظرية تعميم المغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة (.2014الدنان، عبد اهلل) -

 المنتدى اإلسالمي. 
ص ب: -بغداد-األعظمية -مالك يوسف المطمبي. آفاق عربيةعمم المغة العام.  (.1985دي سوسور، فرديناند) -

 سمسمة كتب شيرية تصدر عن دار افاق عربية. 

  .. االسكندرية: دار المعرفة الجامعيةعمم المغة التطبيقي وتعميم الَعربيَّة(. 1995الراجحي، عبده) -
شبكة  د.م: -إضاءات اقتصادية، أربعون نموذجا –اإلستيالك في حياتنا  ه(.1439الرماني، زيد بن محمد ) -

 األلوكة.
المسان العربي وقضايا العصر رؤية عممية في: الفيم المنيج، الخصائص، التعميم، (. 2001ساسي، عمار) -

 س.214والية البميدة ص.ب.-دار المعارف لإلنتاج والتوزيع بوفاريك: الجزائرالتحميل. 
شارع    3الجزائر: المؤسسة الوطنية لمكتاب حول سياسة التعميم والتعريب.  نظرّية(. 1984هلل )شريط، عبد ا -

 .زيروت يوسف

عمم االجتماع في الحياة اليومية، قراءة سوسيولوجية معاصرة لوقائع م(. 2011-ه1432طربيو، مأمون ) -
 لبنان: دار المعرفة.-بيروت معاشة.

 .. الرباط: طوب بريسمدخل نظري -لمنطقالمغة وا(. 2014العزاوي، أبو بكر) -
أحمد بن بمة:  -1وىراناالتصال ومياراتو مدخل إلى تقنيات فّن التبميغ والحوار والكتابة.  .(2016)عزوز، أحمد -

   .منشورات مختبر المغة العربية واالتصال

 الكتاب الحديث.األردن: عالم  -. إربدالتداوليات، عمم استعمال المغة(. 2014عموي، حافظ إسماعيمي) -
. الرباط: شبكة السياسات المغوية في العالم العربي الرؤى والبدائل (.2017الغازي، محمد؛ السرتي، زكرياء) -

 ضياء
 الرباط: زاوية الفن والثقافة.حوار المغة. (. 2007الفاس الفيري، عبد القادر؛ اإلسماعيمي العموي، حافيظ ) -
 .لبنان: جروُس ُبرس -، طرابمسالمغويةالمشكمة (. 1992الفيصل، َسَمر ُروحي) -
 ، الكويت: عالم المعرفة.المغة واالقتصاد(. 2000كولماس، فمويان) -

http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
http://www.alukah.net/books/files/book_7176/bookfile/elem.pdf
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عين شمس: عالم مشكمة الخجل االجتماعي )لدى الصغار والمراىقين والكبار(. محمد سميمان، سيناء)د.ت(.  -
 .الكتب

 .ب: دار توبقال لمنشر. المغر دروس في المنطق االستداللي الرمزي(. 1989مرسمي، محمد) -
     نيضة مصر لمطباعة والنشر نشأة المغة "عند اإلنسان والطفل".  (.2003وافي، عمي عبد الواحد )  -

 .والتوزيع : القاىرة
 .. القاىرة: شركة مكتبات عكاظ لمنشر والتوزيعالمغة والمجتع(. 1983وافي، عمي عبد الواحد) -

 
 الكتب المترجمة: -ب 

.ماىر  تر إعادة اإلنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعميم. (.2007كمود باسرون، جان)بورديو، بيار؛  -
 ..سعود المولى. بيروت: المنظمة العربية لمترجمة مراجعة تريمش.

. تر. ىناء صبحي. مرا. فريد الزاىي. أبوظبي، اإلمارات العربية مسائل في عمم االجتماع(. 2012بورديو، بيير) -
 .المتحدة: كممة

 تر.حسن أحجيج. عمى الّرابطماىو الحقل. بورديو، بيير)د.ت(.  -
https://www.aljabriabed.net/n09_09bourdieu.htm .  ،2018-10-08تاريخ المشاىدة. 

األردن: عالم  -َمحمد أمطوش. إربد تر.. نظرية العاَلم االجتماعي عند بيار بورديو(. 2014بينتو، لويس ) -
 الكتب الحديث لمنشر والتوزيع.

سيف الدين دغفوس. محمد  تر. التداولية اليوم عمم جديد في التواصل.(. 2003روبول، آن؛ موشالر، جاك) -
 لبنان: دار الطميعة لمطباعة والنشر. –. بيروت المنظمة العربية لمترجمةلطيف زيتوني.  الشيباني. مرا.

تر. محمد عثمان. بيروت: الشبكة العربية لألبحاث المفاىيم األساسية.  عمم االجتماع،(. 2009سكوت، جون) -
 .والنشر

تر. محمود عمي أبو النصر؛  االحتماالت واإلحصاء.(. 2004ـاسان، ألو)ڤشبيجل، موراي؛ وشيمر، جون؛ وسيرينيـ -
 فية ش.م.م.ومصطفى جالل مصطفى. مصر: الدر الدولية لالستمارات الثقا

          تر. حسن حمزة. مراجعة: سالم بزي حمزة. حرب المغات والسياسات المغوية. (. 2008) ، لويس جانكالفي -
 بيروت: المنظمة العربية لمترجمة.

الطاىر لبيب. بيروت:  . تر. منير السعيداني. مرا.مفيوم الثقافة في العموم االجتماعية(. 2007كوش، دنيس) -
 العربية لمترجمة.المنظمة 

 (.1992بورديو، بيار) -
REPONSES. POUR UNE ANTHROPOLOGIE REFLEXIVE, SEUIL, 1992, AVEC 

 LOIC WACQUANT 
 

 
 
 

https://www.aljabriabed.net/n09_09bourdieu.htm
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 :األطاريح )الماجيستر والدكتوراه(  -

التداخل الّمغوي في الّمغة العربية: تدّخل العامية في الفصحى لدى تالميذ (.2002أوشيش، كريمة ) -
بحث مقّدم لنيل درجة الماجستير في عموم الّمسان والتبميغ الّمغوي. الطور الثالث من التعميم األساسي. 

 الجزائر: المدرسة العميا لألساتذة في اآلداب والعموم اإلنسانية.
 بحث دكتوراه . قسنطينة: جامعة منتوريعمم اجتماع بيار بورديو. (. 2007-2006بزاز، عبد الكريم) -
الة المتعممين في نظم التعميم وبطالة قوة العمل: دراسة ميدانية لبط(. 1999عبد الوىاب، أشرف) -

 رسالة ماجستير. د.م: جامعة حموان. بحث الريف.
التسويق في تنمية االقتصاد األردني وتطور المؤسسة                    دور(. 2003-2002غالب مقاطف، سيما ) -    

           تخصص: )رسالة لنيل شيادة دكتوراه في العموم االقتصادية،)حالة شركة بترا لمصناعات اليندسية(. 
  الجزائر: كمية العموم االقتصادية. (.-تسويق -

الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية)الجزائر التعميم (.2009-2008غول، لخضر ) -
)أطروحة  مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في عمم اجتماع التنمية(، دراسة ميدانية أجريت عمى  (.نموذجا

عّينة من خريجي التعميم الثانوي والمشرفين عمييم العاممين بالقطاع اإلداري واإلنتاجي بمدينة قالمة. 
 ة: كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية.قسنطين

التداخل المغوي بين العربية والفرنيسة وأثره في تعميمية المغة الفرنسية في (. 2005/2006قدور، نبيمة ) -
 قسنطينة: جامعة منتوري.. بحث ماجيستير قسم المغة العربية وآدابيا.

بحث  -دراسة ميدانية–دراسة استعمال المغة العربية عند طمبة كمية الحقوق (. 2007لوناس، زاىية) -
 ماجيستير. تيزي وزو: جامعة مولود معمري.

دراسة استعمال المغة (. 2007( ينظر: لوناس، زاىية)12-8-7مالحظة: األسئمة الواردة في استبانة الّطمبة)*            
  بحث ماجيستير. تيزي وزو: جامعة مولود معمري. -دانيةدراسة مي–العربية عند طمبة كمية الحقوق 

دراسة استعمال المغة العربية (. 2007( ينظر: ينظر: لوناس، زاىية)9الّسؤال الوارد في استبانة األساتذة)*            
 بحث ماجيستير. تيزي وزو: جامعة مولود معمري. -دراسة ميدانية–عند طمبة كمية الحقوق 

 د الكريم بزاز قام بترجمة بعض مؤلفات بيار بورديو.* عب          
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 :المجالت والمنشورات -    
دراساث، تعليم جديد".  -بيير بورديو أطروحت إعادة اإلنتاج االجتماعي(. " 2016أعويش، احمد) -

-10-20تاريخ المشاهدة: . >راساثدeduc.com -https://www.new <  . على الرابط:ومفاهيم

2018. 

(. "اليابيتوس وأشكال رأس المال في فكر بيير 2014جاسم، محمد؛ وسعد محمد،عمي حميد) أفراح -
 425ص .433.المجمد الثاني، ص ،210ع.مجمة أستاذ. بورديو". 

: نشرت 9ص. د.ع،دار ىمومة. (. "المغة األّم، والواقع المغوي في الجزائري". 2004بمعيد، صالح ) -
  .9المقالة في مجمة المغة العربية لممجمس األعمى لمغة العربية، العدد 

، 0ع.الممارسات المغوية. (. "بحث في مصطمح )الممارسات المغوية( في الجزائر".2010صالح ) بمعيد، -
 .22ص. .27ص. .19ص.

. عمى الّرابط: 157الجزائر". د.ع. ص في المغوي والواقع األم، الّمغة" بمعيد، صالح )د.ت(. -
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/219/5/9/9177 

-(."الموارد العممية لممتقى دور التعميم واإلعالم في تحقيق أمن المغة العربية2014صالح حموش) بمعيد، -
عمى .62ص. .60ص.مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية، األمن المساني".  

 pdf?sequence.المساني20األمن%/.../https://repository.nauss.edu.saالرابط: 
 .61ص .60ص د.ع،دار ىمومة. (. " تعاريف في مصطمح )المغة األم(". 2004زىرة ) بن أعراب، -

 53ص. .58ص
عمى الّرابط:  .30د.ع، ص.األلوكة.  حمداوي، جميل)د.ت(. "المسانيات االجتماعية". -

www.alukah.net/books/files/book_7058/bookfile/lesaniaat.docx   . :تاريخ المشاىدة
26-07-2018. 
.           > /https://mawdoo3.com < عمى الرابط:مجمة موضوع. (."الثقافة األلمانية". 2016خضر، مجد) -

 .2018-10-28تاريخ المشاىدة:  
 .11ص.مجمة دراسات في العموم اإلنسانية. (."التعدد المغوى في الجزائر". 2015خالدى، محمد األمين) -
 .11.ص.17.عمجمة األثر. (."إشكالية المغة في تدريس العموم". 2013سالمي، عبد المجيد) -
(. "الجسد والطبقة ورأس المال الثقافي: قراءة في سوسيولوجيا بيير 2011حسني إبراىيم) عبد العظيم، -

 .65.ص .64، ص15. ع.مجمة إضافاتبورديو". 
مجّمة الكترونّية. عمى  بوابات كنانة أونالين(. "نظرية الممارسة: يير بورديو". 2010عبد الفتاح، خالد) -

 .2018-10-03.تاريخ المشاىدة: kenanaonline.com/users/sociology/posts/155644الرابط: 
سات وأبحاث درا. "ظاىرة االستيالك بين التحميل االقتصادي والتفسير االجتماعي". (2009، خالد )فياض -

-https://sites.google.com/.../zahrte-alasthlak-byn-althlylعمى الّرابطاجتماعية. 
alaqtsady-w.. > <  :2018-07-13.  تاريخ المشاىدة. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik-_GN15TeAhVI1BoKHZcqCjYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.new-educ.com%2F%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2588-%25D8%25A5%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A&usg=AOvVaw0KzVzKQ814rD5Rp5is2M8g
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/219/5/9/9177
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/219/5/9/9177
https://repository.nauss.edu.sa/.../الأمن%20اللساني.pdf?sequence
http://www.alukah.net/books/files/book_7058/bookfile/lesaniaat.docx
http://www.alukah.net/books/files/book_7058/bookfile/lesaniaat.docx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhsqqo7ajeAhXMI8AKHSFJDToQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmawdoo3.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AOvVaw0U4Ie6XnSG6SooD-Di5Pjb
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                                                                                     عمي )د.ت(. "التعدد المغوي والتنمية البشرية". القاسمي، -
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/831/671.المشاىدة:  تاريخ

  .5. ص.2ص. 1ص. .13-12-2020
مخبر الممارسات  -مجمة الممارسات المغوية(. "التداخل المغوّي والتحّول المغوّي". 2010القاسمي، عمي) -

. عمى الرابط: 77.ص.1تزي وزو. ع.-جامعة مولود معمري-المغوية
https://search.mandumah.com/Record/647813  :2019-05-21. تاريخ المشاىدة. 

  عمى الرابط: شبكة األلوكة. (."الرقابة المغوية )األمن المغوي(". 2015قميحة، جابر) -
www.alukah.net ›  :2018-11-05تاريخ المشاىدة. 

المجمة العممية وية". المغ والثنائيةالمغوية (."العربية الفصحى بين االزدواجية 2002، إبراىيم)كايد محمود -
 .97ص.، 1، ع.3مج.لجامعة الممك فيصل )العموم اإلنسانية واإلدارية(. 

 .71.د.ع، ص. دار ىمومة(. "الواقع المغوي الجزائري". 2004اصب، وردية)  -

، 09ع. مجمة العموم االجتماعية.(. " مفيوم اليابيتوس عند بيير بورديو". 2014صالح الدين) لعريني، -
 .66ص .70.ص
"مظاىر التعدد المغوي في الجزائر وانعكاساتو عمى تعميمية . (2014ليويمل، باديس؛ حسني، نور اليدى) -

 .117ص .revue.ummto.dz/index.php/pla/article/download/1121/941المغة العربية". 

(. "الواقع المغوي في العالم العربي في ضوء ىيمنة الميجات المحمية 2014عبد الجواد توفيق) محمود، -
 .123ص .124صرؤى استراتيجية. والمغة االنجميزية" 

ليبراليـة  –عممانيـة  –مجمة مصريـة اليابيتوس في سوسيولوجيا بورديو". (. " 2012وطفة، عمي أسعد) -
-07-23تايخ المشاىدة: . >  www.civicegypt.org/?p=21376  <   عمى الرابطاجتماعية. 

2018. 

 

 :المكتبة اإللكترونّية  -
 لغة_أمازيغية/https://www.marefa.org مأخوذ من موقع الشابكة:  -
  الجزيرة.نت -مؤشر التنمية البشرية  شابكة: مأخوذ من موقع ال -

1. %8http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9
-5%D8%A4%D8%B4%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9  
 

                                                                                                                     منتديات التعميم نت -مأخوذ من موقع الشابكة: تيزي وزو  -
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039   : 2019-01-04. تاريخ المشاىدة. 

                                                                                                                     منتديات التعميم نت -مأخوذ من موقع الشابكة: تيزي وزو  -
m/showthread.php?t=33039https://www.ta3lime.co   : 2019-01-04. تاريخ المشاىدة. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiouKmrnendAhUi4YUKHbkQA8EQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2Fusers%2Fsociology%2Fposts%2F155644&usg=AOvVaw1k-AWcsd2dpRbHK0cws3o7
https://search.mandumah.com/Record/647813
https://search.mandumah.com/Record/647813
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/831/671.ص.1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWsouB57jeAhXpCsAKHXG8BpMQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fliterature_language%2F0%2F88698%2F&usg=AOvVaw16aAinzXc07tB07raK1TdY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWsouB57jeAhXpCsAKHXG8BpMQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fliterature_language%2F0%2F88698%2F&usg=AOvVaw16aAinzXc07tB07raK1TdY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWsouB57jeAhXpCsAKHXG8BpMQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fliterature_language%2F0%2F88698%2F&usg=AOvVaw16aAinzXc07tB07raK1TdY
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 ويكيبيديا، الموسوعت الحرة -أحياء وقرى بلديت تيسي وزو مأخوذ من موقع الشابكت:  -

2. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&
8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=httpsuact=

%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%
258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1

%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D
58A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%28%25A9_%25D8%25AA%25D9%2

aQ3uBmmtZHyB-588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx  .
 2019-01-06تاريخ المشاىدة : 

  MTAPOST -جامعات الجزائر  -تيزي وزو  -جامعة مولود معمري مأخوذ من موقع الشابكة:  -
3. q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&

uact=8&ved=2ahUKEwjm5I3fhdnfAhX0DmMBHcHQBqgQFjAAegQIBBAB&url=http
-2%2F&usg=AOvVaw2cJ3NGy3W-s%3A%2F%2Fmtapost.com%2F4081

9ZRs_r5FJP0m    : 2019-01-06تاريخ المشاىدة. 

https://www.marefa.org/لغة_أمازيغية
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/3/1/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=33039
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uGuudnfAhUvDGMBHfZvDikQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2588&usg=AOvVaw01iGDwoZx-aQ3uBmmtZHyB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm5I3fhdnfAhX0DmMBHcHQBqgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmtapost.com%2F4081-2%2F&usg=AOvVaw2cJ3NGy3W-9ZRs_r5FJP0m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm5I3fhdnfAhX0DmMBHcHQBqgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmtapost.com%2F4081-2%2F&usg=AOvVaw2cJ3NGy3W-9ZRs_r5FJP0m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm5I3fhdnfAhX0DmMBHcHQBqgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmtapost.com%2F4081-2%2F&usg=AOvVaw2cJ3NGy3W-9ZRs_r5FJP0m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm5I3fhdnfAhX0DmMBHcHQBqgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmtapost.com%2F4081-2%2F&usg=AOvVaw2cJ3NGy3W-9ZRs_r5FJP0m
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 الجميورّية الجزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية            (01ممحق رقم: )   

 وزارة الّتعميم العالّي والبحث العمميّ 
 وّزو -جامعة مولود معمري، تيزي
 كّمّية اآلداب والّمغات

 قسم الّمغة العربّية وآدابيا
 

 

 لعربّية الّسنة الثّالثة)ل.م.د(.تخصص الّمغة ا  استبانة موّجية إلى طمبة

 ممارسة الّمغة العربّية الفصيحة عند طمبة الّسنةفي اطار إنجاز بحث أكاديمي حكؿ     
نرجك منكـ اإلجابة  وزو،-الثالثة)ل.م.د( بقسم الّمغة العربيَّة وآدابيا، جامعة مولود معمري، بتيزي

 كشكرا.  جابة الٌصحيحة(  أماـ اإلxعف أسئمة االستبانة، كذلؾ بكضع عبلمة )

 الّتعرف عمى المستجَوب .1

  الّسّن:-أ
                       ذكر                     أنثى   الجنس:        -ب 

                      المدينة                   القرية     مكان اإلقامة:-ت
 ماىي لغتك األم؟-ث

          المغة العربٌية الد ارجة                 ائمية(الٌمغة المازيغة )القب-         
 ماىي؟...............                               لغة أخرل -          
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 ماىي الّمغة التي تمارسيا في البيت؟  .2
           الٌمغة الفرنسٌية                                        الٌمغة المازيغٌية)القبائمٌية( -
 ماىي؟......                   لغة أخرل               الٌمغة العربٌية الد ارجة -

 ماىي الّمغة التي تمارسيا خارج المعيد؟  أي في المحيط االجتماعي؟  .3
 الٌمغة العربٌية الفصيحة            -
   الٌمغة العربي ة الد ارجة            -
 غي ة )القبائمية(         الٌمغة المازي -
   الٌمغة الفرنسي ة                  -

 
 ماىي الّمغة التي تتحكم في ممارستيا؟  .4

 شفويا:*
 الٌمغة العربٌية الفصيحة            -
  الٌمغة العربٌية الد ارجة            -
  الٌمغة المازيغي ة )القبائمية(        -
   الٌمغة الفرنسي ة                 -
 كتابيا:* 

 الٌمغة العربٌية الفصيحة           -
   الٌمغة العربٌية الد ارجة          -
     الٌمغة المازيغي ة)القبائمية(     -
   الٌمغة الفرنسي ة                 -

 
 ال                      نعـ              ىل تحفظ الشعر العربي؟ .5

 
 نعـ                  ال                                     ىل تطالع؟ .6
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 ماىي الٌمغة اٌلتي تطالع بيا؟ نعم،إف كانت اإلجابة ب: 
 الٌمغة العربٌية الفصيحة                 -
 الٌمغة المازيغٌية )القبائمية(                 -
 الٌمغة الفرنسٌية                        -
  

   الفصيحة مع أساتذتك داخل القاعة؟                      ىل تستعمل الّمغة العربّية  .7
نعـ                      ال     

لماذا؟.................................................................................
......................................................................................  

 في حال استعمالك لمغة العربية الفصيحة، ىل تتدخل لغة أخرى؟  

                                ال                 نعـ         
    ما ىي الٌمغة التي تتدخؿ؟   نعمإف كانت اإلجابة ب:   

          
                                                      الٌمغة العربٌية الد ارجة       

 ..بٌرر إجابتؾ................................................................. 
                                                                    )القبائمٌية(الٌمغة المازيغٌية

 ............................بٌرر إجابتؾ........................................
                                                                  الٌمغة الفرنسٌية                         

 بٌرر إجابتؾ.....................................................................             
                              مزيج مف الٌمغات

ر إجابتؾ.....................................................................               برٍّ

  أتجد صعوبة في الحديث بالّمغة العربّية الفصيحة؟. 8

 ال                نعـ                              
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  لى:   أيعكد ذلؾ إ: نعم إف كانت اإلجابة ب
                     دريسقميدية الممارسة في التٌ التٌ   رائؽالطٌ  -
          حكٌية(صعكبة القكاعد النٌ الٌمغة العربٌية معٌقدة )  -
                                                                  عدـ تكفير الكسائؿ التعميمٌية الحديثة  -
 مممارسة                                    عدـ إيجاد محيط صاؼ ل -
 رأم آخر.                                            -

    ………………………………................................................. 
    .................................................................................. 
   ................................................................................... 
 

 ىل يمتزم األستاذ باستعمال الّمغة العربّية الفصيحة أثناء التدريس؟    . 9
 ال      نعـ                             

   
 قيم مستواك في الّمغة العربّية الفصيحة؟ .10

 شفوّيا:*
   ضعيؼ                                جيٍّد 
 

    مقبكؿ                        ضعيؼ جدا 
 
 كتابّيا:*

 جيٍّد                          ضعيؼ        
 

  مقبكؿ                       ضعيؼ جدا               
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بممارسة الّمغة العربّية أنت كطالب في قسم الّمغة العربيَّة وآدابيا، أتممس اىتماما   .11
 الفصيحة عند طمبة المعيد؟             

                  نعـ                        ال                       
 ...يرجى تبرير إجابتؾ ............................................................... 

....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................

....................................................................................... 
 

 ............................................ماىي الّمغة التي ترغب في ممارستيا؟ .12
 يرجى تبرير إجابتؾ....................................................................

.......................................................................................
....................................................................................... 

 ..........................................ل لديك الّمغة العربيِّة الفصيحة؟ماذا تمثّ   13.
........................................................................................ 

........................................................................................ 
  

 كاىنة لركؿ                                                                         
 شكرا عمى تعاكنكـ                                                                      

2016.04.03  
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 الجميورّية الجزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية                  (02ممحق رقم:)
 وزارة الّتعميم العالّي والبحث العممي

 وّزو -جامعة مولود معمري، تيزي
 كّمّية اآلداب والّمغات

 سم الّمغة العربّية وآدابياق

 

 

 تخّصص الّمغة العربّية. استبانة موّجية إلى أساتذة 

 ممارسة الّمغة العربّية الفصيحة عند طمبة الّسنةفي اطار إنجاز بحث أكاديمي حكؿ       
 نرجك منكـ اإلجابة وزو،-الثالثة)ل.م.د( بقسم الّمغة العربيَّة وآدابيا، جامعة مولود معمري، بتيزي

    اإلجابة الصحيحة.أماـ ( xعف أسئمة االستبانة، بكضع عبلمة )

 معمومات عن المستجَوب: .1
 الّسّن:  - أ
                                أنثى                            ذكرالجنس:      - ب
                        أستاذ مساعد                         مؤقت الصفة:      - ت
 أستاذ التعميـ العالي                            أستاذ محاضر                            

       سنكات           8سنكات إلى 4             سنكات     4:  سنة إلى الخبرة - ث
              سنة أك أكثر       16سنة إلى   12                 سنة      12سنكات إلى  8    

 ماىي لغتك األم؟ -ج         

                                   العربية الد ارجة                                     األمازيغة)القبائمية(   - 
 .ماىي؟......................                                لغة أخرل       -
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ابيـــــــا اســـــــتعماالت لغويـــــــة متنوعـــــــة، كيـــــــف يالحـــــــظ فـــــــي قســـــــم  الّمغـــــــة العربيـــــــة وآد .2
 لكم ترتيب ىذه الّمغات حسب استعماليا؟      

  الٌمغة العربٌية الد ارجة                       -
       الٌمغة األمازيغي ة                       -
       الٌمغة الفرنسي ة                         -

ربّية وآدابيا، ماىي الّمغة التي تستعممونيا خالل أنتم أساتذة متخصصون في الّمغة الع .3
 المطالعة؟
     الٌمغة العربٌية الفصيحة                  -
       الٌمغة األمازيغٌية                        -
     الٌمغة الفرنسٌية                          -

                              درس؟ىل تركزون عمى استعمال الّمغة العربّية الفصيحة في قاعة ال .4
         نعـ                           ال         

  
 ماىي الٌمغة التي تستعممكنيا؟ الإف كانت اإلجابة ب:  

ر إجابتؾ...............................            الٌمغة العربٌية الدارجة   -  برٍّ
ر إجابتؾ...............................            الٌمغة األمازيغٌية        -  برٍّ
ر إجابتؾ...............................            الٌمغة الفرنسٌية          -  برٍّ
ر إجابتؾ................................                  مزيج مف الٌمغات  -            برٍّ

  
 ّمغة العربية الفصيحة أثناء التدريس؟أتحسون باىتمام بممارسة الطمبة ل  .5

          نعـ                            ال        
 لماذا؟...............................................................................            

     ........................................................................................... 
     ........................................................................................... 
     .......................................................................................... 
    ........................................................................................... 
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 أيواجو الطالب صعوبة في الحديث بالّمغة العربّية الفصيحة؟   .6
          

 نعـ                         ال                                                       
 

 ؟  أيعكد ذلؾ إلى نعمإف كانت اإلجابة ب:   
       طريقة التدريس  -
           صعكبة القكاعد النحكية()الٌمغة العربٌية معقدة -
                                                                  عدـ تكفير الكسائؿ التعميمٌية  -
 عدـ إيجاد محيط صاؼ لمممارسة                                     -
                                        رأم آخر.     -
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  ........................................................................ 
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 ملخص
 

 
 

 ملخص:

ن من تمبية حاجاتو الّمغة أداة يستخدميا اإلنسان ليتواصل مع غيره، فموالىا لما تمكّ          
ور ذي يدور في الذىن، فال يمكن ألحد أن يتصّ أو المعنى الّ  ،ر عن الفكروأغراضو فيي تعبّ 

ل ثقافة تمثّ مرآة عاكسة كونيا  ،غة غاب الفكر واإلبداعفإن غابت المّ  ،ة أو جماعة بدون لغةأمّ 
تو، ونظرا لما تممكو من أىمّية لجأ الفرد إلى استعمال، أو ممارسة لغات   المجتمع وحضار 

، وىي ظاىرة عصرّية منتشرة حاليا، وقد أرجعيا وتداخمياتمازجيا  ى إلىذي أدّ األمر الّ  عّدة،
نب كالّتقنيات اّلذي يشيده العالم في عّدة جوااالنفتاح منيا:  بعض الباحثين إلى عوامل كثيرة

عّدة؛ ويعتبر ىذا الّسبب من أىم األسباب   عمى الفرد ممارسة لغاتت فرضالمعاصرة اّلتي 
لذا كان اإلقبال واسعا عمى مختمف االستعماالت الّمغوّية لدى معظم األفراد والمجتمعات، وىذا 

المازيغّية  ما نشيده في الوضع الّمغوي الجزائري، وىو وضع معّقد تمارس فيو لغات متنّوعة
)القبائمّية(، العربّية والعربّية الّدارجة، والفرنسّية، وقد نتج عن ىذه الممارسات عّدة ظواىر 
كظاىرة االزدواجّية والثنائّية، والّتعددّية؛ حيث تداخمت الّمغات وامتزجت، لذا ارتأينا أن ندرس 

)ل.م.د( بقسم الّمغة العربّية وآدابيا واقع ممارسة الّمغة العربّية الفصيحة عند طمبة الّسنة الثّالثة 
لمكشف عن مدى ممارستيم ليذه الّمغة، وقد تّم في ىذا البحث توزيع استبانتين األولى عمى 
الّطمبة، والثّانّية عمى األساتذة مع إجراء مقارنة بين االستبانتين لموصول إلى نتائج دقيقة 

ئوّية، ورسم المنحنيات: كاألعمدة البيانّية اعتمادا عمى القوانين اإلحصائّية كحساب الّنسب الم
والمضّمعات الّتكرارّية، وحساب المنوال، وحساب المدى... كما تطّرقنا إلى أىّم العوامل أو 
األسباب اّلتي أّدت بيم إلى استعمال أو عدم استعمال ىذه الّمغة، وقسمنا البحث إلى بابين 

 ة.ولكل باب فصالن إضافة إلى مقّدمة ومدخل وخاتم

عرضنا سبب اختيارنا لمموضوع، ثّم طرحنا إشكالّية الّدراسة والفرضّيات اّلتي  المقّدمة:    
 تفّرعت منيا.   

أىّم القضايا  قّدمنا فيوالّلغة والمنطق والّلسانّيات االجتماعّية؛  :، معنون بالمدخل     
المتعّمقة بالمنطق القضايا كالوصل، والفصل، واالستمزام، والّتكافؤ المنطقي )الّتشارط(      



والّنفي؛ ثّم انتقمنا إلى الحديث عن الّمغة والّمسانيات االجتماعّية، وعرضنا أىمّية الّمغة في 
 الحياة االجتماعّية، وممّيزات الّمغة اإلنسانية.   

ويحوي الباب : الممارسات الّلغوّية في المجتمع الجزائرّي، يحمل عنوان ّول:الباب ال      
 فصمين:

 تحديد مفاهيم المصطلحات المتعّلقة بالّدراسة التطبيقّية؛ موسوم بعنوان: الفصل الّول:   
 وفيو تطّرقنا إلى أىّم المصطمحات اّلتي ليا عالقة بالجانب الّتطبيقي كمفيوم الممارسة الّمغوّية

ظام، فالفرد ج عن ىذا النّ و الخر  ما ضمن الجماعة وال يمكن لفرد ويغمّ لاستعمال اال يقصد بياو 
ة أي ما تعارف عميو المجتمع، فيستعممو بطريقتو الخاصّ  ؛أثناء الكالم  يقوم بتجسيد ذلك الّمسان

األسموب وفق طريقة قائمة عمى االنتفاء، وىذا ما يجعل  وأغراضو المختمفة ،قصد تحقيق أىدافو
، وكما تطّرقنا أيضا إلى مفاىيم أخرى كمفيوم اليابيتوس، والّرأسمال يختمف من فرد إلى آخر

 واألمن الّمساني.... 
حيث عرضنا الّلغات المتعايشة في المجتمع الجزائرّي؛ موسوم بعنوان:  الفصل الثاني: 

فيو لغات مختمفة، وقد  فيو الّمغات المتعايشة في المجتمع الجزائري، وىو وضع معّقد، تمارس
نتجت عن ىذه الممارسات الّمغوّية، أنواٌع أخرى كظاىرة االزدواجّية الّمغوّية، والثّنائّية الّمغوّية 

 والتعّدد الّمغوي... 

 لالستبانات ة ة تحليليّ ودراسة إحصائيّ  ،ة البحثمنهجيّ يتمّثل في الباب الثاني:     
 وينقسم الباب إلى:

وزو نموذجا للّدراسة -جامعة مولود معمري، بتيزي يحمل عنوان:الفصل الّول:     
تحّدثنا فيو عن اإلطار العام لمّدراسة الميدانّية، وعرضنا فيو إشكالّية البحث ، الميدانّية

لمعرفة إلى أي حد يمكن أن ُتمارس الّمغة العربّية الفصيحة عند طمبة الّسنة الثّالثة)ل.م.د(    
وآدابيا، وبعدىا عرضنا منيجّية البحث، أو الّطريقة اّلتي اعتمدنا عمييا بقسم الّمغة العربّية 

أستاذ، وبعدىا وّزعت  01طالب، وعشرين  011مع تحديد عّينة البحث المتمّثمة في مائة 



استبانة الّطمبة واستبانة األساتذة، وقد تّم ذلك بقسم الّمغة العربّية بجامعة مولود معمري 
 وزو.-بتيزي

حيث قمنا بتحميل ّية؛ ة تحليلاالستبانات دراسة إحصائيّ يحمل عنوان:  الفصل الثّاني:     
استبانة الّطمبة، ثّم حّممنا استبانة األساتذة مع إجراء مقارنة بين االستبانتين، ليتبّين الفرق بينيما 

 بة.واليدف من ذلك الوصول إلى نتائج دقيقة بإمكانيا أن تساىم في رفع مستوى الّطم

تتمّثل في الّنتائج اّلتي توّصمنا إلييا من خالل الّدراسة الميدانّية، ومن أىّميا        الخاتمة:      
          ما يأتي: 

توّصمنا من خالل الّدراسة أّن اليابيتوس يفرض الّشروط الّذاتّية، والّشروط  -
 الموضوعّية عمى حد سواء؛ 

يتحّدد الّرأسمال انطالقا من العالقة اّلتي يقيميا اليابيتوس مع المجال أو الحقل   -
 اّلذي تحدث فيو الممارسات الّمغوّية وىذا ما توضحو المعادلة اآلتّية:

 هابيتوس + الحقل = رأسمال                 

تمارس الّمغة العربّية الفصيحة عند أغمبّية طمبة الّسنة الثّالثة في قاعة الّدرس،  -
 ، )حسب آراء الّطمبة(.59بنسبة قّدرت ب 

توصمنا من خالل الّدراسة أّن الّطمبة أثناء ممارستيم لّمغة العربّية الفصيحة في قاعة  -
)القبائمّية(، أو العربّية الّدارجة، إضافة الّدرس، تتدّخل لغتيم األّم سواء أكانت الّمغة المازيغّية 

 إلى تدخالت أخرى، تمّثمت في المزج أو الخمط بين الّمغات.
إّن طمبة الّسنة الثّالثة أغمبيم يفتقرون إلى أمن لغوي أو أمن  لساني؛ والّدليل عمى  -

 ؛10ذلك، قد وصمت نسبة الّتدخالت الّمغوّية إلى 
المعيار؛ فالمتكّمم اّلذي يممك فصاحة الّمغة  األمن الّمساني ىو استعمال مستوى -

يكون قادرا عمى االسترسال الجّيد، وال يمنعو أّي عائق، ومثل ىذه الحالة سيحّس بأمن لغوي.   
ومن خالل اآلراء المقترحة، يظير أّن ىناك فئة من  الّطمبة يشعرون بظاىرة الاّلأمن الّمغوي 



يجدون ألفاظا ليعبروا بيا عن فكرتيم، ال بل يصعب فحّجتيم في ذلك أّنيم أثناء الكالم ال 
عمييم الّتعبير بالّمغة الفصيحة، وقد أرجعوا ىذا إلى االرتباك، أو الخوف، وىناك فئة أخرى 

 تستعمل الّدارجة، بسبب أّنيا تحّس بظاىرة الاّلأمن الّمغوي. 
تعرقل طمبة الّسنة  توّصمنا من خالل آراء الّطمبة وآراء األساتذة، أّن الّصعوبات اّلتي -

الثّالثة، تتمّثل في غياب البيئة، أو باألحرى عدم إيجاد مناخ صاف لمممارسة، وىذا ما تطّرق 
 إليو بيير بورديو ووّضحو بالقانون اآلتي:

 
 رأس مال(+المجال  xالممارسة = )الهابيتوس               

ألّنيا لغة ال تستعمل في غياب البيئة سيؤّدي حتما إلى سوء الّتحكم بيذه الّمغة؛  -
 مجاالت أخرى؛ إذ تكون بعيدة عن الّطبقات االجتماعّية؛

توصمنا من خالل آراء الّطمبة وآراء األساتذة، أّن الممارسة الكتابّية أكثر تحّكما من   -
 الممارسة الّشفوّية.

إّن المجال االجتماعي الكبير لو عّدة مجاالت، وُكلُّ مجال يختمف عن غيره، وىذه  -
 المجاالت ال قيمة ليا خارج المجال االجتماعي الكبير.

 إّن الّرأسمال الّرمزي يرتبط بمختمف المجاالت وىذا ما نثبتو بالقانون اآلتي: -

 يهابيتوس + رأس مال اجتماعي وثقافي= رأس مال رمز   

 إّن االستعمال الّسميم ألّية لغة يتطّمب الوسائل الّضرورّية الاّلزمة. -

سباب أو العوامل المتحّكمة، وغير المتحّكمة في ممارسة الّمغة نذكر من بين األ -
 العربّية الفصيحة ما يأتي: 

 عوامل داخمّية: لغة التخصص، لغة المعيد...؛ -
 عوامل خارجّية: لغة القرآن، الّدفاع عنيا والتحّدث بيا....؛ -
 عامل مرتبط بالّمغة ذاتيا: عامل الّصعوبة؛ -
 عمار؛عامل تاريخي: يتمّثل في االست -



 عامل نفسي: نتج من العامل التّاريخي. -
توصمنا من خالل نتائج البحث أّن الّسبب في ميل طمبة الّسنة الثّالثة إلى ممارسة  -

 الّمغة العربّية يعود إلى:
 والّدليل عمى ذلك: رأس مال رمزيالّمغة العربّية في نظر الّطمبة  تحمل  -
 ؛منبع معرفتي وىي أمل عممي"".....   -
 "؛ن شاء اهللإأصبح أستاذة  "........ -
      "أرغب في ممارسة الّمغة العربّية كونيا تعممتيا منذ الصغر، أألفيا منذ زمن  -

 ؛بعيد، ولدي تطمعات مستقبمية"
 والّدليل عمى ذلك: رأس مال ديني أو قيمي وىناك من رأى أّنيا تحمل             

 لغة كتاب اهلل"،  أريد الّمغة العربّية ألنني أحبيا وىي" -
 ؛".... راقية، جميمة، إعجازية"  -
 "...الّمغة األروع بين المغات..."،   -
 "؛نني أعشقيا"أل     -
 ، "تشوقي ورغبتي وعشقي وأمنيتي" -
 ".أحبيا".... -

وىناك عوامل أو أسباب أخرى تمثمت في عدم ميل طمبة الّسنة الثّالثة إلى ممارسة   
 ذلك:الّمغة العربّية؛ والّدليل عمى 

 ألنيم تعّودوا عمى استعمال الّمغة األّم القبائمّية أو العربّية الّدارجة،  -
 صعوبة الّمغة.  -

 ،59 إّن الّمغة اّلتي يميل إلييا طمبة الّسنة الثّالثة ىي الّمغة العربّية بنسبة -
        رأس مال رمزي ، وىناك من رأى أّنيا تحمل رأس مال ديني أو قيميكونيا تحمل 

".....كبرت كقوليم  تحمل رأس مال ثقافيأّما ميميم إلى الّمغة المازيغّية )القبائمية(؛ فألّنيا 
 .بيا ولغة أجدادي"



ويعود ميميم إلى الّمغات األجنبية بسبب قوليم                                             
 .".... األكثر استعماال مع الّتكنولوجيا"

 
 

 

 

 



 

 
 

 ّخص:مم

ّالدّ ّإنّ  ّهذه ّمن ّالث الثةّ،راسةالهدف ّالس نة ّطمبة ّممارسة ّمدى ّالعربي ةّلمّ ّد(.م.)لّمعرفة غة
ّّفيهّ،الفصيحة ؛ّحيثّأظهرتّوالثاني ةّعمىّاألساتذةّ،مبةتوزيعّاستبانتينّاألولىّعمىّالطّ ّاوقدّتم 

ّالعربي ة ّلم غة ّممارستهم ّعمىّاآللالفصيحةّالن تائجّنسبة ّباالعتماد ّوذلك ّكحسابّ، ّاإلحصائي ة يات
ّوالمض ّالبياني ة، ّاألعمدة ّمنها ّالمنحنيات ّورسم ّالمئوي ة، ّالتكراري ةالن سب وحسابّّمعات

ّتبي ن..المنوال ّوغّت.وبعدها ّالمتحك مة، ّالعوامل ّأو ّاألسباب ّإلىّلنا ّدفعتهم ّال تي ّالمتحك مة ير
ّهذهّالم غة.ّّممارسةّأوّعدمّممارسةّ

ّاالكممات المفتاحّية:  ّاالستهالك،األمن ّالم غوي، ّالالأمن ّالم غوي ةّّلم غوي، ّالممارسة الحقل،
 الهابيتوس،ّالت داخلّالم غوي.....

 Résumé : 

Le but de cette étude, est de savoir le taux de pratique des 
étudiants de troisième année (L. M. D) pour la langue arabe, à cet effet il 
a été distribué deux questionnaires dont le premier pour les étudiants, et 
le deuxième pour les professeurs, les résultats indiquent le pourcentage 
de pratique pour la langue arabe, en utilisant les techniques de 
statistiques comme le calcul des pourcentages, et les graphes tels que 
les histogrammes,  et le calcul du mode…..et après elle nous indique les 
causes ou les facteurs commandés et non commandés qui les a poussé 
à la pratique ou non pratique de cette langue. 

Mots clé : la sécurité linguistique, non-sécurité linguistique, la 
consommation, le champ, la pratique linguistique, habitus, Interférence. 




