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 الواقع السوسيولغوي في الجزائر : مدخل

 : تمهيد -

 : تركز منظمة اليونسكو يف كل قراراهتا الرمسية ادلتعلقة مبجال الًتبية والتعليم على نقطتُت أساسيتُت مها     

 ضرورة أن يكون التعليم باللغة األصلية يف ادلراحل األوىل من التعليم. -

 1من نظام لغوي أوسع التعليمي حىت يصبح جزءً  يف النظامضرورة تعليم الطفل لغة ثانية  -

ىل حتقيقو على أرض الواقع أغلبية دول العامل يف النصف الثاين من القرن العشرين، فكل إىذا ما سعت    

ن كانت إلغة األم، و نظام تعليمي يعتمد على تعليم لغة ثانية أو ثالثة بادلوازاة مع تدريس اللغة األصلية أو ال

التواصل والتفاىم بُت  العامة من تعليم اللغات األجنبية معروفة لدى اجلميع و ىي تكريس مبدأاألىداف 

 جيابية لتحديات العودلة.سور التعاون الدويل وادلواجهة اإلعلى احلضارات ادلختلفة وتدعيم ج نفتاحواالالدول 

نتاج إىل إن ذلك يعٍت أهنا تسعى إنظامها التعليمي ف دراج لغة أجنبية يفإحدى الدول إفحُت تقرر 
حدامها ستكون إض استعماذلا يف احلياة اليومية، أشخاص ثنائيي اللغة، أي أشخاص يتعلمون لغتُت بغر 

 ألجنبية األوىل أو الثانية،اللغة األم أو اللغة األصلية أو اللغة األوىل أما األخرى فهي اللغة الثانية أو اللغة ا
الفروق  ىل حتديدإسعى ادلختصون  فقد ات اللغويةادلصطلح ىذه واقف استعماليف م اىناك تشاهب ومبا أن

، وذلذا سأقوم بإعطاء تعريفات 2صحتهاالفاصلة بُت ادلصطلحات وذلك لضمان مصداقية األفكار و 
 ...واللغة األجنبية دلصطلحات مثل اللغة األم واللغة الثانية

 
                                                           

ملكة العربية ميجل سيجوان ووليم ف. مكاي، التعليم وثنائية اللغة، ترمجة ابراىيم بن محد القعيد وزلمد عاطف رلاىد، مطابع ادللك سعود، الرياض، ادل - 1
 ، ص ف من ادلقدمة.9<<4السعودية، 

2 - Alan Davies & Catherine elder, The Handbook of Applied Linguistics, Blackwell publishing, 
Oxford, UK, 2004, p525. 
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 : مفاهيم أساسية -

 اللغة األم : 

ليو عندما إه لدنيا الناس، وىي أول ما يصغي "ىي اللغة اليت يفتح هبا الطفل عقدة لسانو منذ ظهور    

قرب الناس أاألوىل اليت يتحدث هبا الطفل مع طالق لفظة )اللغة األم( على اللغة إتناغيو أمو ولذلك كان 

قاه الطفل يف بيئتو وىي أيضا اللغة . فاللغة األم ىي أيضا اللغة األوىل ألهنا أول ما يتل1ليو وىي أمو"إ

ألن أول الشيء أصلو، وىي أيضا اللغة القومية اليت  صليةاز على األولوية حاز على األاألصلية، فمن ح

 ليو.إورغباتو يف اجملتمع الذي ينتمي  يعرب هبا الفرد عن اجتاىاتو و مبادئو

 اللغة الثانية : 

ىل أي لغة مت تعلمها بعد تعلم اللغة األوىل، بغض النظر عن كوهنا اللغة إالثانية "ديكن أن تشَت اللغة    

الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو اخلامسة. كما أننا نقصد باستعمال ىذا ادلصطلح اكتساب لغة ثانية، سواء 

دارس يف وىي كذلك اللغة اليت يتعلمها ال .2أكان ذلك يف الفصول الدراسية أو عند التعرض الطبيعي للغة"

بيئتها األصلية كتعّلم ادلهاجر اجلزائري اللغة الفرنسية يف موطنها األصلي فرنسا مثال، أو ىي أيضا اللغة اليت 

تستعمل يف وطن الدارس استعماال واسعا يف التعليم، ويف اإلدارة احلكومية، ويف رلال األعمال كاستعمال 

 ند.اللغة االصلليزية يف كثَت من الدول يف العامل كاذل

 

                                                           
 .>79، ص 4=<4اجلزائر، أمحد بن نعمان، التعريب بُت ادلبدأ والتطبيق )يف اجلزائر والعامل العريب(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -1

جامعة ادللك سعود، الرياض،  -ماجد احلمد، النشر العلمي وادلطابع : ، ترمجة4سوزان م.غاس والري سلينكر، اكتساب اللغة الثانية )مقدمة عامة( ج  - 2
 .>، ص <700
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  ّغة األجنبيةالل : 

غة األم واستعمالنا ، شلا ذكر سابقا نستنتج أن حتدثنا عن اللّ 1"ىي أية لغة تتعلمها يف بيتك أنت"  

أي مشكلة ألننا تعودنا تداول ىذه  يسببالقومية واللغة األصلية لن  دلصطلحات أخرى كاللغة األوىل واللغة

ادلصطلحات ادلتعددة وليست ادلختلفة. أما استعمالنا دلصطلحي اللغة الثانية واللغة األجنبية فيبدو من 

كيز نكتشف أن لقاء نظرة فيها القليل من الًت إبىل أهنما مصطلحان سلتلفان، ولكن تعريفهما من الوىلة األو 

اللغة الفرنسية يف اجلزائر ىي لغة أجنبية ألن اجلزائري  : فسو، ومثال ذلكىل ادلعٌت نادلصطلحُت يوصالن إ

 دارة واألعمال .اال كبَتا يف رلاالت التعليم واإللغة ثانية ألهنا تستعمل استعميتعلمها يف وطنو، وىي أيضا 

 الثنائية اللغوية: 

تبنت اجلزائر يف السنوات األخَتة منهجا تعليميا جديدا مبٍت على أساس التعليم بالكفاءات بعد أن    

عانت اجلزائر وأغلب الدول فشل منوذج التدريس باألىداف الذي تبنتو اجلزائر لفًتة طويلة من الزمن، فقد 

ة، ودتخض عن ذلك تغَتات كبَتة لبيداغوجية السائداأعادت الدولة النظر يف الطرق التعليمية والوسائل 

 مست كل نواحي النظام التعليمي، واألكيد أن تعليم اللغات األجنبية مشلو ذلك التغَت.

ختتلف أسباهبا من فًتة إىل أخرى وتتعدد مالزلها ىل يومنا عاشت اجلزائر ثنائية لغوية إ 80=4منذ سنة     

العربية واللغة الفرنسية خاصة دتتلكان حيزا معينا يف خر، لكن مع مرور الزمن كانت اللغة ىل آمن فرد إ

 استعماالت ادلواطن اجلزائري فما ادلقصود بالثنائية اللغوية؟ وماىي أنواعها؟.

                                                           
 .9;4، ص 9<<4عبده الراجحي وعلي أمحد شعبان، دور النهضة العربية للطباعة والنشر، بَتوت،  : دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلمها، ترمجة - 1
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يبدو أن مصطلح الثنائية اللغوية من ادلصطلحات ادلراوغة جدا ألن زلاولة العثور على تعريف واحد متفق 

م للثنائية اللغوية بطريقة تدعو إىل اختلف العلماء يف تعريفه"يلة، فقد عليو ولو نسبيا يبدو من األمور ادلستح

زعاج والتوتر دون أن ننسى أن ىناك علماء نفوا وجود أي حالة لغوية ديكن أن تطابق أي مفهوم للثنائية اإل

جيج" ىاحالة مثالية نادرة احلدوث، يرى " خرعض ومها وخياال، ويراىا البعض اآلاللغوية اليت يراىا الب

Hadjig  أن ضلسن تكلم السيطرة ادلزدوجة على الكالم ىي أن الثنائية اللغوية أو ما يفضل أن يسميو

أي حتكم تام يف ادلهارات اللغوية األربعة دون تعرض الشخص ثنائي  1وفهم وقراءة وكتابة لغتُت باليسر ذاتو"

ة "ىي الوضع اللغوي لشخص ما أو فالثنائية اللغوي دون أخرى،اللغة للصعوبات اليت قد تفرضها لغة 

فرادىا قدرة كالمية شليزة يف لغة أكثر شلا ىي يف تتقن لغتُت من دون أن تكون لدى أ جلماعة بشرية معنية

 .2اللغة األخرى"

يؤكدون على أنو من النادر جدا أن يتقن ن مل نقل الومهية، ألن العلماء ساطة الثنائية اللغوية ادلثالية إهنا ببإ

الواحد لغتُت سلتلفتُت بنفس درجة الكفاءة ، كما أنو من الصعب أن يتعرض ىذا ادلتكلم للغتُت  ادلتكلم

بنفس احلجم والكيفية وأن يستعملهما بقدر متساو يف الظروف ادلختلفة، فال بد دائما من وجود اللغة األم 

...و غَتىا من ادلربرات اليت ىل استعمال لغة على حساب أخرى، ومن الطبيعي أن دييل الفرد إواللغة الثانية

 جتعل من التعريفُت السابقُت تعريفُت صحيحُت علميا ومنهجيا  لكن خاطئُت واقعيا وتطبيقيا.

 : الجزائر في لغويلا الواقع -

                                                           
1
، ص 1991، 1لبنان، ط-نزار الزٌن، تعرٌب التعلٌم وتعلم اللغات األجنبٌة )مدخل الى نهضة الوطن(، شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر، بٌروت - 

262. 
2
 . 12، ص 1993، 1لبنان، ط-)دراسات لغوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة(، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت ةقٌمٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة تطبٌ - 
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 فيو ادلتفاعلة الّلغات حيث من الواقع ىذا نقسم أن فبإمكاننا،  ومعقد متعدد اجلزائر يف الّلغوي الواقع إن   

 .األجنبية والّلغات األمازيغية، اللغة من ادلنحدرة واللهجات العربية، اللغة إىل

 العربية الّلغة :  

 وليام" ويعترب  "بالثنائية"  حتديدا واجلزائر العريب ادلغرب يف واستعماذلا العربية الّلغة ارسونالدّ  يصف   

 الّلغةفهو يرى أن  العربية، اللغة وضع على ادلفهوم ىذا أطلق من أول  William Marsey" مارسي

 يف التخاطب لغة ىي اليت ادلنطوقة اللهجاتو  الكتابة بلغة تعرف اليت األدبية الّلغة" شكلُت يف تظهر العربية

األمر يظهر جليا يف رلتمعنا حيث اللغة العربية ىي لغة الدراسة  وىذا .1ة"ادلثقف وحىت الشعبية األوساط

 والتدريس واألدب و)العامية( ىي لغة التحادث والتخاطب بُت األفراد، وىي دتثل اللهجات غالبا. 

 األمازيغية الّلغة :  

 .نافع بن عقبة عهد يف مت الذي اإلسالمي العريب الفتح قبل العريب ادلغرب يف منتشرة كانت اليت الّلغة ىي

 ويف .ىذا يومنا إىل باألمازيغية تتحدث منو كثَتة مناطق بقيت ذلك ومع ومن قسم بتعرّ  الفتح ىذا وبعد

 بُت ما 1970 سنة شكلوا قد أهنم إىل نشَت حاليا باألمازيغية الناطقُت نسبة عن الدقيقة ادلعطيات غياب

 2.اجلزائري الشعب رلموع من  30% إىل  %25

 :كاآليت تصنيفها فبإمكاننا اجلزائر يف ادلنطوقة األمازيغية الّلهجات وصف أردنا وإذا

 .القبائل منطقة يف ادلنطوقة القبائلية •

 .تيبازة بضواحي ادلنطوقة الشنوية •

                                                           
1

 .40، ص2003الجزائر،  -، دار القصبة للنشر، حٌدرة1طتازورتً حفٌظة، اكتساب اللغة العربٌة عند الطفل الجزائري،   -
2
 -  Ghetas Cherifa, L’enfant Algérien et l’apprentissage de la langue arabe à l’école fondamentale, 

Université de Grenoble, 1995, p22. 
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 .األوراس منطقة يف ادلنطوقة الشاوية •

 .غرداية منطقة يف ادلنطوقة ادليزابية •

 1.التوارق منطقة يف ادلنطوقة الًتقية •

 الناطقُت جتمع ادلناطق أكثر تعترب ميزاب األوراس، القبائل، منطقة أن"" قتاس شريفة" صرحت وقد

 العاصمة إىل امتد بل ادلناطق، ىذه على يقتصر مل استعماذلا أن إىل اإلشارة جتدر ىنا، و 2ة"باألمازيغي

 .الوطن أضلاء سلتلف إىل السكان نزوح نتيجة األخرى وادلناطق

 األجنبية الّلغات :  

 بدرجات األجنبية بالدول حيتك جعلتو السياسية حداثأل عرضة اجلزائر وضمنو العريب ادلغرب كان لقد

 طالب خولة" الفكرة ىذه بينت ولقد فيو السائد اللغوي الوضع على تأثَت االحتكاك ذلذا وكان متفاوتة

 قسنطينة، تلمسان، اجلزائر، يف ادلستعملة العامية أن "تقول ذإ ولغتهم جلزائريونا كتاهبا يف "اإلبراىيمي

 من الكثَت وىران وخصوصا اجلزائري الغرب عامية أخذت حُت يف الًتكية الكلمات من الكثَت أخذت

 وكذا سبايناإل صلاأل ذوي الكولون بلغة ادلنطقة سكان احتكاك نتيجة اإلسبانية اللغة من الكلمات

 على تأثَت نفسها ولألسباب أيضا اإليطالية لغةل كان وقد اإلسبانية األىلية احلرب يف اإلسبان الجئُتال

 الّلغة أما .3"إفرادي جانب على اقتصرت قد ادلذكورة األجنبية التأثَتات أن إال اجلزائري الشرق منطقة

 الّلغوية االستعماالت على بليغ تأثَت ذلا وكان اجلزائر، فيها مبا العريب ادلغرب يف طويال رتعمّ  فقد الفرنسية،

 .ادلثقفة األسر بعض يف اليومي لتواصلل وسيلةو  للعمل، أداة الّلغة ىذه ظلت وقد فيها
                                                           

1- Ghetas Cherifa, Op cit, p22. 
2 - Ibid, P23. 
3 - Taleb Ibrahimi Khaoula, Les Algériens et leurs langues, Edition El Hikma, Alger, 1995, p22. 
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 الّلهجات العربية، فيها مبا اجلزائر يف ادلوجودة اللغوية البيئات باستعراض قمنا ادلوجز جدا التحليل هبذا   

 اجلزائرية الواليات بُت من تعتربتلمسان  والية أن وباعتبار.  األجنبية والّلغات األمازيغية الّلغة من ادلنحدرة

 اجتماعيو  تربوي ميدان : ينادلياد مجيع من اجلزائر ىي إحدى أقطابو  أشكالو، بكل التاريخ عرفت اليت

 تارخيية لظروف أو (العمل عن حبثا فيالري النزوح حصيلة ىم سكاهنا معظم أن وكما ،سياسيو  اقتصاديو 

 دلنطقة األصليُت السكان إىل باإلضافة ىذا .االستعمار أثناء حدثت اليت الداخلية اذلجرات بسبب

 الثانويات، وكثرة (اجملتمع أو العائلي احمليط يف واءة سنطقادل يف ادلوجود الّلغوي ادلزيج ىذا مامأ .تلمسان

ومتطلبات  اللغات األجنبية بُت الواقع السوسيوثقايف حول تتمحور اليت الدراسة هبذه نقوم أن ضلاول

ات ادلؤسس األسرة، .ذالتلمي =الفرد) فروعو مبختلف اجملتمع ىذا كان إذا ما دلالحظة وىذا التعليمية

 يهدد اجملتمع ىذا أن أم األجنبية اللغات وتعليم تعلم على تساعد االجتماعية والوضع االقتصادي والبيئة(

 .ادلراىق فيهم مبا لألفراد األجنبية اللغات تعلم

 : األجنبية ال لغات متعل   أهمية -

 خاصة اللغات أن على نتائجها وأسفرت الّلغة علم رلال يف جديدة نتائج إىل توصلت العلمية األحباث إن

 :يلي فيما ذلك ويظهر كبَتة أمهية ذلا األجنبية،

 .منها واالستفادة األمم وآداب الثقافات على االطالع -4

 .واحدة بلغة االكتفاء بسبب احملدود الفكر رلال توسيع  -7

 .واألفكار اآلراء دلاتب -8

 .بينهما السلمي التعايش دعائم إقامة من ديكن ذيال الشعوب بُت والتفاىم الدويل التقارب -9
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 أصبح إذ اجملاالت، سلتلف يف ادلتقدمة والبلدان ادلتخلفة البلدان بُت االتصال عملية تسهل الّلغات إن -:

 تعلمها ألن العصر متطلبات من ثقايف وتراث حضاري رصيد ذلا اليت تلك خاصة األجنبية الّلغات تعلم

 .العامل ثقافات وعلى اخلارجي العامل على االنفتاح معناه

 .ادلستويات مجيع يف القومية الّلغة ثراء -;

 .والعرقي اجلنسي والتمييز العصبية، الضيق، اإلقليمي الفكر على القضاء ->

 وتعلمها، األجنبية الّلغات مبعرفة إال يتم ال وآخر رلتمع بُت والتفاىم االتصال إن

 بُت والتفاىم التقارب يتم إذ فائدة، من العملية ذلذه دلا نظرا اجملتمعات كل تتبعو ما ىذا

 االحًتام على أسسها تقوم جديدة إنسانية حياة بناء على الكل ويعمل القارات مجيع أمم

 .ادلتبادل
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  تعليمية اللغات :أوال

 :المدخل اللغـــوي -1

 "تعليم" من علم. اظتصدر الذم كزنو "تفعيل" كأصل اشتقاؽكلمة "تعلم" جاءت على صيغة     

كسم، كمنو معلم، أم موسـو بعالمة، أكشتة،  : أحدىا علم، علم، فعلم تعٍت : "تعلم" عتا ثالثة جذكر

 : كاألعالـ : مكاف العالمة : أك العالمات على أك يف اظتعلم أك اظتعلم كاضع السيمياء : ككذلك اظتعلم

 الشارات كالرموز.

أمر باظتعركؼ، كهنى عن منكر، كعلم تعٍت يسػػر، كالتعلم اظتعرفة كالتعليم التيسَت  : كعلم تعٍت كذلك

 .1كالتذليل

العقل بعد تركيضو، كتيسَت كمن مث يعرؼ التعليم لغويا على أنو "كضع العالمات أك الشارات يف    

اظتدركسات بكثرة تذليلها، ك مداكمة تعهدىا ك قراءهتا ليسهل صعبها، كليخف حفظها فيحصل العلم الذم 

فوظيفة التعليم ىي تسهيل اظتادة التعليمية حىت يتسٌت للمتعلم استيعاهبا كذلك بطرؽ . 2ىو ضد اصتهل"

 علمية تتطور مع مركر الزمن.

 : المعنى االصطالحي -2

                                                           
1
 .870لبناف، ص -عبد اهلل العاليلي، دار لساف العرب، بَتكت : ابن منظور، لساف العرب احمليط، حتقيق - 

 .129، ص 1997اظترحلة االبتدائية، الدار اصتامعية، االسكندرية، ، تعليم اللغة العربية يف حسن عبد البارم  - 2
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، كتعٍت علم أك تعلم، Didaskeinأك  Didactiquosغريقي ترجع كلمة "التعليمية" إىل أصل إ   

ىل تسهيل التعلم عن طريق حفظ مي الذم كاف يهدؼ إمن الشعر التعل  ككانت تطلق على ضرب 

 .1اظتعلومات اظتنظومة شعرا، كاظتنظومات النحوية كالفقهية

مصطلح  استعماؿما لو عالقة بالتعليم، كقد شاع  ىليقصد بالتعليمية كل ما يهدؼ إىل التثقيف، كإ   

"الديداكتيك" تعبَتا عن "الدراسة العلمية لطرؽ التدريس كتقنياتو كألشكاؿ تنظيم مواقف التعليم اليت خيضع 

ظتعريف أك االنفعايل الوجداين اضتسي عتا اظتتعلم قصد بلوغ األىداؼ اظتنشودة، سواء على اظتستول العقلي ا

لف اظتواد، كمن ىنا تأيت تسمية . كما تتضمن البحث يف اظتسائل اليت يطرحها تعليم ؼتت2اضتركي اظتهارم"

"تربية خاصة" أم خاصة بتعليم اظتواد الدراسية )الديداكتيك اطتاص كديداكتيك اظتواد(، يف مقابل الًتبية 

 .3ليت هتتم مبختلف القضايا الًتبويةالعامة )الديداكتيك العاـ( ا

كما تعرؼ الديداكتيك على أهنا مادة تربوية موضوعها الًتكيب بُت عناصر الوضعية البيداغوجية    

عداد الوضعيات أك اظتشكالت اظتقًتحة على التالميذ قصد تيسَت كموضوعها األساسي ىو دراسة شركط إ

فرعا من فركع البيداغوجيا موضوعو التدريس.  Lalande " "الالند اعتربىا 1983. كيف سنة 4تعلمهم

تقومي كتصحيح كجتريب ك عداد إ نساين مطبق موضوعوعلى أهنا "علم إ Legendreكيعرفها "صتوندر" 

 .5االسًتاتيجيات البيداغوجية اليت تتيح بلوغ األىداؼ العامة كالنوعية لألنظمة الًتبوية"

                                                           
 .3، ص2004، دار الكتاب اصتامعي، االمارات العربية اظتتحدة، 1حتليل العملية التعليمية، ط -ػتمد الدريج، مدخل اىل علم التدريس - 1
 .5 اظترجع نفسو، ص - 2

3 - Yves REUTER et autres, Dictionnaire des Concepts Fondamentaux des Didactiques, ElMidad 
Edition, Batna, Algérie, 2011, p 83. 

 .68ص ،1994، مطبعة النجاح اصتديدة، صطلحات البيداغوجيا ك الديداكتيكمعجم علـو الًتبية م ،الفاريبعبد اللطيف  - 4
 .69اظترجع نفسو، ص  - 5
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ىل رسُت اظتهتمُت هبذا اضتقل صتأكا إف معظم الدامن صعوبات فإ نف تعريف الديداكتيككرغم ما يكت   

 : التمييز يف الديداكتيك بُت نوعُت أساسُت يتكامالف فيما بينهما بشكل كبَت، كمها

يهتم بكل ما ىو مشًتؾ كعاـ يف تدريس رتيع اظتواد، أم القواعد كاألسس  : الديداكتيك العاـ -

 .عتباراالوصيات ىذه اظتادة أك تلك بعُت أخذ خصالعامة اليت يتعُت مراعاهتا من غَت 

ين أك الدراسة، من يهتم مبا خيص مادة من مواد التكو  : الديداكتيك اطتاص أك ديداكتيك اظتواد -

 األساليب اطتاصة هبا، كديداكتيك أك تعليمية اللغات مثال.حيث الطرائق كالوسائل ك 

 : عناصر العملية التعليمية -3

اظتعلم، اظتتعلم كاظتعرفة )اظتادة اظتدرسة(، كؾتاح ىذه  : العملية التعليمية يف اظتثلث الًتبومتتمثل عناصر    

 : العملية مرىوف مبدل تفاعل ىذه العناصر بأبعادىا الثالثة

 البعد السيكولوجي )اظتتعلم(  -

 البعد البيداغوجي )اظتعلم( -

 البعد اظتعريف )اظتادة اظتدرسة(. -

 (.1علية، كما ىي موضحة يف الشكل )العناصر فيما بينها مشكلة عالقات تفا كتتدخل ىذه اظتكونات أك
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 : التعليمية واللسانيات التطبيقية -4

 : اللسانيات التطبيقية - أ

الذم بعث من  Mackeyىل "مكام" يف الفكر اللساين اظتعاصر يعود إ مصطلح التعليميةف ظهور إ   

كىنا تساءؿ أحد للحديث عن اظتنواؿ التعليمي،  Didactique ديداكتيك جديد اظتصطلح القدمي

 (Didactique des langues)"ظتاذا ال نتحدث ؿتن أيضا عن تعليمية اللغات  : الدارسُت قائال

، فهذا العمل سيزيل الكثَت من (La Linguistique Appliquée)بدال من اللسانيات التطبيقية 

ألف اضتديث عن تعليمية اللغات كاف  .1ليمية اللغات اظتكانة اليت تستحقها"الغموض كاللبس ك يعطي لتع

 مرتبط دائما باللسانيات التطبيقية ك ىي اضتقل األـ.

ـ يف 1946سنة  كيطلق عليها أيضا علم اللغة التطبيقي، "كىي حقل من حقوؿ اللسانيات، ظهر    

. كاىتم ىذا الفرع من فركع البحث 2مبشاكل تعليم اللغات اضتية لألجانب" ىتماـاالالوقت الذم ظهر 

ليم اللغة كىو ، أك علم تعWilkinsاللساين بالدراسة العلمية لتعليم اللغة األجنبية كما عرفو "كلكنز" 

 "سبولسكي" قًتحواك علم اللغة التعليمي كىو مصطلح ، أMackey" "مكام ابتعثومصطلح 

Spolsky 3لفرضيات كصياغة النظريات ء اكانت مهمة الباحث اللساين النظرم ترتكز على بنا  ذا. فإ

االستغالؿ للمعارؼ النظرية من أجل حتقيق كالتوظيف ك  ختبارالام التطبيقي ف مهمة الباحث اللغو للغة، فإ

 الغاية.

                                                           
1 - Denis Gérard, Linguistique appliquée et didactique des langues, Armand Collin, Paris, p 09. 

 .11، ص 2012دار ىومة للطباعة كالنشر، اصتزائر،  ،7ط صاحل بلعيد، دركس يف اللسانيات التطبيقية، - 2
 .23، ص 2012اصتزائر، -كالتوزيع، العلمةبيت اضتكمة للنشر ، 1نوارم سعودم أبوزيد، ػتاضرات يف اللسانيات التطبيقية، ط - 3
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 Noam "نعـو تشومسكيتأثر ىذا اضتقل من اللسانيات بنظريات العامل اللغوم األمريكي اظتعركؼ "   

Chomsky نظرية النحو الكلي، كخاصة "Universal Grammar"1 ،تفسر قدرة اإلنساف  كاليت

، كمن مث ػتاكلة توظيف 2أم لغة بشرية بغض النظر عن عرقو أك لونو أك معتقده أك ديانتو كتسابا على 

اللغوم. كيعد عقد التسعينيات من القرف  كتساباال ل الوصوؿ إىل فهم أكثر لعملية ىذه النظرية يف سبي

 عن قالن أصبح بعض الشيء حقالن مست، حيث 3حقل اللسانيات التطبيقية زدىاراالعشرين ىو عقد 

مسارات حت العديد من اصتامعات تقدـ كأصب Linguistique Théorique اللسانيات النظرية

 البحثية  للدراسات العليا اظتتخصصة باللسانيات التطبيقية كما أصبح ىناؾ العديد من اظتراكز كتكوينات

نيات التطبيقية، كمركز اليت تعٌت هبذا اضتقل كاصتمعية األمريكية للسا األكادديية كغَت األكادديية كاظتنظمات

  .كبريطانيا خاصة كابأمريكغَتىا من اظتنظمات األمريكية  بالواليات اظتتحدةاللسانيات التطبيقية 

كمن ىذه الفركع باإلضافة إىل  العلمية حقل اللسانيات التطبيقية يتقاطع مع فركع أخرل للمعرفة   

علـو الًتبية ك  Psychologie كعلم النفس  Anthropologieعلم اإلنسافاللسانيات، ىناؾ 

Science de l’éducation أك ما يسمى بالعلـو اظتعرفية اإلدراؾ ـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلذلك ػػػػػػػكك "Sciences 

Cognitives.  اظتعرفة ىذه لصاحل ل ما تنتجو فركع ػتوظيف ك)حقل اللسانيات التطبيقية(  حياكؿىو ك

  .يف كل بقاع العامل بُت البشر كتساهباكا تعلم اللغات 

                                                           
1 - Alan Davies, an Introduction to Applied Linguistics- from Prctice to Theory, 2nd edition, 
Edinpurgh University Press, Edinburgh- UK, 2007, p 37. 
2 - Danny D. Steinberg, Psycholinguistics : Language, mind, and world, Longman,28th edition, 
1982, Essex- UK, p 19. 
3 - Ibid, p 20. 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
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 : تاريخ وعوامل ظهور تعليمية اللغات - ب

الشديدة ظتنهجية التدريس  االنتقاداتاللغات تولد يف أكركبا نتيجة  ف انطالؽ اضتركة العلمية ظتيداف تعليمإ   

 : ك اليت كانت قائمة علىاليت سادت يف النظاـ الًتبوم منذ القرف العشرين، 

 على التلقُت للقواعد النحوية باعتماد اظتعارؼ القائمة على التحديات الفلسفية. االعتماد -

 .1ليواركة اظتتعلم بفعالية فيما يقدـ إسيطرة اظتعلم كليا على الدرس كعدـ مش -

كن اظتتعلم من التحكم يف اللغة، لذلك شرع يف تنفيذ خطة عمل تقـو على التقليل من تدخل اظتعلم، ك دت

 اصتي  توجهت إىل ىل الطريقة اظتباشرة اليتقق النتيجة اظترجوة منها. فعمد إال أف ىذه األىداؼ مل حتإ

يف حركهبم  ب اليت سيتصلوف هبااألمريكي بقصد تعليمهم اللغة اليت سيتحاكركف هبا بشكل مباشر مع الشعو 

 .كغزكاهتم

 لذلك عرفت ىذه الطريقة تصورات جديدة بفضل نتائج البحوث اللسانية اظتعاصرة.

 : دتثلت عوامل ظهور حقل تعليمية اللغات فيما يلي   

 تزايد اضتاجات كالدكافع الفردية كاصتماعية لتعلم اللغات كتعليمها. -

 .كاالتصاؿاإلعالـ جيا علـو التقدـ الذم حتقق يف غتاؿ تكنولو  -

                                                           
 .23، ص 2008/2009ربيعة بابا حاج، مالمح تعليمية اللغة عند ابن خلدكف، رسالة ماجستَت، جامعة كرقلة،  - 1
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مها كعلماء اللغة كعلم مبسائل تعلم اللغة كتعلي اىتمتظهور فرؽ حبث متعددة التخصصات  باإلضافة إىل

ًتبية، ىذه العلـو كقفت كراء تطور تعليمية اللغات يف العقود األخَتة من القرف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال كاالجتماعالنفس 

 .1ذه العلـو مبا فيها فركع علم اللغة كعلـو الًتبيةػتعليمية اللغات ىي ذترة تالحم ىاظتاضي، كالنتيجة أف 

التدخل بكيفية معنوية يف غتاؿ  لقد كضعت تعليمية اللغات فرضية تقوؿ أنو بإمكانناكعمػػوما "      

 .2اللغة األجنبية" اكتسابكتعلمها خاصة يف اللغة  اكتساب

لغة أجنبية يف ظركؼ كأعمار ؼتتلفة مع اظتعرفة  اكتساباؿ تعليمية اللغات أنو بإمكاننا كتدؿ األحباث يف غت

أك تعلم  اكتسابالسائد بأف  االعتقادفهذا ينفي  .3اظتسبقة كالكاملة للغتنا أك حىت كؿتن منارس اكتساهبا

 اللغات يكوف أكثر فاعلية يف سنوات العمر األكىل.

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Rod Elis, Second language aquisition, Oxford University Press, Oxford,2003, p 5. 

 .49، ص 2009األردف، –، عامل الكتب اضتديث، اربد -دراسة حتليلية تطبيقية–سعيدة كحيل، تعليمية الًترتة  - 2
3- Moshé Starets, Principes linguistiques en pédagogie des langues, Les presses de l’université Laval, 
canada, 2008, p64. 
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 : تعلم اللغــات نظريات : ثانيا

 : النظرية السلوكية -1

كازدىرت مع "بلومفيلد"  De saussureبدأت ىذه النظرية مع العامل اللغوم اظتشهور "دم سوسَت"    

Bloomfield  يقي اظتلموس، مث ترل دراستها يف رل دراسة اظتادة اللغوية باعتبارىا الشيء اضتقػػىي تك

 .Response 1ك"االستجابة"  Stimilus" يف ضوء " اظتثَت سلوكي يؤكد أف أم فعل ال يفهم إال طارإ

ريتو اظتسماة "اظتلكة اللسانية"، ىل نظق كإ727دتتد جذكرىا عرب التاريخ إىل العالمة ابن خلدكف اظتتويف سنة 

 : كاليت تقـو على أسس ثالثة

 .2أف السمع أبو اظتلكات اللسانية : أكعتا

ررة يف ػػػػػػػأف تصَت ملكة متق كتلك العبارة فعل لساين، فالبد ف اللغة "عبارة اظتتكلم عن مقصوده.إ : ثانيها

 .3العضو الفاعل  عتا ك ىو اللساف"

 

                                                           
 .19ص ،1995دار اظتعرفة اصتامعية، االسكندرية،  قي كتعليم العربية،عبده الراجحي، علم اللغة التطبي - 1
 .598ص، 2007خلدكف، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت  ابنمقدمة ، عبد الرزتن ابن خلدكف - 2
 .598اظترجع نفسو، ص  - 3
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  النحو الذم ىو علم صناعة االعراب.إف تربية اظتلكة ال حيتاج إىل : ثالثها

اظتثَت كاالستجابة كما لية السلوكي القائم أساسا على آلمنحى ترتكز ىذه النظرية على اظترجعية اظتعرفية ل   

" بلومفيلد"ك Skinner "سكينر"، Watson "كاطسن" : مألوؼ عند السلوكيُت أمثاؿىو شائع ك 

Bloomfield  1924بتداء من سنة كالسلوكية. كقد ظهرت ىذه النزعة إيف غتاؿ الدراسات اللسانية ،

كجود نظرية سلوكية تبٌت  إلمكانيةاألكلية اليت ىيأت األرضية  Watson "كاطسن"أم منذ ذاعت أحباث 

 : أساسا على

 اظتالحظ دكف سواه. ضركرة حصر علم النفس التجرييب يف دراسة السلوؾ -

 ك الظاىر.اظتالحظة اظتباشرة للسلوؾ البُت أالًتكيز على  -

 1اف التجربة.كالنظريات اظتعرفية من ميد االستنباطيةإقصاء اآلراء العقلية كاألساليب  -

اللغة خاصة عند الطفل  اكتسابعمال حبثيا يتعلق بعملية  SKinner يف ىذا اجملاؿ قدـ "سكينر"   
من أنواع السلوؾ  غَتهف اكتساب اللغة كتعلمها ىو نوع من أنواع السلوؾ الشفاىي ال خيتلف عن حيث إ

                                                           
 .92ك 91ص، 2012، اصتزائر، 2ط، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، "حقل تعليمية اللغات" دراسات يف اللسانيات التطبيقيةأزتد حساين،  - 1
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كاطتطأ. كبذلك حتولت اللغة اىل غترد نوع األخرل، اليت يكتسبها الفرد من خالؿ اطتربة كالتجربة كاحملاكلة 
 1من أنواع السلوؾ السمعي الشفاىي.

، كأغفل ما قد حيدث بُت اظتثَت اللغة لثنائية اظتثَت كاالستجابة Skinnerهبذا التفسَت أخضع "سكينر" 
 االستجابة من تفاعالت.ك 

لسلوكية خاصة الذم تأثر بالنظرية ا Bloomfieldالتيار السلوكي اللساين بزعامة "بلومفيلد"  نشأ   
 ىي األفكار اليت تعامل هبا علميا مع الظاىرة اللغوية.ك  A. Weissأفكار "أ. كايس" 

كية ف اظتطلع على الطريقة اليت صاغ هبا "بلومفيلد" نظريتو السلوكية جيد أف تطبيقو ظتبادئ الفلسفة السلو ك إ
بقدر امتثالو معاداتو للمنهج اللغوم النفسي ك  صرامتو يف ليا صارما بقدرعلى ظواىر اللغة كاف تطبيقا آ
 positiviste .2لنزعة الدراسة اللسانية الوضعية 

 : على دعامتُت أساسيتُت Bloomfield يرتكز التفسَت السلوكي للظاىرة اللغوية عند "بلومفيلد"   

مكانية مي اظتثَت كاالستجابة. كالثانية إعلى مفهو  اكتساب كتعلم اللغة تفسَتا بناءن  مكانية تفسَتاألكىل ىي إ
 بالكالـ بناء على اظتواقف اليت حيدث فيها مبعزؿ عن العوامل الداخلية.التنبؤ 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يصنف سلسلة التعاقب اظتتمثلة ف Bloomfieldبناء على ىذا التصور حاكؿ "بلومفيلد" 
 يف ( يف اظتمارسة الفعلية للظاىرة اللغوية على شكل تعاقب ثنائي بُت شخصُتاستجابةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػثَت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)م

من الثاين، مث  استجابةيقتضي  اخر بالتناكب، حبيث يصبح كالـ األكؿ مثَتن حالة مواجهة يكلم أحدمها اآل
  3من األكؿ، كىكذا تتكوف سلسلة الكالـ. استجابةيقتضي ا الثاين مثَتن  استجابةتصبح 

 : األفكار الرئيسية عتذه اظتدرسة -

 : اظتدرسة السلوكية على غتموعة من األفكار الرئيسية تعتمد   
                                                           

 .92ك 91اظترجع نفسو، ص  - 1
 .147، 146، ص 2001"دراسة حتليلية ابستمولوجية"،دار القصبة للنشر، اصتزائر،  الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية - 2
 .94ص  اظترجع السابق، أزتد حساين، - 3
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 : اظتثَت كاالستجابة : أكال

 انعكاساالعاطفية  تعد كل أشكاؿ السلوؾ اظتعقدة اليت تتطلب االستدالؿ اظتنطقي كالعادات كردكد األفعاؿ

كقياسو. فنحن نستطيع أف نغَت اجتاىات اظتتعلم )الطفل  للتفاعل بُت اظتثَت كاالستجابة الذم ديكن رؤيتو

 ليو.ق غتموعة من اظتثَتات اليت تقدـ إخاصة( عن طري

ذا إ ذا استطعنا حتديد اظتثَت الذم ينتج عنو استجابة معينة نستطيع التنبؤ بسلوؾ الفرد بعد ذلك، فإنناكإ

 1 تحكم يف اظتثَت نستطيع أف نتحكم يف سلوؾ الفرد.استطعنا ال

 : كىناؾ نوعاف من االستجابات

 ظاىرة كىي اليت حتدث يف كجود مثَت. استجابة - أ

منبعثة كىي اضتركة اظتنبعثة من الكائن اضتي. ختتلف عن االستجابة الظاىرة الناجتة عن  استجابة - ب

 2االستجابة االجرائية. ىذا النوع باسم Skinnerكجود مثَت. كقد شتى "سكينر" 

 كىو نوعاف االشًتاط : ثانيا

 اجديدن  اىو شكل من أشكاؿ التعلم، يثَت فيو مثَتن  : االشًتاط االستجايب أك الكالسيكي - أ

 ف يهرب الغزاؿ عندما يشم رائحة الصياد.أ استجابة قددية، :

جديدة ناجتة استجابة االشًتاط االجرائي ىو كذلك شكل من أشكاؿ التعلم يتم فيو اكتساب  - ب

شباع حاجة معينة عند الفرد. كلقد قاـ بتطوير ىذا النوع من االستجابات عامل النفس عن إ

                                                           
 .122، ص 2006، عامل الكتب، القاىرة، 2عبد اجمليد زيتوف، التعلم كالتدريس من منظور النظرية البنائية، طحسن حسُت زيتوف، كماؿ  - 1
 .122اظترجع نفسو، ص - 2
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. كيعتمد ىذا النوع من التعزيز كدعامة أساسية يف تشكيل 1938عاـ  Skinner "سكينر"

ندما نكوف يف حالة عط  ع : مثاؿ على ذلك .سليب كإجيايب . كىناؾ نوعاف من التعزيزالسلوؾ

حصلنا عليو عقارب الساعة لنحصل على اظتاء. فإذا تدفق اظتاء ك ندير الصنبور يف اجتاه معاكس ل

 1خر.ر ىذه احملاكلة مرة أخرل يف كقت آنكر 

 تعديل السلوؾ : ثالثا

  : سنعرض يف ستس خطوات ما ديكن فعلو لتجهيز برنامج تعديل السلوؾ

 كضع األىداؼ اظتتعلقة بالسلوؾ. -1

 التعزيز اظتناسب. حتديد -2

 نتقاء االسًتاتيجيات اظتناسبة لتغيَت السلوؾ.إ -3

 تسجيل النتائج.حتقيق اإلجراءات اظتتفق عليها ك  -4

 2ذا احتاج الفرد ىذا.تقييم التقدـ كتعديلو إ -5

السلوؾ ىو أحد أىم األسس اليت تعتمد عليها النظرية السلوكية، حيث اعتمادا على مبدأ اظتثَت  فتعديل

 كاالستجابة ديكن تعديل السلوؾ من خالؿ كضع اطتطوات الالزمة لذلك. 

 : النظرية المعرفية -2

                                                           
 .123، 122حسُت زيتوف، كماؿ عبد اجمليد زيتوف، اظترجع السابق، ص - 1
 .123اظترجع نفسو، ص  - 2
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عند الطفل، يف غتاؿ تفسَت تعلم اللغة  Piaget " واليت جاء هبا "بياجي باألفكارتتعلق ىذه النظرية    

 .فنمو اظتعرفة لديو حدث نتيجة دتكنو من التكيف كالتالـؤ مع البيئة، لذا فهي نظرية قائمة على مبدأ الذكاء

  : عريف اظتعرفةت -أكال

ثار اطتربات اظتًتسبة يف العقل نتيجة للربط بُت اظتعلومات البصرية كغَت البصرية، كمكاف ىي غتموعة آ   

اليت ىي مبثابة اظتخزف الدائم ظتعلوماتنا اظتتصلة بالعامل كالبيئة اليت ؿتيا  1الطويلة اظتدل،اظتعرفة ىو الذاكرة 

 2فيها.

 : مرتكزات النظرية اظتعرفية -ثانيا

 : برزىاأ ترتكز النظرية اظتعرفية باعتبارىا نظرية يف التعلم اظتعريف على غتموعة من االفًتاضات األساسية   

 عادة األفكار كاطتربات السابقة كتكوين أفكار جديدة.التعلم إيتضمن  -

 حيدث التعلم عندما يقـو اظتتعلم مبعاصتة اظتعلومات. -

 3لكي حيدث التعلم جيب على الفرد دتثيل اظتعرفة اصتديدة يف صورة بنيات معرفية. -

 بدكف االستعداد الكايف رمبا ال يتم التعلم أك يكوف غَت فعاؿ. -

 بدرجة كبَتة على  تنظيمو االدراكي للموقف الذم يوجد فيو.ما يتعلمو الفرد يعتمد  -

 ذا انتبو للخربات اصتديدة كربطها باطتربات القددية.ظتتعلم أف جيعل التعلم ذا معٌت، إيستطيع ا -

 حسن ألفة مع اظتوضوع الذم يقدمو.تتغَت معرفة اظتتعلم عندما يكوف أ -
                                                           

 .138اظترجع نفسو، ص  - 1
 .52، ص 1999قضايا يف تعليم اللغة كتدريسها، اظتكتب العريب اضتديث، االسكندرية، حسن عبد البارم، - 2
 .133حسن زيتوف ك كماؿ زيتوف، اظترجع السابق، ص  - 3
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توافر البنية اظتعرفية االزمة، اليت توفر استعدادا ذىنيا حتدد درجة االستعداد القبلي للمتعلم من خالؿ  -

 1ثرائها.دؼ تعديل البنية أك توسيعها أك إللتفاعل مع اطتربات اصتديدة هب

 : على ما يلي Piagetكقد أكد "بياجيو" 

 أف التطور العقلي يكوف نتيجة تفاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئية. -

نفصلتاف كل منهما عن األخرل، فالتعليم يستخدـ التطور العقلي كلكن ال أف عملية التعلم كالنمو م -

 يشكلو.

على مبدأ االستعداد، مبعٌت أف البيانات  Piagetأف النضج يسبق التعلم ك لذلك أكد )بياجيو(  -

 عند اظتستول الفعلي لتطور الطالب.كاظتعلومات اظتدخلة البد أف تكوف 

ىناؾ عمليتاف معرفيتاف أساسيتاف يف التقدـ من مرحلة  Piaget" كيف ظل نظرية التطور عند "بياجيو

 Accommodation.2  كالتكيف Assimilationألخرل مها التمثل 

ىل خربات مألوفة ، كالتمثل كحده أك التمثل إعملية تغيَت اطتربات اصتديدة  (Assimilation) "فالتمثل

يت من شأنو أف يشوه اطتربة اصتديدة... أما اظتالءمة )التكيف( فهي عملية االنتباه ال بدكف مالءمة )تكيف(

بصورة مستقلة عن اطتربات السابقة. كاظتالءمة بدكف التمثل قد تؤدم اىل ختتص كلية بالتجربة اصتديدة ك 

  .3نتائج خاطئة.."

 : النظرية اللغوية -3

                                                           
 .134اظترجع نفسو، ص  - 1
 136اظترجع نفسو، ص  - 2
 . 284، ص 1983اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت،  علي حسُت حجاج، : ، تررتة-دراسة مقارنة– نظريات التعلممصطفى ناصف،  - 3
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شاط ينهض بو نسانية أكرب ناللغة اإل ًتل أفف  Chomsky"تشومسكي"  ميدأظهرت على "   

عن طريق  ىذه اللغة ال -طبيعة–جيب الوصوؿ اىل  ، كمن مثلإلنسافاألكىل  -اطتصيصة–نساف، كىي اإل

، -السطح–نسانية الكامنة اليت ال تظهر على دة اظتلموسة الظاىػرة أمػامنا كإمنا عن طريق القدرات اإلاظتا

للغة، كىي نساف "قدرة" على اباعتبار أف لدل كل إ1."اللغوية -طرة الف-ىل دراسة كمن مث كاف التوجو إ

س رتيعا بطبيعة اضتاؿ، كمن ىنا نساف، كىذه القدرة البد أف تكوف كاحدة من الناقدرة فطرية تولد مع اإل

كىذه القدرة  Universals  ف "بالكليات" اللغويةا يعرؼ اآلف اللغات تتشابو يف أشياء كثَتة أساسية ؽتفإ

ال ديكن أف تكوف استجابة ظتثَت كإال كانت نشاطا "آليا"، كإمنا لغة نسانية اللغة تؤكد أف اللغة اإلعلى 

رتال ال تنتهي عند حصر، كمن تتكوف من عناصر ػتدكدة ديكن حصرىا لكنها تنتج  Creativeبداعية إ

 2.ف اإلنساف ينتج كل يـو مئات من اصتمل مل ينتجها من قبلمث فإ

 : مرتكزات النظرية اللغوية - أ

 : نظريتو التحويلية التوليدية على فرضيتُت مها Chomskyبٌت "تشومسكي" 

 فكرة الفطرية اللغوية، دتثل حجرا أساسا يعتمد عليو اظتبٌت كلو. -1

، ةالكلية الشمولية العاظتية، اليت تقـو بضبط اصتمل اظتنتجة كتنظيمها بقواعد كقوانُت لغوية عام -2

مث يقـو مبلئها بالتعابَت  نسافكلم تتساكل مع البشر، تولد مع اإلاصتمل اليت ينتجها اظتت ختضع عتا

 3اللغوية من اجملتمع الذم يعي  فيو.

                                                           
 .19، ص 1995، عبده الراجحي، اظترجع السابق - 1
 .20اظترجع نفسو، ص - 2
 .56ص ، 1984، جدة، 1، عامل اظتعرفة للنشر كالتوزيع، ط -منهج كتطبيق–خليل أزتد عمايرة، يف ؿتو اللغة كتراكيبها  - 3
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كاألداء  Competenceالكفاءة كقد ترتب على ىاتُت الفرضيتُت فرضية أخرل تربز يف مصطلحي 

Performenceتاج عدد ىائل من اصتمل قدرة على إنالسامع ال-الؾ اظتتكلمتكوف يف امت ، فالكفاءة

من عدد ػتدكد من الفونيمات الصوتية، كالقدرة على اضتكم بصحة اصتمل اليت يسمعها من كجهة نظر 

اظتنتجة اليت تبدك يف  .أما األداء فهو الكالـ أك اصتمل1ؿتوية تركيبية...ذلك كلو يتم بعمليات ذىنية داخلية

لية خاضعة للقواعد كالقوانُت اللغوية...فاألداء ىو الوجو الظاىر تنتظم يف تراكيب رتُ  مورفيماتفونيمات ك 

 .2تاـ تطابق وجو قد ال حيصل بينو كبُت الكفاءةاظتنطوؽ للمعرفة الضمنية الكامنة باللغة، ك لكن ىذا ال

 : هباتُت الفرضيتُت فرضيتاف أخرياف مها تكقد ارتبط

فالبنية العميقة ىي األساس الذىٍت اجملرد ظتعٌت معُت، يوجد يف  : يةالبنية العميقة كالبنية السطح -

 الذىن كيرتبط بًتكيب رتلي أصويل يكوف ىذا الًتكيب رمزا عتذا اظتعٌت كجتسيدا لو.

 يشرح اظتدرس الدرس بطبشورة يكتب هبا على السبورة.: مثل

ىذه اصتملة اظتنطوقة تتكوف يف األصل من ثالث رتل أصولية، جتسد كل كاحدة منها معٌت عقليا يف  فإ

 : ذىن اظتتكلم، كىذه اصتمل ىي

 يشرح اظتدرس الدرس.

 يكتب اظتدرس بطبشورة .

 يكتب اظتدرس على السبورة.

                                                           
 .57نفسو، ص  اظترجع - 1
 .58خليل أزتد عمايرة، اظترجع السابق، ص - 2
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السبورة، الطبشورة(، كىذه دتثل يف غتموعها عالقة بُت نقاط رئيسية )اظتدرس، الدرس، ىذه اصتمل الثالث 

 ىي البنية العميقة.

 .1البنية السطحية ىي جتسيد للبنية العميقة بكلمات متتابعة منطوقة -

م اصتمل من جهة، كعلى اضتكتاج ز ىنا فرضية حدس الباحث للوصوؿ  إىل نية اظتتكلم القادر على إنكترب 

 .2كقوانينها استنتاج قواعد اللغة بصحة أك خطأ ما يسمع، ليتوصل إىل

ما ارتبط كمن ىنا نستنتج أف نظرية تشومسكي قامت على تعالق فرضيتُت، كما ترتب عن ىذا التعالق، مث 

 ىل فرضية قامت عليها النظرية.على ىذا التعالق، ليصل إ

اللتاف ترتب عنهما فرضييت )الكفاية كاألداء( اللتاف  لذا قامت على تعالق فرضييت )الفطرية كالشمولية(

 ىل فرضية اضتدس، اليت قامت عليها نظريتو.العميقة كالبنية السطحية( ليصل إ بطتا بفرضييت البنيةارت

 : خصائص النظرية اللغوية - ب

 : اؿ خصائص ىذه النظرية فيما يليديكن إرت

 أف ىناؾ حقيقة عقلية تكمن ضمن السلوؾ. Chomsky يرل تشومسكي -1

 بقواعد معينة.خيفي كل أداء فعلي للكالـ كراءه معرفة ضمنية  -2

ىذا االجتاه، ىي تنظيم عقلي فريد من نوعو، فهي مظهر عقلي يستمد نسانية، يف نظر اللغة اإل -3

 حقيقتو الواقعية من حيث اعتبار اللغة أداة للتعبَت كالتفكَت.

                                                           
 .59، 58اظترجع نفسو، ص  - 1
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يستطيع الطفل عن طريق انتقاء النظاـ القواعدم اطتاص بلغتو األـ، أف يظهر نوعا من االبداع  -4

تراكيب جديدة مل يسمعها من قبل، ك يف فهم الًتاكيب اليت يستخدمها األخركف يف استعماؿ 

 حىت ك اف كانت جديدة غَت مألوفة يف ػتيطو.

ف اللغة مهارة مفتوحة غَت مغلقة، كل من يكتسب ىذه اظتهارة يكوف بإمكانو انتاج رتل مل إ -5

 يسبق لو استخدامها كشتاعها كفهمها فهما جيدا.

ستجابة نظرية قاصرة يف نظر تشومسكي، ألهنا دائرة مغلقة، لذلك ال ديكن عتا نظرية اظتثَت كاال -6

 .1أف تقدـ التفسَت الكايف لالستعماؿ الفعلي للغة

 معاصتة يف اظتفهومي جهازىا قصور عتا بدا كل ما نظريات   عن تبحث تظل   الل غات تعليمي ة أف   صحيح   

 اليت التطبيقات فائضُ  أحوجها ككل ما بالل غة اظترتبطة الًتبوي ة كالقضايا التعليمي ة اظتشكالت من الطارئ

 ؼتتلفة عوامل ارتياد رك ادىا من يستدعي كل و فهذا: كيعزِّزىا يؤصِّلها نظرم   رصيد   إىل كىناؾ ىنا جُترل

  اظتناسبة. بالنظرية اإلمساؾ إىل للتوص ل
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ظلت اللغة على مر العصور مرتبطة بفكرة التواصل والتعبَت عن األفكار وادلشاعر، والوسيلة اليت ال ديكن    

االستغناء عنها، فهي تؤثر و تتأثر بالثقافات داخل اجملتمع دبؤسساتو كاألسرة واجلماعة وادلدرسة 

 واجملتمع لتبياف مدى التأثَت والتأثر بينها.  وغَتىا...لذا كاف من الضروري ربديد مفاىيم اللغة والثقافة

  مفاهيم أساسية : أوال

 : اللـــــغة -1

شلا ال شك فيو أف موضوع اللغة متشعب ومتشابك، نظرا لعالقة اللغة بعلـو متعددة كعلم النفس وعلم    

موضوع البحث، سأكتفي بذكر أىم التعريفات  وللضرورة ادلنهجية اليت يقتضيها ...واألنثروبولوجيااالجتماع 

 وادلفاىيم اليت زبدـ ىذا البحث ادليداين، خاصة تلك اليت توضح عالقة اللغة باجملتمع.

مجع التعريفات و أمشلها  حيث سبق فيو غَته من العلماء رغم الفًتة إف تعريف ابن جٍت للغة ىو أ   

ؼ اللغة بأهنا "أصوات سائل البحث ادلعتمدة يف فًتتو، فقد عر  الزمانية وادلكانية اليت كاف يعيشها وطبيعة و 

 .1هبػػػػػػػػا كػػػل قـو عن أغراضهم" يعب  

ىم قانوف من قوانُت اللغة و "نعٍت بو أف اللغة يف عمق نظرة ابن جٍت للغة فقد ضمنو أيبُت ىذا التعريف 

فكلمة  ،اجتماعية"عتبارىا ظاىرة ..ومن مث ديكن فهمها بااالجتماعي.جوىرىا شكل من أشكاؿ السلوؾ 

.  قـو اليت وردت يف تعريف ابن جٍت تعٍت اجملتمع دبعناه احلقيقي اليـو

                                                           
 .78، ص 1،،1،0، ط1ابو الفتح عثماف بن جٍت، اخلصائص، ربقيق عبد احلميد اذلنداوي، منشورات زلمد علي بيضوف، دار الكتب العادلية، مج - 1
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ف "اللغة يف ادلتعارؼ عليو ىي عبارة ادلتكلم عن مقصوده، وتلك ويف تعريف آخر للغة يعلمنا ابن خلدوف بأ

رة يف العضو الفاعل ذلا وىو فادة الكالـ، فال بد أف تصَت ملكة متقر  ارة فعل لساين ناشئ عػػن القصد بإالعب

 .1اللساف، وىي يف كل أمة حبسب اصطالحاهتم"

نساف عن غَته من ادلخلوقات للتعبَت عن ريفُت، ظاىرة صوتية يتميز هبا اإلذف،  من خالؿ التعفاللغة إ

من ي يف كل أمة حبسب اصطالحاهتا، فاللغة مقاصده وأفكاره، وال تشًتؾ كل األمم يف لغة واحدة، وامنا ى

س نساف خارج احلقل اللغوي، كما ال يتصور وجود اللغة دوف أناصميم اإلنساف "فال ديكن التعرؼ على اإل

 .2نسانية بدوف اللغة..."يتكلموهنا )فاللغة( من كياف اإلنساف، فال إ

ليو فخر صاحلو، وىذا ما ذىب إقيق منساف للغة، حلاجتو دلن يعيش معو ويشاركو يف ربوجاءت حاجة اإل
بل ال نساف الواحد وحده ال يستقل جبميع حاجاتو األلفاظ أف اإل"السبب يف وضع  : الدين الرازي يف قولو

احلركات أو اإلشارات أو النقوش أو ال باألسباب، كبد من التعاوف، وال تعاوف إال بالتعارؼ، وال تعارؼ إ
 .3عمها األلفاظ"وأفيدىا وأزاء ادلقاصد، وأيسرىا، ألفاظ توضع بإ

ورغباتو، والفرد عاجز واللغة البشرية دوف منازع ىي الوسيلة األكثر فعالية وصالحية لتحقيق مصاحل الفرد    
، ألف 4ال دبقتضى نوع من التعاقد بُت عناصر اجملموعة البشرية الواحدة"عن خلقها وإجيادىا "فهي ال توجد إ

 ومعانيها توضع وفق ما اتفقت عليو اجلماعة.األلفاظ 

                                                           
، 1591لقاىرة، ابن خلدوف عبد الرمحن، ربقيق زلمد بن تاويت الطنجي، التعريف بابن خلدوف ورحلتو غربا وشرقا، مطبعة جلنة التأليف والًتمجة والنشر، ا - 1

 .191ص 
 .15زلمد عزيز احلبايب، تأمالت يف اللغو واللغة، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ص  - 2
، ص 1557، 1، ط1ادلزىر يف علـو اللغة، ضبطو وصححو ووضع حواشيو فؤاد علي منصور، دار الكتب العادلية، بَتوت، ججالؿ الدين السيوطي،  - 3

43. 
 .05، ص 1579فرديناند دي سوسَت، دروس يف اللسانيات العامة، ترمجة زلمد الشاوش وزلمد عجينة وصاحل قرمادي، الدار العربية للكتاب، تونس،  - 4
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قصة حي بن يقضاف  الدخوؿ يف قانوف اجلماعة، ولعل  ادلباشر خلروج الفرد من فرديتو و وتعد اللغة السبب    

دل يتمكن ذلك  إذ كتساب الفرد صفة اجلمعية،ا هي تبُت حقيقة اللغة ودورىا يف ادلعروفة تنقل ىذا ادلعٌت، ف

ا بنو جنسو واليت ربقق لو دا عن عادل اجلماعة البشرية أف تكوف لو اللغة اليت ينطق هبالطفل الذي عاش بعي

ذ ىي األداة الوحيدة اليت سبكن الفرد من م مع اجلماعة، يقوؿ سباـ حساف "إنسانية وسبكنو من التأقلصفة اإل

جتماعية، غَت عادل بكل الدخوؿ يف نطاؽ اجملتمع الذي يعيش فيو، ولوال اللغة لضل الفرد حبيس العزلة اال

وبعد أف يكتسبها يصبح قادرا على مشاركة ىذه  1ما جيري حولو من األحداث الفردية واالجتماعية"

 اجلماعة  خصائصها وتصوراهتا.

أف اللغة ظاىرة اجتماعية مستقلة عن وجود األفراد   Antoine Meillet "نطواف مايييؤكد "أ  

وسابقة عليهم، فهي تفرض وجودىا عليو حيث يكتسب من خالذلا التصورات اجلمعية للجماعة، وعن 

 .2طريقها يتحقق الوعي اجلمعي

 فالبيئة االجتماعية ىي احلاضن الشرعي للغة، فهي ترتبط هبا ارتباطا وثيقا، وتتشكل وتتميز عن طريق   

ىذه العالقة وىا و مُ ية اليت يعيش يف ظلها متكل  الظروؼ اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياس

 الالزمة واجلدلية بُت اللغة واجملتمع ذبعل الفرد رلبا على امتالكها ليسهل  عليو تشكيل كل أمناط العالقات

ر االجتماعي، أي اجملتمع ذاتو، ال يعتب االطا "إذ االجتماعية، فهي أساس التفاىم والتفاعل داخل اجلماعة

ا ىو نسق من اس كبقية معينة ويف مكاف زلدد، إمنيف منتهى البساطة رلرد احلدث التجرييب حيث يعيش النو 

ف دل نقل دبجملها، يستخدـ يف صلب ادلؤسسة... ىذه العالقات إالعالقات ادلستقرة والثابتة وادلتجذرة 

                                                           
 .17، ص 1،،0، 3اللغة بُت ادلعيارية والوصفية، عادل الكتب، القاىرة، طسباـ حساف،  - 1
 .01، ص،،،0، 0روي ىيغماف، اللغة واحلياة و الطبيعة البشرية، ترمجة داود امحد السيد، عادل الكتب، القاىرة، ط - 2
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ليها أيضا ، دلا تؤديو همة، فاجملتمع ككل متكامل حباجة إحاجة الفرد للغة ضرورية وم ذا كانت. وإ1اللغة"

 اللغة من وضائف ال يستهاف هبا.

  : الثـــــــــقافــــــة -2

"ال أعرؼ كم من مرة سبنيت أين لو دل أمسع هبذه   Raymond Williams  "راديوند ويليامز"قاؿ    

يصبح أكثر مشوال مع مرور الوقت، حيث "فمن فالحة و ألف مفهـو الثقافة أخذ يتسع  2الكلمة اللعينة"

ذل ادلعٌت السوسيولوجي يف اللغة الفرنسية احلديثة ىناؾ من عٍت يف اللغة الفرنسية القددية، إاألرض كما كاف ي

 . 3غَت شك فرؽ شاسع"

للثقافػة  Taylor "تايلورنثربولوجي البيطاين "األ "بدأت ادلرحلة االجتماعية دلفهـو الثقافة مع تعريػف    

ا ذلك الكل ادلرك ب الذي يشمل العقائد والفن واألخػالؽ والقانوف والعرؼ وكل القدرات  الذي عر فػها بأهن 

 اآلخر نًتبولوجي األمريكياأل وكما يؤكد .والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنساف بوصفو عضوا يف اجملتمع

أف  الثقافة ىي التشكيل اخلاص بالسلوؾ ادلكتسب ونتائػج السلوؾ  Ralph Linton "رالف لينتوف"

ز كذلك فهي تتميػ   االكتسابباإلضافة إذل طابع  ،4"نةالذي يشًتؾ مجيع أفراد رلتمع معُت  يف عناصره ادلكو  

ا فات ديك  ل يف رواسب ثقافية أو سلل  اليت تتمث   باالستمرارية "العمليات الذىنية واألفكار ن تعريفها على أهن 

يف وقت من األوقات وال يزاؿ  لوؾ وادلعتقدات القدديػة اليت كانت سائدة يف اجملتمعوالعادات وأمناط الس  

بعد أف انتقل من حالتو القددية إذل حالة جديدة زبتلف فيها الظروؼ   ،ك هبااجملتمع حيافظ عليها ويتمس  

                                                           
 .174، ص 1557علي شتا السيد، علم االجتماع اللغوي، مركز االسكندرية للكتاب، مصر،  - 1
 .،0،1، بَتوت 1طوين بينيت وأخروف، ترمجة سعيد الغامني، معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع، مركز دراسات الوحدة العربية، ط - 2
 .،4، 1،،0، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، 1عبد الغٍت عماد، سوسيولوجيا الثقافة ادلفاىيم واالشكاليات...من احلداثة اذل العودلة، ط - 3
 .159-153، ص 9،،0، ادلركز الثقايف العريب، لبناف، 1ميالد زكي، ادلسألة الثقافيػة يف ظل بناء نظرية فن الثقافة، ط - 4
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ذل ظهور تلك األفكار و العادات ة األوذل اليت أد ت يف األصل إا كانت عليو يف احلالكل االختالؼ عم  

ادلقصود بالرواسب الثقافية ىو استمرار بعػض العػادات والتقاليد كمخل فػات من " دبعٌت أف   1."ادلعتقداتو 

ىو فقػداهنا لوظيفتها وفائػدهتا ومعنػاىا ومع ذلك يبقى  Taylor "تايلور"وأىم ما ديي ػزىا حسب  ،ادلاضي

ا مستمدة من أطر سوسيوثقافيػة، وىذا ما ذىب إليو   Huel"ىويل" العادل الَتيطاين ذلا سلطػة التأثيػر ألهن 

ا ادلرك   ت وظيفتها األصليػة دبرور الزمػن حبيث أصبح استعػماذلا رلر  حيث أك د أهن  د اتفاؽ بػات الثقافيػة اليت تغَت 

فيفة على رات الط  فهي عناصر تعكس ثقافػات قددية استمرت إذل الوقت احلارل مع بعض التغيػ   ،" 2."شكلي

ا مسػات ارتبطػت بوظائف معي   ،كل والوظيفػة وادلعٌتمستوى الش   ق دبواقػف حدثت يف ادلاضي نة تتعل  ألهن 

العادة والًتاث، حيث يتمسك هبا اجملتمػع  وىذه األشكػاؿ اكتسبػت دوامها عن طريق. 3"وأساطيػر قدديػة

عن الظروؼ  دوف إدراؾ ووعػي منو، يتػم ذلك بشكػل تلقائي رغم اخػتالؼ الظروؼ اليت نشأت فيها

أي رلسم ثقايف جديد كاللغة  بتعلم أو اكتسا يف سبيػلولو مؤقتة السبب الذي جعلػها عقبػة  احلالية،

 األجنبية مثال. 

يػة، جعلها تعتبػر معوقات الالر واسػب رغم اختػالؼ الظػروؼ اليت نشأت فيها والظروؼ احلإف  استمرار تلك  

ل ألوانا من فهي سبثػ  تنمية قدرات تعلم واكتساب اللغات األجنبية خاصة يف رلتمعنا اجلزائري. "ثقافيػة ل

 .4"متحػرؾ كيالثقافػة غَت ادلتطػورة بل واجلامػدة أحيػانا من فػرط ثباهتا يف رلتمػع دينامػ

                                                           
 .18، ص 7،،0كامل عبد ادللك، ثقافة التنمية، دراسة يف أثر الرواسب الثقافية والتنمية ادلستدامة، مكتبة األسرة، مصر،  - 1
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العادات   : قد مشل مجلة من العناصر أمهها Taylorودبا أف مفهـو الثقافة الشامل كما وضحو تايلور 

 االجتماعية، التقاليد، ادلعتقدات والقيم، كاف لزاما علينا أف نعطي تعريفات سلتصرة عنها.

 ماعيةتجالعادات اال : 

ومن  اجتماعيػا وديارس اجتماعيا ويتوارث اجتماعيػا، كتسب اجتماعيػا، ويتعلمكل سلػوؾ متكرر، يُ  "ىي 

 .1"وتربيػة الصغػار... إخل، القراءة، زيارة القارباألكل ، أمثلػة العادات االجتماعية... طرؽ 

فلها دور كبَت يف الضبط والتنظيم دبثابة  مع أن نا ال نتصور قياـ أي رلتمع دوف وجود العادات االجتماعية،

 صلدىا بادلقابل تؤدينا ن  ال أ  إ يوج و أفعاؿ الناس ويسيطر عليها، للحياة االجتماعية،دستور غَت مكتوب 

ام واكتساب بعض الثقافات األجنبية شلثلة يف الل  تعل  عاقة إا يف دورا مهم   لة يف الشخصية متأص   غات ألهن 

ا تتضم ن وتؤدي إذل مقاومة التغيَت االجتماعي ذل وسيطرهتا واحملافظة على رسوخ األمناط الشخصية األو ، ألهن 

غات األجنبية ال ديكنو ، فادلتعلم لل  ادلعتقدات وادلفاىيم التقليدية واكتساب االذباىات والعقائد من الوالدين

ىذا قباؿ عليها حبكم أف زليطو األسري ال يشجع على التقرب منها سواء عن ال مباالة أو عن قصد. اإل

فالعادات  ف واالرتباط بادلاضي.ادـ الثقة بالنفس وعدـ الشعور باألمػوع مإذل جانب ادلعايَت والضوابط والقي  

الفرد إذل ذاتو وذبم دىا تبعا خلصوصيات اجملتمع الذي حيميها والتاريخ الذي  اتاالجتماعية رباصر نظر 

ا مرتبطة بالسلوكات االجتماعية وباجلماعة أل ،صنعها  ف يف ظل ها.سبارس وتتكو   ،أيضاهن 

ألف  اجملتمع يتهيػب من تغيَت ذاتو  ،عالعادات عندما تفقد مبر وجودىا ويكوف موهتا بطيئا ومتقط  "تزوؿ ا    

وهبذا  .1"وال يرضى تعديلهػا بسهولة بعادات غَت مػعروفة بعد وال مضمونة حىت ولو كاف التغػيَت إذل األفضل

                                                           
 .162كامل عبد ادللك، ادلرجع السابق، ص - 1
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اندثارىا ال يأيت دفعة واحدة وإمنا يكوف التخلي عن العادات االجتماعية من أصعب األمور، فموهتا أو 

يتسم بالبطء ألف اجملتمع ال يرضى بتغيَت ذاتو بسهولة خاصة إذا كانت العادات اجلديدة غَت معروفة حىت 

 وإف كانت أحسن وافضل من العادات القددية.

اؾ عوامل إال  أف  ىن "وبالرغم من أف  العادات سبيل إذل اجلمود وقد تقف عائقا ضد التغيَت والتحديث،

 :مايلي عديدة عملت على تطويرىا واخلروج هبا عن صورىا التقليدية ومن بُت ىذه العوامل

تطور البناء ادلرفولوجي والدديوغرايف للمجتمعات اإلنسانية من البساطة إذل درجة كبَتة من التقيد   -1

 والتشابك.

 طور النظاـ العائلي من حيث الوظيفة واحلجم والقرابة.ت  -0

 الت اذلجرة بنوعيها الداخلية واخلارجية.طراد معد  إ  -4

 .2واللغات" احلديثة ـ أساليب احلياة االجتماعية مع استخداـ الوسائل التكنولوجيةتقد    -3

ت مالمح اجملتمع التقليدي وفُتحت نوافذ االختالط بُت الثقافات بشكل كبَت،ل إال  أف   قد تغَت 

 .غويشلا جيعلها تؤثر يف عملية االحتكاؾ الثقايف والل   األجياؿ عب ات الثقافية الزالت تتوارثاخلصوصي  

 :التقاليػػػد 

" تعمل التقاليػد إزاء اجملتمػع، دبثابة ضميػر يقظ وىي عادات مقتبسػة اقتبػاسا رأسيػا، أي من ادلاضي إذل     

لوؾ والس  . 1"لف إذل اخللػف على مر  الزمػافث من جيل إذل جيل ومن الس  احلاضر إذل ادلستقبل، فهي تػور  

                                                                                                                                                                                                 
 .1عطا اهلل زاقوت، العادات والتقاليد يف زلافظة السويدار )جبل العرب(، منشورات دار عالء الدين، ص - 1
 .114كامل عبد ادلالك، ادلرجع السابق، ص - 2
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دييل إذل تقليػد ما يشاىده خاصة سلوؾ  التقليػدي ىو الذي حيػاكي سلوؾ القػدامى ومتوارث عنهم. فالطفػل

ر وىذا مايب   ،كرار الذي جيػعلو يستحسن السلوؾ ويستسهلوكا بفعػل الت  ر ويزداد سبس  الكبػار، فهو سريػع التأث  

ا كاف الوالداف من فإذ ا خيلق صعوبػة يف تغػيَتىا.هبا شل  استمرارىا من جيل إذل جيل وتظهر قوة التمسك 

نو يأخذ عنهم ذلك، ويهيئو باللغات األجنبية فإ ادلهتمُت بالقراءة باللغة األجنبية أو مشاىدة برامج تلفزيونية

 ىذا السلوؾ لتعلم اللغات مستقبال.

  :ادلعتقػدات 

فهي ربدد ما ينبغي أف يكوف و ما ال جيب وىذه  والعلم،األديػاف و  ديولوجيػاتاإلو  "تضم االذباىات       

بل ىي تعكس فقط اعتقػاد الفػرد ضلو وسائػل  األفكار ال ترتبط بأي نوع من االذباىات أو ادلواقف،

 2".وأىػداؼ مثاليػػة

 :القيػػػم 

اجلماعة االجتماعية لها أو يرغب فيها الناس سواء بالنسبة للفرد أو الصفات الشخصية اليت يفض   "سبثِّل   

وقد يكوف موضػوع الر غبة ماديػا أو عالقة اجتماعيػة أو أفكار عامػة أو أي شيء يتطلبو  ،يف ثقافػة معينة

 فهي تعمل على ضبط سلوؾ األفراد يف التعامل مع بعضهم البعض وتتمثل يف القوامة 3".ويرغبػو اجملتمع

زبتلف من أسرة إذل أخرى ومن رلتمع  لكن هام داخل األسرة تتكو ف القي ... إخل،الرغبة يف التعلمو التدين و 

 لوكات واألحكاـ لدى أفراد اجملتمع. ضح يف الس  فتت   فهي تعمل على تكوين اإلذباىات وادلواقف، إذل آخر،

                                                                                                                                                                                                 
 .0،8، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 1ع.عبد الناصر،ج.ـ الثقافة(، ترمجة:و  )التنمية يف التحليل االجتماعي سفَت ناجي، زلاوالت - 1
 .198، ص1،،0حسُت عبد احلميد أمحد رشػواف، الثقافة "دراسة يف علم االجتماع الثقايف"، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر،  2
 .،11ادلرجع نفسو، ص 3
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" جيمس فلينكادل األمريكي"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعو  Phillipe Jacob "فيليب جاكوبالعادل األدلاين " يُعر ؼ     

James Flink  ا إف   .1مستويات معيارية يتأثر هبا اإلنساف يف اختياره بُت بدائل السلوؾ ادلدركة"القي م أهن 

اليت  م القدديةوشلارسات جديدة زلل القي   مالق قي  زبديكن أف و م يف سلوكات األفراد ومواقفهم القيم تتحك  

، لغة اإلال ، كسيطرةوغَت مالئم لروح العصر أصبح التمسك هبا غَت رُلدٍ  لكن األمر صلليزية على العلـو

 ة وبراىُت توحي بقدرة ادلمارسات اجلديدة على ربقيق حياة أفضل.يتضمن تقدمي أدل   اكبَت   ايتطلب جهد

 :والتنشئة االجتماعية األسرة -3

 فشلو عن انتصاره وكذلك عن قد يعبسري مرتبط بكياف اجملتمع وقد ديثل انكساره وتعثره، إف  النظاـ األ   

افظ لقيمنا ومعتقداتنا واحل دور الوصي   ؤديالتحدي وادلواجهة، فهو الذي ي رساء سفنإولو أمهية عظمى يف 

واإلسالمية على وجو التحديد، وىذا ليس سبيال للتضخيم  وإمنا ىو فعال نواة تقدمنا وازدىار العربية 

وسل م يعب بو اجملتمع مكامن اخلطر من  فهي قاعدة ذلا ،رلتمعنا، كما أف بدايات الًتبية كانت يف األسرة

خالؿ زلاكاة سلوؾ األبوين كنسق للمراقبة وااللتزاـ الثقايف. واجملتمع إذا دل يقم بتجنيد ىذه ادلؤسسات لن 

تكوف لو سلطة على مصَته مستقبال يف ظل العادل الذي أصبح قرية كونية ،مدخالت وسلرجات دوف 

 ذكر.يُ سلطاف أو رقيب ولن يكوف ىناؾ خَت 

 فراد اجملتمعاتأصوصيات معينة سبيزه عن غَته من سرة دور ادلراقب ورمز اللتزاـ الفرد خباأل ؤديت    

ا ىي حقيقة ملموسة، فهي إأمهية األسرة ليس رلر د كالـ أو احلديث عن خرى. و األ شباع لنرجسية معينة وإمن 

لغاءىا وهتميش إتريد  يتخَتة الىذه األ -ادلالذ األوؿ الذي ضلاوؿ أف ربتمي بو يف ظل عصر العودلة 

                                                           

 .141، ص9،،0عبد الرزاؽ حليب، دراسات يف اجملتمع، الثقافة والشخصية، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، جانفي  1



~ 39 ~ 
 

ها ونعي بضرورة ىل، الصغَت والكبَت، أم ا أف نعيوكلمة العودلة، كلمة مشهورة مسع هبا العادل واجلا –دورىا

وربدي سلاطرىا فذلك أمر بعيد عن مدارؾ الكثَت منَّا، والشك أف  التغَتات السريعة وادلتالحقة اليت  مواجهة

قد أحدث شرخا وشعر هبا حىت الطاعن يف السن، صلده يرد د : "ىذا الوقت أصعب من  دير هبا عادل اليـو

 ونفس األمر يًتدد عند أولياء األمور، ولكن ىل تنبَّو أحدىم فقاؿ: "علينا بالتغيَت والتصدي ؟ "  وقتنا "

اخًتاؽ جدار  فاألمر حيتاج إذل توعية وجهود عظيمة، خاصة عندما نشاىد أف الزمن االفًتاضي بدأ حياوؿ

 Ralph"رالف أندرسوفٌ" الرغم من أف  كل من الًتبية  وادلسامهة فيها، ىنا تكمن اخلطورة احلقيقية وعلى 

Anderson كارتز"و" Quartz  ما يتفقاف يعتبا أف  األسرة متغَتِّ تابع وكذلك مستقل، وبالتارل فإهن 

وىذا من ادلفروض ما يبر زلافظتها على حيويتها  .1"تعتبىا ىيكل للتغيَت االجتماعي مع وجهة النظر اليت

  أف اخلطورة تظل مستمرة.وقدرهتا على التصدي، رغم التغَتر االجتماعي السريع وادلخاطر احملاطة هبا إال  

لذي يقضيو مع أفراد ويتكيف مع بيئتو من خالؿ الزمن االجتماعي ا ادلتعلم للغة األجنبية يتفاعل الفرد    

و، ىذا اجملاؿ الذي يعمد إذل تنميط سلوكياتو وتقييمها، فهو أداة التغيَت يف أي رلتمع زلاوال ئأسرتو وأصدقا

بو خبات اجتماعية نابعة من للفرد ويكس  أف يكوف كحلقة للوصل بُت الفرد ورلتمعو، ينقل أمناط سلوكية

ف ىذا األخَت ديتلك وعيا ذا كافإتقاليد وسلوكيات اجملتمع الذي يعيش فيو، و عادات و نظم و معتقدات و  قيم

 ليو.بالضرورة على الفرد الذي  ينتمي إبضرورة االىتماـ بالثقافات واللغات األجنبية سينعكس 

                                                           
، منشورات كلية العلـو االنسانية 0العدد ، 1سرية والتغَتات االجتماعية ،جات االجتماعية، رللة التغَتات األسرة والتغَت وادلؤسسمصطفى زايد، األ 1

 .18،ص 1،،0الوصل، فعاليات ادللتقى الثالث، قسم علم االجتماع، جامعة اجلزائر  واالجتماعية، سلسلة
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نشئة االجتماعية من أىم ادلواضيع اليت سبس أىم الظواىر االجتماعية والنفسية اليت تيعتب موضوع ال       

من امتداد عملية التنشئة االجتماعية منذ والدة الطفل إذل  ربيط بالفرد واجملتمع، والشك أف  أمهيتها نابعة

وفاتو، إذل أف يصبح كائنا اجتماعيا... "فالتنشئة االجتماعية تساعد الفرد على االنتقاؿ من االتكالية 

جيابية، واالعتماد على النفس واحًتاـ ز حوؿ الذات إذل االستقاللية واإلادلطلقة واالعتماد على الغَت والًتكي

كما أف  الفرد ال يستطيع الشعور بذاتو إال  إذا كاف ينتمي إذل    1الذات عب ادلراحل االرتقائية من عمره."

ولة عن التنشئة االجتماعية ؤ درسة أو غَتىا من ادلؤسسات ادلسمجاعة ما، سواء اجملتمع ككل أو األسرة أو ادل

صياتو الثقافية واالجتماعية، اليت تعمل على تكييف الفرد مع رلتمعو وصقل شخصيتو حسب خصو 

دماج الطفل إادلعتقدات، "فهي عملية تعمل على فالتنشئة االجتماعية تؤدي دورا حيويا يف نقل العادات و 

دخاؿ الًتاث الثقايف يف تكوينو وتوريثو إياه توريثا متعمدا، بتعليمو مناذج إيف العاـ عن طريق يف اإلطار الثقا

لذي ينتسب إليو وتدريبو على طرؽ التفكَت السائد فيو، وغرس ادلعتقدات السلوؾ ادلختلفة يف اجملتمع ا

الشائعة يف نفسو، فينشأ منذ طفولتو يف جو مليء هبذه األفكار وادلعتقدات واألساليب، فال يستطيع 

يتضح  2التخلص منها، ألنو ال يعرؼ غَتىا وألن و يكوف شب  عليها وتكوف بدورىا قد تغلغلت يف نفسو."

التنشئة االجتماعية يف بنية شخصية الفرد، تتشابك عناصرىا وقواىا كي تنتج ثوابت قوية وفع الة ربك م 

ا تقـو ببناء وعيو بذاتو وباآلخرين.  تسيطر على حياة الفرد كك ل. ال تؤثر فقط يف تربية وصقل شخصيتو وإمن 

ع بُت الفرد واكتساب اللغة وتعلم العالقة ادلًتابطة اليت ذبم -وىذا ما ينطبق على موضوع الدراسة احلالية

 .-اللغات األجنبية

                                                           
 .15، مصر، ص9،،0حسُت عبد احلميد أمحد رشواف، علم اجتماع النفسي، اجملتمع، الثقافة، الشخصية، مؤسسة شباب اجلامعة،  -1
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أف  التنشئة االجتماعية ىي  Antony Guidnez" "أنتوين غيدنز يرى عادل االجتماع االصلليزي        

"العمليات اليت يطور من خالذلا األطفاؿ وعيا بادلعايَت والقيم االجتماعية وُيَكونوف إحساسا شليزا 

فالتنشئة االجتماعية ىي عملية تكييف وتفاعل الفرد مع رلتمعو، ويظهر ذلك يف سلوكيات  1بالذات."

، تتناوؿ األطفاؿ حديثي الوالدة وسلتلف الفئات األخرى لذا  الفرد وخباتو اليت سب يز انتماءه إذل رلتمع معُت 

مشًتكة يسعى فيها الفرد إذل على التطبيع، فالتنشئة االجتماعية بنية  صلد ذلا أثرا بالغا يتجدد بقدرهتا

التكيرف والتفاعل مع رلتمعو من جهة، ومن جهة أخرى يسعى اجملتمع إذل احتواءه من خالؿ التنشئة 

 االجتماعية كي يكوف ىناؾ رلتمعا سويا ومًتابطا.

ربطية و  ها بكثَت من الوضوح وىي )ربويليةأمناط، تبُت  أىدافها وماىيت ثةصلد للتنشئة االجتماعية ثال      

وضبطية( مشًتكة يف صياغة النسق العاـ لتنشئة الفرد يف رلتمعو، وعد ىا أركانا ثالثة ترتكز عليها التنشئة 

ا تتوذل ربويل الكائن البيولوجي إذل شخص اجتماعي من خالؿ  2االجتماعية طيلة حياة ادلنشأ." دبعٌت أهن 

التواصل مع رلتمعو، وتعمل كوسيلة لضبطو مشاركتها يف اكسابو أدوار ووضعيات اجتماعية سبك نو من 

 اجتماعيا حبيث يتقي د دبعايَت وقيم رلتمعو.

خيتلف سلوؾ األفراد من رلتمع إذل آخر،كما صلد سلوؾ الفرد يف القرية خيتلف عن سلوؾ الفرد يف      

ت اشكالية ادلدينة، كذلك سلوؾ الفرد يف ادلدرسة قد خيتلف عن سلوكو يف األسرة، ىذه االختالفات خلق

عند علماء االجتماع وعلماء النفس حبيث صار من الصعب ربديد مصدر اكتساب االفراد لسلوكياهتم إم ا 

 من الوراثة أو من البيئة ادلنتمُت اليها.
                                                           

 .833، ص9،،0، توزيع  مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، 1فايز الصياغ، ط ع مع مدخالت عربية، ترمجة:انتوين غيدنز، علم االجتما  1
رباد ادلغرب العريب، العدد عوض سليم خليفة، التنشئة االجتماعية أساس وىدؼ للتنمية البشرية مقارنة أولية يف علم اجتماع التنشئة، اجلامعة ادلغاربية التابعة ال 2
 .،09، ص5،،0بلس، ، طرا7
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سنة ىذا اإلذباه Wiliam Mk. Dougal"وقػد تزع م عادل النفس البيطاين "وليم ماكدوجاؿ"        

نساف وربديد سلوكو، ألن و يولد مزو د بعدد من الوراثة يف تشكيل شخصية اإلأمهية ، وأك د على ،151

يف ادلقابل تزع م عادل النفس األمريكي  1الغرائز الفسيولوجية ادلتوارثة، واليت انتقلت من أباءه وأجداده."

ديارس اذباه آخر وأك د أن و ديكنو أف يشك ل شخصية الطفل كما يريد، شل ا جيعلو  Watson "واطسون"

على  اً الدور الذي أعد ه لو، فقد ذبعلو يف  ادلستقبل عادلا، أو متشردا وفقا دلا يعل مو لو ودلا يدر بو عليو، وبناء

يبدو أف  لكال العامَلُتن )الوراثة والبيئة  2ما يتوافر لديو من مصادر متاحػة يف البيئػة اليت يعيش فيها."

كوينها يف مجيع جوانبها، وزبتلف درجات تأثَتىم، فالوراثة قد االجتماعية( دورا يف صقل شخصية الفرد وت

تؤثر أكثر يف جوانب معينػة مثل: اجلوانب اجلسميػة والنفسية، أم ا البيئة االجتماعية قد تؤثر بدرجة أكب يف 

 َتات االجتماعية اليتاجلوانب االجتماعية مقارنة باجلوانب األخرى، "ونقصد بالبيئة االجتماعية، ادلتغ

نساف من لوؾ اليت يتعلمها اإلنساف يف بيتو وذلك مثل: التقاليد والعادات واألعراؼ وأمناط الس  يتوقعها اإل

بيئتو، وىي سبث ل عامال ىاما يف عملية التنشئة االجتماعية حيث يقضي الفرد جزءا كبَتا من حياتو يف 

بُت األفراد كالتفاعل الذي حيدث بُت األب وابنو،  صلد تفاعالً  3التفاعل مع اآلخرين يف البيئة احمليطة بو."

التلميذ ومدر سو، وبصفة عامة صلد تفاعل الفرد وثقافة رلتمعو اليت يستمدىا ويكتسبها يف األغلب من 

 تفاعلو مع األفراد وادلؤسسات االجتماعية على رأسها األسرة.

ت اإلنساف النفسية واالجتماعية والثقافية شباع احتياجاإؤسسات االجتماعية دورا مهم ا يف ادل ؤديت      

اليت تعمل على بناء وتقومي سلوكاتو وتصرفاتو يف ميادين اجملتمع، واألسرة مثال  من أىم مؤسسات التنشئة 
                                                           

 .،،0 عبد احلميد أمحد رشواف، علم االجتماع النفسي،اجملتمع، الثقافة، الشخصية ، ادلرجع السابق، صُتحس -1
 .153ادلرجع نفسو، ص -2
 .114ادلرجع نفسو، ص -3
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. "فاألسرة جزء من اجملتمع وىي مؤثرة ومتأثرة، آخر حياتوف ل بالطفل منذ والدتو إذل االجتماعية اليت تتك

عاـ يف نفس الوقت، إال  أف  ما يبدو ظاىرا للعياف اليـو ىو ادلبالغة اليت تتعلق بوجو  وىي أيضا جزء من نسق

من منطلق  1اخلصوص بطغياف عدد من ادلؤسسات االجتماعية األخرى على األسرة كمؤسسة اجتماعية."

األسرة فقط أف  كل مؤسسة اجتماعية رباوؿ ترسيخ قيما ثقافية معنوية وىي مصدر للقيم الرمزية ال يتعلق ب

ا بكافة ادلؤسسا كل ها مشًتكة  الدولة دبختلف أجهزهتا،و  اإلعالـو  ت االجتماعية األخرى صلد ادلدرسةوإمن 

، فالتنشئة االجتماعية تبقى ىدفا من األىداؼ اليت تسعى الًتبية إذل وتوجيهها فيما يسمى بعملية الًتبية

 .ربقيقها عن طريق تلك ادلؤسسات االجتماعية

 : المدرسة -4

صلد تربية مقصودة وأخرى غَت مقصودة وىذه األخَتة "تتم تلقائيا وبشكل ال شعوري عن طريق       

احملاكاة حبكم وجود الفرد يف اجملتمع فهي عملية تكييف بُت الفرد وبيئتو الطبيعية واالجتماعية، ال يتأتى ىذا 

نسانية. وىناؾ مباشر يف احلياة اإل التكي ف إال  من خالؿ اإلسهاـ العقلي لإلنساف بطريق مباشر أو غَت

الًتبية ادلقصودة وىي التعليم الرمسي ادلقصود وىو الذي تقـو بو ادلؤسسات التعليمية اليت أنشأىا اجملتمع ذلذا 

تقـو بتنشئة الطفل تنشئة اجتماعية وثقافية  ،وهبذا تكوف ادلدرسة اجلانب الرمسي من الًتبية .2"الغرض

 وعقلية، تل م جبميع جوانب شخصيتو وكيانو كفرد يف اجملتمع.

 إذل أف  ادلدرسة وحدة اجتماعية تتمتع خبصائص ىي: Malre "مالر" "وقد ذىب العادل النمساوي

                                                           
، منشورات كلية العلـو اإلنسانية، االجتماعية 0، عدد 1مصطفى زايد، األسرة والتغيَت وادلؤسسات، رللة التغيَتات األسرية والتغَتات االجتماعية، ج   -1

 .05، ص1،،0، 9،،0، سلسلة الوصل، اجلزائر 3،،0جانفي  01-،0فعاليات ادللتقى الثالث: 
 .114تماع النفسي، اجملتمع، الثقافة، الشخصية، ادلرجع السابق، صحسُت أمحد عبد احلميد رشواف، علم اج -2
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 من البشر. سبثل رلتمع زلدد -1

 ذلا بنية أو تركيب اجتماعي واضح ادلعادل. إف   -0

ا شبكة صغَتة.   -4  إهن 

 حساس ب)ضلن(.التفاعالت االجتماعية يسودىا اإل زلكمة من -3

 1إهنا ثقافة خاصة. -9

حيمل برنامج ادلدرسة طابع اجملتمع الذي نشأ فيو، ويعب  عن مصاحلو واذباىاتو الثقافية، ويعمل على        

الدولة اجلزائرية واليت كاف ذلا دور كبَت  كما ىي احلاؿ بسياسة التعريب اليت انتهجتها  ربقيق أىدافو وتنميتها،

إفَّ ادلدرسة تقـو بتنمية قرارات األفراد، فهي تعل مهم ادلهارات  يف تقليص االىتماـ باللغات األجنبية.

احلساب، ورباوؿ من جهة أخرى اكساب و  الكتابةو  ها يف رلاؿ العمل، مثل: القراءةاألساسية اليت حيتاج إلي

يم... فيقـو باستغالؿ خباتو اليت حصل عليها ويطبقها يف رلتمعو ويف مواقف حياتو األطفاؿ الثقافة والق

الطريقة يظهر اختالؼ قيم اجملتمع اجلزائري ه ادلختلفة دوف اخلروج من الدائرة اليت رمسها لو ىذا اجملتمع، وهبذ

هنا  زبريب خرى من شأأذا دخلت أطراؼ إناىا يف مناىجها التعليمية إال  عن قيم اجملتمعات األخرى اليت تتب

للرغبة يف التقدـ  اً قوي اً لقد شكلت ادلدرسة يف السنوات األوذل لالستقالؿ رمز  .2"ىداؼ الًتبويةىذه األ

سي "فيكتور ىيغو"  حيث رفع شعار األديب الفرن ،نفتاح على الثقافاتواإل وادلساواة والتحرر اإلنساين

Victor Hugo فكاف االىتماـ بادلناىج التدريسية واعتماد اللغات  .لقوا سجنا"" افتحوا مدرسة تغ

                                                           
 .111حسُت أمحد عبد احلميد رشواف، علم اجتماع النفسي، اجملتمع، الثقافة، الشخصية، ادلرجع السابق، ص - 1
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األجنبية يف التدريس واضحا وخَت األمثلة على ذلك اعتماد االزدواجية اللغوية بُت الفرنسية والعربية يف 

 التدريس بعد سنوات االستقالؿ.
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 اللسانيات االجتماعية : ثانيا

 : اللسانيات االجتماعيةلمحة تاريخية عن  -1

بنشر زلاضرات أستاذىم سنة  De saussure "دي سوسَت"ظهرت اللسانيات عندما قاـ تالمذة    

 ، Cours de Linguistique Généraleيف كتاب عنوانو دروس يف اللسانيات العامة  1511

 فكاره.الذي أورد فيو ىذا األخَت رلمل آرائو وأ

سة اللغة دراسة علمية دقيقة ىو تأصيل علم جديد يعٌت بدرا De saussure" دي سوسَت"وكاف ىدؼ 

على ادلنهج الوصفي، فحدد مفهومو للغة وطبيعة الدراسة اللغوية اليت خصها يف دراسة اللغة يف ذاهتا  مبنية

ولذاهتا مستبعدا كل ما ىو خػػػارج عن اللغة، معتبا أف الدراسة اللغوية السابقة كانت غَت متجانسة 

)فيزيولوجية واجتماعية ونفسية...(. واعتب عنصر البنية العنصر األساسي يف اللغة وىو اجلدير بالدراسة، 

 André" أندري مارتينيو" : خروف أمثاؿالبنيوية اليت هنج طريقها علماء آفأسس هبذه النظرة اللسانيات 

Martinet  ،"بلـو فيلد "Bloomfield ،"تشومسكي" Chomsky... 

ة النظر االجتماعية، ذل دراسة اللغة من وجهىذا ال يعٍت أف ىذا األخَت )دي سوسَت( يدعو إػػػػػن لكػػ   

ف الفحص ادلعمق لكتابات دي سوسَت يبُت أف مصطلح اجتماعي يعٍت عنده ببساطة تعدد "يف الواقع أ

 .1األفراد، وال يوحي بشيء من التفاعل االجتماعي يف مظهره الواسع"

ال أهنا كغَتىا وجهت ذلا رلموعة وسَت من النضج واجلدية يف البحث إسبيزت بو نظرية دي س وعلى الرغم شلا

 من االنتقادات، أفرزت وجهات نظر أخرى أثرت البحث اللغوي وكانت سببا يف ظهور علـو أخرى.

                                                           
 .05فارديناند دي سوسَت، ادلرجع السابق، ص  - 1
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اللغوية والنقدية لنظرية دي  William Labov "ويلياـ البوؼ"ومن بُت ىذه االنتقادات، جهود 

 sociolinguistiqueسوسَت اليت أصلبت علما جديدا أطلق عليو علم اللغة االجتماعي ترمجة دلصطلح 

أف يكوف ىناؾ علماف سلتلفاف يدرساف اللغة، اللسانيات وعلم اللغة االجتماعي  "ويلياـ البوؼ"ذ رفض إ

يستلـز وجود نظرية ويقوؿ يف ذلك "رفضت منذ سنوات التكلم عن اللسانيات االجتماعية، ألف ادلصطلح 

ادىا دبا أف اللغة البوؼ من وجهة نظر خاصة مفويلياـ ، وينطلق 1أو شلارسة مثمرة ال تكوف اجتماعية"

غويات ف علم اللغة االجتماعي ىو الل  ة ىي دراسة اجتماعية، وبالتارل فإف أي دراسة للغحدث اجتماعي فإ

 نفسها.

عتب البحوث اللغوية من طائفة العلـو االجتماعية، ألف وصلد حسُت احلاج حسن يتبٌت ىذا الرأي عندما ا

وية اليت ىذه األخَتة مهمتها دراسة العالقات اليت تكوف بُت األفراد يف اجملتمع الواحد، وبالتارل فالظواىر اللغ

 2شعبة من ىذه العالقات. ال  يدرسها علم اللغة ليست إ

ذ أف اللسانيات ن الناحية ادلنهجية وادلوضوعية، إضروري معلم اللغة االجتماعي إف الفصل بُت اللسانيات و 

بعاد كل ما ىو من خالؿ خواصها الداخليةػ، أي إ ال  درس اللغة إالبنيوية ال ت اللسانيات العامة وخاصة

خارجي عن ادللفوظ، يف حُت أف علم اللغة االجتماعي على العكس من ذلك يدرس اللغة من خالؿ 

 ا سيوضحو العنصر التارل وادلتمثل يف مفهـو اللسانيات االجتماعية.خواصها اخلارجية، وىذا م

 

                                                           
1 -William Labov, Sociolinguistique, Edition Minuit, Paris, 1976, p36.  

 .111ىجرية، ص13،4، 1حسُت احلاج حسن، علم االجتماع األديب، ادلطبعة اجلامعية للدراسات والنشر، ط - 2
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 : مفهوم اللسانيات االجتماعية -2

تعرؼ اللسانيات االجتماعية أو علم اللغة االجتماعي، بأنو العلم الذي يعٌت بدراسة الواقع اللغوي 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـ" ليوذىب إ، وىذا ما 1باعتبارىا صادرة عن معاف اجتماعية وثقافية يف أشكالو ادلتنوعة

لينا، يعد موضوع دراستنا بنية وتطور اللغة "بالنسبة إ : حُت قاؿ  William Labov "البوؼ

 .2ضمن السياؽ االجتماعي ادلكوف من طرؼ اجلماعة اللغوية"

مع، قتها باجملتمن خالؿ ما سبق، ديكننا ببساطة تعريف علم اللغة االجتماعي على أنو دراسة اللغة يف عال

قائع االجتماعية لوصف الوقائع اللغوية، وبالتارل يكوف اجملتمع الوسيلة واللغة فالدارس اللغوي ينطلق من الو 

 اذلدؼ.

 اللغة  )اذلدؼ( اجملتمع )الوسيلة(     

خر من علـو االجتماع يسمى علم نو يوجد يف مقابل ىذا العلم علم آيعتمد ىذا التحديد ادلنهجي أل

الذي كاف يدعي استعماؿ وقائع اللغة واخلطاب كوسائل  اجتماعيات اللغة " ىذا العلم االجتماع اللغوي أو

، أي أف اللغة وسيلة لبلوغ اذلدؼ ادلنشود من وراء الدراسة وىو الوقائع 3لبلوغ معرفة أفضل للوقائع اجلمعية"

 االجتماعية.

 اجملتمع  )اذلدؼ( اللغة )الوسيلة( 

                                                           
 .03، ص 1577بَتوت،  هنر، علم اللغة االجتماعي عند العرب، دار الغصوف،ىادي  - 1

2 -william Lobov, Op-cit, p 258. 
 .00، بَتوت، ص ،155، 1د خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، طأمحللسانة االجتماعية، ترمجة خليل جولييت غرمادي، ا - 3
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 Halliday" ىاليداي" االجتماعية عادل اللسانيات اللسانيات االجتماعية دبواضيع متنوعة حصرىاهتتم 

 1: فيما يلي

 االزدواجية اللغوية والتعدد اللغوي وتعدد اللهجات -

 التخطيط والتنمية اللغوية -

 ظواىر التنوع اللغوي -

 علم اللهجات االجتماعي  -

 اللسانيات االجتماعية والًتبية  -

 وأسلوب الكالـطريقة  -

 السجالت والفهارس الكالمية واالنتقاؿ من لغة اذل لغة -

 العوامل اللغوية يف التغَت الصويت والصريف والنحوي... -

يهتم هبا ىذا العلم  تندرج ربت علم اللسانيات االجتماعية واليت فهذه ىي أىم ادليادين واحلقوؿ البحثية اليت

 ويتعمق الدراسة فيها.اجلديد 

 

 

 

 

                                                           
 .39ىادي هنر، ادلرجع السابق، ص - 1
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 : تمهيــــد

األوؿ ىو  ،أعلية كبَتة على صعيدين اثنُت ذا يف ادلؤسسات الرمسية اجلزائرية الل غةتعليمية  عموضو  يُعد         
. أم ا الل غات األجنبية وتعلم كتسابإيف العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية ادلؤثرة الذي يُعٌت بدراسة 

الطالب لل غات األجنبية ودافعيتة يف ذلك، خاصة يف ظل  اكتساببالتعرؼ على مدى  يتعل  اينالصعيد الث
 ..التحدي العلمي والتكنولوجي الذي يسيطر اليـو على خطاب العودلة.

ا شل   التنموية،يف العملية قدرة أجياؿ ادلستقبل على اكتساب الل غات األجنبية يساىم مساعلة فع الة  فإ      
ة األساسية للمجتمع تتكاثف سلتلف العوامل ادلؤثرة يف صلاح ذلك، بداية باألسرة اليت تعترب النوا فأيتوجب 

النجاح   ثباتتستمر يف إ فأاليت غلب سابو معايَت النجاح مستقبال، وإكالطفل احتواء ولة عن والبنية ادلسؤ 
التقليدية يف احتواء الطفل وتلقينو ىا وحتاوؿ سلب وظيفتها اصر حتقدما حبكم التحديات اليت  وادلضي  

 دتثل اجلهاز الرمسي للًتبية، تقـو بلعب الدورين التعليمي والًتبوي الىتماـ بو. صلد كذلك ادلدرسة اليتوا
العناصر  تفعيل كل أنوتمع الذي من  اجملخل باإلضافة إذل ادلنتمُت اليها...إ األساتذةبكفاءة و  مبناىجها

اخلدمات و  دوف غَته مثل توفَت األمن كذلكعناصر أخرى يتكفل هبا  وادلؤسسات اليت ذكرناىا، و 
ذل حتقي  رفاىية الفرد اليت دتك ن ىذا األخَت من التحدي وتوفَت السكن وفرص العمل والسعي إ االجتماعية

  والنجاح ودتك ن اجملتمع من استثمار قدراتو يف مواكبة التقدـ.

ىدؼ النظاـ العادلي وعلينا اليـو رلاراة التطور التكنولوجي ادلذىل ولن يكوف ذلك  عودلة التعليم تعد   فإ     
ولة عن بل سلتلف العناصر وادلؤسسات ادلسؤ تعل مها من قوتسهيل دوف تشجيع اكتساب الل غات األجنبية 

من  الل غةم تعل  بقوة يف  ةساعلادل ؿحتاو  يف اجلزائر السلطة فأما سنتطرؽ إليو بالدراسة، خاصة و ذلك وىذا 
األجنبية وتولِّد  الل غةيف اكتساب  لالعوامرلموعة من تساىم  قد ذلك.ادلشجعة لو  ادلناىج ادلت بعةحيث 

الثقايف ب اني اليت سنتطرؽ إذل دراسة اجلى ادلساعلةىذه  واجملتمع. الل غةعالقة متينة بُت األسرة وادلدرسة و 
وقياس العالقة ادلستوى االجتماعي الثقايف واالقتصادي لألسرة منها، بالًتكيز على واالقتصادي واالجتماعي 

عن طري   (ليزيةصلاال الل غةالفرنسية و  الل غة)األجنبية  اللغاتاالرتباطية بينو وبُت مستوى العملية التعليمية يف 
 كتساب اللغات األجنبية يف اجملتمع اجلزائري.ا للوصوؿ إذل النتائج العلمية ادلتعلقة بواقع  افستبياالأداة 
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 الل غة وتعلم اكتسابعلى لطلبة ات اليت ترتب  مبدى قدرة اع رلمل األبعاد وادلتغَت تتب  ىذه الدراسة حتاوؿ 
 .ن جهة أخرىعلة الواقع السوسيو ثقايف يف ذلك ممسامدى و  ،من جهةاألجنبية 

بادلنهج الكمي  ةانستعاالعقيد والعم ، لذا ارتأينا يف دراستنا ىذه تبال العملية التعليميةتتصف        
 افج الدراسة وقد طبقنا االستبيالتحليل الشامل والدقي  لنتائ لنا ، كي يتسٌتالوصفي تحليلحصائي والإلا
التوضيح  ، هبدؼقع السوسيو ثقايف ومتطلبات التعلميةاعلى العالقات االرتباطية اليت جتمع الو  ؼي نتعر ك

 .واإلدلاـ بادلوضوع أكثر
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 األسس المنهجية للدراسة: أوال

 : مجاالت الدراسة -1

اجملاؿ  فدتي زه بالدقة والوضوح وادلوضوعية، ألألهنا  مي يستلـز حتديد رلاالت الدراسةكل حبث عل     
للتحليل والتفسَت ورلاالت ثرائو مبؤ رات مساعدة إغناء البحث و و إنأاجلغرايف والبشري والزمٍت من  

 دراستنا ىي كالتارل:

 : المجال الجغرافي - أ

 يفية انادليدالدراسة  ناأجري، كما  بوالية تلمساف أوالد ميموفدينة مبالدراسة االستطالعية للبحث لقد أجرينا 
علينا ىذا ما سه ل  ،قامة الباحث فيها ووجود مؤسسات ختدـ البحثإحبكم ( ميموف أوالد) نفس ادلدينة 

تضمهم  على رلموعة من التالميذمارات االست قمنا بتوزيع، اختيارىا ر بادلؤسسات اليت ت  م  االتصاؿ ادلست
 علا:ويتاف اآلتية أمساؤ انالث

 (1الشهيد بومحيدي الطاىر )اوالد ميموف ويةانث -
 (2ادلتشعبة )أوالد ميموف  ويةانثال -
 : المجال البشري )العينــة( - ب

يتم اختيارىا  ،ات وادلعلومات من وعن عناصر وحاالت زلددةانطريقة مجع البيىو العينة  أسلوب"     
مبا ؼلدـ ويتناسب ويعمل على حتقي  ىدؼ ، بأسلوب معُت من مجيع عناصر مفردات رلتمع الدراسة

 اختاذ ، و ةمعترب  أمر يستلـز وقتا وجهدا وتكاليفاً تمع بكل عناصره ومفرداتو دراسة اجمل فأذلك  1الدراسة"
بع واذلدؼ ادلرجو من قة يف االختيار حسب ادلنهج ادلت   للباحثُت بشرط الد  اًل مسه   اً اختيار العينة أسلوب

، فقد بالتحديد يف اكتساب الل غات األجنبيةو العوامل ادلؤثرة يف العملية التعليمية دراستنا عن  فأمبا  الدراسة.
  .كي يتسٌت معرفة واقعها من وجهة نظرىا  ،التالميذنة من قمنا بتحديد عي  

                                                           
 .138، ص2222 –عم اف  –، دار صفاء للنشر والتوزيع 1مصطفى علياف، عثماف زلمد غنيم، مناىج وأساليب البحث العلمي، النظرية والتطبي ، طرحبي  1
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 وزيع أفراد العينة حسب المؤسسات المختارةت يوّضح :)أ (الجدول

ت   1.بناء على أساس الُعشر التالميذ. وقد ت  حساب عينة تالميذاستمارة على ال 62ت  توزيع       
 ت   ؤسسات ادلعنية بالدراسة، حيث بعد حتديد ادلنوع العينة عشوائية فأبالطريقة العشوائية  أي م اختيارى

                                                           
1- Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 4ème édition,  Dalloz, 1979, p18. 

  
 

 داة المستخدمةاأل 
 

  

   االستمارة 
تالميذ عدد ال اسم المؤسسة

المسجلين بالسنة 
وي من انثالثالثة 
مختلف 

 التخصصات

  المختارة عدد العينة  

وية انث  ويةانث
الشهيد 

بوحميدي 
والد الطاهر )أ

 (1ميمون

 تلميذ 28 تلميذ 228

وية انالث
)أوالد المتشعبة 

 (2ميمون 

 تلميذ 32 تلميذ 321
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وبعد تطبي  مبدأ  تلميذا 621العدد االمجارل  افحيث ك ،من نفس تلك ادلؤسسات التالميذاختيار عينة 
وت  توزيع  ادلختارة، ادلؤسسات يف العدد بنسب متفاوتة اف، حيث كتلميذا 62عينة حصلنا على الُعشر 
 تظار فًتة معينة السًتجاعها حسب كل مؤسسة.انارات وف  القائمة و االستم

 : المجال الزمنـــي - ت

وبعد حتديد أىداؼ وفرضيات وعينة  2214 – 2213 ادلوسم اجلامعي هنايةدراسة مع ت الانك      
وبعد  ،ايناستطعنا حتديد أبعاد ومتغَتات ومؤ رات العمل ادليد ،الدراسة وادلؤسسات ادلستهدفة لذلك

 نة اجلامعية ادلوالية ذلك يف الس افدراسة ت  توزيع االستمارات وكللفرضيات  وضعالبحث االستطالعي و 
ومشل ذلك حترير البحث وتنظيمو وف  األسس ادلنهجية  2215-2214واستمر ذلك إذل السنة اجلامعية 
مع غاية اكتماؿ الدراسة إذل ، اينس النظري وادليدانضب  التجفرضيات و الوحتديد نتائجو ومدى صدؽ 

 .2215ة سن بداية

 : مناهج البحث والتقنيات المعتمدة في الدراسة -2
 : مناهج البحث - أ

لقد ت  االعتماد يف ىذه الدراسة على مناىج معينة تتما ى مع أىداؼ دراستنا وتساعدنا يف احلصوؿ       
 على نتائج دقيقة وموضوعية.

 ادلنهج الوصفي: 

"يراد بالدراسات الوصفية ما يشمل مجيع الدراسات اليت هتتم جبمع وتلخيص احلقائ  احلاضرة        
ادلرتبطة بطبيعة وبوضع مجاعة من الناس أو عدد من األ ياء أو رلموعة من الظروؼ أو فصيلة من 

ن بُت يرغب الشخص يف دراستها... وم فأاألحداث أو نظاـ فكري. أي نوع آخر من الظواىر اليت ؽلكن 
األمساء اليت تُعٌت هبا الدراسات الوصفية تسميتها "بدراسة الوضع" الىتمامها بدراسة الوضع احلاضر لألمر 

ا ظلإو  ،وىو حبث ال يقتصر على مجع ادلعطيات وتصنيفها وحتليلها 1ادلراد دراستو والدراسات ادلعمارية."
                                                           

 .125، ص 2222، مؤسسة الوراؽ عم اف، 1، طالعلمي إلعداد الرسائل اجلامعيةأسس البحث  عبد اجمليد ابراىيم، مرواف -1
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تكوف تعميمات  فأ ا أهنمعٌت من  ن تفسَت النتائج وقياسها للحصوؿ على استنتاجات ذات يتضم  
اللغات  وتعلم اكتسابللظاىرة ادلدروسة. وحبثنا ىنا يتخذ ما يسمى "بدراسة الوضع" وىو دراسة واقع 

وكذلك دراسة حتليل النشاط  األجنبية ومدى مساعلة العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية يف ذلك.
سَت العملية البيداغوجية ومدى صلاحها ا من خالؿ دراسة يظهر يف دراستن ،وىو من ادلناىج الوصفية
 والعراقيل اليت تواجهها.

  :ادلنهج االحصائي 

ىذا ادلنهج القائم على "اإلحصاء  ،تبعا دلشكلة الدراسة حد دنا ادلنهج اإلحصائي لدراسة موضوعنا      
ات العددية وعرضها وحتليلها وتفسَتىا انرلموعة من الطرؽ العلمية اليت تتوذل مجع البي ؽلث لوىو العلم الذي 

وىو منهج كمي يستهدؼ قياس ظاىرة  1"نتائج صحيحة، أو أقرب ما تكوف...مبا يكفل الوصوؿ إذل 
 معينة والتعبَت عن ادلتغَتات تعبَتا عدديا.

 : التقنيات المعتمدة في الدراسة - ب

نة ختدـ حبوث معينة دوف غَتىا، ولكل أداة خصوصية معي   ،حصوؿ على ادلعلوماتتستخدـ األداة لل      
اسية ويف األغلب تكوف األداة ادلختارة تابعة لنوع ادلنهج ادلستخدـ يف الدراسة. يف حبثنا استخدمنا أداة أس

تالميذ  السنة يف عينة البحث ، دتث لت حصائي الذي تطل بتو مشكلة البحثاإلىي االستمارة تبعا للمنهج 
وي باعتبارىا السنة النهائية  ان، وقد اخًتنا السنة الثالثة ثاثانإ، ذكورا و اتوي من سلتلف التخصصانالثالثة ث

بادلالحظة إلثراء  ا كذلكستعن  وا .ونستطيع من خالذلا التعرؼ على مستوى التلميذ يف الل غات األجنبية
 .وضعالودراسة  الواقعالبحث مبعلومات تفيد حتليل 

 )خطوات بناء أداة الدراسة )االستمارة : 

وبعد الدراسة  الدراسات السابقة واإلطار النظريى عل تصميم االستمارة بناءً قد قمنا يف الدراسة ب      
 احملاور ىي كالتارل:و ، أساسية من فرضيات البحث ت زلاوراتضمن .هبااالستطالعية اليت قمنا 

                                                           
1
 .113. ص 2،2226بوزيد صحراوي وأخروف،ط تر:-تدريبات عملية-،منهجية البحث العلمي يف العلـو االنسانيةموريس أصلرس - 
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 الل غات األجنبية.وتعلم مساعلة ادلستوى االقتصادي لألسرة يف اكتساب مدى  -1
 .غات األجنبيةالل   وتعلم لألسرة يف اكتساب  حلضارية ادلستوى امساعلمدى  -2
 غات األجنبية.الل  وتعلم لألسرة يف اكتساب   الثقايف مساعلة ادلستوىمدى  -3

يف  لألسرة مساعلة العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمعرفة مدى  افمن الدراسة ك اذلدؼ      
صياغة عدد من  ت  بعد حتديد احملاور  ،الفرنسية( الل غةليزية و صلاال الل غةاألجنبية )اللغات وتعلم اكتساب 

سؤاال من  23سؤاال وبعد التدقي  فيها أصبحت يف النهاية  32بلغ عددىا يف البداية  ،األسئلة لكل زلور
 للمحاور وللفرضية وألىداؼ البحث. ةمالئم ،سؤاؿ واحد مفتوحبينهم 
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 عرض النتائج والتحقق من الفرضيات: ثانيا

 : عرض نتائج العينة -1
 : خصائص العينة - أ

االستمارة اليت وقد قمنا بتصميم وي انتالميذ السنة الثالثة ثمع  استمارة 62نت العينة لقد تضم        
 اآلتية:نة يف اجلداوؿ كما ىي مبي  ادلفتوحة،   واألسئلةاألولية ات انالبي ا يف ذلكمب سؤاال 23 تتضمن

 

 

 

 

 

 

 نوع الجنس حسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل :)1(الجدول 

 

 

 الجنس اتالتكرار  %

 ذكر 23 38%

 ثىان 37 62%

 المجموع 61 111%



~ 60 ~ 
 

 
 نوع الجنس حسب  ينتوزيع المبحوث(: يوّضح 2الشكل )

فئة تليها ، %62لت أكرب نسبة بػ مث   اثناإلة فئ فأو الشكل كذلك، يبي نو ما يالحظ يف ىذا اجلدوؿ      
  . %38بنسبة الذكور 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد األخوة حسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل :)2(الجدول

 

38 

62 

% 

 ذكر

 أنثى

 عدد األخوة اتالتكرار  %

38% 23 (1-3) 

%57 34 (4-7) 

 فما فوق( -8) 13 5%

 المجموع 61 111%
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 عدد األخوة حسب  ينتوزيع المبحوث : يوّضح(3)الشكل

 نسبة لت مث  ( 3-2ة األوذل اليت دتث ل عدد األخوة )فئال فأو الشكل كذلك، يبي نو ما يالحظ يف ىذا اجلدوؿ 
  .%5بنسبة فما فوؽ(  -8الثالثة )فئة ال ، و%57أكرب نسبة بػ  (7-4ية )انومث لت الفئة الث %38

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجور أبائهمحسب  ينوزيع المبحوثت يمّثل  :(3)الجدول
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 أجور أبائهمحسب  ينتوزيع المبحوث يوّضح :(4)الشكل

 

من  جدا ادلستوى الضعيفة األوذل دتث ل فئال فأ، (4)الشكل و  (3يوضح اجلدوؿ )

  %15نسبة  لمث   ،دج8222يف أقل من باء ادلبحوثُت وقد حصرناه أجور آ

دج 01111 ا بُترناىوقد حص ادلستوى الضعيف لاليت دتث    يةانومث لت الفئة الث

الذي ادلستوى ادلتوس   لتمث  الثالثة فئة ، وال%13نسبة بػ بدج 01111ىإل

اذل ادلستوى  باإلضافة ،%55نسبة ب افك دج 01111و دج 31111 حصرناه بُت

  .%17بنسبة  افوك فوؽدج فما 62222دتث ل يف العارل والذي 
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 منطقة سكنهمحسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل :)4(الجدول 

 

 
 منطقة سكنهمحسب  ينيمّثل توزيع المبحوث :(5) شكلال
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حيث صلد منطقة سكنهم، حسب  ُتتوزيع ادلبحوث( 5)رقم والشكل ( 4اجلدوؿ رقم ) يوض ح      
ذل اليت تنتمي إدتثلها الفئة  %23ونسبة  %63نسبة ب ذل ادلدينةاليت تنتمي إوف الفئة ؽلث ل غلبية منهماأل

 ذل  بو ادلدينة.اليت تنتمي إدتثل الفئة  %13ونسبة   القرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع سكنهمحسب  ينالمبحوثتوزيع  يمّثل :)5(الجدول 

 اتالتكرار  %
نوع السكن 

 للمبحوثين

 سكن للكراء 11 2%

 حوش 24 41%

 سكن خاص 23 38%

 شقة في عمارة 14 7%

 فيال 18 13%

 المجموع 61 111%
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 نوع سكنهمحسب  ينتوزيع المبحوث يبّين:)6( شكلال

منهم  غلبيةنوع سكنهم، حيث صلد األحسب  ُتادلبحوثتوزيع ( 6( والشكل )5يوض ح اجلدوؿ رقم )      
السكن ذل دتثلها الفئة اليت تنتمي إ %38ونسبة  %42ذل السكن باحلوش بنسبة ؽلث لوف الفئة اليت تنتمي إ

ذل دتثلها الفئة اليت تنتمي إ %7تليها نسبة  . قة يف عمارةذل دتثل الفئة اليت تنتمي إ %13ونسبة   اخلاص
 ذل السكن بالكراء.دتثلها الفئة اليت تنتمي إ %2ونسبة السكن بالفيال 

 

 

 

 

 

 

 .الحالة المدنية للوالدينحسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل:)6(الجدول 
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 .للوالدينالحالة المدنية حسب  ينتوزيع المبحوث يبّين:)7( الشكل

توزيع ادلبحوثُت حسب احلالة ادلدنية للوالدين حيث صلد األغلبية القصوى ( 7والشكل )( 6اجلدوؿ ) ؽلث ل
 دتث ل فئة ادلطلقُت. %2 دتث ل فئة ادلتزوجُت، وفئة   98%

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى الدراسي لألبحسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل:)7(الجدول 

 

98 

2 

% 

 متزوجٌن

 مطلقٌن

 المستوى الدراسي لألب اتالتكرار  %

 بدون 11 18%

 ابتدائي 18 31%

 متوسط 11 17%

 ويانث 16 11%

 جامعي 15 25%

 المجموع 61 111%
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 .المستوى الدراسي لألبحسب  ينتوزيع المبحوث نييّ :ي)8( الشكل

 %32ادلستوى الدراسي لألب، حيث صلد نسبة ب حس ُتادلبحوثتوزيع  (8( والشكل)7يوضح اجلدوؿ )
فئة بدوف اليت دتث ل  %18دتث ل ادلستوى اجلامعي، تليها نسبة   %25دتث ل ادلستوى االبتدائي، ونسبة 

 .وياندتث ل ادلستوى الث %12دتث ل ادلستوى ادلتوس ، ونسبة  %17مستوى، كذلك صلد نسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 .المستوى الدراسي لألمحسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل :)8(الجدول 
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 جامعً ثانوي متوسط   ابتدائً بدون
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% 

%

 المستوى الدراسي لألم اتالتكرار  %

            بدون 11 18% 

               ابتدائي 12 21% 

 متوسط 16 27%

 ويانث 16 11%

 جامعي 15 25%

 المجموع 61 111%
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 .المستوى الدراسي لألمحسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل :)9(شكلال

 

 %27الدراسي لألـ، حيث صلد نسبة  ادلستوىب حس ُتادلبحوثتوزيع  (8( والشكل)7يوضح اجلدوؿ )
 ستوىادلاليت دتث ل فئة  %22دتث ل ادلستوى اجلامعي، تليها نسبة   %25دتث ل ادلستوى ادلتوس ، ونسبة 

 وي.اندتث ل ادلستوى الث %12ادلستوى ، ونسبة بدوف دتث ل  %18، كذلك صلد نسبة االبتدائي

 

 

 

 

 

 

 .الفرنسية الّلغةفي  المستوىحسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل :)9(الجدول 
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%

 الفرنسية الّلغةمعدل  اتالتكرار  %

 ضعيف مستوى 11 18%

 مستوى متوسط 21 35%

 مستوى عالي 28 47%

 المجموع 61 111%
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 الفرنسية الّلغةفي  المستوىحسب  ينتوزيع المبحوث نبيّ ي :)11(ل شكال

ليزية إذل ثالث مستويات صلاال الل غةالفرنسية و  الل غةساتذة يف تقسيم نقاط التالميذ يف لقد استعنا ببعض األ
 .فما فوؽ( 15مستوى عارل)(، 14من12)مستوى متوس  (، 12)أقل من  ىي كالتارل: مستوى ضعيف

الفرنسية، حيث صلد نسبة  الل غةيف  ادلستوىب حس ُتادلبحوثتوزيع  (9( والشكل)8يوضح اجلدوؿ )
اليت  %18دتث ل ادلستوى ادلتوس ، تليها نسبة   %35فرنسية، ونسبة  الل غةدتث ل ادلستوى العارل يف  47%

 الفرنسية. الل غةدتث ل فئة ادلستوى الضعيف يف 

 

 

 

 

 

 .جليزيةناال الّلغةفي  المستوىحسب  ينتوزيع المبحوث يمّثل :)11(الجدول 
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 عالً متوسط ضعٌف

18 

35 

47 
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%

 جليزيةناال الّلغةمعدل  اتالتكرار  %

 مستوى ضعيف 11 16%

 مستوى متوسط 37 62%

 مستوى عالي 13 22%

 المجموع 61 111%
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 .جليزية ناال الّلغةفي  المستوىحسب  ينتوزيع المبحوث يبّين :)11(ل شكال

، حيث صلد نسبة ليزيةصلاال الل غةيف  ادلستوىب حس ُتادلبحوثتوزيع  (11( والشكل)10يوضح اجلدوؿ )
اليت  %18دتث ل ادلستوى ادلتوس ، تليها نسبة   %35فرنسية، ونسبة  الل غةدتث ل ادلستوى العارل يف  47%

 .ليزيةصلاال الل غةدتث ل فئة ادلستوى الضعيف يف 

 : األجنبية الّلغةالعالقة بين المستوى االقتصادي وتعّلم  - ب

مستوى  المجموع
 عالي

مستوى 
 متوسط

  مستوى
 ضعيف

مستوى 
 ضعيف

 جدا

 أجر األب

 

الّلغةفي  المستوى  

 مستوى  ضعيف %03 %05 %07 %03 %18

 مستوى متوسط %10 %08 %10 %07 %35

 مستوى عالي %19 %10 %05 %13 %47

 المجموع %32 %23 %22 %23 %111

 .الفرنسية الّلغةفي اكتساب وتعّلم  لألسرة مدى مساهمة المستوى االقتصادي يمّثل(: 11) الجدول
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الفرنسية، حاولنا  الل غةمدى مساعلة ادلستوى االقتصادي لألسرة يف اكتساب وتعل م ( 11يوض ح اجلدوؿ )
معرفة ادلستوى االقتصادي لألسرة من خالؿ أجر األب وبو قس منا ادلستوى االقتصادي إذل أربع مستويات، 

بدوره إذل  مناهاألجنبية وقد قس   الل غةكذلك استعنا مبؤ ر ادلعدؿ يف  .عارلجدا، ضعيف، متوس  و ضعيف 
ىناؾ عالقة ارتباطية بُت  كانت فإثالث مستويات كما ىي موض حة يف اجلدوؿ، زلاولُت البحث عن 

 أوال:صلد  ؟الفرنسية الل غةادلستوى االقتصادي وتعل م 

  23%عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف جدا يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  إف -
عنها  معرب  وادلستوى الضعيف جدا يف األجر  الل غةالعالقة بُت العالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  إف -

  10%بنسبة
 19 % عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف جدا يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  إف -
  05%عنها بنسبة معرب  الضعيف يف األجر  وادلستوى الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف إف  -
 08% عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  فإ -
  10%عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
 07% عنها بنسبة معرب  وادلستوى ادلتوس  يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 10% عنها بنسبة معرب  وادلستوى ادلتوس  يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  فإ -
  05%عنها بنسبة معرب  وادلستوى ادلتوس  يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
 0% 3عنها بنسبة معرب  وادلستوى العارل يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
  07%عنها بنسبة معرب  وادلستوى العارل يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  فإ -
  13%عنها بنسبة معرب  وادلستوى العارل يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
 الل غةصادي العارل بتعلم وجود عالقة ترب  ادلستوى االقتعدـ  نالحظمن خالؿ ىذه النسب  -

 االقتصادي ادلتدينبادلستوى  الفرنسية الل غةاكتساب بل يوجد نسب متقاربة عند رب   الفرنسية،
  .ادلستوى االقتصادي العارل وادلتوس عند ربطها بو 
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 المجموع

 

مستوى 
 عالي

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ضعيف

مستوى 
ضعيف 
 جدا

 األبأجر 

 

 الّلغةفي ا المستوى

ضعيفمستوى  %05 %03 %03 %05 %16  

 مستوى متوسط %24 %14 %17 %13 %48

 مستوى عالي %17 %11 %12 %17 %36

 المجموع %36 %27 %22 %15 %111

 جليزيةناال الّلغةفي اكتساب وتعّلم لألسرة مدى مساهمة المستوى االقتصادي  يمّثل: )12(الجدول 

ليزية، زلاولُت صلاال الل غة( مدى مساعلة ادلستوى االقتصادي لألسرة يف اكتساب وتعل م 12يوض ح اجلدوؿ )
 :ليزية؟ صلد أوالصلاال الل غةت ىناؾ عالقة ارتباطية بُت ادلستوى االقتصادي وتعل م انك  فإالبحث عن 

 عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف جدا يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
%05 

عنها  معرب  وادلستوى الضعيف جدا يف األجر  الل غةالعالقة بُت العالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  فإ -
 %24بنسبة

 %27 عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف جدا يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
  03%عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ  -
 14%عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  فإ -
 1%2عنها بنسبة معرب  وادلستوى الضعيف يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
 03% عنها بنسبة معرب  وادلستوى ادلتوس  يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
  07%عنها بنسبة معرب  وادلستوى ادلتوس  يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  فإ -
 12% عنها بنسبة معرب  وادلستوى ادلتوس  يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
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 %25عنها بنسبة  معرب  يف األجر  وادلستوى العارل الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
  03%عنها بنسبة معرب  وادلستوى العارل يف األجر  الل غةالعالقة بُت ادلستوى ادلتوس  يف  فإ -
 07%بنسبة  يف األجر معرب عنها وادلستوى العارل الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
 الل غةعدـ وجود عالقة ترب  ادلستوى االقتصادي العارل بتعلم  نالحظمن خالؿ ىذه النسب  -

االقتصادي ادلتدين بادلستوى  ليزيةصلاال الل غةاكتساب رب   عند، بل يوجد نسب متقاربة ليزيةصلاال
 .ادلستوى االقتصادي العارل وادلتوس عند ربطها بو 

 

 : األجنبية الّلغةالعالقة بين المستوى الحضاري وتعّلم  - ت

 المجموع

 

شبه  قرية
 مدينة

ةالمنطقة السكني مدينة  

 

 الّلغةفي  المستوى

 مستوى ضعيف %02 %12 %14 %08

 مستوى متوسط %22 %13 %18 %43

 مستوى عالي %33 %12 %14 %49

 المجموع %57 %27 %16 %100

 

 الفرنسية الّلغةفي اكتساب وتعّلم  حضاريمدى مساهمة المستوى ال يمّثل: (13)الجدول

الفرنسية، حاولنا معرفة  الل غةيف اكتساب وتعل م  احلضاري( مدى مساعلة ادلستوى 13يوض ح اجلدوؿ )
مدينة،  بو مدينة،  ، ثالث مناط إذل  هوبو قس منا ادلنطقة السكنيةادلستوى احلضاري لألسرة من خالؿ 

األجنبية وقد قس مناه بدوره إذل ثالث مستويات كما ىي موض حة  الل غةكذلك استعنا مبؤ ر ادلعدؿ يف قرية،  
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الفرنسية؟  الل غةوتعل م  ضارياحلت ىناؾ عالقة ارتباطية بُت ادلستوى انك  افيف اجلدوؿ، زلاولُت البحث عن 
 :صلد أوال

  02% معرب  عنها بنسبةادلدينة تنتمي إذل والفئة اليت  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 22% والفئة اليت تنتمي إذل ادلدينة معرب  عنها بنسبة الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
  33% والفئة اليت تنتمي إذل ادلدينة معرب  عنها بنسبة الل غةيف  عارلالعالقة بُت ادلستوى ال فإ -
  02% معرب  عنها بنسبة  بو مدينةوالفئة اليت تنتمي إذل  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 %13 ادلدينة معرب  عنها بنسبة بو والفئة اليت تنتمي إذل  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 12% ادلدينة معرب  عنها بنسبة بو والفئة اليت تنتمي إذل  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
عند ربطها بالفئة اليت الفرنسية  الل غةيف نسب اكتساب  ارتفاع من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 .تنتمي إذل مناط  حضرية ) بو ادلدينة وادلدينة(
 يا:انصلد ث -
  04% معرب  عنها بنسبة إذل القريةوالفئة اليت تنتمي  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فأ -
 %28 معرب  عنها بنسبة القريةوالفئة اليت تنتمي إذل  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %24 معرب  عنها بنسبة القريةوالفئة اليت تنتمي إذل  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
بالفئة اليت تنتمي عند ربطها الفرنسية  الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 .إذل مناط  ريفية )القرية(
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 المجموع

 

شبه  قرية
 مدينة

 المنطقة السكنية مدينة

 

 الّلغةفي  المستوى

 مستوى ضعيف %16 %12 %14 %12

 مستوى متوسط %24 %11 %18 %42

 مستوى عالي %32 %12 %12 %46

 المجموع %62 %24 %14 %111

 جليزيةناال الّلغةمدى مساهمة المستوى الحضاري في اكتساب وتعّلم  يمّثل: (14)الجدول 

ليزية، زلاولُت البحث صلاال الل غة( مدى مساعلة ادلستوى احلضاري يف اكتساب وتعل م 14يوض ح اجلدوؿ )
 صلد أوال:ليزية؟ صلاال الل غةت ىناؾ عالقة ارتباطية بُت ادلستوى احلضاري وتعل م انك  فإعن 

 06% والفئة اليت تنتمي إذل ادلدينة معرب  عنها بنسبة الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 24% والفئة اليت تنتمي إذل ادلدينة معرب  عنها بنسبة الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
  32% إذل ادلدينة معرب  عنها بنسبة والفئة اليت تنتمي الل غةيف  عارلالعالقة بُت ادلستوى ال فإ -
  02% معرب  عنها بنسبة  بو مدينةوالفئة اليت تنتمي إذل  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 10% ادلدينة معرب  عنها بنسبة بو والفئة اليت تنتمي إذل  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 12% ادلدينة معرب  عنها بنسبة بو والفئة اليت تنتمي إذل  الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
عند ربطها بالفئة اليت ليزية صلاال الل غةيف نسب اكتساب  ارتفاع من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 .تنتمي إذل مناط  حضرية ) بو ادلدينة وادلدينة(
 يا:انصلد ث -
  04% معرب  عنها بنسبة إذل القريةوالفئة اليت تنتمي  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 %28 معرب  عنها بنسبة القريةوالفئة اليت تنتمي إذل  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
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 %22 إذل القرية معرب  عنها بنسبة والفئة اليت تنتمي الل غةالعالقة بُت ادلستوى العارل يف  فإ -
عند ربطها بالفئة اليت تنتمي ليزية صلاال الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 إذل مناط  ريفية )القرية(.

 شراء الكتب االضافية نعم ال المجموع

 

 الّلغةالمستوى في 

 مستوى ضعيف %02 %20 %22

 مستوى متوسط %53 %07 %61

 مستوى عالي %18 %00 %18

 المجموع %73 %27 %100

 

 الفرنسية الّلغة(: يبّين مدى العالقة الموجودة بين شراء المبحوثين للكتب االضافية والمستوى في 15الجدول )

 الل غة( مدى تأثَت  راء الكتب االضافية يف اللغات األجنبية يف مستوى التلميذ يف 15يوض ح اجلدوؿ )
 أوال:صلد الفرنسية، 

 راء الكتب االضافية للغات االجنبية وادلستوى الضعيف يف تعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -
 الفرنسية. الل غة

 راء الكتب االضافية للغات االجنبية وادلستوى ادلتوس  يف تعرب عن العالقة بُت  %53صلد نسبة   -
 الفرنسية. الل غة

 الل غةاالضافية للغات االجنبية وادلستوى العارل يف  راء الكتب تعرب عن العالقة  %18صلد نسبة  -
 الفرنسية.
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 راء الكتب االضافية للغات االجنبية يؤثر يف ارتفع مستوي  اف من خالؿ ىذه النسب نالحظ -
 الفرنسية. الل غةالتلميذ يف 

 يا:انصلد ث -
عدـ  راء الكتب االضافية للغات االجنبية وادلستوى تعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -

 الفرنسية. الل غةالضعيف يف 
عدـ  راء الكتب االضافية للغات االجنبية وادلستوى تعرب عن العالقة بُت  %27صلد نسبة   -

 الفرنسية. الل غةادلتوس  يف 
وادلستوى العارل  بُت عدـ  راء الكتب االضافية للغات االجنبيةتعرب عن العالقة  %22صلد نسبة  -

 الفرنسية. الل غةيف 
فاض اطلعدـ  راء الكتب االضافية للغات االجنبية يؤثر يف  اف من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 الفرنسية. الل غةمستوي التلميذ يف 

 شراء الكتب االضافية نعم ال المجموع

 

 الّلغةالمستوى في 

 مستوى ضعيف %00 %17 %17

 مستوى متوسط %67 %11 %77

 مستوى عالي %06 %00 %06

 المجموع %73 %27 %100

 

 جليزيةناال الّلغة(: يبّين العالقة بين شراء المبحوثين للكتب اإلضافية والمستوى في 16الجدول )
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 الل غة( مدى تأثَت  راء الكتب االضافية يف اللغات األجنبية يف مستوى التلميذ يف 16يوض ح اجلدوؿ )
 صلد أوال:ليزية، صلاال

جنبية وادلستوى الضعيف يف  راء الكتب االضافية للغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -
 ليزية.صلاال الل غة

جنبية وادلستوى ادلتوس  يف  راء الكتب االضافية للغات األتعرب عن العالقة بُت  %67صلد نسبة   -
 ليزيةصلاال الل غة

 الل غةجنبية وادلستوى العارل يف االضافية للغات األ راء الكتب تعرب عن العالقة  %26صلد نسبة  -
 ليزية.صلاال

جنبية يؤثر يف ارتفاع مستوي  راء الكتب االضافية للغات األ فأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ -
 ليزية.صلاال الل غةالتلميذ يف 

 يا:انصلد ث -
جنبية وادلستوى دـ  راء الكتب االضافية للغات األعتعرب عن العالقة بُت  %17صلد نسبة  -

 ليزية.صلاال الل غةالضعيف يف 
جنبية وادلستوى دـ  راء الكتب االضافية للغات األعتعرب عن العالقة بُت  %12صلد نسبة   -

 ليزية.صلاال الل غةادلتوس  يف 
جنبية وادلستوى العارل دـ  راء الكتب االضافية للغات األبُت عتعرب عن العالقة  %22صلد نسبة  -

 ليزية.صلاال الل غةيف 
فاض اطلجنبية يؤثر يف دـ  راء الكتب االضافية للغات األع اف من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 ليزية.صلاال الل غةمستوي التلميذ يف 
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مستوى  المجموع
 عالي

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ضعيف

 الّلغةالمستوى في 

 

 األجنبية الّلغةحب 

 نعم %12 %58 %18 %78

 ال %21 %12 %11 %22

 المجموع %22 %61 %18 %111

 الفرنسية الّلغة(: يبّين العالقة بين حب الّلغات األجنبية والمستوى في 17الجدول)

 صلد أوال:الفرنسية،  الل غة( مدى تأثَت حب التلميذ للغات األجنبية يف مستواه يف 17يوض ح اجلدوؿ ) 

 الل غةجنبية وادلستوى الضعيف يف حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -
 الفرنسية.

 الل غةجنبية وادلستوى ادلتوس  يف حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %58صلد نسبة   -
 الفرنسية.

 الل غةجنبية وادلستوى العارل يف حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %18صلد نسبة  -
 الفرنسية.

 الل غةجنبية يؤثر يف ارتفاع مستواه يف حب التلميذ  للغات األ فأ ظمن خالؿ ىذه النسب نالح -
 الفرنسية.

 يا:انصلد ث -
جنبية وادلستوى الضعيف يف حب عدـ التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -

 الفرنسية. الل غة
جنبية وادلستوى ادلتوس  يف عدـ حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة   -

 الفرنسية. الل غة
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 الل غةجنبية وادلستوى العارل يف عدـ حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -
 الفرنسية.

فاض مستواه يف اطلجنبية يؤثر يف عدـ حب التلميذ للغات األ فأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ -
 الفرنسية الل غة

 االجنبية الّلغةحب  نعم ال المجموع

 

  الّلغةالمستوى في 

 مستوى ضعيف %01 %10 %11

 مستوى متوسط %70 %12 %82

 مستوى عالي %07 %00 %07

 المجموع %78 %22 %100

 

 .جليزيةناال الّلغة(: يبّين العالقة بين حب الّلغات األجنبية والمستوى في 18الجدول)

 صلد أوال:ليزية، صلاال الل غة( مدى تأثَت حب التلميذ للغات األجنبية يف مستواه يف 18يوض ح اجلدوؿ )

 الل غةجنبية وادلستوى الضعيف يف حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %21صلد نسبة  -
 ليزية.صلاال

 الل غةجنبية وادلستوى ادلتوس  يف حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %72صلد نسبة   -
 ليزية.صلاال

 الل غةجنبية وادلستوى العارل يف األحب التلميذ للغات تعرب عن العالقة بُت  %27صلد نسبة  -
 ليزية.صلاال
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 الل غةجنبية يؤثر يف ارتفاع مستواه يف حب التلميذ  للغات األ فأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ -
 ليزية.صلاال

 يا:انصلد ث -
جنبية وادلستوى الضعيف يف حب عدـ التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %12صلد نسبة  -

 ليزية.صلاال الل غة
جنبية وادلستوى ادلتوس  يف عدـ حب التلميذ للغات األتعرب عن العالقة بُت  %12صلد نسبة   -

 ليزية.صلاال الل غة
 الل غةجنبية وادلستوى العارل يف للغات األعدـ حب التلميذ تعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -

 ليزية.صلاال

 الل غةفاض مستواه يف اطلجنبية يؤثر يف عدـ حب التلميذ للغات األ فأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ
 ليزية.صلاال

مستوى  المجموع
 عالي

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ضعيف

 الّلغةالمستوى في 

 

 األجنبية الّلغةالتحدث ب

 نعم %03 %49 %18 %70

 ال %18 %12 %11 %30

 المجموع %21 %61 %18 %111

 

 الفرنسية الّلغة(: يبّين العالقة بين تحدث المبحوثين بالّلغات األجنبية والمستوى في 19الجدول)

 صلد أوال:الفرنسية،  الل غة( مدى تأثَت حتدث التلميذ باللغات األجنبية يف مستواه يف 19يوض ح اجلدوؿ )
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 الل غةجنبية وادلستوى الضعيف يف حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %23صلد نسبة  -
 الفرنسية.

 الل غةجنبية وادلستوى ادلتوس  يف حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %49صلد نسبة   -
 الفرنسية.

 الل غةجنبية وادلستوى العارل يف حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %18صلد نسبة  -
 الفرنسية.

جنبية خارج القسم يؤثر يف ارتفاع حتدث التلميذ  باللغات األ فأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ -
 الفرنسية. الل غةمستواه يف 

 يا:انصلد ث -
جنبية وادلستوى الضعيف يف عدـ حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %18صلد نسبة  -

 الفرنسية. الل غة
جنبية وادلستوى ادلتوس  يف عدـ حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %12صلد نسبة   -

 الفرنسية. الل غة
جنبية وادلستوى العارل يف عدـ حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -

 الفرنسية. الل غة
يؤثر يف خارج القسم جنبية األ تاللغابالتلميذ  حتدثعدـ  افمن خالؿ ىذه النسب نالحظ  -

 الفرنسية الل غةفاض مستواه يف اطل
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مستوى  المجموع
 عالي

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ضعيف

 الّلغةالمستوى في 

 

 األجنبية الّلغةالتحدث ب

 نعم %00 %63 %07 %70

 ال %12 %18 %11 %30

 المجموع %12 %81 %07 %111

 جليزيةناال الّلغة(: يبّين العالقة بين تحدث المبحوثين بالّلغات األجنبية والمستوى في 21الجدول)

 

 صلد أوال:ليزية، صلاال الل غة( مدى تأثَت حب التلميذ للغات األجنبية يف مستواه يف 22يوض ح اجلدوؿ )

 الل غةجنبية وادلستوى الضعيف يف حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -
 الفرنسية.

 الل غةجنبية وادلستوى ادلتوس  يف حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %63صلد نسبة   -
 الفرنسية.

 الل غةجنبية وادلستوى العارل يف حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %27صلد نسبة  -
 ليزية.صلاال

ج القسم يؤثر يف ارتفاع ر جنبية خاحتدث التلميذ  باللغات األ فأ النسب نالحظمن خالؿ ىذه  -
 ليزية.صلاال الل غةمستواه يف 

 يا:انصلد ث -
جنبية وادلستوى الضعيف يف بُت عدـ حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة  %12صلد نسبة  -

 ليزية.صلاال الل غة
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جنبية وادلستوى ادلتوس  يف حتدث التلميذ باللغات األعدـ تعرب عن العالقة بُت  %18صلد نسبة   -
 ليزيةصلاال الل غة

جنبية وادلستوى العارل يف عدـ حتدث التلميذ باللغات األتعرب عن العالقة بُت  %22صلد نسبة  -
 ليزية.صلاال الل غة

فاض اطلجنبية خارج القسم يؤثر يف عدـ حتدث التلميذ باللغات األ فأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ
 ليزية.صلاال الل غةمستواه يف 

 : األجنبية الّلغةالعالقة بين المستوى التعليمي لألسرة وتعّلم  - ث

 

 المجموع

 

مستو 
ى 
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ابتدائي

بدون 
 مستوى

 المستوى التعليمي لألب

 

 الّلغةفي  المستوى

 مستوى ضعيف %07 %07 %02 %02 %12 %20

 مستوى متوسط %12 %15 %11 %07 %10 %35

 مستوى عالي %12 %13 %12 %13 %13 %45

 المجموع %11 %15 %25 %22 %25 %111

 

 الفرنسية الّلغةمدى مساهمة المستوى التعليمي لألب في اكتساب وتعّلم  يمّثل: (21)الجدول 

التعليمي لألب وقس منا حاولنا معرفة ادلستوى التعليمي لألسرة من خالؿ ادلستوى ( 21اجلدوؿ ) من خالؿ
وي، جامعي، كذلك استعنا مبؤ ر ادلعدؿ انذلك إذل ثالث مستويات،  بدوف مستوى، ابتدائي، متوس ، ث
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الفرنسية، زلاولُت البحث  الل غةمدى مساعلة ادلستوى التعليمي يف اكتساب وتعل م األجنبية دلعرفة  الل غةيف 
 صلد أوال:؟ بنلإل الفرنسية الل غةوتعل م  لألب ت ىناؾ عالقة ارتباطية بُت ادلستوى االتعليميانك  فإعن 

 معرب  عنها بنسبةدوف ادلستوى التعليمي لألب وفئة  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
27% 

 %22 معرب  عنها بنسبةدوف ادلستوى التعليمي لألب فئة و  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22 معرب  عنها بنسبةدوف ادلستوى التعليمي لألب وفئة  الل غةيف  عارلالعالقة بُت ادلستوى ال فإ -
 %27 معرب  عنها بنسبة لألبادلستوى االبتدائي فئة و  الل غةيف  الضعيفالعالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبةلألب  االبتدائي ادلستوى وفئة  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %23 معرب  عنها بنسبة ادلستوى االبتدائي لألبفئة و  الل غةيف  العارلالعالقة بُت ادلستوى  فإ -
ات اليت الفرنسية عند ربطها بالفئ الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 مستوى تعليمي متدين لألب.تنتمي إذل 
 يا:انصلد ث -
 %22معرب  عنها بنسبة ادلستوى ادلتوس  لألبفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %11 معرب  عنها بنسبةوفئة  ادلستوى ادلتوس  لألب  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %12 معرب  عنها بنسبة ادلستوى ادلتوس  لألبفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22معرب  عنها بنسبة وي لألبانادلستوى الثفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %27 معرب  عنها بنسبةوي لألب انادلستوى الثفئة و  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %13 عنها بنسبة معرب   وي لألبانادلستوى الثفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22 معرب  عنها بنسبة لألب اجلامعيادلستوى فئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %12 معرب  عنها بنسبةلألب  اجلامعيوفئة  ادلستوى  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %13معرب  عنها بنسبة لألب اجلامعيادلستوى فئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
الفرنسية عند ربطها بالفئات اليت  الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 تنتمي إذل مستوى تعليمي متدين لألب.
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 المجموع

 

 مستوى
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ابتدائي

 بدون
 مستوى 

 المستوى التعليمي لألب

 

 الّلغةفي  المستوى

 مستوى ضعيف %14 %05 %13 %11 %15 %17

 مستوى متوسط %14 %15 %13 %15 %25 %62

 مستوى عالي %12 %11 %06 %16 %17 %21

 المجموع %11 %11 %22 %21 %37 %111

 جليزيةناال الّلغةمدى مساهمة المستوى التعليمي لألب في اكتساب وتعّلم  يمّثل: (22)الجدول

، زلاولُت ليزيةصلاال الل غةيف اكتساب وتعل م  لألب مساعلة ادلستوى التعليمي( مدى 22يوض ح اجلدوؿ )
صلد لإلبن؟  ليزيةصلاال الل غةالتعليمي لألب وتعل م ناؾ عالقة ارتباطية بُت ادلستوى ت ىانك  فإالبحث عن 

 أوال:

 عنها بنسبةمعرب  وفئة دوف ادلستوى التعليمي لألب  الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
24% 

 %24 معرب  عنها بنسبةدوف ادلستوى التعليمي لألب فئة و  الل غةادلتوس  يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22 معرب  عنها بنسبةوفئة دوف ادلستوى التعليمي لألب  الل غةيف  عارلالعالقة بُت ادلستوى ال فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبة االبتدائي لألبادلستوى فئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبةوفئة  ادلستوى االبتدائي لألب  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22 معرب  عنها بنسبة ادلستوى االبتدائي لألبفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
عند ربطها بالفئات اليت  ليزيةصلاال الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 تنتمي إذل مستوى تعليمي متدين لألب.
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 يا:انصلد ث -
 %23معرب  عنها بنسبة ادلستوى ادلتوس  لألبفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %13 معرب  عنها بنسبةوفئة  ادلستوى ادلتوس  لألب  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %26 معرب  عنها بنسبة ادلستوى ادلتوس  لألبفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22معرب  عنها بنسبة وي لألبانادلستوى الثفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %15 معرب  عنها بنسبةوي لألب انوفئة ادلستوى الث الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %26 معرب  عنها بنسبة وي لألبانادلستوى الثفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبة ادلستوى اجلامعي لألبفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبةادلستوى اجلامعي لألب وفئة   الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %27معرب  عنها بنسبة ادلستوى اجلامعي لألبفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
عند ربطها بالفئات اليت  ليزيةصلاال الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 .تمي إذل مستوى تعليمي متدين لألبتن

 المجموع

 

مستو 
ى 
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ابتدائي

 بدون
 مستوى 

ألملالمستوى التعليمي   

  

الّلغةفي  المستوى  

 مستوى ضعيف %14 %14 %15 %14 %13 %21

 مستوى متوسط %13 %15 %17 %11 %11 %35

 مستوى عالي %15 %13 %11 %13 %13 %45

 المجموع %12 %12 %23 %27 %26 %111

 

 الفرنسية الّلغةمدى مساهمة المستوى التعليمي لألم في اكتساب وتعّلم  يمّثل: (23)الجدول
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وقس منا  لألـ( حاولنا معرفة ادلستوى التعليمي لألسرة من خالؿ ادلستوى التعليمي 23اجلدوؿ ) من خالؿ
مبؤ ر ادلعدؿ  وي، جامعي، كذلك استعناانذلك إذل ثالث مستويات،  بدوف مستوى، ابتدائي، متوس ، ث

الفرنسية، زلاولُت البحث  الل غةاألجنبية دلعرفة مدى مساعلة ادلستوى التعليمي يف اكتساب وتعل م  الل غةيف 
 صلد أوال:الفرنسية لإلبن؟  الل غةوتعل م  باطية بُت ادلستوى االتعليمي لألـت ىناؾ عالقة ارتانك  افعن 

 %24 معرب  عنها بنسبة ئة دوف ادلستوى التعليمي لألـوف الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 %23 معرب  عنها بنسبة دوف ادلستوى التعليمي لألـفئة و  الل غةادلتوس  يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبة وفئة دوف ادلستوى التعليمي لألـ الل غةيف  عارلالعالقة بُت ادلستوى ال فإ -
 %24 معرب  عنها بنسبة ادلستوى االبتدائي لألـفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبة وفئة  ادلستوى االبتدائي لألـ الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %23 عنها بنسبة معرب   ادلستوى االبتدائي لألـفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
الفرنسية عند ربطها بالفئات اليت  الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 .نتمي إذل مستوى تعليمي متدين لألـت
 يا:انصلد ث -
 %25معرب  عنها بنسبة ادلستوى ادلتوس  لألـفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %27 معرب  عنها بنسبة وفئة  ادلستوى ادلتوس  لألـ الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %11 معرب  عنها بنسبة ادلستوى ادلتوس  لألـفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %24معرب  عنها بنسبة وي لألـانادلستوى الثفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %12 معرب  عنها بنسبة وي لألـانوفئة ادلستوى الث الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %13 معرب  عنها بنسبة وي لألـانادلستوى الثفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %23 معرب  عنها بنسبة ادلستوى اجلامعي لألـفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %12 معرب  عنها بنسبة وفئة  ادلستوى اجلامعي لألـ الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %13معرب  عنها بنسبةادلستوى اجلامعي لألـ فئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
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الفرنسية عند ربطها بالفئات اليت  الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -
 .نتمي إذل مستوى تعليمي متدين لألـت

 المجموع

 

مستو 
ى 
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ابتدائي

بدون 
 مستوى

 المستوى التعليمي لألم

 

الّلغةفي  المستوى  

 مستوى ضعيف %07 %15 %11 %11 %15 %17

 مستوى متوسط %17 %17 %13 %21 %15 %62

 مستوى عالي %12 %11 %14 %17 %18 %21

 المجموع %16 %12 %17 %27 %28 %111

 

 جليزيةناال الّلغةمدى مساهمة المستوى التعليمي لألم في اكتساب وتعّلم  يمّثل: (24)الجدول 

، زلاولُت ليزيةصلاال الل غةيف اكتساب وتعل م لألـ ( مدى مساعلة ادلستوى التعليمي 24يوض ح اجلدوؿ )
صلد ؟ لالبن ليزيةصلاال الل غةباطية بُت ادلستوى االتعليمي لألـ وتعل م ت ىناؾ عالقة ارتانك  فإالبحث عن 

 أوال:

 %27 معرب  عنها بنسبة وفئة دوف ادلستوى التعليمي لألـ الل غةالعالقة بُت ادلستوى الضعيف يف  فإ -
 %27 معرب  عنها بنسبة دوف ادلستوى التعليمي لألـفئة و  الل غةادلتوس  يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22 معرب  عنها بنسبة وفئة دوف ادلستوى التعليمي لألـ الل غةيف  عارلالعالقة بُت ادلستوى ال فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبة ـادلستوى االبتدائي لألفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %27 معرب  عنها بنسبة وفئة  ادلستوى االبتدائي لألـ الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22 معرب  عنها بنسبة ادلستوى االبتدائي لألـفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
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عند ربطها بالفئات اليت ليزية صلاال الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -
 .تعليمي متدين لألـ نتمي إذل مستوىت
 يا:انصلد ث -
 %22معرب  عنها بنسبة ادلستوى ادلتوس  لألـفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %13 معرب  عنها بنسبة وفئة  ادلستوى ادلتوس  لألـ الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %24 معرب  عنها بنسبةادلستوى ادلتوس  لألـ فئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22معرب  عنها بنسبة ـوي لألانادلستوى الثفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %22 معرب  عنها بنسبة ـوي لألانوفئة ادلستوى الث الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %27 معرب  عنها بنسبة ـوي لألانادلستوى الثفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %25 معرب  عنها بنسبة ـادلستوى اجلامعي لألفئة و  الل غةالضعيف يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %15 معرب  عنها بنسبة ـادلستوى اجلامعي لألوفئة  الل غةيف  ادلتوس العالقة بُت ادلستوى  فإ -
 %28معرب  عنها بنسبة ـادلستوى اجلامعي لألفئة و  الل غةالعارل يف العالقة بُت ادلستوى  فإ -
عند ربطها بالفئات اليت  ليزيةصلاال الل غةيف نسب اكتساب  تدين من خالؿ ىذه النسب نالحظ -

 .ـتنتمي إذل مستوى تعليمي متدين لأل

 المجموع

 

مستو 
ى 
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ابتدائي

بدون 
 مستوى

التعليمي لألبالمستوى   

 

 تشجيع المطالعة

 نعم %11 %12 %11 %17 %52 %71

 ال %18 %17 %16 %14 %14 %29

 المجموع %18 %19 %16 %21 %56 %111

 جنبيةمدى مساهمة المستوى التعليمي لألب في تشجيع المطالعة باللغات األ يمّثل (:25) الجدول
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صلد  ،تشجيع ادلطالعة باللغات األجنبيةيف  لألب ( مدى مساعلة ادلستوى التعليمي25يوض ح اجلدوؿ )
 أوال:

تعرب عن العالقة بُت ادلستوى التعليمي ادلتدين لألب وتشجيع ادلطالعة باللغات  %22صلد نسبة  -
 .األجنبية

وتشجيع ادلطالعة باللغات  االبتدائي لألبتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة   -
 .األجنبية

 .وتشجيع ادلطالعة باللغات األجنبية ادلتوس  لألب تعرب عن العالقة بُت ادلستوى %22صلد نسبة  -
 .عة باللغات األجنبيةالتشجيع ادلطو  وي لألبانالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  % 17صلد نسبة -
 .لألب وتشجيع ادلطالعة باللغات األجنبية اجلامعيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %52صلد نسبة  -
ةارتفع ادلستوى التعليمي لألب صلد نسبة مرتفعة  كل ماو  نأ خالؿ ىذه النسب نالحظمن  - عن  معرب 

  االجنبية. الل غةوجود تشجيع للمطالعة ب
 يا:انصلد ث -
تشجيع ادلطالعة عدـ لألب و التعليمي ادلتدين  تعرب عن العالقة بُت ادلستوى %28صلد نسبة  -

 .باللغات األجنبية
تشجيع ادلطالعة باللغات عدـ لألب و  االبتدائيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %27صلد نسبة  -

 .األجنبية
 .تشجيع ادلطالعة باللغات األجنبيةعدـ و  ادلتوس  تعرب عن العالقة بُت ادلستوى %26صلد نسبة  -
تشجيع ادلطالعة باللغات عدـ لألب و  ويانالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %24صلد نسبة  -

 .األجنبية
تشجيع ادلطالعة باللغات عدـ لألب و اجلامعي  تعرب عن العالقة بُت ادلستوى %24صلد نسبة  -

 .األجنبية
ادلطالعة  يتواف  مع عدـ تشجيعض ادلستوى التعليمي لألب افاطل فأمن خالؿ ىذه النسب نالحظ  -

 األجنبية. الل غةب
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 المجموع

 

 مستوى
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

 مستوى
 ابتدائي

بدون 
 مستوى

 المستوى التعليمي لألم

 

 تشجيع المطالعة

 نعم %11 %11 %15 %21 %45 %71

 ال %12 %12 %11 %11 %15 %31

 المجموع %12 %12 %16 %21 %51 %111

 

 جنبيةتشجيع المطالعة باللغات األ مدى مساهمة المستوى التعليمي لألم في يمّثل (:26)الجدول

 صلد أوال:( مدى مساعلة ادلستوى التعليمي لألـ يف تشجيع ادلطالعة باللغات األجنبية، 26يوض ح اجلدوؿ )

وتشجيع ادلطالعة باللغات  ـتعرب عن العالقة بُت ادلستوى التعليمي ادلتدين لأل %22صلد نسبة  -
 .األجنبية

 .وتشجيع ادلطالعة باللغات األجنبية االبتدائي لألـتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة   -
 .وتشجيع ادلطالعة باللغات األجنبية ادلتوس  لألـ تعرب عن العالقة بُت ادلستوى %25صلد نسبة  -
 .عة باللغات األجنبيةالتشجيع ادلطوي لألـ و انالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  % 22صلد نسبة -
 .وتشجيع ادلطالعة باللغات األجنبية ـلألمعي اجلاتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %45صلد نسبة  -
ةارتفع ادلستوى التعليمي لألـ صلد نسبة مرتفعة  كل ماو  نأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ - عن  معرب 

  االجنبية. الل غةوجود تشجيع للمطالعة ب
 يا:انصلد ث -
ادلطالعة باللغات تشجيع عدـ و  ـلألالتعليمي ادلتدين  تعرب عن العالقة بُت ادلستوى %12صلد نسبة  -

 .األجنبية
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تشجيع ادلطالعة باللغات عدـ و  ـلأل االبتدائيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %12صلد نسبة  -
 .األجنبية

تشجيع ادلطالعة باللغات عدـ و لألـ  تعرب عن العالقة بُت ادلستوى ادلتوس  %21صلد نسبة  -
 .األجنبية

تشجيع ادلطالعة باللغات عدـ و  ـلألوي انالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -
 .األجنبية

تشجيع ادلطالعة باللغات عدـ و  ـلألاجلامعي  تعرب عن العالقة بُت ادلستوى %25صلد نسبة  -
 .األجنبية

يتواف  مع عدـ تشجيع ادلطالعة  ـفاض ادلستوى التعليمي لألاطل أفمن خالؿ ىذه النسب نالحظ  -
 األجنبية. الل غةب

  

 المجموع

 

مستو 
ى 
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ابتدائي

بدون 
 مستوى

 المستوى التعليمي لألب

 

المساعدة في حل 
 األعمال

 نعم %11 %11 %11 %21 %52 %72

 ال %15 %21 %12 %11 %11 %28

 المجموع %15 %21 %12 %21 %53 %111

 

 الدراسية باللغات االجنبية الواجباتحل المساعدة مدى مساهمة المستوى التعليمي لألب في  يمّثل: (27) الجدول
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 الدراسية يف مساعدة التلميذ يف حل الواجبات ( مدى مساعلة ادلستوى التعليمي لألب27يوض ح اجلدوؿ )
 صلد أوال:باللغات األجنبية، 

الدراسية  حل الواجباتتعرب عن العالقة بُت ادلستوى التعليمي ادلتدين لألب  %22صلد نسبة  -
 باللغات األجنبية.

الدراسية باللغات  حل الواجباتلألب  االبتدائيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة   -
 األجنبية.

اسية باللغات الدر حل الواجبات لألب  ادلتوس تعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -
 األجنبية.

الدراسية باللغات  الواجباتحل لألب  ويانالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -
 األجنبية.

الدراسية باللغات  حل الواجباتلألب  اجلامعيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %52صلد نسبة  -
 األجنبية.

ةارتفع ادلستوى التعليمي لألب صلد نسبة مرتفعة  كل ماو  نأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ - عن  معرب 
  االجنبية. الل غةوجود تشجيع للمطالعة ب

 يا:انصلد ث -
الدراسية  الواجبات حلتعرب عن العالقة بُت ادلستوى التعليمي ادلتدين لألب  %25صلد نسبة  -

 باللغات األجنبية.
الدراسية باللغات  حل الواجباتلألب  االبتدائيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة   -

 األجنبية.
الدراسية باللغات  الواجباتحل لألب  ادلتوس تعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -

 األجنبية.
الدراسية باللغات  الواجباتحل لألب  ويانالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -

 األجنبية.
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الدراسية باللغات  الواجباتحل لألب  اجلامعي عن العالقة بُت ادلستوى تعرب %21صلد نسبة  -
 األجنبية.

ةفض ادلستوى التعليمي لألب صلد نسبة مرتفعة اطل كل ماو  نأ من خالؿ ىذه النسب نالحظ -  معرب 
  االجنبية. الل غةعن عدـ وجود تشجيع للمطالعة ب

 

 المجموع

 

 مستوى
 جامعي

 

 مستوي

 ويانث

مستوى 
 متوسط

مستوى 
 ابتدائي

بدون 
 مستوى

 المستوى التعليمي لألم

 

 

المساعدة في حل 
 األعمال

 نعم %11 %11 %12 %21 %51 %72

 ال %12 %12 %14 %11 %11 %28

 المجموع %12 %12 %16 %21 %51 %111

 

لواجبات الدراسية باللغات حل امدى مساهمة المستوى التعليمي لألم في  يمّثل: (28)الجدول 
 جنبيةاأل

الدراسية  الواجباتيف مساعدة التلميذ يف حل  ـ( مدى مساعلة ادلستوى التعليمي لأل28يوض ح اجلدوؿ )
 صلد أوال:باللغات األجنبية، 

الدراسية  الواجباتحل  ـتعرب عن العالقة بُت ادلستوى التعليمي ادلتدين لأل %22صلد نسبة  -
 باللغات األجنبية.
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الدراسية باللغات  الواجباتحل  ـلأل االبتدائيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة   -
 األجنبية.

الدراسية باللغات  الواجبات حل ا ـلأل ادلتوس تعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -
 األجنبية.

الدراسية باللغات  الواجباتحل  ـلأل ويانالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -
 األجنبية.

الدراسية باللغات  الواجباتحل  ـلأل اجلامعيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %52صلد نسبة  -
 األجنبية.

ةصلد نسبة مرتفعة  ـارتفع ادلستوى التعليمي لأل كل ماو  ان من خالؿ ىذه النسب نالحظ - عن  معرب 
  االجنبية. الل غةوجود تشجيع للمطالعة ب

 يا:انصلد ث -
عماؿ الدراسية حل األ ُت ادلستوى التعليمي ادلتدين لألـتعرب عن العالقة ب %12صلد نسبة  . -

 باللغات األجنبية.
عماؿ الدراسية باللغات حل األـ لأل االبتدائيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %12صلد نسبة   -

 األجنبية.
عماؿ الدراسية باللغات حل األ ـلأل ادلتوس تعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %24صلد نسبة  -

 األجنبية.
عماؿ الدراسية باللغات حل األ ـلأل ويانالثتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -

 األجنبية.
عماؿ الدراسية باللغات حل األ ـلأل اجلامعيتعرب عن العالقة بُت ادلستوى  %22صلد نسبة  -

 األجنبية.
ةفض ادلستوى التعليمي لألب صلد نسبة مرتفعة اطل كل ماو  ان من خالؿ ىذه النسب نالحظ - عن  معرب 

  االجنبية. الل غةعدـ وجود تشجيع للمطالعة ب
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 للمبحوثين من طرف العائلة الدراسي أوالواجب عملللوجود مراقبة  مدي يمّثل: (29)الجدول 

( مدي وجود مراقبة للعمل الدراسي اخلاص بادلبحوثُت من طرؼ العائلة، حيث صلد 29يوضح اجلدوؿ)
 دتث ل عدـ وجود مراقبة يف العائلة للعمل الدراسي. %22دتث ل وجود مراقبة يف العائلة، ونسبة  %78نسبة 

 

 

 

 

 

 في منزل المبحوثينترنيت ناأل وجود يمّثل: (31)الجدول 

وجود مراقبة للعمل الدراسي اخلاص بادلبحوثُت من طرؼ العائلة، حيث صلد  ( مدى32يوضح اجلدوؿ)
 ًتنيت يف ادلنزؿ.ندتث ل عدـ وجود األ %43ًتنيت يف ادلنزؿ، ونسبة ندتث ل وجود األ %57نسبة 

 اتالتكرار  %
 مراقبة العمل

 الدراسي أوالواجب

            نعم 47 78% 

              ال 13 22% 

 المجموع 61 111%

 ترنيتنألاوجود  اتالتكرار  %

            نعم 34 57% 

              ال 26 43% 

 المجموع 61 111%
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 مبحوثينللمكتبة توّفر  (: يمّثل31الجدول )

دتث ل وجود مراقبة يف  %58وجود مكتبة لدى ادلبحوثُت ، حيث صلد نسبة  ( مدى31يوضح اجلدوؿ)
 دتث ل عدـ وجود مكتبة للمبحوثُت. %22العائلة، ونسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بة وجود مكت اتالتكرار  %

           نعم 25 42% 

              ال 35 58% 

 المجموع 61 111%
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 التحقق من الفرضياتتحليل النتائج و  : ثالثا

ارتفاع ادلستوى االقتصادي وادلادي ألسر ادلتعلمُت يساىم يف رفع مستواىم الدراسي يف  الفرضية األولى:
 الل غات األجنبية.

 ادلستوى االقتصادي وادلادي ألسر ادلتعلمُت ومدى مساعلتوحاولنا من خالؿ ىذه الفرضية معرفة  لقد     
تستطيع األسرة من خالؿ مستواىا االقتصادي مساعدة  غات األجنبية.رفع مستواىم الدراسي يف الل  يف 

ًتنيت نتوفَت األو  ضافيةاألجنبية من خالؿ توفَت الكتب، دفع تكاليف الدروس اإل الل غةالتلميذ يف تعلم 
... دراكهاإاحلصوؿ على ادلعلومة و ل توسيع معارؼ الفرد وتسه  ا ادلساعلة يف أهنمن منطل  م ل تكاليفها وحت

ىناؾ  لكن يف ادلقابل ها اخلاـ صلدىا مساعلة يف الرفع من مستوى التلميذ، لإذا أخدنا ىذه ادلؤ رات بشك
يستطيع  ًتنتناألسلبية ذلذه احملفزات اليت يستطيع ادلستوى االقتصادي توفَتىا، صلد مثال توفَت  عكاساتان

فًتاضي ،و"ىو ذلك اإل افسناإل  شاءنإتساىم يف  اهنألضافية، لى أعلية توفَت الكتب والدروس اإلالقضاء ع
ًتنيت نأو مكتب أو سيارة أو قطار أو طائرة أو مقهى أيقبع خلف جهاز احلاسوب يف غرفة  الفرد الذي

اء العادل وادلواقع ومتواصال مع عادل من األفراد واجلماعات وادلؤسسات يعارض وػلاور ضلأمتصفحا يف 
 1و."انيتحوؿ من مك فأويفتش عن ادلعلومات وادلعرفة ويقضي احتياجاتو دوف 

ت دراسة قاـ هبا الباحث مطاع بركا وذلك ما أكدتو وإ غالوعلى عزلو ًتنيت يف أغلب  األوقات ناألتعمل  
ـ الباحث صفات الواقع فًتاضي: فرصو وسلاطره وتطوره. يقد  بدمش ، حوؿ الواقع اإل 2226سنة 
ت ظواىر سلبية  متنوعة متعلقة باحلاسوب واحلاسوب، فقد حل   افسنفًتاضي وخصائص العالقة بُت اإلاإل

 ًتنيتناأل افدمإعتياد ألعاب احلاسوب، إ، افدمإتلفة من التعود ادلتعلقة بو: حملواع انوتقنياتو مثل: األ
دفاع القهري نفًتاضية واالالتعود على العالقات العاطفية اإلًتنيت، نعلى عالقات وصدقات األ افدماإل(

                                                           
وف أوؿ ،رللة جامعة الزرقاء للبحوث ان كاينرللة الزرقاء االىلية ، االردف ،اجمللد السابع ،العدد الث ،أكـر حجازي ، الفرد واجملتمع والثورة يف عصر ادلعلومات   1

 .8، ص  2225والدراسات  ،االردف ،
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ادلستوى االقتصادي سواء ادلستوى ادلتوس  أو ادلستوى العارل منو  فألذا ؽلكن القوؿ     1".)جلمع ادلعلومات
ناؾ نسب متقاربة يف ى فأتبُت  حيث  ،تلك ادلساعلة  وقد يهدـ الل غة تعلم قد يساىم يف ،الح ذو حدينس

شلا  األجنبية. الل غةالعالقة اليت ترب  ادلستوى االقتصادي ادلتدين وادلستوى االقتصادي العارل وادلتوس  بتعل م 
  نا نستطيع نفي الفرضية األوذل.نأيتأك د لدينا 

  الذين ينتموف إذل بيئة حضرية ىم أكثر إقباال على تعل م اللغات األجنبية. ادلتعلموف :يةانالفرضية الث

ينتموف إذل ادلتعلموف الذين  فأية، توصلنا إذل انمن خالؿ حتليلنا للمعطيات اليت تشَت إذل الفرضية الث       
 دي ظلي ز، كما فعل عادل اللغويات فأبداية غلب  بيئة حضرية ىم أكثر إقباال على تعل م اللغات األجنبية.

والنظاـ االجتماعي  الل غةو  -ما يقولو أفراد معي نُت لبعضهم البعض -، بُت اخلطاب De sussure سوسَت
 الل غةيستخدموىا للتفكَت والتحدث، فنظاـ  فأالعاـ للعالمات، والرموز وادلرجعيات اليت على ادلتحدثُت 

 ادلشار إليها بواسطة اينادلع الستخداـم مضطروف أهنموجود بشكل مستقل عن دارسيها ومستخدميها، و 
واحلياة االجتماعية ال تعتمد  2االخرين على حد سواء" فسهم لتبادؿ األفكار معأنالرموز ادلكونة للتفكَت يف 

تعر ؼ احلقيقة االجتماعية لنا." الل غةولكن  الل غةفق  على 
ب رئيسية انثالت جو تتضمن  ةاحلضريفالبيئة  3

حلقة مفرغة تعمل على تطبيع تعترب  ،الل غةالتفاعل االجتماعي و  التأثَت على الفرد وىي الثقافة،  تساىم يف
وىي اليت تطبع أفراد كل على معطياهتا وما تقدمو لو،  ستمد مرجعياتو منها ويتطور بناءً ي ،والتحكم فيوالفرد 

 رلتمع  بطابع خاص يتمي زوف بو عن من ىم خارج ذلك اجملتمع. 

ادلقومات اليت تتألف منها حضارة كل رلتمع من اجملتمعات، واليت ينشأ الطفل ويًتعرع فيها، وينهل  فإ"    
، واليت يشاركو فيها أبناء ذلك اف، وعن غَت وعي يف معظم األحيافمنها ويكتسبها عن وعي يف بعض األحي

، وعاما بعد آخر  يبلغ مرحلة البلوغ  فأإذل اجملتمع بأسره، ىي اليت تتجمع يف باطن عقلو يوما بعد يـو
احلضارة كذلك  4والنضج، وىي اليت حتكم تصرفاتو اللغوية والغَت لغوية مع اآلخرين، فتبدو طبيعية مقبولة."

                                                           
1
 .427، ص2226، 2العدد 22رللة جامعة دمش  اجمللد مطاع بركات، حوؿ الواقع االفًتاضي: فرصو وسلاطره وتطوره،    

 
2
 .182، ص2212 ، مصر العربية للنشر والتوزيع، مصر،1النظريات االجتماعية وادلمارسة البحثية ،ترمجة: زلمد ياسر اخلواجة، طفيليب جونز،  

 .181ادلرجع نفسو، ص  3
 .129ص، 1988عادل ادلعرفة، الكويت، يونيو  تعلمها وتعليمها، اللغات األجنبية،نايف خرما، علي حجاج،   4
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شعوب أو رلتمع من ، طريقة حياة بأسرىا بالنسبة لشعب من الافسنواليت تعٍت يف مفهـو علماء اإل
، تشمل مجيع مفاىيم ذلك اجملتمع ومعتقداتو، قدؽلها وحديثها، ومجيع عاداتو  اجملتمعات. وىي هبذا ادلفهـو

 يشًتؾ فيها مجيع تو، وفلسفتو، وفكره وفنو وأدبو ومهاراتو وأدواتو وكافة األوجو األخرى اليتانوتارؼلو ودي
كما أراىا، تتألف ن اجملتمعات  حضارة رلتمع م ف"إ : ثروبولوجياناأل، أو كما يقوؿ أحد علماء أفراد اجملتمع

يعرفو أو يؤمن بو لكي يتمكن من التصرؼ بطريقة مقبولة  من باقي أفراد  فأمن كل ما ينبغي على الفرد 
أوجو السلوؾ  فأيقـو بو كل واحد منهم .وعلى الرغم من  فأذلك اجملتمع، ويقـو بأي دور يقبلوف 

 1".ت أو مكتوبةانذلك السلوؾ،  فوية كحتتل موقعا مركزيا من  الل غة فأ ليست كلها لغوية إال اينسناإل
صح  التعبَت،  فإتاجو نإالبيئة احلضرية تتحك م يف تنمي  سلوؾ الفرد والتأثَت عليو بل تعمل على  فأيتضح 

، صلد ومع التغَت   ت البيئة احلضرية أصبح فأات احلالية اليت يفرضها التقدـ والتطور الذي يطاؿ عادلنا اليـو
ألجنبية واعتبارىا رمزا للتطور، ا الل غةتقاس بتمك نها من الل غات األجنبية، صلد الكثَت من األسر يتحدثوف ب

وقتنا احلارل، يف  غات األجنبيةم الل  ة وأعلية تعل  أكثر وعيا بضرور األقل صلد أصحاب البيئة احلضرية  ىعل وأ
)الوعي  رغبات الفرد والتعزيزات اليت تقدمها لو البيئة دافعية  التعل م اليت جتمع بُت على وىذا ينعكس بقوة
،  وقد اتضح ذلك من خالؿ نتائج الدراسة للوصوؿ إذل اذلدؼ ادلنشود األجنبية( الل غةبأعلية وضرورة تعل م 

وارتفاع مستوى التحصيل اجليد ذلا، كذلك اتضح وجود  الل غةىناؾ عالقة بُت حب  فأاحلالية، وجدنا 
دافعية التعل م  فأ، صلد فعال لل غة اجلي د قدرهتم على التحصيل و  يف أوقات الفراغ الل غةعالقة بُت التحدث ب

تساىم يف الرفع من ادلستوى  -والتحدث هبا الل غةحب -اليت اخًتنا مؤ رين ذلا يف الدراسة احلالية، 
  األجنبية.  الل غة وتعلم الدراسي يف اكتساب

اجملتمع الذي يتكل مها، فهي تفي  الىتماماتعكاس انيف أي ة فًتة زمنية ما ىي إال  الل غة فأصلد     
يكوف متعلما،  افذل حاؿ كإتقل اجملتمع من حاؿ انباحتياجات اجملتمع واىتماماتو بشكل مرض جدا. فإذا 

تصاؿ معا منعزال فتنفتح أمامو آفاؽ اإلذل رلتمع صناعي، أو يكوف رلتإ يكوف رلتمعا زراعيا فيتحوؿأو 
يات للتطور والتغَت انيف كل لغة إمك فإحائال دوف ذلك التحوؿ، بل  الل غةمبجتمعات أخرى، دل تقف 

                                                           
1
 .001، المرجع السابق، ص نايف خرما، علي حجاج  
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 Pierre" بيار بورديو"َت يشكما  1حبيث تتمشى مع احتياجات واىتمامات اجملتمع اجلديدة.
Bourdieu اذلبيتوس"إذل ما يسمى ب "Habitus  وىو ما يسمح لألفراد بالتوجو يف فضائهم

يبٍت  فأالفرد  افاذلابيتوس غلعل بإمك افتماءىم االجتماعي. وإذا كاناالجتماعي وتبٍت شلارسات تتف  و 
تكوف منقادة بًتسيمات الواعية،  فأذلك ال ؽلنع ىذه االسًتاتيجيات من  فإاسًتاجتيات استباقية  ف

اليت ؼلضع ذلا الفرد وعن جتارب  ترسيمات إدراؾ وفكر وفعل. تتول د عن فعل الًتبية والتنشئة االجتماعية
 2بتدائية متصلة بو وذلا ثقل مفرط ، مقارنة بالتجارب الالحقة."إ

ادلكونات القوية ادلدعمة لثقافتو تتساق  قدرتو على  افسنو "عندما يفقد اإلنأ ارة إذل كما علينا اإل     
 لتطبي  فيصبح الواقع لديو غَت ذاالتخي ل واإلبداع واالخًتاع وتنهـز مواىبو وال يعمل على رب  النظرية با

تماء واذلوية، وتعترب منظومة القيم من أكثر العناصر قدرة على دفع نأعلية وبالتارل ال يبارل مبوضوع اإل
عزالية واجلمود وبالتارل نتصاؿ والبعد عن اإلتغيَت لألفضل وارتباطو بعناصر اإلوتقدمو ورغبتو يف ال افسناإل

ثراء ثقافتو حيث ترتفع درجات االبتكار والتجديد والتحديث وتنتشر القدوة الصاحلة ويزداد االرتباط إعلى 
ظر السلوكية سلوؾ متعلَّم أو مكتسب ية وىي من وجهة النانسنهبا...فالثقافة زلتوى فكري ينظم األفعاؿ اإل

ىناؾ ضرورة لتطوير  فأىذا الفعل ومعٌت ذلك  افاجتماعيا فهي فوؽ كل ضرورية كحافز للعمل أيا ك
  3ادلؤسسات التنموية خاصة ادلؤسسة التعليمية والبحث."

ظمة اجملتمعية ادلسخرة نسلتلف األالفرد يكتسب ثقافة رلتمعو ادلتمي زة عن اجملتمعات األخرى من  فإ     
ت ف  معظم العلماء يف سلتلف ي، و تهاءا مبكونات الفضاء اخلارجيانلذلك، بداية باألسرة وادلدرسة و 

والتغَتات اليت يعرفها العادل وىنا ػلدث  مرتبطة بالتطورات ببيئة ما  مظاىر التحضر فأحوؿ التخصصات 
ف طيع رلارات األحداث والتكي  ترلتمع ما تسثقافة  فأالذي يؤكد جزئية   ،ما يسمى بالتغَت  االجتماعي

 تشك ل عادلنا. اين، وادلعاينخَت يول د ادلعىذا األ فأصلد   .يسمى بالتفاعل االجتماعي   مايمعها عن طر 

                                                           
1
 010ص.، 0791عالم المعرفة، الكوٌت، سبتمبر  ،المعاصرة أضواء على الدراسات اللغوٌةناٌف خرما،  - 

 143، ص.2227،  مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، مارس 1دنيس كوش، مفهـو الثقافة يف العلـو االجتماعية،.ترمجة: منَت السعيداين، ط - 2
ة التغَتات االسرية سامية خيضر صاحل،التغَت االجتماعي وتأثَت بعض عناصره على تفجَتات االزمات العائلية )الداخلية االقتصادية ،الثقافية والعنوسة(، رلل - 3

جامعة اجلزائر  ث ،قسم علم االجتماع،، منشورات كلية العلـو االنسانية واالجتماعية ،سلسلة الوصل ،فعاليات ادللتقى الثال 2العدد  1والتغَتات االجتماعية ،ج
 .122، ص 2226
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ا يف حياتنا هنأ : فقطعة خشب ىي قطعة خشب، غَتاينعليو من مع  نا طلل  عادلنا مبا طللنأوىذا يعٍت 
اليـو تصبح منضدة وكلمة منضدة تعٍت الدور الذي تلعبو  قطعة اخلشب تلك يف عملية تفاعلنا: أي ذلك 

، وىكذا. وكما جماتاذلضد  فسنانأهبا  يتلك اليت نعمل عليها أو اليت ضلمالشكل الذي نأكل عليو أو 
 (1969كذلك يعطينا ىربرت بلومر )  1طور."العادل يتغَت أيضا معها ويت فإ تتغَت  وتتطور فاينتلك ادلع فأ

Hurbert Blumer   :صياغة لفرضيات النظرية التفاعلية الرمزية 

 البشر يتصرفوف حياؿ األ ياء على أساس ما تعنيو تلك األ ياء ذلم. فإ-1

 .اينسن ىي نتاج للتفاعل االجتماعي يف اجملتمع اإلاينىذه ادلع-2

 ارات اليت يستخدمها كل فرد يف تعاملو مع اإل حُتور وتُعدؿ ويتم تداوذلا عرب عملية تأويل  اينوىذه ادلع-3
 2تواجهها."

ػلدث على صعيدين، صلده حُت يتفاعل الفرد مع بيئتو ويتلقى مكونات ثقافة التفاعل االجتماعي  فأصلد  
العادل ككل وتساىم يف جتلي مظاىر ات اليت تشمل حُت يتفاعل الفرد مع التغَت  وكذلك صلده  ،رلتمعو

ا الوعي ىو من ذفهوأعلية اكتساهبا، غات االجنبية م الل  ضرورة تعل   يى تالتحضر، ومثاال على تلك التغَتا
عند ربطها  للتالميذاألجنبية  الل غة وتعلم نسب اكتساب  مظاىر التحضر وىو الذي يساىم يف ارتفاع

الية، شل ا  بو ادلدينة وادلدينة( اليت اتضحت من خالؿ نتائج الدراسة احلبالفئة اليت تنتمي إذل مناط  حضرية )
 ية.انتوف ر لدينا التأكيد على حتق   الفرضية الث

 .غاتارتفع مستواىم يف الل   كل ماارتفع ادلستوى الثقايف ألسر ادلتعلمُت   كل ماالفرضية الثالثة: 

ارتفع ادلستوى الثقايف  كل ماأنو  ة، توصلنا إذل لثخالؿ حتليلنا للمعطيات اليت تشَت إذل الفرضية الثا من   
ثالث وظائف رئيسية إذل حتقي  كل أسرة تسعى   غات األجنبية.ارتفع مستواىم يف الل   كل ماألسر ادلتعلمُت  

، ومحاية أفرادىا من الغزو الثقايف، الًتبوي لالتواص ،االجتماعيالثقايف ىي النجاح يف حتقي  التواصل 

                                                           
001، ص0777إٌان كرٌب، النظرٌة االجتماعٌة، ترجمة: محمد حسٌن غلوم، عالم المعرفة، الكوٌت، أبرٌل 
1
  

2
 .007المرجع نفسه، ص  
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وتعتمد يف ذلك على آليات معينة تتمث ل يف التنشئة االجتماعية السوي ة، الًتبية ادلستمرة وتلقُت ثقافة اجملتمع 
 تصاؿ وعملية التفاعل االجتماعي. يسمى باإل عن طري  ما

دة عن األطفاؿ الرضع قد أسهم يف دراسة رائ  Kulwin Triverton "صلد كولوين تريفارتن    
....وبينما تكوف خطوات " إذ يقوؿ:Catherine Lugothetyو اركتو يف تأليفها كاترين لوجوثييت 

النمو النفسي الباكر قابلة للتالـؤ مع سلتلف أساليب التنشئة اليت تغرس سلتلف ادلبادئ االجتماعية 
أيضا تكشف عن قوى وحاجات عامة و املة للعاطفة والتواصل واليت تعد ضرورة الزمة  اإهنفواألخالقية، 

الًتبية تكسب الفرد ادلعايَت ادلناسبة للنمو  فأكما   1".السويشئة االجتماعية السوية والنمو ادلعريف للتن
وتتكوف وتتطور جنسيا وعقليا واجتماعيا داخل األسرة، تعمل على تطبيعو بثقافة اجملتمع ليزداد وعيا 

متخلفا عن ركب وال يكوف  ا داخل رلتمعو واجملتمع العادليانغلد لنفسو مك فأ خصيتو وبذلك يستطيع 
ا ىي حقيقة ظلإو  باع لنرجسية معينة. إية األسرة ليس رلر د كالـ أو ىذا احلديث عن أعل فإالتقدـ. 
غاءىا ل تريديتخَتة الىذه األ- العودلةتمي بو يف ظل عصر ضل فأفهي ادلالذ األوؿ الذي ضلاوؿ  ،ملموسة

قامت الباحثة زينب مرغاد بدراسة حوؿ االتصاؿ األسري يف ظل التكنولوجيا باجلزائر سنة  –وهتميش دورىا
مرئيا بوسائل  فيروى صار اآل اف، تناولت التغَتات االجتماعية يف ظل التكنولوجيا، حيث كل ما ك2214

رقمية حديثة واختفت معو مظاىر الدؼء والتالحم ليحل اجلفاء زللو داخل األسرة، أصبح الفرد داخلها 
سلكية، حىت نأسَتا لشبكات األ ل داخل األسرة  بل وتعد ت ا باتت هتدد التواصهنأًتنيت واالتصاالت الال 

  2" ذل العالقات االجتماعية بُت االفراد.إحىت 

تقاء ما يتواف  انالثقايف وتعمل على والًتاكم عية ادلتعلمة على محاية أفرادىا من الغزو اسرة الو األ تعمل     
سرة للوعي وللعلم يؤىلها للنجاح يف ذلك، حيث اتضح من وامتالؾ األ ،مع مساعيها الًتبوية والتطويرية

الرفع من مستوى اؿ يف دور فع  ألسر ادلتعلمُت )أفراد العينة( ادلستوى التعليمي  فأخالؿ الدراسة احلالية 
 وتعلم امتالؾ الوالدين على وجو التحديد للوعي بأعلية اكتساب فأ، حيث التحصيل الدراسي لل غة األجنبية

                                                           
1
 .10،  ص0771ً جالل، عالم المعرفة، ٌناٌر ماٌكل كارٌذرس، لماذا ٌنفرد الفرد بالثقافة، الثقافات البشرٌة، نشأتها وتنوعها، ترجمة: شوق - 
 .229، بسكرة، ص2214، مارس9واجملتمع، العدد افسنزينب مرغاد، االتصاؿ األسري يف ظل التكنولوجيا باجلزائر، رللة علـو اال -2
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 سرة()األ انطاؽ ضيقال افسواء ك .جنبية والتحدث هبا والتمك ن منها ينعكس على أفراد األسرةغات األالل
 فأزاد عدد ىؤالء الذين ؽلكن  كل ماقيمة لغة معينة ترتب  بعدد متكلميها، ف فإ... )اجملتمع( سعاأو وا

كل متكلم يزيد من رلمل    فأتفاعل معهم عن طري  لغة معينة، زاد نفعها رل بادلعٌت العلمي الفعلي، أل
 1التفاعالت ادلفيدة ادلمكنة."

يئو فهي اليت حتمي الطفل وهتالتعليمي،  لة الًتبوية يف النظاـادلسأاح صلإيف  امهم  سرة دورااأل ؤديت      
لك يف الرفع وتساعده كذ للمدرسة اليت تلعب بدورىا دور متكامل يف إعداد الفرد كمواطن فاعل يف اجملتمع.

العارل، حيث اتضح من خالؿ الدراسة احلالية  ياصة األسر ذوي ادلستوى التعليممن مستواه الدراسي، خ
 سرة وادلستوى الدراسي يف اللغات االجنبية،من قبل األ ىناؾ عالقة ارتباطية بُت مراقبة العمل الدراسي فأ

ة وادلستوى الدراسية من قبل األسر  والواجبات عماؿاأل كذلك ىناؾ عالقة ارتباطية بُت ادلساعدة يف حل
 األفعاؿة ىي قصدية يف اجلوىر، بينما األفعاؿ التمريريتستخدـ  سرةاأل فأجنبية، صلد الدراسي يف اللغات األ

الثأثَتية قد تتكوف وقد ال تكوف قصدية، ىي نتيجة مًتتبة على كوف الفعل التمريري ىو وحدة ادلعٌت يف 
و قد نإحُت يقوؿ ادلتكلم  يئا ما، وىو يعٍت مبا يقوؿ  يئا، وػلاوؿ توصيل ما يعنيو للمستمع، ف االتصاؿ.

تستخدـ األسرة  2وادلعٌت والقصد ترتب  مجيعا معا. دتريريا. فاألفعاؿ التمريريةأفلح سيكوف قد أدى  فعال 
جنبية كما قد غات األسلوبُت للنجاح يف الرفع من مستوى التحصيل الدراسي ألطفاذلا يف اللىذين األ

ظلوه دت خربة الفرد واتسع نطاؽ بيئتو ازداد تعد   كل ماو  نأصلد  تستخدمو يف أمور أخرى بطبيعة احلاؿ.
 الل غةاحملصوؿ اللغوي وادلعنوي للطفل يتأثر مبدى اختالطو بالبالغُت الرا دين العتماد اكتساب  فأاللغوي، و 
تستطيع األسرة النجاح يف الرفع من ادلستوى الدراسي ألطفاذلا بصفة عامة  3على احملاكاة والتقليد."وظلوىا 

حداث التفاعل البناء وصلاحها يف إى االتصاؿ ويف اللغات األجنبية بصفة خاصة من خالؿ اعتمادىا عل
 امتلكت مقومات معينة مبا يف ذلك امتالؾ قدرا معينا من التعليم.اصة إذا بينها وبُت أفراد أسرهتا خ

                                                           
1
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و العملية اليت تنتقل هبا أو بواسطتها ادلعلومات واخلربات بُت فرد و آخر أو نأنظريا ب تصاؿاال"عرؼ       
وف  نظاـ معُت  من الرموز، وخالؿ قناة أو قنوات  أو طري  ترب  بُت ادلصدر أو   بُت رلموعة من الناس

ىذه طري  للتعايش االجتماعي وأساسا للمشاركة يف  تصاؿاالي أو فئة ادلتلقُت ، واعتربت  ادلرسل وادلتلق
يع أ كاؿ مجتصاؿ أو التفاعل االجتماعي ىنا ادلعرفة البشرية وسبيال الستمرارية احلضارة...نعٍت باال

ية وتدعو ذلا األغراض احلياتية  أو ادلعيشية انسناالحتكاؾ والتواصل اليت تفرضها العالقات االجتماعية اإل
طارىا اللفظي أو الرمزي العاـ، مبا يف ذلك إيف  الل غةللفرد واجلماعة وتستدعي التخاطب واستخداـ 

مع غَته  افسنفيو اإل لتقيالجتماعي والثقايف الذي ياؿ اواع االتصأناألغراض الًتبوية والتعليمية. كما تشمل 
 1وجها لوجو وؼلتل  بو اختالطا فعليا حيا ويبادلو احلديث أو احلوار مشافهة.."

رفع ادلستوى الدراسي ألفرادىا يف اللغات األجنبية بسبب عاملُت اثنُت ، يف األسرة ادلتعلمة تنجح  فأصلد 
كما ،  والتمك ن منها جنبية وأعلية اكتساهباضرورة تعل م الل غات األسرة وعي بخاصية التعل م تكسب األ فإ
 فإوتبعا لذلك ف وذل لو،ألهنا ادلنبع األوؿ للطفل والسلطة األليات االتصاؿ والتواصل الفعاؿ ا دتتلك آهنأ

األعماؿ قبة لى ذلك معنويا وفعليا كاحلرص على مراحرصها ع ووعيها الناضج يولد الل غةدتكنها من 
األجنبية  الل غة وتعلم الذي يساىم يف ارتفاع  نسب اكتساب ذاوىالدراسية  ألطفاذلا ومساعدهتم يف حلها، 
اليت اتضحت من خالؿ نتائج الدراسة احلالية، شل ا و  أسر متعلمة للتالميذ عند ربطها بالفئة اليت تنتمي إذل
 ية.انتوف ر لدينا التأكيد على حتق   الفرضية الث

 :يةاناستنتاج عام للدراسة الميد

 من خالؿ الدراسة احلالية توصلنا إذل مايلي:

، بل يوجد ليزيةصلاال الل غةو  الفرنسية الل غةعدـ وجود عالقة ترب  ادلستوى االقتصادي العارل بتعلم  -
وعند  بادلستوى االقتصادي ادلتدينليزية صلاال الل غةو الفرنسية  الل غةنسب متقاربة عند رب  اكتساب 

  ربطها بادلستوى االقتصادي العارل وادلتوس .

                                                           
1
 .90أحمد محمد معتوق، المرجع السابق، ص  
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عند ربطها بالفئة اليت تنتمي إذل مناط  ليزية صلاال الل غةو الفرنسية  الل غةتدين يف نسب اكتساب   -
عند ربطها بالفئة اليت الفرنسية  الل غةو ليزية صلاال الل غةارتفاع يف نسب اكتساب و   ريفية )القرية(

 حضرية ) بو ادلدينة وادلدينة(.تنتمي إذل مناط  
 الفرنسية الل غةالتلميذ يف  فاض مستوىاطلجنبية يؤثر يف عدـ  راء الكتب اإلضافية للغات األ  -

التلميذ يف   راء الكتب اإلضافية للغات األجنبية يؤثر يف ارتفاع مستوى فأكما   .ليزيةصلاال الل غةو 
 ليزية.صلاال الل غةالفرنسية و  الل غة

 فأكما  .ليزيةصلاال الل غةو  الفرنسية الل غةجنبية يؤثر يف ارتفاع مستواه يف حب التلميذ  للغات األ فإ  -
 ليزية.صلاال الل غةو  الفرنسية الل غةفاض مستواه يف اطلجنبية يؤثر يف عدـ حب التلميذ للغات األ

 الل غةو  الفرنسية الل غةجنبية خارج القسم يؤثر يف ارتفاع مستواه يف حتدث التلميذ  باللغات األ فإ  -
فاض مستواه يف اطلجنبية خارج القسم يؤثر يف عدـ حتدث التلميذ باللغات األ فأ كما  .ليزيةصلاال

 ليزية.صلاال الل غةالفرنسية و  الل غة
بالفئات اليت تنتمي إذل مستوى عند ربطها ليزية صلاال الل غةو الفرنسية  الل غةتدين يف نسب اكتساب   -

 الل غةو الفرنسية  الل غة وتعلم يف نسب اكتساب ىناؾ ارتفاع فأكما   .ولألـ تعليمي متدين لألب
 .ولألـ لألب مستوى تعليمي متوس  وعارلعند ربطها بالفئات اليت تنتمي إذل ليزية صلاال

ةصلد نسبة مرتفعة واألـ ارتفع ادلستوى التعليمي لألب  كل ما   - مساعدة يف حل عن وجود  معرب 
يتواف  مع عدـ  واألـ فاض ادلستوى التعليمي لألباطل فأ كما  جنبية.األ الل غةب األعماؿ الدراسية

 األجنبية. الل غةب ادلساعدة يف حل األعماؿ الدراسية
ةصلد نسبة مرتفعة واألـ ارتفع ادلستوى التعليمي لألب  كل ما  - عن وجود تشجيع للمطالعة  معرب 

ةصلد نسبة مرتفعة واألـ فض ادلستوى التعليمي لألب اطل كل ماو  نأ كما   االجنبية. الل غةب عن  معرب 
  االجنبية. الل غةعدـ وجود تشجيع للمطالعة ب
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  : خاتمـــــة

أدباء أو لغويني أو  كانوا  اىتماما كبريا من قبل املختصني سواء غة واجملتمعاللّ لقد شّكل موضوع      

حماولني  ذلك. تتبنّ س وعلوم أخرى، أو ىيئات ومؤسسات علم النفو  مفكرين يف علم االجتماع

  .دراسة تلك العالقة بتعمق قصد رصد مالمح التأثر والتأثري بينهما

تزايدت فرص  ،قد حتّسن بشكل كبرياألجنبية  الّلغاتاالىتمام بتعليم وتعّلم علينا االعرتاف أّن      

م فيو األجنبية تتحكّ  الّلغاتتعّلم وقد اتضح من خالل الدراسة احلالية أن م وتوّسعت منافذىا، التعلّ 

      دافعية التلميذ للتعّلم.  بالدرجة األوىل، تعمل على الرفع من اجتماعيةعوامل ثقافية و 

جنبية بني الواقع السوسيو ثقايف ومتللبات التعليمية، األ الّلغاتمن خالل دراستنا ملوضوع      

اللغة ) األجنبية الّلغاتتعّلم املؤثرة على  لعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةلل دراستنا والذي ميثّ 

حاولنا معرفة إىل أي مدى ذلك الواقع السوسيو ثقايف الزال يفرض نفسو  (،الفرنسية واللغة االجنليزية

 يساىمال ألسرة املستوى االقتصادي ل ؟  وقد تبنّي واضحا أنّ األجنبية الّلغاتتعلم واكتساب على 

بني املستوى التعليمي  أّن ىناك عالقة وطيدة م اللغة األجنبية، إالتعلّ  على التأثري يف بشكل كبري

ضاري يف مسامهة املستوى احل تىل ذلك اتضحإ باإلضافة  جنبية،للوالدين  وتعّلم اللغة األعايل ال

سرة املتعلمة تتمّيزان بامتالك الوعي بضرورة واألبيئة احلضرية  الأّن  ، ذلكتعّلم الّلغات األجنبية

 يهما.املنتمي إلضرورة ينعكس على الفرد واكتساهبا، وىذا بالجنبية األ الّلغات بإتقانىتمام اال
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 :يف النقاط التاليةالدراسة احلالية  وعموما ميكن تلخيص نتائج

عدم وجود عالقة تربط املستوى االقتصادي العايل بتعلم الّلغة الفرنسية والّلغة االجنليزية، بل  -

يوجد نسب متقاربة عند ربط اكتساب الّلغة الفرنسية والّلغة االجنليزية باملستوى االقتصادي 

  املتدين وعند ربلها باملستوى االقتصادي العايل واملتوسط.

تدين يف نسب اكتساب الّلغة الفرنسية والّلغة االجنليزية عند ربلها بالفئة اليت تنتمي إىل   -

ارتفاع يف نسب اكتساب الّلغة االجنليزية والّلغة الفرنسية عند ربلها مناطق ريفية )القرية(  و 

 اطق حضرية )شبو املدينة واملدينة(.بالفئة اليت تنتمي إىل من

عدم شراء الكتب اإلضافية للغات األجنبية يؤثر يف اخنفاض مستوى التلميذ يف الّلغة   -

أن شراء الكتب اإلضافية للغات األجنبية يؤثر يف ارتفاع الفرنسية والّلغة االجنليزية. كما 

 مستوى التلميذ يف الّلغة الفرنسية والّلغة االجنليزية.

حب التلميذ  للغات األجنبية يؤثر يف ارتفاع مستواه يف الّلغة الفرنسية والّلغة االجنليزية. إن   -

كما أن عدم حب التلميذ للغات األجنبية يؤثر يف اخنفاض مستواه يف الّلغة الفرنسية والّلغة 

 االجنليزية.

الّلغة الفرنسية  إن حتدث التلميذ  باللغات األجنبية خارج القسم يؤثر يف ارتفاع مستواه يف  -

لقسم يؤثر يف اخنفاض أن عدم حتدث التلميذ باللغات األجنبية خارج ا والّلغة االجنليزية. كما

 .ىاتني اللغتنيمستواه يف 
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تدين يف نسب اكتساب الّلغة الفرنسية والّلغة االجنليزية عند ربلها بالفئات اليت تنتمي إىل   -

ناك ارتفاع يف نسب اكتساب وتعلم الّلغة مستوى تعليمي متدين لألب ولألم. كما أن ى

الفرنسية والّلغة االجنليزية عند ربلها بالفئات اليت تنتمي إىل مستوى تعليمي متوسط وعايل 

 لألب ولألم.

كّلما ارتفع املستوى التعليمي لألب واألم جند نسبة مرتفعة معّّبة عن وجود مساعدة يف    -

كما أن اخنفاض املستوى التعليمي لألب واألم يتوافق   حل األعمال الدراسية بالّلغة األجنبية.

 مع عدم املساعدة يف حل األعمال الدراسية بالّلغة األجنبية.

ع كّلما ارتفع املستوى التعليمي لألب واألم جند نسبة مرتفعة معّّبة عن وجود تشجي  -

أنو كّلما اخنفض املستوى التعليمي لألب واألم جند نسبة  كما   جنبية.للملالعة بالّلغة األ

  جنبية.وجود تشجيع للملالعة بالّلغة األ مرتفعة معّّبة عن عدم
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 استمارة بحث

 

االعزَبسح رٖذف إىٚ اىحص٘ه عيٚ ثعض اىَعيٍ٘بد ح٘ه اىج٘اّت  ٕزٓ   

ٗرعيٌ امزغبة اىزيَٞز فٜ ّجبح فٜ   االقزصبدٝخ ٗاىثقبفٞخ اىَزذخيخٗ  االجزَبعٞخ

 (.  االّجيٞضٝخ اىفشّغٞخ ٗ)األٗىٚ ٗاىثبّٞخ اىيغبد األجْجٞخ 

ثصشاحخ عيٚ ٕزٓ األعئيخ ٗ رىل  أُ رجٞت  ىزا عضٝضٛ اىزيَٞز  أسج٘    

 .اىفشاغ ءٍو أٗ فٜ اىَنبُ اىَْبعت (x)ث٘ضع عالٍخ  

 

اىجْظ: رمش                   أّثٚ -1  

عذد اإلخ٘ح   ..........-2  

            : أجش اى٘اىذ ثبىزقشٝت-3

 دج                       8888اقو ٍِ 

 دج      28888دج اى18888ٍِٚ   

                  دج         58888اىٚ 38888ٍِ

فَب ف٘ق دج68888  

 ٍذْٝخ    شجٔ ٍذْٝخ                  اىَْطقخ اىغنْٞخ: قشٝخ          -4

                                   : ّ٘ع اىغنِ-5 

            عنِ ىينشاءفٞال                                        ح٘ػ                    

شقخ فٜ عَبسح                   عنِ خبص                  

 ٍزضٗجِٞ                     ٍطيقِٞ     : اىحبىخ اىَذّٞخ ىي٘اىذِٝ-6

ٍز٘عط                                             اثزذائٜ                ثذُٗ   : ٘ٙ اىذساعٜ ىألةاىَغز -7

 ثبّ٘ٛ                                     جبٍعٜ

   ز٘عط        ٍ               اثزذائٜ                  ثذُٗ   : ساعٜ ىالًاىَغز٘ٙ اىذ-8

 ثبّ٘ٛ                                جبٍعٜ    
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ٍب ٕ٘ ٍعذه اىفصو األٗه فٜ اىيغبد األجْجٞخ؟ فٜ اىيغخ اىفشّغٞخ            -9

 فٜ اىيغخ االّجيٞضٝخ 

؟ ّعٌ               غبد األجْجٞخ يىرحشص عيٚ ششاء مزت إضبفٞخ ىَبدح ا ٕو-18

              ال

ال     ّعٌ               غبد األجْجٞخ؟ياىٕو ْٕبك دسٗط إضبفٞخ فٜ -11  

:إرا مبّذ اإلجبثخ ة ال فٖو ٝع٘د رىل إىٚ-12  

عذً ر٘فش اىَبه -  

عذً االٕزَبً ثبىَبدح -  

فٜ حبجخ إىٖٞب ذغى -  

   ال        ّعٌ             ؟ ثبألّزشّٞذٍزصو جٖبص حبع٘ة ثبىجٞذ  رَيلٕو -13

ّعٌ                                  الغزخذٍٔ ؟       ٕو ر إرا مبّذ اإلجبثخ ثْعٌ-14

   

غزخذٍٔ؟ر ثْعٌ فٌٞ إرا مبّذ اإلجبثخ–15  

.................................................................................................  

ّعٌ                              الٕو ْٕبك ٍنزجخ ثبىجٞذ؟         -16  

ّعٌ                                   الغزخذٍٖب ؟   ٕو ر :إرا مبّذ اإلجبثخ ثْعٌ -17

                 

ال  ّعٌ            ؟     ثبىيغخ األجْجٞخ  عيٚ اىَطبىعخ ل رشجع اىعبئيخ ٕو -18  

. 

ّعٌ             ال غبد األجْجٞخ؟فٜ ٍبدح اىيل اىذساعٜ عَياىعبئيخ ٕو رشاقت -19  

 ّعٌ                 ال ؟ األجْجٞخ  ىيغخا فٜ حو ٗظبئفٕو رغبعذك اىعبئيخ -28

؟     ّعٌ                    ال خ ىيَذسعخ ىزفقذكثضٝبساد دٗسٝ اىعبئيخ ٕو رقً٘-21  

  ّعٌ          ؟  اىذساعخسج عبعبد ٞخ  أثْبء ٗخبجٕو رزحذس ثبىيغبد األجْ-22

              ال

ّعٌ                   ال     ٞخ؟جٕو رحت اىيغبد األجْ -23  
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 :الملخص

اكتساب وتعّلم الّلغات  يتناول البحث بالدراسة والّتحليل أهّم العوامل االجتماعّية والثقافّية واحلضرية اّليت من شأهنا الّتأثري املباشر وغري املباشر على   
توزيع استبيان على عينة من تالميذ السنة  لأجريت الدراسة بثانويات دائرة أوالد ميمون والية تلمسان من خال ، حيثاألجنبّية يف املدرسة اجلزائريّة

أّن هناك عالقة وطيدة بني املستوى التعليمي العايل للوالدين  جاءت نتائج الدراسة متطابقة  مع فرضيات البحث اليت وضعناها واتضح الثالثة ثانوي. 
زان نبية،  باإلضافة إىل ذلك اتضحت مسامهة املستوى احلضاري يف تعّلم الّلغات األجنبية، ذلك أّن البيئة احلضرية  واألسرة املتعلمة تتميّ وتعّلم اللغة األج

 بامتالك الوعي بضرورة االهتمام بإتقان الّلغات األجنبية واكتساهبا، وهذا بالضرورة ينعكس على الفرد املنتمي إليهما.

 .، اجملتمع التعلماللغات األجنبية، اللغة الثانية، الثقافة،  المفتاحية:الكمات 

Résumé: 

     L'étude vise à analyser les facteurs socioculturels les plus importants qui influencent 
directement ou indirectement l’acquisition et l’apprentissage des langues étrangères dans l’école 
algérienne. Cette étude pratique cible un échantillon des lycéens des classes terminal dans deux 
lycées situés à Ouled Mimoun –Tlemcen-. Le chercheur a utilisé le questionnaire et 
l’observation comme principaux outils de recherche scientifique. L’étude a révélé la 
contribution  du niveau scolaire et culturel élevé des parents dans l’apprentissage des langues 
étrangères.  

Mots-clés: Langues étrangères, deuxième langue, culture, apprentissage, société. 

: Abstract 

   This study analyses the most important social, cultural and urban factors that will directly and 
indirectly impact on the acquisition and learning of foreign languages in Algerian schools. The 
members of this study are the student of two highs schools in the area of Ouled  Mimoun -
Tlemcen .This study reveals that the social and cultural fact especially of the family have a great 
role in helping children in learning and acquiring foreign languages. 

Key words: Foreign languages, second language, culture, Learning, Society. 

 


	الواجهة.pdf
	المقدمة.pdf
	الواجهة

	مدخل.pdf
	الفصل_الأول.pdf
	الفصل_الثاني.pdf
	االفصل-الثالث.pdf
	خاتمـــــة.pdf
	قائمة المراجع.pdf
	استمارة مصطفى.pdf
	الفهــرس.pdf
	الملخصات.pdf

