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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

         :مقدمة

اللغة جزء مهم يف اتريخ البشرية لكوهنا جماال خصبا ملعرفة الكثري من اتريخ األمم والشعوب 
العربية   ،وثقافتهم األمة  مقومات  من  مقوما  العربية  اللغة  تعد  اجلزائرية  و  الدولة  ثوابت  من  واثبتا   ،

للهوية   ، ورمزا  اجملتمع ووحدته  أفراد  والتفاهم بني  التواصل  اليت حتقق  الوسائل  أهم  اللغة من  ابعتبار 
الفردية واالجتماعية ، ولوالها ملا استطاع اإلنسان احلفاظ على الرتاث والثقافة واملعرفة ، وهي دعامة  

 يلة للتواصل الفكري والثقايف للمجتمع.من دعائم الشخصية الوطنية ووس

العاملية  على مدار السنوات األخرية   التطورات  اللغة يف ظل  لقد أصبح موضوع تعلم وتعليم 
منه سعيا   ، العامل  بلدان  من  الباحثني يف كثري  اهتمام  على  لتحديث  يستحوذ  انجعة    م إلجياد سبل 

مية اللغات ،كي تليب حاجيات الفرد واجملتمع على وخاصة تعليوجتديدمها  اسرتاتيجيات التعلم والتعليم  
 .  مستجدا ته وحد سواء وتواكب العصر 

إىل اإلشارة  حملية    أن وجتدر  لغات  عدة  على  ويتوفر  هجني،  واقع  اجلزائري  اللغوي  الواقع 
واالستعما التارخيية  الظروف  إىل  نظرا  اجملتمع  أفراد  قبل  من  قبل  مستعملة  اجلزائر  عاشتها  اليت  رية 

 . وبعده ستعماراال

عامية    ابل  ، وال  لغويةاثنائية  ابل  فصحى والالعربية  ابلوتعيش اجلزائر وضعا لغواي هجينا ال هو  
تكن   وإمنا هو لغة هجينة يستعملها األفراد يف تواصلهم انطالقا من األسرة والشارع، وحىت املدرسة مل  

املخيف الوضع  هذا  عن  أسبابهمبنأى  له  اللغوي  الواقع  وهذا  املستوى   ،  على  سواء  ونتائجه 
 أو الثقايف أو التعليمي. االجتماعي

بصفة   االبتدائية  واملرحلة  اجلزائرية  املدرسة  يف  الفصحى  اللغة  تعلم  فإن  األساس  هذا  وعلى 
و  صعوابت  عدة  تواجهها  منها خاصة  املستوايت،  مجيع  على  التواصل   حتدايت  واملستوى  املستوى  ي 
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واملستويالبي التعليمي،  الثقايف  داغوجي  واملستوى  مما  ،االجتماعي  اهلجينة  اللغة  إىل    بسبب  أدى 
القضاء تدرجييا على اللغة العربية الفصحى وتنوع اخلطاابت التعليمية التعلمية وظهور لغات وهلجات  

 متعددة يف خطاب واحد.

ضها البعض، وهي واملتتبع للوضع اللغوي يف اجلزائر يرصد تعايش عدة تنوعات لغوية مع بع
، وليست خاصية يف اجلزائر فقط،  هرة قدمية عايشها العرب منذ قرونظاهي  ، بل  ست وليدة اليوملي

 ظاهرة عاملية تشهدها كل الشعوب أبنواع وأشكال خمتلفة، إما ثنائيات لغوية أو تعدد لغويهي  وإمنا  
 هجينة.  أو هلجات أو لغات عصرية متداخلة

اللغوية الشا يف اجلزائر يف الوسط الرتبوي يف مجيع مراحله    ئكةلإلشارة تتجسد هذه الظواهر 
املرحلة التعليمية تقوم ع  ، االبتدائية  ، وخباصة  اليت  التأسيس  تعد مرحلة  التعليم  ألهنا  ليها مجيع مراحل 
يف احلقل الرتبوي سواء عند واضعي املناهج أو    هم واهتمام  حمط أنظار املنشغلني  ت، ومنه كانالالحقة

ل األكادميي  املستوى  يشهده  على  الذي  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  ومواكبة  ملسايرة  اجلزائرية  لدولة 
إال انعكاسات  عنه من  ينجر  أو سلبية، وعلى مجعصر، وما  الثقافية واالجتماعيةجيابية  النواحي    ، يع 

 . ولعلها أكرب مشكلة تعاين منها اللغة العربية يف الواقع اللغوي يف اجلزائر وخباصة املدرسة اجلزائرية  

ع  لذلك تسعى هذه الدراسة إىل البحث يف مفهوم التهجني اللغوي واحلديث عن صلة املوضو 
والدارجة، وعالقة    ،والعامية  ،ية اللغوية، واالزدواجية اللغوية، والثنائببعض املصطلحات كالتعدد اللغوي

الفصحىهذه   العربية  ابللغة  مظاملصطلحات  عن  والبحث  ظهو ،  وأسباب  وعوامل  التهجني  ،  رهاهر 
 وأثره على تعلم اللغة العربية الفصحى يف املرحلة االبتدائية. 

خمتلف   عرب  والثقافية  اللغوية  ومكوانهتا  للمجتمعات  املعاصرة  السوسيولوجية  الدراسات  تعد 
وتطورها   الأث    سببا مراحلها  تعلم  أتثري  رت يف  أميا  الفصيحة  اللغة  التداخل  بسبب  اجملتمع  ،  لغوي يف 

 اللغوي الصحيح واستبداله بلغة هجينة .  مالحيث مت إبعاد االستع، الواحد كاجلزائر
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والبحث عن واقع ودراسته،  املوضوع    بريا ملعرفةوملا هلذا املوضوع من أمهية فقد كان شغفي ك
وتعليمها   تعلمها  وكيفية  املستقبلية  وآفاقها  خاصة،  بصفة  االبتدائية  واملدرسة  اجلزائر  يف  العربية  اللغة 

 ل هذه النتائج طرحت اإلشكالية التالية:وللوصول إىل ك

 اجلزائر يف ظل التهجني اللغوي ؟ الذي تعيشه اللغة العربية يف واقع اللغةما 

 على تعلم اللغة العربية الفصحى؟  وما مدى أتثري التهجني اللغوي  

 ؟التهجنيلة االبتدائية يف ظل هذا خاصة يف املرحض هبا وما طرق تعلمها وتعليمها وما السبيل للنهو 

 عنه تساؤالت فرعية أخرى أمهها :  توبغية اإلحاطة جبوانب املوضوع نتج

  املدرسة اجلزائرية بصفة خاصة ؟ ما واقع اللغة العربية يف

 وم التهجني اللغوي وأسباب نشوئه؟ ما مفه 

 غوي ببعض املفاهيم و املصطلحات ؟ما عالقة التهجني الل 

 مظاهر التهجني اللغوي ؟ هيما 

 ل املقرتحة للحد من هذه األخطار؟طره على اللغة الفصحى؟ وما هي احللو وما خما

 ا وتعلمها يف املدرسة اجلزائرية؟و ما أثر التهجني اللغوي على تعليمية اللغة العربية وتعليمه

، ومن أجل املسامهة ولو ابلقدر  يئة التعليمية يف اجلزائر من جهةفأمهية املوضوع ومكانته يف الب  
ا  القليل يف العربية يف مدارسنا يف ظل  اللغة  لتهجني  إفادة األسرة الرتبوية خصوصا كيفية تعليم وتعلم 

تالمذ عند  السائد  اثنية  اتناللغوي  جهة  تعمن  اليت  التعليمية  الصعوابت  بعض  وتذليل  املعلم ،  رتض 
ذاتية    ، كان هذا سببا قواي يف اختيار هذا املوضوع إىل جانب عوامل أخرىواملتعلم على حد سواء

 وموضوعية . 
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ومكانتها   العربية  اللغة  دراسة  عن  البحث  يف  امللحة  الرغبة  يف  فتتمثل  الذاتية  األسباب  فأما 
الواقع  إليه  الراهن وما آل  الوضع  املعاصرة وشعوران خبطورة  اللغوية  الصراعات  تعلمها يف ظل  وكيفية 

از مقومات لغتنا للناشئة وما تتميز به  املعقد والشائك يف االستعمال اللغوي يف املدرسة وخارجها، وإبر 
 من خصائص متيزها عن اللغات األخرى.

املوضوعية تكمن املوضوع  أما األسباب  الضوء على هذا  تسليط  الباحثني  يف  أنظار  ، ولفت 
لدراسة من أمهية ن قيمة املوضوع وما تكتسيه احيث إ  ،عنية الستثمار ملثل هذه األحباث واجلهات امل

وأكادميية وتشخيص  علمية  اإلشكالية  يف  التعمق  طريق  عن  البحث  إثراء  يف  املسامهة  خالل  ومن   ،
للحفاظ على مكانة اللغة    ، وتقدمي اقرتاحات ر واملدرسة االبتدائية بصفة خاصةللواقع اللغوي يف اجلزائ

 ، ويف تطوير اسرتاتيجيات تدريس العربية يف ظل التهجني اللغوي السائد.العربية

ات وبغية اإلحاطة جبوانب  دراسة ومبا أن املناهج ختتلف ابختالف املوضوعولتعدد تساؤالت ال
فقداملوضوع منهج  ،  أكثر من  البحث  ومنه  اقتضت ضرورة  املنهج    سيعتمد،  منه على  األكرب  اجلزء 

االبتدائية يف املدرسة بصفة  الوصفي التحليلي لعرض الواقع اللغوي يف اجلزائري بصفة عامة، واملرحلة  
ع  ،خاصة  التهجني  مع  أسباب  وحتليل  امليدانيةرض  الدراسة  وحتليل  للمنهج  اللغوي  ابإلضافة   ،

تحدث اإلحصائي الستعماله يف إحصاء بعض املفردات واأللفاظ اليت تدل على اللغة اهلجينة واليت اس 
 أو هلجات أخرى.  ،من اللغة العربية أومن لغات أجنبية 

ال التابعة هلا، اعتماد خطة موزعة على استدعت اإلجابة عن هذه اإلشكالية واألسئلة  فرعية 
 فصول رئيسية وخامتة، و قد أخذ البحث صورته النهائية وفق التصميم اآليت: ةمدخل وثالث

، تضمن العنصر األول واقع يف اجلزائر من خالل أربعة عناصر  : عاجلت فيه الواقع اللغوياملدخل -
، أما العنصر الثاين: فقد معي، و يف وسائل اإلعالمعليم اجلا، ويف التعليم اللغة العربية يف املدرسةت

اللغة آفاق  فيه  الثالث  تناولت  العنصر  ليتناول  االبتدائية،  املرحلة  يف  يف    العربية  اللغوية  السياسة 
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اللغوي  التخطيط  دور  واألخري عاجل  الرابع  العنصر  أما  مقوماهتا،  و  تعريفها وخصائصها  اجلزائر: 
 مث دوره يف النهوض ابللغة العربية ورقيها. وتعريفه و مراحله و خصائصه 

والذي كان عنوانه " اللغة ماهيتها ونشأهتا " وقدمت فيه ثالثة مباحث: أما    :أما الفصل األول -
، فيما  ، مع التطرق ألهم نظرايت نشأهتا املبحث األول خصصته إلبراز دور اللغة وأهم تعار يفها  

ة يف املرحلة االبتدائية نظرا ألمهيتها البالغة حيث مت  خصصت املبحث الثاين لتعليمية اللغة العربي
عرض أهم أسس بناء املناهج، ابإلضافة إىل أهم أسباب ضعف التالميذ و التحدايت اليت تواجه  

الثالث تطر  العربية، أما املبحث  اللغة  اللغة ابلثقافةتعليم  مث عالقته    ابهلوية،  و  قت فيه إىل عالقة 
 ابلعوملة .       

،  التهجني اللغوي وأثره على الفصحى" احتوى على ثالثة مباحث"  ـ: : واملعنون بصل الثاينلفأما ا -
وي وأثره على تعلم اللغة العربية، وخماطره،  فأما املبحث األول فجاء لتحديد مفهوم التهجني اللغ

، ،كما جاء احلديث يف املبحث الثاين عن أسباب ودواعي ظهور التهجني اللغوي عرقياوخصائصه
واستعمارايوج وثقافيا،  يف  غرافيا،  الفصحى  ضعف  أسباب  إىل  اإلشارة  مع  وجغرافيا،  ونفسيا   ،

املدرسة، أما املبحث الثالث الذي تناول مظاهر التهجني اللغوي فاقتصرت فيه على تقدمي بعض  
ثنائية  املفاهيم املندرجة ضمن التعدد اللغوي و املتمثلة يف التداخل اللغوي، واالزدواجية اللغوية، وال

 اللغوية، واللغة الثانية، واللغة العامية، واللغة الدارجة، واللغة األم. 

الثالث  - تطبيقية  فكان    :الفصل  ميدانية  دراسة  عن  الذي كان  عبارة  االستبيان  أداة  ابستعمال 
 ، قصد تزويدان ببعض املعلومات اليت ختدم البحث و ملا تطرقتوجها ألساتذة املرحلة االبتدائيةم

، أين قدمت فيه اإلجراءات املنهجية املتبعة جبميع مراحلها بدءا  الفصول النظرية السابقة  إليه يف
بتوزيع االستبيان على العينة مرورا بتفريغ وفرز االستبيان وتنقيحه، وختمت الفصل بعرض التحليل  

ابلشأن   املهتمون منها مستقبال طلبتنا توصيات اليت يستفيداإلحصائي والنتائج املستنتجة وبعض ال
 التعليمي.



 مقـــدمة 

 ~ و  ~
 

لإلشكالية   املتداخلة  املواضيع  الدراسة حبسب  البحث يف  هذه  السهل  يكن من    ، اللغوية  مل 
، صادفتين مجلة من الصعوابت أمهها قلة املصادر واملراجع لطبيعة تساع فروع البحث وقضاايه الفرعيةوا

راسات تناولت التهجني اللغوي  ، وقلة وجود ده من املواضيع الشائكة واملعاصرة املوضوع الذي أحسب
 .وأثره يف تعلم وتعليم اللغة العربية ، وملا له من جذور اترخيية وسياسية واجتماعية وثقافية معقدة 

تناولت جوانب جزئية من موضوع  ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أن هناك دراسات حديثة قد 
ب الربط  سبيل  ويف  الدراسة،  جزئهذه  وإبراز  املوضوع  وحدات  من ياتهني  جمموعة  على  اعتمدت   ،

البحث  املصادر هذا  إلجناز  واملعني  املرشد  أفكار واملراجع كانت  جمملها  يف  فكانت  يف   تصب  ا، 
أمهها:   ومن  الدراسة  هذه  اإلبراهيمي  كتاب  مضمون  طالب  خلولة  اللغوية"  املسألة  و  اجلزائريون   "

لوكتاب   " اللغوية  "السياسات  ادـ::  وكتابه  جان كالفي  لويس  والسياسات .  اللغات  حرب  لثاين: 
املوجودة يف منصة أو   رب كثري من املقاالت ع  عمال اجمللس األعلى للغة العربية، كما استعنت أباللغوية

 متام وخدمة هذه الدراسة. إل جملة اجمللس، اليت شكلت قسما ال يستهان به يف إرشادان

ألة اللغوية يف اجلزائر، ويف البيئة  رقت ملوضوع املس اليت تط  هناك العديد من الدراسات السابقةو 
بصفة خاصة خمتل التعليمية  زوااي  من  وتناولته  الدراسافة،  هذه  تنوعت  وقد  الدكتوراه  ،  رسائل  من  ت 

الواملاجستري لألطروحات  الوطنية  البوابة  يف  املبثوثة  العلمية  واملقاالت  على  ،  املنشورة  أو  علمية، 
 الشابكة.

، إىل جانب  ء هذه الدراسة، واجهت صعوبة يف التعامل معهاث عن املراجع إلثراوأثناء البح 
العرب اللغة  تعليمية  على  وانعكاساته  اللغوي  التهجني  حول  الدراسات  وقلة  ابخلصوصحداثة  يف    ية 

االبتدائية املو املرحلة  وتداخل  لتشعب  ونظرا  اللغوي،  ابلتهجني  الصلة  ذات  قدر ضوعات  ، فحاولت 
 غية تدعيم وإثراء هذه الدراسة . ، بعلى أقرهبااملستطاع الوقوف 

العربية نذكر دراستني:     اللغة  تعلم  اللغوي على  التهجني  أثر  تناولت  اليت  الدراسات    من بني 
عوا األوىل حلنان  :    ريبالدراسة  الثانوية بعنوان  املرحلة  الشفوي يف  التعبري  اللغوية يف  التعددية  أثر   "  



 مقـــدمة 

 ~ ز  ~
 

ية، نوقشت يف جامعة قاصدي مرابح بورقلة   العلوم اللغو الدكتوراه يف  مدينة ورقلة عينة"، وهي رسالة
 . 2016/ 2015اجلزائر 

كاساهتا على وانعاللغوية  الكشف عن مواطن التأثر ابلتعددية    راسة علىالد    حيث رك زت هذه
املتعلم، اللغو   لغة  والتداخل  االحتكاك  ظواهر  اللغة،طبيعة  متعلم  سلوكات  تطبع  اليت  وتناول   وي 

مدى  ي اللغة العربية وكتاابهتم، و شي العاميات والرطاانت اللغوية على ألسنة متعلمالبحث مشكلة تف
جتماعي على واقع تعليمية اللغة، وقد توصلت الباحثة إىل أن  مصطلح التعدد  أتثري الواقع اللغوي اال

شكال  اللغوية  التعددية  تعد  فقط، كما  لغوية  مراوغة  يعد  بينهما  والتفريق  مرتادفان،  من والتعددية   
اهلجني واللغات  تنطوي حتته أشكال أخرى، كالثنائية، واالزدواجية،  الذي  اللغوي،  التباين     أشكال 

كما توصلت الباحثة كذلك أبن  للتعددية اللغوية آاثرا ونتائج تنعكس بشكل مباشر أو غري مباشر  
 على الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقايف والتعليمي للمجتمع. 

ه الدراسة يف حتليل الواقع اللغوي يف اجلزائر، وأثر التعددية اللغوية وانعكاساهتا  ونستفيد من هذ
 . والتعليمية يف اجملتمع االجتماعية والثقافية 

للغوية يف ممارسة اللغة  " أثر السياسة ابعنوان  أحالم قرقور    أما الدراسة الثانية فكانت للباحثة  
العربية يف العربية   للغة  األعلى  اجمللس  اجلزائر  جهود  لنيل شهادوهي    –أمنوذجا    –  ة  أطروحة مقدمة 

 .2017/2018اجلزائر  - 2 -سطيف  بامعة حممد دابغني نوقشت يف ج، الدكتوراه
ا  ركزت  الواقعالباحثة يف هذه  اللغة اللغوي    لدراسة على تشخيص  يف اجلزائر، ووصف وضع 

من خالل جملته اليت ختتص   لغة العربيةاألعلى ل، ودور اجمللس  العربية يف املناخ السياسي واالجتماعي
 مبعاجلة قضااي اللغة العربية. 

وتوصلت الباحثة إىل أن  ظاهرة التعدد اللغوي كوضعية لسانية تت سم هبا اجلزائر، وهي ظاهرة 
طبيعية تعرفها معظم لغات العامل، واملؤسسة السياسية حتظى أبمهية كبرية يف ترتيب املشهد اللغوي لدى 

ا الوطنية  اجلماعات  اللغة  حقوق  يُراعي  لغوي  ختطيط  تبعها  حال  يف  انجحة  سياسة  وهي  للغوية، 
 املتمثلة يف اللغة العربية. 



 مقـــدمة 

 ~ ح  ~
 

 تتفق هذه الدراسة مع حبثي يف عدة جوانب مهمة أبرزها : تشخيص الواقع اللغوي يف اجلزائر .  
واقع اللغوي يف  ، على الرغم مما متيزت هبما الدراستان السابقتان من جدية يف تشخيص اللكن

اجملالاجلزائ الدراسات يف هذا  واتفاق  السابقتنير  الدراستني  مع  أختلف  أنين  إال  وما    ،  املصطلح  يف 
يث تعريف  ، سواء من حمن التعددية اللغوية  أعقد بكثريبار التهجني اللغوي  ، ابعتيكتسيه من أمهية

اجملتمع وانعكاساته على  أسباب ظهوره،  أو  ااملصطلح  وأثره على  واملرحلة ،  اجلزائر  التعليمية يف  لبيئة 
 ، أو من حيث مظاهره وأثره على اللغة العربية.   لى وجه اخلصوصاالبتدائية ع

، وأن يكون ابدرة خري  مبحاولة أوىل للبذريف األخري آمل أن يكون هذا البحث قد أسهم ولو  
ويف اجلزائر  يف  لغوي  هجني  من  اللغوي  الواقع  يشهده  ملا  الضاد  لغة  بصفة  خلدمة  التعليمية  البيئة   

 خاصة. 

كما أمتىن أن يكون حبثي هذا قد المس معظم أطراف املوضوع، وال يفوتين أن أسدي شكري  
اجلزيل   وشكري  ألهله،  الذي كا إىل  وامتناين  سعيدي  حممد  الدكتور  وموجها  أستاذي  معينا  يل  ن 

أصبتومرشدا ومصححا فإن  وتعاىل  ،  أخطفذلك فضل من هللا سبحانه  وإن  فكان من غري  ،  أت 
 قصد .

 عبد القادر شاكر   االسم  و اللقب:                                                                
 2020جوان  12                                                                          
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 : الواقع اللغوي يف اجلزائر -املدخل 

  : الل  متهيد  حي  تشغل  ،  زا  غة  أم  اجتماعيا كبريا  أو  واحد  شعب  لسان  على  تتعدد   جتري  واحدة،  ة 
، وتلعب دورا مهما بني ة تبعا لتعدد الناطقني هبا وتنوع ثقافتهم، وطبقاهتم االجتماعي   وتتنوع مستوايهتا

و لغة بدون جمتمع ، بل األفراد واجملتمع على حد سواء، ومنه ال ميكن أن يكون جمتمع بدون لغة أ
هناك ارتباط وثيق بينهما ، فالد ارسون العرب القدماء " مل يكونوا يعتقدون قط ابلت عددية الل غوية على 
مستوى لغة واحدة متجانسة ، بل كانوا يرمون هبذا املصطلح إىل أنَّ يف لغتهم عدة مستوايت متباينة  

استعماالهتا  لغوية وأخرى من خالل  "   بني كل مجاعة  والشعبي ة على حد سواء  الواقع    1الرمسي ة  و   ،
اليوم أنَّ العامية أصبحت لغة أغلب أفراد اجملتمع اجلزائري على حساب الل غة الفصحى، فالل غة العربي ة 
يف  مقصورا  الفصحى  استعمال  وأصبح   ، وهلجات  لغات  عدة  مع  لغواي  صراعا  تعيش  اجلزائر  يف 

 االت اإلدارية . جماالت حمدودة كالتعليم أو بعض اجمل

 : واقع تعليم اللغة العربية: أوال

الدونية هلا يف خمتلف اجملاالت     الت دين والن ظرة  العربية حالة من  الل غة  التعليم    خاصةتعرف  يف 
  ، الدراسي ة  املقررات  و  املنهاج  بناء  إىل  أساًسا  الوضع  يعوُد هذا  وقد   ، الطبيعي  يعترب مكاهنا  الذي 

ا مقررات صعبة من طرف متعل ميها ذلك أنَّ مناهج تعل  يم الل غة العربي ة و مقرراهتا أصبحت تُنعت أبهنَّ
عن   العزوف  ومنه  للفصحى،  ويقرهبم  ما جيذهبم  دون  جيج ال  م  أهنَّ إذ   ، عامَّة  بصفة  مستعمليها  وحىت 

م مل مُيك نوا من تذوقها، ومعرفة أسرار مجاهلا و  ثرائها الل غوي حب هم لتعُلمها وإتقان مهاراهتا ، حيث أهن 
 لرتتقي بذلك الل غة وتزدهر ابهتمام أبنائها وُمتعِلميها. 

  ، التَّواصلي  العامل  تطور  بعدما  ،  و واليوم  املصاحل  و  العالقات  الث قافات تشابكت  ترابطت  و 
صبح من املستحيل احلديث عن نقاء لغوي دون احلديث على تغريات شىت طرأت على والل غات ، أ

 

م    2003اجلزائر ،  –والتوزيع ، وهران  عبد اجلليل مراتض ، اللسانيات اجلغرافية يف الرتاث اللغوي العريب ، دار الغرب للنشر 1 - 
 . 79ص : 
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أن تداعيات هذا الوضع أثَّر بشكٍل مبالٍغ فيه على اجملتمعات العربي ة و ال س يما    أنظمة اللغة ، غري
املثقفني   لغة  فهي  الفصحى  العربي ة  الل غة  فأم ا  اجلزائري،"  املدارس اجملتمع  يف  إال  ُتستعمل  ال  و   ،

مو  لغواًي  املتعدد  الواقع  هذا  ففي   ، اإلعالم  و  الرمسي ة  الواثئق  و  اإلدارة  و  تنوع  اجلامعات  حيث  ن 
الل هجات ينشأ الطفل اجلزائري  و هو مزو د برصيد لغوي خليط بني جمموعة من الل غات املتباينة حبكم  

"  لغة جديدة و هي العربي ة الفصحى  طبيعة الواقع اجلزائري املتباين لغواي، مث ينتقل إىل املدرسة ليجد
1. 

تعرف حالة اليت  اجملتمعات  اجلزائري من بني  اجملتمع  الل غويني    إن   الت هجني  التعدد و كذا  من 
ة كلغة رمسي ة أوىل حبكم توفرها على أكثر من لغة و هلجة حملية ، رغم أن الل غة الرمسي ة هي الل غة العربي  

األ جانب  ابملمارسات  إىل  املتعلقة  اإلشكاليات  من  العديد  ول د  ما  اثنية،هذا  رمسي ة  مازيغية كلغة 
يف الكالم ، و التوقف املستمر    العديد من صور التلعثم وكثرة الفراغات   الت واصلية ، ويتجلى هذا يف

عدم إجياد الكلمات املعربة و املناسبة ملوضوع الن قاش و حماولة وقف احلديث كاستعمال مفردات من  و 
لغات أخرى أو استعمال عبارات عامية مستعينا هبا للفصحى من أجل إيصال رسالته أو مقصوده   

إىل استعمال لغات هجينة و عامي ة و أجنبي ة من حني إىل آخر ، سواء كان هذا يف  هذا ابإلضافة  
 مواقف رمسي ة أو طبيعي ة و حىت يف املواقف التعليمي ة. 

ال خيفى على أحد من الد ارسني يف الشأن الل غوي أبنَّ الل غة العربي ة أصبحت تعاين من الت دين  
صبح أبناؤها ينفرون منها ،بل و خيجلون من الت خصص فيها الكبري يف عقر دارها وبني ذويها ، إذ أ

بعض  هناك  زالت  ال  ذلك،إذ  األسباب يف  أبرز  من  الرمسي  التهميش  لعل  واجلامعات،و  املعاهد  يف 
بعد و هذا راجع   يغادران  االستعمار مل  الت وثيق ،كأن   األجنبي ة يف مصادر  ابلل غات  تتعامل  اإلدارات 

تعميم اس امليادين ، كما هو احلال يف خمتلف أساًسا إىل عدم  الفصحى يف مجيع اجملاالت و  تخدام 
الدُّول املتقدمة اليت تويل اهتماماً ابلغاً للغاهتا الوطنية اليت حتظى بشرف أن تكون عملة الت داول يف كل 

 
الذاكرة تصدر عن خمرب   املدرسة اجلزائرية ، جملة حى يفالسعيد جربيط و عبد اجمليد عيساين، واقع تعليمية اللغة العربية الفص -1

 . 179 :، ص  م 2018ديب يف اجلنوب الشرقي اجلزائري ، العدد : العاشر ، يناير ، الرتاث اللغوي و األ
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ا قادرة  من قطاعات املعرفة و اإلنتاج، فهذا الت هميش الذ ي تِئُن منه الل غة العربي ة ال مربر له ، ذ لك أهن 
"،فاجلزائر هي البلد املغاريب  األو ل الذ ي تعرض لعدواٍن دمر  على أْن تقوم جبميع أدوارها على أمِت وجه

كيانجه و ما زال يعاين بسببه إىل اليوم ، إذ حل مجيع مؤسساته ، و جعل منه ملحقة استيطاني ة ، بعد   
، أن العربي ة لغة  1838مبرسوم صدر يف عام  أن قررت فرنسا، يف أقل من ست سنوات بعد االحتالل  

 .1"و هي لغة األقلي ة من املستوطننيأجنبي ة ، و جعلت الل غة الفرنسي ة لغة رمسي ة  

احنصار     إىل  أد ى  بل  استعماهلا،  نطاق  توسيع  اليوم حال دون  العربي ة  الل غة  إليه  آلت  ما  إن 
 جند معلماً أو أستاذاً ال جييد الت حدث هبا جمال استخدمها بشكٍل رهيب ، حىت صار من املألوف أنْ 

أو   الل غات  من  ابلعامي  خيلطها  حىت   للنهاي ة  فيه  يستمر  و  درسه  يبتِدئ  أْن  يكاد  فما   ، بطالقة 
وجدان الكثري من املواد  الت عليم يف املدارس اجلزائري ة  األجنيب منها أو بلغة هجينة،  فلو عدان مثال إىل  

مصطلحا  تستعمل  إىل  العلمي ة  ابإلضافة  الطبيعي ة،  العلوم  و  الفيزايء  و  الر ايضيات   : مثل  أجنبي ة  ت 
املعاهد العلمي ة و التقني ة يف اجلامعات اجلزائري ة ، و ال خيصُّ هذا الوضع اجلزائر فقط ، بل الكثري من 

هذا   و  الت عريب،  الفتقادها  األصلي ة  بلغاهتا  العلمي ة  التخص صات  تدرس  العربي ة  خيلق  البلدان  الوضع 
 .2لدى املتعل مني خطاابً عربياً مشوابً مبصطلحات أجنبي ة و هلجي ة  

   لذا ابت من الضروري التزام الفصحى يف الد روس الن ظري ة و العملي ة يف مجيع مراحل الت عليم  
ر الذي  إذ أصبح اإلمهال و الت قصري فيها كبرياً و كبريا جدا من قبل املدر سني عمداً أو جتاهال ، األم

ينعكس سلبا على الن اشئة من طالب و تالميذ ، وال ينجح  هذا إال بتضافر جهود كل من األطراف  
 املعني ة و الفاعلة يف العملية التعليمي ة الرتبوي ة. 

 
      م2014،  1حباث و دراسة السياسات، طالعريب لأل د عزوز و حممد خاين، العدالة اللغوية يف اجملتمع املغاريب ، املركز  أمح  -1

 . 75:ص 
عمال اجمللس األعلى للغة العربية ، مظاهر التعدد  أعبد الكرمي رقيعة ، مظاهر التعدد اللغوي و انعكاساته يف اجلزائر ،  ينظر ،    -2

 .173  : . صم،2017و انعكاساته يف تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر ، اجلزائر ، منشورات اجمللس اللغوي  
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تع مواقف  من  االنطالق  و  الت عليم  إصالح  الضروري  الت الميذ  فمن  حاجات  تليب   " ليمي ة 
الوقوف  هذا حيتم مراجعة سلسلة املناهج و  اإلنشاء أبنفسهم و  تتماشى مع ميوالهتم و تدفعهم إىلو 

مع   اإلنسان  تفاعل  نتيجة  االستعمال  و  الوضع  حيث  من  املنسجمة  وسلبياهتا  إجيابياهتا  هذه  عند 
 .1" األشخاصاألشياء واحلوادث و 

ه ،ال  األخرية  العقود  يف  الكبري  الرتاجع  مظاهر  يرصُد  الفصحى  العربية  واقع  يف  ي  واملتأم ل 
اجملاالت  ،ال يف  تقصريهم  و  أبنائها  قُصور  من  أيضا  تعاين  بل   ، اخلارجي فحسب  للتَّحدي  عرضة 
العامَّة واالستعمال يف اخلطاب و اإلبداع فقط ،بل حىت يف اجملال الرتبوي و الت عليمي الذي يعد جماهلا  

علمية يف معظم البلدان الطبيعي ، فهي إمَّا مبعدة أو مهم شة يف عدد من املؤسسات و املستوايت الت  
العربي ة ،و إم ا أهنا تُعامجل كأي لغة أخرى من حيث مناهج الت دريس و طرق الت لقني ، ومبا يرتتب عن 

وذلك ما  ، وعلى لغتهم الفصحى يف آٍن واحد،  هذين املوقفني من انعكاسات سلبي ة عن أبناء األم ة  
ج،مع اختالف طبيعة كل نوع منهما، و لكنهما  جيعلها مستهدفة استهدافا مزدوجا من الداخل واخلار 

، وختتلف حسب ظروف  معا يسهمان يف معاانهتا، ويعود هذا الواقع الل غوي بتنوع الل هجات يف اجلزائر
 2فها كاآليت :، نصنكل منطقة، ويوجد هناك اختالف على املستوى احمللي يف الدارجة اجلزائرية 

 .رق اجلزائريهو اخلاص مبنطقة الش  الصنف الش رقي : و  -

 الصنف املركزي )الوسط(:خاص مبناطق العاصمة والوسط اجلزائري.  -

يف  - يوجد   : )الغريب(  الغريب  يتم  الصنف  تلمسان  يف  مثال   : الغرب  مناطق  من  وجماورها  وهران   
 استبدال حرف القاف إىل ألف. 

 الصنف الصحراوي: يوجد يف املناطق الصحراوي ة.  -

 
مما  -1 بني  اللغة   ، ميينة  بن  ميينة  األبن  اجمللس  أعمال   ، اهلوية  تثبيت  و  التعلمات  للغ رسة  اللغوي  على  التعدد  مظاهر  العربية  ة 
 . 2017، اجلزائر ، منشورات اجمللس م 2017 انعكاساته يف تعليمية اللغة العربية يف اجلزائرو 

2 - wikipedia .org                                                                                           هلجة  جزائرية  
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ال اختالف  أسباب  تكون  أن  العوامل  ومُيكن  من  إىل جمموعة  وتعددها  اجلزائرية    ل هجات 
اجلزائر   على  مرت  اليت  االستعماري ة  احلُكم  أنظمة  وطبيعة   ، وامتدادها  اجلغرافي ة  الر قعة  اتساع  أمهها 

 وهكذا كان أعداء العربي ة يتخذون هذه الل هجات أداة للطعن يف الل غة العربي ة.

 1التايل : وميكن توضيح هذا الواقع يف الشَّكل

 

 
    ، جامعة أيب بكر    رتاملاس اجلزائر ، مذكرة مقدمة لشهادة خرية ، اللغة العربية وسؤال التخطيط  اللغوي يف معاف ينظر :  - 1

 . 71، ص: 2016-2015تلمسان اجلزائر ،  بلقا يد 

 الواقع اللغوي في المجتمع الجزائري

االستعمال  

 المحدود 

االستعمال  

م اليومي الدائ  

مزيج  

من  

عربية  

دارجة و  

 فرنسية 

مزيج  

من  

مازيغية  

 و عربية 

عربية  

 دارجة

 

 هجين  مازيغية 

 لغوي 

 عربية  فصحى فرنسية

 في التعليم ) أكثر من اللغة الفرنسية ( -

 عي.في بعض تخصصات التعليم الجام -

 في الخطاب القانوني و المرافعات.  -

 في الخطاب الديني المسجدي.  -

 في الخطاب الصحفي.  -

 يف اللوحات اإلشهارية و الالفتات.  -
 
 

 في التعليم ) أقل من اللغة العربية (.  -

 في التخصصات العلمية الجامعية.  -

 في اإلدارة و بعض القطاعات.  -

 في الخطاب الصحفي.  -

 . في اللوحات اإلشهارية و الالفتات -
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لغة  إىل  ينقسم  اجلزائري  السوسيولساين  اجملتمع  أن  الس ابقني،  الشَّكلني  لنا من خالل  يتضُح 

الي ومي ( و متدا لغة االستعمال   ( أمازيغية و فرنسي ة  ولة  عامي ة   و تتجلى يف هجني لغوي من عربي ة و 
درج كل من الل غة العربي ة و الل غة الفرنسي ة يف لغة الت خاطب الرمسي ، األمر الذي تعمل الد ول  فيما تن

اب الوطين.   على تعميمه و ترقيته عرب كامل الرت 

الل غو   هذا و ال مناص  الن ظرايت  اإلجيايب يف  االستثمار  الل غات لنا من  املعاصرة يف خمتلف  ي ة 
لو  القارات،  البحث يف كل  لغاهتا، ابملوازاة مع  مناهج  تقدم األمم، و أتلق  إنتاج يساهم يف  تحقيق  

الت قدم العلمي الفاعل، و الذي يفرض نفسه يف ظ ل العوملة الساحقة ، و على اجملامع الل غوية  واجمللس 
العلماء   واجب  تطويرها و من  و  الل غة  بعث  مهماً يف  دورا  تلعب  أن  اليت جيب  العربي ة  للغة  األعلى 

 ة الفصحى غة العربي  الل   -
ة  غة العربي  : الل  3حسب املادة  -

 ة. ة و الرمسي  غة الوطني  هي الل  
مكرر:  3حسب املادة   ازيغيةماأل -

 ة. متازيغت هي كذلك لغة وطني  
ولة لرتقيتها و تطويرها تعمل الد   -

املستعملة  ة ساني  بكل تنوعاهتا الل  
 اب الوطين عرب الرت  

 الل غة الدارجة. -
 بتأدايهتا املتنوعة.  األمازيغية -
 اهلجني الل غوي أبنواعه املختلفة. -

العربي ة الدارجة و الل غة   ✓
 الفرنسي ة.

 و الفرنسي ة.  ةاألمازيغي ✓
و   األمازيغية العربي ة الدارجة و  ✓

 الفرنسي ة.
 

 اللغة المتداولة اللغة الرسمية
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الن هوض  والباح البحوث والد راسات  قصد  املنحى، إبصدار  ثني أن يبذلوا قصارى جهودهم يف هذا 
 .ة  و دواعي الت حصني الذ ايت هلاابلل غة العربي  

 : واقع اللغة العربية يف املدرسة ) ما قبل اجلامعي (1

جمال الد راسات    ال شك أنَّ الت كنولوجيات احلديثة  والت قدم اهلائل يف شىت اجملاالت وخباص ة يف 
االجتماعي ة والن فسي ة والل غوي ة أضحى ضرورة ملحة يف هذا العصر ، نتج عنه حتدايت كبرية ُمنتظرجة من 
املختصني ملسايرة هذه الت غريات، ويف ظ ل هذا الت طور املعريف واالتصايل ، وما خلفته العوملة من خماطر  

غات وتداخل اهلوايت ، إن  املسار الل غوي للعوملة أدى وأاثر سلبية من أساليب الت غريب ، ومتازج الل  
 إىل اضمحالل لغوي متثل يف االنسالخ من الل غة األ م املتمثلة يف العربي ة إىل اكتساب لغات هجينة.

يعد الوسط املدرسي املرآة العاكسة حلال اجملتمع و ممارساته الل غوي ة، فمن املدرسة تكون االنطالقة إىل  
مرافق واملنظومة    مجيع  عامة  اجلزائري  الل غوي  الواقع  بشأن  للمالحظ  يبدو  وقد   ، االجتماعي ة  احلياة 

الل غة   هي  الفصحى  العربي ة  الل غة  وأن    ، سليمة  لغوية  حالة  يعيش  أن ه  خاصة  بصفة  اجلزائرية  بوي ة  الرت 
قة غري ذلك ،بل الواقع  األوىل  إىل جانب األمازيغية يف اجملتمع اجلزائري وهي لغة التعليم ، لكن احلقي

والرت كيب   الت عقيد  من  حالة  للغة  1يشهد  األو ل  البدئي  التشكيل  أن   الل غويون  املختصون  أكد   حيث 
تواجه   العربي ة  الد ول  ملعظم  الوطني ة  الل غة  هذه  ،لكن  الفصحى  الل غة  خصوصاً  املدرسة  من  ينطِلُق 

ا  استعماالت عامي ة تُناِفسها يف االستخدام الل غات   األجنبي ة، خاصة الل غة الفرنسي ة، فاملدرسة حبكم أهن 
تلعب دورا مهما يف اكتساب املتعلم الل غة العربي ة الفصحى ، ال تعمل لتطويرها و نشرها على الن حو  
املطلوب ، فنرى التلميذ اجلزائري يفهم كل ما يُقال له ابلل غة العربي ة الفصحى، و لكنه ال يستطيع أن  

الل غة اليت مسعها، بل ال يكاد يتكلم  مجلة مفيدة دفعة واحدة، إذ جند ضعفا  لغواي واضحا  يرُّد بنفس  

 
، املركز اجلامعي    3، اجمللد   02كالم  ،العدد :  -لغة أم لغة اثنية ،جملة لغة    –ينظر ،  بن علة خبتة ، اللغة األم يف اجلزائر    - 1

 .71،ص :   2017غليزان اجلزائر ، 
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  من خالل احملادثة الشفوي ة ، مستعمال  ألفاظا خمتلطة هجينة كل مفردة تنتمي إىل لغة معينة.كيف ال  
 ه . قد يكون املعلم نفسه ال جييد الت حدث ابلعربي ة الفصحى بطالقة أحياان أمام طلبتو 

ويُرِجع املختصون هذا الض عف إىل املدرسة و الت عليم، و ما نشأ عنه من صراع بني األطراف 
الرتبوي ة،إىل عدم االهتمام هبا على مجيع املستوايت ، سواء الن اطقني هبا ، أو القائمني عليها وخاصة  

ظر يف املواد التعليمي ة املتمثلة  املستوى الت عليمي، هلذا ابت من الضروري من رجال الت عليم إىل  إعادة الن  
املقررات، ابإل الربامج و  الت دريس و  املدرسي ة ، وأساليب  الكتب  الت عليم و حجمه  يف  ضافة إىل نوع 

التعاون اخلليجي"  و  السعودي ة و دول جملس  العربي ة  اململكة  املثال  له ، فعلى سبيل  الوقت املخصص 
آخر  ام، فهناك مقرر مستقل للقراءة، و وع مستقلة يف الت عليم الع  جند مادة الل غة العربي ة متشعبة إىل فر 

، على عكس دول أخرى كاجلزائر اليت تشهد ترد اي لغواي يف  1للنحو و اثلث لألدب و رابع للتعبري"
عدة  من  الرغم  على  عليه،  هو  ما  على  احلال  ظ ل  ما  إذا  أسوأ  مبستقبل  يُنِذر  ما  املتعلمني  أوساط 

 إىل يومنا هذا اليت قامت هبا وزارة الرتبية الوطنية.   2003 ناهج منذحماوالت لتحديث امل

األو ل   ابملقام  يعمل  ال  أنه  ،يف  الفصحى  العربي ة  وتعلم  تعليم  الل غوي يف  الت هجني  أاثر  تظهر 
اخلالية من األخطاء وفق   الصحيحة  الكتابة  تدريبهم على  و   ، الفصيح  الكالم  التالميذ على  بتعليم 

منظمة من   دراسة  مستوى  ألي  الت عليمي ة  املناهج  واضعي  من  دائما  فيُنتظجر   " معينة  أوقات  يف  و 
أو فيما بني مواد اجملال    مستوايت التعليم أو للمراحل املختلفة أن يُنسِ قوا أعماهلم فيما بني املواد العام ة

  نفوس الطلبة من أجل تسطري جمموعة من األهداف ختدم الل غة و تعمل على غرسها يف  ،    2"الواحد
دور و  و  و خصوصياهتا   ، الل غة  بطبيعة  العميقة  و  الدقيقة  اإلحاطة  والت كوين  كذا  بية  الرت  ها يف حقل 
 الت عليم.و 

ليس يف حاجة  وما هو غائب عن أذهان واضعي املناهج و املقررات الدراسي ة ، أن  اإلنسان  
اولة معرفة كيف يتعلم، فعلى أهل لكن غالبا ما يدفعه حب االستطالع إىل حمإىل أن يتعلم فقط، و 

 
 . 87م، ص:1990،سكندرية ، مصر إلعبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، دار املعرفة اجلامعية ، ا -1
 . 94م، ص: 2004خالد لبصيص، التدريس العلمي و الفين الشفاف مبقاربة الكفاءات و األهداف، دار التنوير،  -2
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شاف و حب تعلم الل غة االختصاص البحث و االهتمام ابلطرق و الوسائل اليت تبعث روح االستك
و  القواعد العربي ة  استخدام  يف  الض عف  ظاهرة  عالج  على  نعمل  لكي  موادها،"  خمتلف  يف  الغوص 

تصل هبا  إىل أن يكون الن شاط الت عليمي املالن حوي ة علينا أن نتبع يف تقرير مناهجها و وسائل تعليمها  
و  ابحلركة  وشغفهم  التالميذ  مليول  لبعض خاضعا  مؤٍد  لغوي  استخدام  صورة  يف  هلم  فيقدم  اللعب، 

 .1" ا تتسم به هذه املرحلة من العمرالوظائف اليت تتصل حبياهتم و نشاطهم مم

وُحق  لنا اخلوف عليها وما يرتبص  العربي ة أصبح ضرورة حتمي ة ،    لذا إدراك اخلطر احملدق بلغتنا
و  و يههبا  والت كنولوجيا  الرقمنة  عصر  يف  خاصة  يستعمل  دد كياهنا  ال  املدرس  فيه  أضحى  عصر  يف 

الفصحى داخل القسم، إذ أصبح واضحا للعيان أن تعليم العربي ة ألبنائها ليس يف وضع مالئم وحالته  
استعما يتقن  ال  الث انوي ة  خريج  أن  بدليل  حرجة،  مزاولتهجد  بعد  متتالية     هلا  سنوات  لعدة  الدراسية 

ا صعبة  ونفور من طرف    يكره الت خصص فيها فقد صارت حمط إزعاج و شؤمو  م يرون أهن  أبنائها ، إهن 
ا لغة كتابة ال لغة كالم ما جيعل املسؤولية مسؤولية املعلم بوصفه عنصر ترغيب أو تنفري  املراس و أهن 

 .طبقا ملستوى أدائه لتالميذه 

وملا اعرتت الل غة العربي ة الكثري من التحريفات و الت داخل بينها و بني الل غات األخرى " يئس  
خمالفات كثرية  من  الكاتبني  و  هبا  الن اطقني  ألسنة  على  أصاهبا  ملا  العربي ة  ابلل غة  املعنيني  من  كثري 

ابللغة يف اهنيارا حقيقيا قد حلق  أنه مثة  قواعدها، و يرون  و  تراكيبها و مجلها    لضوابطها  و  مفرداهتا 
أساليبها" و  و  من ،  2دالالهتا  متعليميها  بني  العربية  للغة  الروح  إلعادة  السريع  التدخل  وجب  هنا  و 

املستمر   التكوين  تقدمي  على  احلرص  مع   ، املتعة  و  التعليم  بني  جتمع  اليت  التعليمية  الربامج  خالل 
 ة بتدريسها.ملعلميها و هذا نظرا إىل جتدد النظرايت املتعلق

 

 
 .www،  2014.   07. 12ب يف استخدام القواعد النحوية ، سباب و العالج، ضعف الطال حممد عباس عرايب ، األ -1

Almarefn .net 
 . 37م، ص:2006، 01ط   ،قريب (  و املكارم، التعليم و العربية ) رؤية منعلي أب -2
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 : واقع اللغة العربية يف التعليم العايل ) اجلامعي (:  2

الكبري يف   النقص  ذلك  اجلامعي، الحظنا  قبل  ما  التعليم  مراحل  الل غة يف  واقع  تناولنا  بعدما 
اللغة يف  اللغوي و على مستقبل هذه  الناشئة و أدائهم  العربية و أتثري ذلك على  اللغة  تدريس مواد 

املستواي املدرسة  مجيع  يف  عنه  اآلخر  هو  خيتلف  مل  العايل  التعليم  يف  اللغوي  ،فالوضع  التعليمية  ت 
،فمعظم التخصصات اجلامعية تدرس ابللغات األجنبية خاصة اللغة الفرنسية اليت تعترب اللغة األجنبية  

 اللغوي.ر من ظهور ظاهرة التهجني مر الذي يس  ، األ األوىل يف اجلزائر إضافة إىل اللهجات احمللية

ت خمتلف األطراف املعنية بتدريس العلوم يف األقسام اجلامعية ابللغات األجنبية مل تراع  فلما أقر  
العربية ، ابللغة  تعليمه  تلقى  قد  الثانوية كان  الطلبة، فخريج  اللغوي لدى  بوجوب   املستوى  لينصدم 

و هو ال يتقن لغته األم بعد    ،سيإتقان استعمال لغة أخرى مما يؤدي إىل أتخر يف موازاة احلراك الدرا
رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية األوىل يف  ،  األمر الذي جيعله رديء االستعمال اللغوي للعربية  

التعليم يتم  وهبا  األجنبية يفاألساسي    اجلزائر  واللغات  العاميات  طغيان  نالحظ  أننا  إال  من  ،   كثري 
غات من أمهية اجتماعية من جهة و اعتبارها وسيلة تعليمية من ، ملا حتظى به هذه الل اللغوية  هممارسات 

 جهة أخرى. 

تل  إىل مالحظة  بدء  يدعوان ابدئ ذي  اجلامعي  الوسط  التعليمي يف  الواقع  ك فاحلديث عن 
الطالب و  قراءات  والصرفية يف  والنحوية  اإلمالئية  و  الصوتية  و كتااألخطاء  اهتم، لضعف  معروضابهتم 

لديهم اللغوية  خمتص    ، امللكة  اهتمام كل  حمل  األمر  هذا  الرتبية  فأصبح  رجال  من  اللغوي  ابلشأن 
 أساتذة جامعيني.و 

الرئيسي  يُ          السبب  املختصون  الضعف  رجع  هذا  األ  إىللظهور  العامية الل غات  والل غات    جنبية 
 فقد   فصحىلغتنا العربية التبادلية عالية يف سوق اللغات ، أما    ذات أمهية  استطاعت أن تكوناليت  

، حيث فقدت قيمتها يف كثري من التخصصات العلمية االستعمالية يف كثري من املواقع تراجعت قيمتها
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الف   1والطبية   ابللغة  التعامل  إلمهال  التخصصات ،ونظرا  ويف كل  اجلامعات  يف  طلبة   ،صحى  وحىت 
حى ابلعاميات إن ، حيث جند الكثري من الطلبة خرجيي اجلامعات خيلطون الفصكليات اللغة واألدب 

، مما عج ل يف ظهور اللغة اهلجينة  أحاديثهم وتواصلهم وحىت كتاابهتممل نقل هيمنة اللغات األجنبية يف  
 لديهم.

فصحيح أن اللغة العربية دخلت املدرسة غداة االستقالل من خالل إنشاء جلنة وطنية لتعريب  
صدور قرار وزاري  قررت فيه مؤسسات الدولة   ، غري أهنا مل تدخل فروع التعليم العايل، إال عند عليمالت

أبن اللغة العربية ستكون لغة التدريس و لكن مع اللغة الفرنسية يف األقسام اجلامعية ختصص العلوم  
القرار تكوين مؤسسات و   االجتماعية و اإلنسانية ، كما مراكز خاصة من أجل تعريب  تضمن هذا 

يقرر تنصيب جلان دائمة لتعريب اجلامعات حيث ضبطت   ، ليتم إصدار قرار اثنيم العايلفروع التعل 
 خطة عمل هذه اللجان وحد دت مهامها.

أن  إال   هذ    الواقع دور  أرض  على  حيقق  مل  اللجان  وجوب ه  مفاده  قرار  مؤخرا  صدر  بل   ،
اللغة الدكتوراه،   استعمال  شهادات  يف  على   االجنليزية  اختالل  من  الفرنسية  أحدثته  ما  يكفهم  فلم 

لغ من مستوى  للخروج  اجلهود  تكاتف  حماولة  ظل  يف  جديدة  لغة  إدراج  ليتم  العريب  التخاطب  ة 
 الوضعية الراهنة. 

ال أن  إنكار  هبذا  ال حناول  و وحنن  علم وحضارة  لغات  األجنبية  استيعالغات  تيسر   ب لغات 
فهي   شاشة، فهمها والتميز فيها، ولكن ليس يف مرحلة تعاين فيها اللغة العربية من الركاكة و اهلالعلوم و 

و  عزوف  أو  تشهد  لظروف  ذلك  على  من كان جمربا  إال  فيها  التخصص  وعن  عنها  الشباب  هجرة 
 أخرى.

 
، ط  -1 الفكر  دار   ، املعاصر  وبعده  الرتاثي  العربية  عمقه  اللغة  العلمي يف  املصطلح   ، دريدي  ، رجاء وحيد  ، سوراي     1ينظر 

 . 42،ص :  م2010
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هذا من خالل قع تعليم اللغة العربية الفصحى و وهنا يظهر أتثري التطورات التكنولوجية على وا
   ات األجنبية  مبا تعرضه من أحدث التطورات العلمية و ذلك ابللغ  طلبةأهنا تعمل على استقطاب ال

و  الفصحى  الطالب من  نفور  يولد  و اعتباما  تذكر،  فائدة علمية  دون  لغة  يرها  مث  ؤثر سلبا على  من 
و ثورة  ألن " مستقبل التعليم يف عامل متغري بال شك يتأثر كثريا بتكنولوجيا املعلومات الدافعية لتعلمها و 

استخدااملعلومات  بطرق  سيتأثر  القدر  وبنفس  التكنولوجيا  ،  و م  املدرسني  قبل  أنفسهم  الطالمن  ب 
بكة االنرتنت على ابملثل إن أتثري شملواجهة التغري املستمر املتسارع، و مستمر  لإلعداد لتعلم مستدمي و 

خمتلفة مما أاتح  يلة بطرق جديدة و التعليم عميق وكبري أيضا وقد مت استخدام هذه الوسعملية التعلم و 
   قبل توثيقها يف الكتب  االكتشافات العلميةالبحوث و على آخر ما توصلت إليه    للطالب احلصول

 .1" املراجعو 

ولعل هذا الوضع يفسر تدين املستوى اللغوي يف الوسط التعليمي وضعفه، حىت إذا ما انتقل 
اجلامعة وجدوا   إىل  اللغوي،التالميذ  األداء  ،"  كالن  ضعفا من وجوه  اإلمالء...إخل  و  الصرف  و  حو 

أقس و  خاصة  و  اجلامعات  مسألة  لعل  املسألة  هذه  تعد   قريب  عهد  إىل  ظلت  قد  العربية،  اللغة  ام 
مدرسية تلقي فيها املسؤولية على املراحل التعليمية اليت تسبق اجلامعة، و ترى أن اجلامعة متثل مستوى  

متقدمة." متعمقة  منهجية  أهنا  على  ابلعربية  املعرفة  حتصيل  يف  الذي 2آخر  االنفصام  هلذا  نتيجة  و 
معة عن املدرسة فإن تعليم اللغة العربية يشهد تسي با لغواي يتجلى يف ضعف الوعي ابلقضية تعيشه اجلا

اللغوية و قلة االهتمام ابحملافظة على سالمة اللغة و هذا كله يوحي ابلوضعية املزرية لتعليم اللغة العربية  
 الفصحى لذويها قبل الناطقني بغريها، رغم اجلهود املبذولة يف هذا اجملال.

أقرت معظم البحوث و الدراسات ابلواقع املفزع للغة يف اجملتمع اجلامعي للدول العربية، إذ مل  
تبلغ املستوى املطلوب بعد، األمر الذي حيتم إعادة النظر إىل مثل هذه القضية احليوية اليت متس فئة  

 
  1سعادة عبد الرحيم خليل، توجهات معاصرة يف الرتبية و التعليم، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط    -1

 .28-27:م، ص  2013ه/1434
 . 12 :ص  دار املسرية، و ضعف الطلبة يف اللغة العربية،  ة و أبناؤها: أحباث يف قضية اخلطأ هناد املوسى، اللغة العربي -2
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  ملؤسسات املهتمة ابلعربية الطلبة ، و فتح آفاق التواصل و التعاون مع جمامع اللغة العربية و اهليئات و ا
و االقتصار على ترمجة اآلداب، والدعوة    تفعيل مراكز اللغات و الرتمجة يف جماالت العلوم و التقنيات و 

و  اجلامعي  التعريب  العإىل  املصطلحات  و  املعاجم  وضع  على  املختلفةالتشجيع  معجم لمية  مثل   ،
هذا   أن  إىل  اإلشارة  مع  العربية  للغة  التارخيي  من  الدوحة  مفتوحا  النوع  فيه  العمل  سيظل  املعاجم 

 .  الستفادة منها يف احلقل التعليميمعانيها يف اللغة واتمرا ملواكبة ما جد من األلفاظ و مس و 

وامتدادا هلذه الدراسات واجملهودات املبذولة لرتقية اللغة العربية يف اجلامعة اجلزائرية ، فإن مثل 
لحة لتطوير املناهج واملقررات الدراسية وحتديثها ، وهذا بتشخيص هذه الدراسات أتيت لتلبية احلاجة امل

صن اع   انتباه  لفت  أجل  من   ، اجلامعة  مستوى  على  العربية  اللغة  املستوى  واقع  على  سواء  القرار 
العربية كاملناهج  السياسي اللغة  لرتقية  عالقة  له  ما  وحتديث كل  ملناقشة  التعليمي،  املستوى  أو   ،

 ، وطرق التدريس ، ملا لوحظ من تدين اللغة العربية لدى الطلبة .  والوسائل التعليمية

 : واقع اللغة العربية يف وسائل اإلعالم: 3

فهي نتيجة إلبداع اإلنسان يف   متاحة لنا اليوم،إذا كانت احلياة التواصلية و وسائل اإلعالم  
هو بفضل اللغة اليت تقوم إبيصال العلوم التقنية ،أما تطور صياغة الرسائل التواصلية و اإلعالمية إمنا  

تقدمي معارف  يف  املعلومة يف حينها إىل األعداد اهلائلة من البشر عرب أحناء املعمورة  ،فدور اإلعالمي  
علمية وثقافية ، معلومات وأخبار يف مجيع اجملاالت ، ال يتحقق إال بوجود لغة متكنه من ذلك ، لذا 

 ا على السلوكيات والقدرات اللغوية.فهو يؤثر على سلوكيات األفراد مبا فيه

لم تؤثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال املعاصرة جبميع وسائطها املتعددة على اإلعالم التقليدي ف
فحسب ، بل أكثر من ذلك غريت مالمح اجملتمعات بطريقة مل تكن متوقعة ، فتحولت اجملتمعات 

مبعىن اجملتمع مل    -على نطاق واسع االستعمالانتشار شبكة االنرتنت    -املعاصرة إىل جمتمعات شبكية  
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التكنولوجيا  استخدام  عن  التنازل  ابستطاعته  الدولية   1يعد  و  السياسية  األوضاع  تغري  مع  لكن   ،
والتقدم اهلائل يف الوسائل  التكنولوجية ، ومسايرة هذه الوسائل اإلعالمية ومع كثرهتا ، فقد كان هلا  

 بدعوى نقل كل ما هو جديد للجماهري .األثر السليب على اللغة العربية 

العربية    اللغة  استعمال  موازين  من  غريت كثري  اإلعالمية  اللغة  أبن  العربية  اللغة  خرباء  جيمع 
حيث ظهرت ألفاظ دخيلة ، بل لغة هجينة يف كثري من املذيعني والربامج على اختالف مستوايهتا  

يان العامية واهلجينة اللغوية،  اللغوي السليم ، وطغالثقافية و االجتماعية ، مما أدى إىل ضعف األداء  
من و  له  ملا  العربية،  واللغة  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  تناول  تسهم يف طرح  الدراسة  هذه  فإن  عليه 

 تعمق وحتليل من أجل إسهام هذه الوسائل خلدمة العربية يف اهلجني اللغوي. 

اإلعالم وسائل  العربية يف  اللغة  حلال  املتتبع  خاصة    إن  بصفة  واجلزائر   ، عامة  بصفة  العربية 
ابجلوانب    ة،املرئية واملسموعة واملقروءة ،يكتشف أن هناك مساحة واسعة من عدم االهتمام والالمباال

اللغوية ، كحال العربية يف مؤسسات التعليم وخباصة يف املدارس االبتدائية ،ألجل ذلك جاءت توصية 
يف دورته السابعة والستني ، تؤكد على استخدام اللغة العربية يف   2001جممع اللغة العريب ابلقاهرة  

 .2مجيع وسائل اإلعالم بوصفها لغة العرب القومية ،ولغة دينهم وتراثهم وحضارهتم 

شوطا كبريا   أنواعه  مبختلف  اإلعالم  قطع  لقد  يكن  اجلماهري ومهما  عقلية  عن  التعبري  يف 
ية  قدرة اتصالتاز به اللغة العربية من خصائص و و حبكم ما متتزويدها ابملعلومات و األخبار الصائبة،  و 

و  مطالبه  لتلبية  وهذا  اإلعالم  لغة  نشأت  إىل ابجلماهري  يشري  اليوم  اإلعالمي  الواقع  أن  إال  غاايته، 
نتيجة   اختالفها  على  اإلعالمية  األنشطة  من  وغريها  وأخبار  برامج  من  اللغوي  االستعمال  تدهور 

 
وتطبيقاهتا على اإلعالم اجلديد  ، جملة دراسات ، جامعة وهران    اإلشباعات رايس علي ابتسام ، نظرية االستخدامات و :ينظر  -1

 . 202،  ص:م    2016، اجلزائر ، جوان 1
ة                                         ينظر: صابر جيدوري ، دواعي متكني الشباب اجلامعي  من مواجهة التأثريات السلبية  للعوملة اإلعالمي  - 2

 . 139، ص :  127جملة  ، رسالة اخلليج العريب ، العدد : 
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اليومي وبلغة غري منضبطة ، و هلجات تشعبت عن اللغة األم املتمثلة يف   الستخدام لغات التخاطب 
 اللغة العربية الفصحى، يشوهبا اللحن واألخطاء.

لغوية   ركاكة  و  العربية،  اجملتمعات  بني  ما  انزواء  ول د  اإلعالم  وسائل  يف  العامية  فاستعمال 
مية للغة الفصيحة، إذ تعترب لغة  تضعف من الرصيد اللغوي لدى املتلقي، و هذا رغم اخلصائص اإلعال

الفهم،   تسهيل  يساهم يف  الذي  األمر  حديثا،  و  قدميا  العريب كله  اإلعالم  فمن  الشعب  من  املتوقع 
توضيح   و   ، النفس  التعبري عن خلجات  من خالل  شباهبا  و جتديد  اللغة  هذه  نظارة  على  احلفاظ 

األل تنميق  و   ، البديع  و  البيان  بتوظيف شىت صور  لغة  املعاين  العربية  فاللغة   ، التعبري  فاظ و عذوبة 
 انسيابية صاحلة لطبيعة اإلعالم غري أهنا غائبة عن خمتلف احملطات اإلعالمية . 

ميتلك قدرة عالية يف التأثري يف استخدام اإلعالم  هبذا تتضح العالقة بني اإلعالم و اللغة ، فو          
حديثة تفرض نفسها بشكل ال مفر منه ، فمعظم   فهو وسيلة تكنولوجية  ملختلف اللغات ،اجملتمع  

النساء تتابعن شاشات التلفاز لالطالع على حصص الطبخ و املوضة و اجلمال و متابعة األفالم و  
املسلسالت، كما يتابع الرجال قنوات األخبار و الشباب أخبار الرايضة، ابإلضافة إىل متابعة حصص 

تالقي   اليت  املتحركة  الرسوم  و  األكادميينياألطفال  و  للمثقفني  األطفال، كما  قبل  من   إقباال كبريا 
الوسائل اإلعالمية  الثقافية، و هبذا فإن أتثري  العلمية و األشرطة  الربامج األدبية و  حصة من متابعة 
لغة   و  العاميات  و  الفصحى  من  مبزيج  عادة  تقدم  النشاطات  هذه  و  اجملتمع،  فئات  خمتلف  ميس 

إلعالميون و الباحثون ابللغة اإلعالمية اليت تشيع على أوسع نطاق ، فتكون  املستعمر ما أطلق عليه ا
وتراجعها الحنرافها عن   العربية  اللغة  تردي  يتيح زايدة فرص  ما  احمللية  اللهجات  بني  املشرتك  القاسم 
العامل االستعماري خاصة ،" ففي اإلعالم   األصول و القواعد ال سيما اإلعالم العريب نتيجة لتأثري 

اجملال فارغا    ملكتوب ) املقروء ( ال جند أي نشاط رمسي ابلعربية و لكن املفكرين عندان مل يرتكوا هذاا
أهنا سبيل من بل حاولوا أن ميلؤو  نه مبا أمكن إجنازه فأسسوا عددا من اجلرائد و اجملالت ألهنم رأوا 
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و ذلك ألن  ،1هذه اجلرائد " و لكن اإلدارة االستعمارية كانت تالحق  ،سبل النضال الوطين و الثقايف
 النشاط اإلعالمي يتناول خمتلف امليادين و استعمال الفصحى يف هذا اجملال يؤثر فيها.  

هنا التأثري األبرز لوسائل اإلعالم بكل أشكاله على املتعلمني وخاصة أطفال    وما نركز عليه ها  
كما قيل :  أن اللغة يسقط أكثرها املدارس ، حيث هلا الدور البارز يف غرس تلك اللغات اهلجينة  ،

االعتزاز   و  القومي  احلس  تراجع  ، حيث   الراهن  واقعنا  ينطبق على  ما  ، و هو  أهلها  بسقوط مهة 
يُ  الذي  اللغات  القومية ، و ساد استعمال اهلجني من  د اإلعالم رسالته حني نتحدث عن  فقِ ابللغة 

ه من آالم مربحة ، و اإلعالم بدوره لن يفلح يف اهلوية و ما تواجهه من ارتباك يف مفاصلها و ما تعاني
 تبليغ رسالته كما ينبغي ما مل تتحد قواه العقلية بغية احلفاظ على اهلوية ، اليت تتقاعس بتقاعس اللغة. 

الناس وخاصة األطفال يف  و  أن لإلعالم أتثري كبري على  الدراسات على  تتفق  اجملال  يف هذا 
وحىت اليومية  وسلوكياهتم  أن    تفكريهم  أيضا   تتفق  ، كما  لألفكار  وترسيخ  عادات  من   ، الدراسية 

الكلمة املسموعة    تواصلية مذهلة، ال سيما يف عصر ساده االستماع و استعالء  لإلعالم إمكانيات 
ما دفع الباحثني إىل الدراسة و تقدمي مجلة من االقرتاحات و اإلجراءات لتصحيح الوضع و إنعاش  

امليدان اإلعالم انعكاسات مباشرة وغري مباشرة على  اللغة يف  ملا هلا من  تنوعت  اللغةي  ، ألنه كلما 
 أنشطة استعماهلا ، توفرت الفرص لتوظيفها و توسيع نطاقها.

 آفاق تعليم اللغة العربية: اثنيا: 

 إن تعليم اللغة يهدف أساسا إىل ممارستها و ترقيتها و جعلها تتبوأ مكانة بني اللغات األخرى 
أن تعليم اللغة العربية ال حتقق هدفها املنشود ،ومن  هنا جبدر بنا االعرتاف أببعاد    ما هو مالحظ و 

ث قال :" هل املشكلة و التحدايت اليت تواجهها ، و اليت خلصها توفيق املدين يف التساؤل اآليت حي
مسؤ  وقفنا كمجتمع  ويف  حنن  العاملي  ابلركب  اللحاق  حماولة  يف  لغتنا  مستقبل  وعن  حاضر  عن  ول 

متكني العربية من إدراك شأن اللغات احلية من حيث التعبري الفصيح املتدفق عن كليات وعن جزئيات  
 

 . 44 : ص م، 2015،  2زيع، اجلزائر، ط عبد القادر فضيل، اللغة و معركة اهلوية يف اجلزائر، جسور للنشر و التو   -1
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و هذا حتفيز على الذين يشككون يف قدرة اللغة العربية على  1ما اكتشف وما اخرتع يف شىت امليادين " 
تر  حبقيقة  الناس  وعي  إذكاء  أجل  املعاصر،من  عاملنا  يف  احلضاري  بدورها  ،ابألثر  االضطالع  اثهم 

بناء   نعتمده يف  إليه و أنخذ منه ، و  الذي تركته هذه األمة ،والذي جيب أن ترجع  الثقايف  العلمي 
النهضة املنتظرة ، و متكني اللغة وظيفتها احلقيقية ، ألنه "لو مل تكن اللغة العربية لغة مدنية و عمران  

ب ملا استطاع األسالف أن ينقلوا إليها علوم ،ولو مل تكن لغة متسعة اآلفاق ،غنية ابملفردات و الرتاكي
اللغات ، ولو فعلوا   العلوم تعليم تلك   اليوانن و آداب فارس و اهلند ،و أللزمتهم احلاجة إىل تلك 

قامت اللغة العربية يف أقل من نصف قرن  :ذلك ألصبحوا عراب بعقول فارسية أو لغة يواننية ،مث يقول 
ا و آداهبا فوعت الفلسفة جبميع فروعها و الرايضيات جبميع أصنافها  برتمجة علوم هذه األمم و نضمه

واهلندسة واآلداب و  ، و هذا هو  والطب  العقلية  تقوم عليها احلضارة  اليت  العلوم  اجتماع  هذه هي 
الرتاث العقلي املشاع الذي ال بد أن أيخذه األخري عن األو ل ، وهذا هو اجلزء الضروري الذي إم ا أن  

عربية ......على العام خري  ك فيكون قوة فيك ،و إما أن تنقل إليه يف لغة غريك ...ولوال التنقله إلي
 . 2"كثري 

مل يعد مستبعدا أبن هناك كثريا من اللغات مهددة خبطر االنقراض أو الرتاجع ،ومل تسلم من  
تشارا  مثل هذه الظاهرة  لغات عاملية كانت تعد حىت وقت قريب من أقوى لغات العامل و أكثرها ان

اللغة الفرنسية ،ومل تكن العربية مبنأى من ذلك ، رغم بقاء وجودها يف اللوح احملفوظ ،يعين ال خوف 
على العربية، لكن خلودها ال يعين احلفاظ على كل خصائصها إن مل يتم االهتمام هبا والعمل على 

 رقيها. 

مزدهر و أحسن من وضعها يف   واألمر الغريب يف شأن اللغة العربية هو أن  وضعها يف اخلارج
العربية   اللغة  تعلم  أردت  إذا  ، حىت  عليها  اإلقبال  يزداد  انتشارا، كما  و  توسعا  تزداد  ،فهي  الداخل 
تعليما جيدا سيكون هذا يف اجلامعات الغربية ،و اإلعالم الغريب ، ما ال يوجد يف اجلامعات واإلعالم  

 
 .80، ص:  2010، اجلزائر ، 1تاريخ ، طأمحد توفيق املدين ، حماضرات يف اللغة واألدب والفكر وال  - 1
 . 272:، ص م 2013، اجلزائر، 1عبد القادر فضيل، اللغة و معركة اهلوية يف اجلزائر، جسور للنشر و التوزيع ، ط  -2
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اء و توحيد اجلهود من أجل تطوير هذا اجملال احليوي  العريب وهو ما يستدعي املزيد من البذل و العط
 حىت أضحى احملتوى الرقمي هلا على صفحات االنرتنت حمرج هلا و ألهلها . 

ومن مثة فإن آفاق اللغة العربية و تعليمها رهني أبهلها ، إذ تظل الدراسة بشأن هذا املوضوع    
تقييمية حسب حاضرها و ما أهنا  ارتقاء يف سابق نسبية و احتمالية . غري  ، فقد كانت لغة  ضيها 

عهدها ، أما اليوم فواقعها جد حمرج ، و ال ميكننا التنبؤ مبستقبلها حيث يبقى جناح استعمال هذه 
فاإلنرتنت    ، االنرتنت  و  احلاسوب  استخدام  يف  سيما  ،ال  لتطويرها  ذويها  عمل  على  متوقفا  اللغة 

املستثمرين فيها الذين أدركوا حماسنها ، و مع  كإحدى مستجدات العصر، تعود بفوائد طائلة على  
من املسؤولني ال يستخدموهنا كوسيلة ثقافية إلذاعة صيت اللغة   اهذا فإن أغلب املثقفني العرب و كثري 

العربية جهال منهم لعائداهتا : على اللغة نفسها ، و على اجملتمع العريب و مكانته العاملية ، لذلك دعا  
االهتمام ابحلواسيب و االنرتنت و استخدامهما يف النهوض ابللغة العربية و    احلاج صاحل إىل ضرورة

ترقية استعماهلا،" فلقد أصبح االستخدام الشائع لوسائل االتصال احلديثة و منها االنرتنت خصوصا  
 .1" العلمي و التعليم اخلاص و العام من بني أهم معامل العصر احلديث و خصوصا يف جمال البحث 

الحظ اليوم أن تعليم اللغة العربية دينء جدا حىت أصبح من الطبيعي "أن املتخرُج  وما هو م
" الصحيحة  العربية  ابللغة  صفحة  حيسن كتابة  وال  ابلعربية  التكلم  حيسن  ال  اجلامعة  ،و كذا  2من 

  ابلنسبة ملراحل التعليم األخرى ،ما يفسر ضعف نسبة امللتحقني أبقسام اللغة العربية يف اجلامعات ما 
 يبشر مبستقبل زاهد للغة العربية يف جمتمعنا. 

وما هو جدير ابإلشارة إليه هو أن الرتاجع يف انتشار العربية إمنا هو عجز يف األمة ال يف اللغة 
ألن ما حلق هبا من إمهال و هتميش فهو بسبب من أمهلوها و مل يستوفوها حقوقها كاملة فكان العجز 

أصبحت اللغة العربية أبمس احلاجة لالرتقاء هبا و مساعدهتا جملاهبة    يف ألسنتهم ال ابللغة نفسها، فقد 
 

، تيسمسيلت  13ثريها على التحصيل الدراسي لدى الطالب اجلامعي ، جملة املعيار ، العدد ، األنرتنت و أت فاطمة دريدي  -1
 . 131:، ص    2016ئر ، اجلزا

 . 88:ص مرجع سابق،  عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي،  -2
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،وطغيان   دارها  عقر  يف  ومنافستها  عليها  األخرى  اللغات  دخول  من  تواجهها  اليت  التحدايت 
اللهجات و العاميات يف أوساطها ، انهيك عن جهل األجيال اجلديدة بقواعدها و اقرتافهم ألخطاء  

 ية. كتابية و إمالئية و حنو 

هل حنن بذلنا اجلهود املنتظرة وسعينا سعيا صادقا من أجل نشر  العربية وتيسريها للجماهري  
اللتني فرقت جمتمعاتنا ، وإجياد حلول من أجل توحيد  اللغويني  العاميات والتهجني  يف القضاء على 

وطن العريب على ، يؤكد املختصون يف الشأن اللغوي يف ال1األمة العربية وااللتفات حول لغة القرآن  
لتمكني   املمكنة  احللول  املناهج إلجياد  واضعو  يسعى  ومنه   ، املدارس  الفصحى يف  العربية  استخدام 
التالميذ يف   العاميات " و قد تعددت أسباب ضعف  التالميذ تعلم الفصحى بسهولة على حساب 

  لعريب و اجلزائر بصفة خاصة  استعمال اللغة العربية فهناك من يرى أهنا نتيجة انتشار العامية يف الوطن ا
فيما قد يكون السبب هو عدم   2هناك من يرجعها إىل ثنائية اللغة بني املدرسة و البيت و الشارع " و 

 امتالك العدة الكافية يف فرض مركزية للغتهم. 

إذ أصبح من املؤكد "اليوم يف ظل ثقافة األسئلة التصحيحية اليت يشهدها العامل املعاصر من   
القاعتماد إس الناجحة  ادرة على وقف نزيف رتاتيجية لغوية واضحة متكننا من إعادة صياغة األسئلة 

، نتيجة تبين ادعاءات الغرب كالعوملة اليت تفرض كونية تصوراته و مفاهيمه ، انسجاما مع  اللغة العربية
 .3كونية حداثته املزعومة" 

 
 . 80ينظر ، أمحد توفيق املدين ، مرجع سابق ، ص:  -1
،  م20/04/2007خر العالج ، اللغة العربية إدراك املشكلة و أتصاحل عبد العزيز النصار، ضعف الطالب يف  -2

WWW.Alriydh.com. . 
قوانني تطورها و بلى املهجور من ألفاظها، مكتبة لسان العرب،  عشري، اللغة العربية الفصحى، نظرات يف ألعبد هللا آيت ا -3

 . 17 :م، ص2014، 44، االصدار1ط
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العربية على اإلجاب اللغة  التنبؤ آبفاق تعليم  ة على السؤال "هل   يف استطاعة وعليه يتوقف 
اليت تستمد قوهتا و القسوة  البالغة  التحدايت  املضادة   العربية مواجهة هذه  القوى  أبسها من تضافر 

 . 1اتساق حركتها املعادية هلا ؟"و 

ذه التحدايت نظرا لوجود جممعات ومما ال ريب فيه فإن اللغة العربية لغة قادرة على ختطي ه
در و  الذي  مراكز متخصصة يف  األمر   ، احلديثة  التطورات  مواكبة  القدرة على  تنقصهم  لكن   ، استها 

 يستدعي تدخل الشباب العرب حلوسبة اللغة و عوملتها و إبراز حماسنها و مجاليتها. 

 السياسية التعليمية  اثلثا: 

األحداث   من  جزءا  اللغة  تعد  وإمنا   ، فقط  السياسية  األحداث  ملسرح  أداة  اللغة  ليست 
فسها ، فهي تشكل معىن األحداث وتساعد على تشكيل األدوار السياسية والسلوك العام السياسية ن

،ويعاين بلدان  2للمجتمع ، لذلك تتكامل اللغة مع األحداث الوطنية والعاملية ، كل منها يكمل اآلخر 
، وعليه  تشتتا يف مجيع األصعدة وأمهها النظام التعليمي يف ظل التطورات املعاصرة يف مجيع امليادين  

النظام   أو  التعليمية  ابلسياسة  األمر  تعلق  ، سواء  املستجدات  هذه  مواكبة  مبكان  الضرورة  من  ابت 
التعليمي ، والبحث عن األسباب اليت أدت على إضعاف نظامنا الرتبوي التعليمي، حسب ما أكدته 

 بعض املنظمات العاملية املهتمة ابلتعليم.

 : تعريف السياسة التعليمية: 1

مية يف صياغة  ثري من املفكرين ورجال الرتبية جهودهم على حتقيق سياسات تربوية تعليركز ك
التعليمية واألهداف املناهج  العامة  األهداف  فيها  حتدد  تعليمية  سياسة  لرسم  الدولة  تسعى  لذلك   ،

وعة  اخلاصة على حد سواء من أجل حتقيق الغاية املرجوة منها ، وتعرف السياسة التعليمية أبهنا " جمم

 
 . 108 : ، ص مرجع سابقبو املكارم، التعليم و العربية ) رؤية من قريب ( ،  علي أ   -1
 . 25ص: 2003، مصر ، ينظر ، حممد حممد داود ، اللغة والسياسة ، دار غريب  -2
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التعليمية   ابألجهزة  العمل  لتوجيه  التعليمية  السلطات  تضعها  اليت  العامة  واالجتاهات  املبادئ  من 
 .1الستخدامه كخطة عامة توجه القرارات ، مع األخذ يف االعتبار وسائل إحراز األهداف التعليمية" 

تحقيق أغراض كما تعين أيضا األحكام اليت تعرب عن اجلهود التنظيمية اليت ينبغي أن تبذل ل
األهداف  لتحقيق  تطوره،  مراحل  من  مرحلة  يف  وأفراده  اجملتمع  يستهدفها  توقعات  أو  تطلعات  أو 

( :يف هذا الشأن " إن عملية الرتبية  .CONANTJ.B)كوانت  يقول املفكر األمريكي.  2املرغوب فيها
لداخل ، إننا يف  ليست عملية تعاط وبيع وشراء ، وليست بضاعة تصدر إىل اخلارج أو تستورد إىل ا

التعلم " التاريخ خسران أكثر مما رحبنا ابسترياد نظرايت  السياسة الرتبوية تقاس على   3فرتات من  أي 
 مالمح الشعب ومتطلباته وأهدافه الوطنية والثوابت القومية ومن مث مسايرة املستجدات العاملية. 

اللغ     بقضااي  املهتم  و  اجلزائر  التعريب يف  املتبع ملسار  اليت إن  املصاحل  و  الواقع  ة يكشف عن 
بعد   البشرية  الرتكيبية  و  الثقافية  و  السياسية  و  االجتماعية  القوى  عالقات  فرضتها  أو  عليها  قامت 
االستقالل و اليت تولدت عنها لتوسيع نطاق اللغة العربية انطالقا من املدرسة كوهنا احلصن احلصني 

اللغ تعدد  ظل  يف  استمرارها  و  اللغة  أوساط  لكينونة  يف  تغلغلت  و  تشعبت  اليت  اللهجات  و  ات 
التدمري   و  الرتميم  و  البناء  أزمة  عن  أمهية  تقل  ال  لغوية  أزمة  اجلزائري ابعتبارها  اجملتمع  املتكلمني يف 

 الذي خلفه االستعمار. 

وابعتبار اللغة هي الركيزة األساسية للنهوض ابجملتمع ال بد االهتمام هبا و تنويع طرق تدريسها   
مجيع مراحل التعليم ، ألن التعليم دعامة كربى لتحقيق ذلك مبا خلفه من ختلف يف مجيع نواحي يف  

اليت   العربية  اللغة  على  بصماته  ترك  قد   " فاالستعمار   اجلماعات،  و  األفراد  هوية  و طمس  احلياة 
 كانت لغة  قس مها إىل لغة كالسيكية ) الفصحى ( ، و لغة دارجة و بربرية ، مث اللغة الفرنسية اليت

 
 . 4، ص:   2003، اإلسكندرية مصر،1عبد اجلواد بكر ، السياسات التعليمية وصنع القرار ، دار الوفاء ، ط  -1
 . 4ينظر: املرجع نفسه ، ص: -2
 . 14العلمي ، اهلند،  ص:  اإلسالمي أبو احلسن علي الندى ، سياسة الرتبية والتعليم السليمة ،اجملمع  -3  
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الكارثة   بثقل  يشعر  االستقالل  بعد  اجلزائري  اجملتمع  جعل  ما  هذا  التعليم  و  اإلدارة،  و  املعامالت 
 .1احلضارية اليت تركها احملتل بعد جالئه " 

،و حناول التطرق ا تكرس اللغة العربية كلغة رمسية إىل يومنا هذ  1962فالدساتري و املواثيق منذ    
 إليها إبجياز: 

مية االهتمام ابللغة العربية مطلب سياسي قبل أن يكون ثقايف و اجتماعي حيث من إن حت     
عملوا على" الرتكيز على دور الثقافة و كمرحلة أوىل   1962خالل الربانمج الذي أقره مناضلو احلرب  

 كما جاء يف ميثاق طرابلس.  2استعادة اللغة العربية كرامتها و شجاعتها كلغة حضارة"

مت أتكيد ما مت االتفاق عليه يف ميثاق طرابلس و مت الرتكيز على    1964اجلزائر  أما يف ميثاق  
املشرتكة   القيم  و  التعليم  و  الثقافة  لغة  العربية بوصفها  اللغة  إعادة  العربية ضرورة  املنطقة  بني شعوب 

مت  و  املدرسة  يف  الفصحى  ابلعربية  االهتمام  بشأن  أما  اإلسالمية،  العربية  مقومات  من  إقرار  كمقو م 
 .3" و اعتربه أهم اجنازات االستقالل الدعوة إىل " إدخال اللغة العربية يف التعليم االبتدائي 

إبراز العالقة التكاملية بني اللغة العربية و اهلوية ، فاللغة متثل هوية    1976كما كر س ميثاق  
الل  ذلك  مبا يف  الثقافية  و  االجتماعية  األبعاد  اهلوية يف  تتحكم  و   ، امليثاق  الشعوب  فإن  منه  "و  غة 

ال ميكن فصل شخصيتنا وية الثقافية للشعب اجلزائري ، و ينص على أن اللغة العربية عنصر أساسي لله
عملية   إتقاهنا كوسيلة  و  العربية  اللغة  استعمال  تعميم  فإن  هلذا  و  عنها  تعرب  اليت  الوطنية  اللغة  عن 

اجلزائري للمجتمع  املهام األساسية  لغة    خالقة يشكالن إحدى  الوطنية و  اللغة  اخليار بني  أن  كما، 
 . 4أجنبية أمر غري وارد البتة و ال رجعة منه" 

 
  ،  بيار كنوز احلكمة للنشر و التوزيع، األ ديولوجي، مؤسسة  ي ، تعريب التعليم يف اجلزائريني الطرح املعريف و الطرح اإلمحد انشفأ  -1

 . 22 :، ص م 2011اجلزائر 
 . 24 :ص املرجع نفسه ، -2
 . 25 :ملرجع نفسه، ص ا -3
 . 26 : املرجع نفسه ، ص -4
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للجزائر كدولة و جمتمع ،    أما الدساتري أمجعت على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرمسية
بعو  اثنية  رمسية  األمازيغية كلغة  اللغة  إدراج  ليتم  التعليمية  املنظومة  تنظم  اليت  هي  العربية يف  الدولة  د 

، و هذا كله يدخل يف إطار سياسة التعريب اليت تنتهجها الدولة اجلزائرية كغريها من   1989دستور  
الدول العربية ، حيث نظمت العديد من امللتقيات و املؤمترات يف هذا الشأن ، أبرزها مؤمتر التعريب 

ل التايل " قائال: قلت لنفسي:  حيث استهل البشري اإلبراهيمي مداخلته ابلتساؤ   1961ابلرابط سنة  
منقحا  عربيا  طبعا  يعطيكم  من  إىل  أحوجكم  ما  فقالت:  عرب؟  حنن  و  التعريب  إىل  حاجتنا  ما 

، أي أن تنفيذ هذه السياسة ليس  1مصححا بعد أن طبعكم االستعمار هذه الطبعة املستومهة الزائفة" 
 ات املعنية . ابألمر اهلني و يستدعي الكثري من اجلهود و التنسيق بني اجله

 : التعريب بعد االستقالل : 2

يف      الشروع  خالل  من  اللغوي  الوضع  تصحيح  إىل  الرامية  اجلهود  انطلقت  الواقع  هذا  من 
و   مكانتها  تسرتجع  أن  من  اللغة  متكن  اليت  القانونية  و  البيداغوجية  الظروف  إجياد  للناشئة  تعليمها 

أساليب   امتالك  و  لغتهم  تعلم  من  األجيال  املعارف  متكن  مجيع  توصيل  أداة  جعلها  و  هبا  التعبري 
 للمتعلمني و أتهيلها ملمارسة العمل هبا من خالل إدراجها كوسيلة يف احلياة العملية. 

أواخر السبعينات بعد صدور تقرير  فقد بدأ االهتمام ابلسياسة التعليمية يف الوطن العريب يف   
أثبتا لقد  و   ، العربية  الرتبية  تطوير  الوضعيات    سرتاتيجية  تسوية  يف  السياسي  القرار  أمهية  التاريخ 

 اللغوية والثقافية ،فبفضل سياسات لغوية انجحة استطاعت دول كثرية اخلروج من أزمتها اللغوية . 

على الرغم من قرارات التعريب واملراسيم الوطنية والدولية اليت مت االتفاق حوهلا واليت صدرت  
صر  تنص  واليت   ، متتالية  فرتات  إمهال  يف  دون   ، وتفعيلها  هبا  واالهتمام  العربية  تطوير  على  احة 

اللهجات احمللية ، بقيت هذه القرارات حربا على ورق ، مما زاد يف تراجع العربية لتفسح اجملال للغات  

 
 . 188:ينظر: عبد القادر فضيل ، مرجع سابق، ص  -1
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، و مبا أنه مشروع قومي يف نظر الكثريين من الغيورين على هذه اللغة اخلالدة ، ال ميكن   1األجنبية  
ئيا و ال فرداي فهو عمل يقتضي الشمول و التكامل و التخطيط و التنفيذ ، فاللغة أداة  أن يكون جز 

السالمة   و  الدقة  فيها  تراع  مل  إن  جمتمع  أي  يف  وظيفتها  تؤدي  أن  ميكن  ال  و   ، احلياة  يف  مهمة 
 والشجاعة لرقيها.

ال اهتمام  العربية بكيفية تسرتجع هلا حيويتها، فتنصب  اللغة    طلبة لدراستها وعليه فإن تطوير 
و  مناهجها  بتجديد  بشكمتعلق  الرتبوية  مشكالهتا  و حل  اللسانية  احلقائق  ظل  يف  عام،  الرتبوية  ل 

املستجدة يف حقل اللسانيات التطبيقية و تعليمية اللغات ، فمن غري املمكن تصور تعليم لغوي للغة 
 ية اللغات.العربية خارج إطار التعليمية وأهم النظرايت املعاصرة املهتمة بتعليم

 : خصائص السياسية التعليمية:   2   

وملا كان للسياسة التعليمية ذلك األثر الكبري يف الرفع من القدرات األدائية لدى مستخدمي  
اللغة، و حتقيق األهداف اجملتمعية و الوطنية، ابدر العديد من املهتمني ابلشأن الرتبوي إىل التعمق يف  

رتاتيجيات من شأهنا النهوض ابلقطاع الرتبوي وفق أسس دراسة خصائصها قصد وضع خطط و اس
العربية  تدريس  يف  عام  بوجه  التعلمية  املمارسات  تظل  و  هذا   " املعاصرة   التطورات  تواكب  علمية 

حيث اختيار النصوص غري احملفزة ( من  scholastiqueموسومة ابلطابع التقليدي السكوالسيكي )
احمليطو  و  املعيش  الواقع  أن هذا االختيار حمتشم من حيث    البعيدة عن  احلال  ، و  للتلميذ  احلديث 

حماولته االقرتاب من حاضر التالميذ و اهتماماهتم ، و ذلك إلصراره على متجيد بعض صور املاضي  
 .2أو على تقدمي صورة مثالية عن احلاضر"

 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اللغوية " أثر التعددية اللغوية يف التعبري الشفوي يف  حنان عواريب ، : ينظر   -1

 . 125ص :  ، 2015/2016، اجلزائر   املرحلة الثانوية ،مدينة ورقلة عينة ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة
 . 151، ص م 2007ون و املسألة اللغوية، دار احلكمة، اجلزائر، ترمجة : حممد حيياتن، اجلزائريخولة طالب اإلبراهيمي،  -2
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كس جهدا  يف الواقع حنن ننتظر إبداء منهجية معاصرة لتدريس العربية للتالميذ و جيب أن تع
النفسية   ، اللغوية  أبعادها  و  أوجهها  مجيع  حيث  من  اللغوية  األداة  يف  تفكريا  و  مزدوجا  حتليليا 
تدريس   يف  املعتمدة  التقنيات  و  الطرائق  لتطور  مساوية  تكون  أن  عليها  يتعني  واالجتماعية، كما 

اللغوي،   و  السياسي  و  التارخيي  و  االجتماعي  احمليط  خصوصية  إغفال  دون  شرط  اللغات  هو  و 
املواد األخرى، و "هنا نسجل  لتعريب  العربية احملور اإلجرائي العملي  ضروري كي جنعل من تدريس 
إنشاء فرق حبث متعددة   للناطقني ابلعربية، يستدعي اإلحاطة به  العربية  مشكال أساسيا يف تدريس 

اللغات، تعليم  ، واختصاصيون يف  اللغة  اجتماع  ، وعلماء  لسانيون  النفس   االختصاصات:  وعلماء 
 .1وعلماء االجتماع، ومربون وتربويون" 

فوجب بذلك على الدارس اإلملام خبصائص السياسة التعليمية ،اليت متكنه من حتقيق الوظائف اليت     
 2ها بفاعلية نذكر منها: يتؤد

ذاته أهنا توجيهية: فهي ترتكز على األسس الثابتة اليت تتيح صنع املقررات املناسبة، و يف الوقت    -
 تشكل اإلطار الذي يوجه تلك املقررات، لتحقيق األهداف املنشودة. 

أهنا اثبتة و متطورة: فهي اثبتة و مستقرة ال تتغري لكوهنا مقبولة من جانب أطراف العمل الرتبوي   -
 و ال يقصد بذلك اجلمود فال بد من تطويرها و تنميتها وفق الظروف املتغرية و املتجددة.

يل: إذ ال يكفي إذاعتها لكي تكون واضحة للعاملني، بل أن تكون مسجلة يف أهنا قابلة للتسج  -
عليها   االطالع  ميكن  أنه  إليها، كما  اإلضافة  و  مراجعتها  و  هبا  االلتزام  لضمان  مكتوبة،  صورة 

 سواء للباحثني أو ألفراد اجملتمع أو املهتمني بقضااي التعليم، و رجال التعليم. 
السي - تتكامل  متكاملة:  لتكامل أهنا  نتيجة  الدولة  داخل  األخرى  السياسات  مع  التعليمية  اسة 

 أهداف السياسة التعليمية مع أهداف النشاطات األخرى. 

 
 . 153، ص خولة طالب االبراهيمي، مرجع سابق  -1
 . vb.arabsgate.com،  2013/ 28/04ية و خصائص السياسة التعليمية، قطر الندى وردة ، أمه -2
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ذلك   - و  بدائل،  عدة  بني  من  اختريت  من كوهنا  التعليمية  السياسة  علمية  تنبع  علمية:  أهنا 
ع، و من ستطبق عليهم االختيار يعتمد على التفكري العلمي الذي يراعي مالءمتها لظروف اجملتم

 من متعلمني و معلمني هلم خصائص الفردية و االجتماعية. 
للواقع االجتماعي    - انعكاس  أهنا  اجملتمع و ظروفه، أي  واقع  تنبثق من  واقعية: و ذلك ألهنا  أهنا 

تكون  االجتماعي الذي توجد يف داخله و   الذي توجد فيه، فال تفرض من أعلى، بل تعكس البناء
 صدى له. 

قابلة للتطبيق: إن اختيار السياسة التعليمية يبىن على واقع اجملتمع و احتياجاته و إمكانياته    أهنا -
يد ما  للتحقيق،  قابلة  أهداف  من  تنطلق  فهي  هلذا  و  التعليمية  املتاحة،  السياسة  مرونة  على  ل 

 تكيفها مع التغريات.و 

 : مقومات السياسة التعليمية: 4

تمع وجزء ال يتجزأ منه يؤثر يف اجملتمع ويتأثر به ، و جبميع  إن النظام التعليمي طرف من اجمل
الظروف والتطلعات اليت يسعى اجملتمع حتقيقها . لذا تعد السياسة التعليمية فنا من فنون التعليم، هتتم 
إليها،   ينتقص  اليت  اللغوية  االحتياجات  على  تقف  بل  التعلمية،  العملية  تلك  حمور  ابعتباره  ابملتعلم 

فاعلية يف اإلنتاج ليتقلد املعلم دور املرشد و املؤطر له، فيعمل على حتليل النقائص عموما و"  فيشارك ب
ذل أتثري كل  مدى  و  الكامنة  دوافعهم  عن  تعرب  اليت  هي  و  الذاتية  الصفة  ذات  على الرغبات  ك 

 خصوصا.   1"املكوانت املعرفية للمتعلم

م لغوية  مهارات  اكتساب  إىل  تسعى  التعليمية  هتتم  فالسياسة  فهي  اللغة،  متعلم  طرف  ن 
اللغة للمتعلمني من   ابملنطوق أكثر منه املكتوب و " هبذا املنطلق وجب العمل على اكتساب هذه 

البالغة   و  النحو  على  تطبيقها  يف  التعليمية  هتتم  و  املمارسة  اللغة    –فالنحو    –خالل  صورة  هو 
هو اكتساب املتعلم القدرة على إجراء القواعد    بنيتها، أم ا البالغة فهي استعمال املتكلم للغة. فالنحوو 

 
 . 17 :، ص م 1120، 03نصر الدين بوحساين ، تعليم اللغة العربية ، جملة العربية ، العدد -1
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الب و  النحوية  القواعد  إجراء  القدرة على  املتعلم  اكتساب  املريب هو  يقصده  فالذي  الغية يف  النحوية 
 . 1" واقع اخلطاب 

هذا الشأن فإن أهم ما توصل إليه الدرس اللساين " أن تعليمية اللغات هي مثرة تالحم  ويف  
،  فمقومات السياسة التعليمية و أسسها تتعدد  2وع علم اللغة و علوم الرتبية" هذه العلوم مبا فيها فر 

بتعدد األهداف املرجو حتقيقها غري أن املتعلم هو احللقة الرئيسية فيها، ذلك " أن تعليم اللغة صار يف 
درس  وقتنا الراهن  يشكل حقال معرفيا متعدد التخصصات، إذ مل يعد بناء املنهاج اللغوي و أتهيل امل

صار  بل  بعينه،  ختصص  يف  رفيع  علمي  تكوين  ذي  شخص  مهام  علوم   من  لتعاون  ميداان  ذلك 
 .3"متكاملة

 :  4وميكن تلخيص املقومات العامة للسياسة التعليمية كما يلي

 الرتابط والتكامل واالتساق بني عناصر السياسة التعليمية.  -

 األبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية.  -

 وب البدائل ملواجهة التغريات ومراعاة التفاعل مع األبعاد العاملية للسياسات التعليمية األخذ أبسل  -

يف حالة تناغمها مع حاجات اجملتمع ، وبعد االرتباط ابلتخطيط والتزام املنفذين وفاعلية نظام  
 اإلشراف واحملاسبة  مع توفري اإلمكانيات البشرية واملادية. 

 
 
 

 
 80 :ص  ، 2003دار هومه، بوزريعة، اجلزائر،   ينظر: صاحل بلعيد ، دروس يف اللسانيات التطبيقية، -1
 . 80 : ، صاملرجع نفسه  -2
  :، ص 1م، ط 2010ه/1431وراغي، اللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية ، منشورات االختالف، اجلزائر، حممد األ -3

286  . 
 . 7مرجع سابق ، ص:، جلواد بكر عبد ا : ينظر -4  
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 ية : : وظائف السياسة التعليم 5

ال إعادة  إىل  العاملية  واملتغريات  التكنولوجي  التطور  التعليميةأدى  السياسات  وظائف    نظر يف 
اللغوية منها التعليمية وخاصة  التحقيق األهداف  إىل  اليت حتتاج  ما  ،  سرتاتيجية واسعة وعميقة وهذا 

 تدعو إليه االجتاهات املعاصرة من صنع القرار إىل التنفيذ والتقومي. 

 1السياسة التعليمية الوظائف التالية:  حيث حتقق

تيسري عملية صنع القرار على املستوى اإلداري، وتوفري املعايري احلاكمة اليت تبني قيمة وزن احللول  -
التعليمية وعملية   السياسة  القائمة بني  املقرتحة ملا يعرض من مشكالت وهو يبني حجم العالقة 

 اختاذ القرارات. 

أساسا لتقومي اخلطط القائمة واملقرتحة وتوفري نوع من الشعور ابألمن لدى توفر السياسة التعليمية   -
 العاملني، ودرجة من االستقرار النسيب.

األجهزة   - تصدره  االزدواجية كما  أو  التذبذب،  وعدم  االتساق  من  نوع  لوجود  ضماان  تكون 
 املختلفة يف حالة تشابه املشكالت.

وظا هلا  ما،  جمتمع  يف  التعليمية  البناء  فالسياسة  إطار  يف  لتحقيقها  تسعى  حمددة  ئف 
 االجتماعي الذي يعيش فيه، من أبرزها الشعور ابألمن واالستقرار والثبات. 

 : التخطيط اللغوي:  رابعا   

يعد التخطيط اللغوي من موضوعات علم اللغة التطبيقي عامة وعلم اللغة االجتماعي خاصة   
حيافظ   فهو   ، اللغة  علماء  قبل  من  اهتمام  مشكالهتا  وله  وحيل  واالنداثر  الضياع  من  اللغة  على 

 
عبد الرؤوف احممدي ، السياسة التعليمية وبناء مقررات اللغة العربية يف اجلزائر ، رسالة ماجستري ، جامعة قاصدي مرابح   - -1

 . 11ص:  2011ورقلة ، اجلزائر ، 
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اليت تعرتض متعلميها   اللغوية 1والعقبات  الدراسات  القضااي األساسية يف  التخطيط من  يعترب  ، كما 
العربية قدميا وحديثا ، ملا حتتله اللغة من مكانة مرموقة هذا من جهة، ومن جهة اثنية من أجل وضع  

اللغة من هجني لغوي وخاصة يف عصر التكنولوجيات احلديثة  ختطيط لغوي يتناسب مع ما تشهده  
 وما أفرزته من تدخل اللغات والثقافات.

 : تعريف التخطيط اللغوي:  1

إن اللغة أوضح أمناط السلوك االتصايل، لذا وجب التخطيط إلرشاد الناطقني هبا ، و قد بدأ  
أنه  ذلك  املاضي،  القرن  مخسينات  مطلع  يف  ابلظهور  العلم  اللغة ي  هذا  تواجه  اليت  ابملشاكل  هتم 

و  معاجلتها،  وسبل  حللها  لويس  ويهدف  عرفه  قد  و  اللغوية  السياسة  لتنفيذ  املناسبة  الوسائل  اختيار 
لتطبيق   الضرورية  الوسائل  عن  البحث   ": أبنه  اللغوية  السياسات  و  اللغات  يف كتابه حرب  كالفي 

ن الناحية اإلجرائية يعرف التخطيط بشكل وم،  2" و عن هذه الوسائل موضوع التنفيذ   سياسة لغوية 
عام على "أنه نشاط هادف أو سلوك موجه للنمو بطريقة مقصودة ، ال بطريقة تلقائية، و هو طريقة  

األولو  ترتيب  و  بتجنيد  يعىن  و  املستقبل،  و  احلاضر  إىل  املادية  للنظر  اإلمكانيات  ضوء  يف  ايت 
 .3هداف حمددة" الطاقات و املوارد البشرية املتاحة لتحقيق أو 

أول من استخدم     فنراخ( و هو خيربان أبن    EnarHangen)  هلاوجنكما جاء يف تصريح    
عام   األنشط1957املصطلح  "كافة  أبنه:  له  تعريف  جاء يف  الكتاب ، كما  دليل  إبعداد  املتعلقة  ة 

و الناطقني    قواعد اإلمالء ( أو إعداد كتاب يف قواعد اللغة أو معجما لغواي من أجل إرشاد الكتاب )

 
للناطقني   : ينظر   -1 العربية  اللغة  تعليم  اللغوي وحتسني جودة  التخطيط  الرتاث   جاسم علي جاسم ،  نظرة       هبا وبغريها من وجهة 

 . 77،ص:  2019من كتاب مؤمتر ، جامعة كريالد اهلند ، 
 . 221 : ، ص 2008، املنظمة العربية للرتمجة،1لويس جان كالفي ،تر: حسن محزة، حرب اللغات و السياسات اللغوية، ط -2
، دار اليازوري، طبع بدعم 1االجتماعية و االقتصادية، طأمل لطفي أبو طاحون، التخطيط الرتبوي : و اعتباراته الثقافية و    -3

 . 13/14م،  ص:  2012من وزارة الثقافة،
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نفسه أخريا صار ينظر إىل هذه األنشطة أبهنا    هاوجنبلغة ما يف جمتمع غري متجانس لغواي. إال أن  
 .1نتاج التخطيط اللغوي"

، حيث يعرف    التعريفات ومبا أن التخطيط اللغوي كغريه من املصطلحات يعرف الكثري من  
وجود غاية يراد الوصول   ، عن طريق  عملية تدابري تتخذ من أجل تنفيذ هدف معنيأبنه "  التخطيط  
يربط بني  إليها ، و  أو وضع تصور واضح  اهلدف،  لبلوغ ذلك  احملددة  التدابري  من ذلك جيب وضع 

الدائمة يف جمال  املراجعة  و  التغيري  عوامل  تقتضيه  ملا  الشامل  التصور  عمليات  و  التعليمية  السياسة 
 .2" ده و يعيشه اجملتمع يف كل أحوالهقإجياد آليات حركية تناسب الواقع احلايل ملا يعت

لغتهم خالل  على ثقافة اجملتمع و حضارته عرب صيانة  إن التخطيط اللغوي، يهدف للمحافظة
تعديل  أجل  من  البعض  قبل  من  مبذول  جمهود  اللغة،فهو  استخدام  يف  مستهدف  تغيري  إحداث 

لدراسات احلديثة أو الدراسات  السلوك اللغوي، و" التخطيط أاي كان نوعه و هدفه إمنا ينطلق من ا
املستقبلية، و اليت هتتم ابملستقبل و جتهز له و تعمل على اكتشاف مشكالته، و التنبؤ ابلقوى املؤثرة  

     ندسة فيه، و العمل على توجيه حركة املستقبل خلدمة األفراد و اجملتمع، و هو ما يسميه البعض ابهل
 .3" أو التكنولوجيا االجتماعية 

التعاريف ميكن أن نستخلص أن التخطيط اللغوي هو جمموعة من األنشطة    من خالل هذه
اليت تتضمن قرارات مصريية  حتددها السلطة هبدف إجياد احللول املناسبة حلل مشاكل اللغة ،وسبل 

 معاجلتها واختيار أجنع السبل وفق سياسة لغوية تتناسب و القيم الوطنية والعاملية.

 

 
و بكر األسود، التخطيط اللغوي و التغري االجتماعي ، جملس الثقافة العام ، طرابلس   رروبرت: ل. كوبر ، ترمجة : خليفة أب  -1

 . 68 : م، ص 2006ليبيا ، 
 .91  : ات التطبيقية ، مرجع سابق ، ص صاحل بلعيد ، دروس يف اللساني -2
 .16أمل لطفي أبو طاحون، التخطيط الرتبوي،  مرجع سابق ، ص:   -3
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 تخطيط:  : السياسة اللغوية وال 2 

لقد أضحت اللغة عنصرا مؤثرا يف قوالب الُبىن االجتماعية والسياسية للشعوب ، فهي من أهم    
السياسة   بتخطيط  وذلك  اللغة  تنمية  إىل  املعاصرة  اجملتمعات  ابدرت  لذلك   ، العربية  األمة  مقومات 

ظى املؤسسة السياسية  ، لذلك حت1اللغوية ، ملا يوجد من ارتباط وثيق بني املسألة اللغوية والسياسة  
 .العصر احلديثأبمهية كبرية يف ترتيب املشهد اللغوي لدى اجلماعات اللغوية خاصة يف 

 : مراحل التخطيط اللغوي: 3 

لتخطيط اللغوي وفق مراحل معينة  إن ما حلق ابللغة يف اجملتمع العريب حتم تطبيق إجراءات ا  
رحلة ما ستختل عملية التخطيط  احل أو أسقطت ممتسلسلة و منتظمة، فإذا تغري ترتيب إحدى املر و 
 من مث ستفشل سياسة الدولة يف تنظيم و تدبري الشؤون اللغوية.و 

التكهن  و  الوسائل  اختيار  و  األهداف  وضع  خالله  من  يتم  نشاط  اللغوي  التخطيط  إن 
احلل  إلجياد  اخليارات  و  البديلة  األهداف  إىل  ابلنسبة  القرار  اختاذ  و  فيماابلنتائج  هبذه    ول  يتعلق 

و   ، )املشكالت  طور  املنطلق  هذا  عام  هاوجنمن  التخطيط    1987(  عملية  لوصف  مرحليا  إطارا 
 2اللغوي تتألف من  جمموعة من املراحل و هي:  

: يشري مصطلح االختيار إىل تفعيل لغة أو نوعية لغوية كأداة وظائف حمددة يف  مرحلة االختيار  -
 خطيط اللغوي على أنه نتيجة معيارية للتنوع اللغوي.جمتمع معني حمدد ، ومن مث يفهم الت

 : وهو وضع قواعد وضوابط للنظام اللغوي الذي مت اختياره. التقنني -

 
أحالم قرقور ، أثر السياسة اللغوية يف ممارسة اللغة العربية  جهود اجمللس األعلى للغة العربية ، أطروحة مقدمة لنيل   : ينظر  - 1

 . 24، ص :  2018-207، اجلزائر،   2سطيف –شهادة الدكتوراه ، جامعة حممد ملني دابغني 
 . 42ينظر ،  املرجع نفسه ،ص:  -2
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دعما كبريا    اإلجناز   - االجناز  يتطل ب  حيث   ، السابقتني  للمرحلتني  نتاجا  االجناز  مرحلة  تعد   :
 للسياسة اللغوية املنشودة . 

ديث املصطلحات وأساليب اللغة املختارة ، عن طريق إغناء مفرداهتا : يظهر التطوير يف حت التطوير  -
 و أساليبها ، من أجل وظيفتها االتصالية واستجابتها مبتطلبات التقنيات املعاصرة 

هذا و تظل كيفية تطبيق هذه املراحل هي املسؤول األول عن النتائج املرتتبة عن هذه العملية  
ابإلضاف  ، املسطرة  لألهداف  اخلاصة  وفقا  التجارب  يف  العربية  الدول  بني  اخلربات  تبادل  إىل  ة 

 ابلتخطيط اللغوي من أجل االرتقاء ابللغة العربية. 

 : خصائص التخطيط اللغوي:   4

ابعتبار التخطيط اللغوي هو جمموعة من اجلهود الرامية إىل حل املشكالت اللغوية عن طريق  
 ئصه ما يلي:إصالحها أو حتديثها أو تطويرها، فإن أهم خصا

 التخطيط اللغوي قصدي:  -أ 
إن اهلدف من التخطيط اللغوي هو حتقيق مجلة من األهداف املسطرة، إلصالح أوضاع اللغة 
البديهي أن يكون قصداي و هادفا، يسعى إلجياد احللول املناسبة ملختلف   داخليا و خارجيا ، فمن 

 مشاكل اللغة.
 التخطيط اللغوي له رؤية :  -ب 

م وذاا  فعادة  موج ها  اللغوي  التخطيط  رسم    يكون  خالل  من  ذلك  و  مستقبلية،  أفاق 
سياسات تعمل على حتسني أداء اللغة و حتسني استعمال اللغة وانتشارها، فهو نشاط منهجي لتنظيم  

 .1و حتسني اللغات املوجودة أو إلنشاء لغات مشرتكة جهوية أو وطنية أو دولية 
 التخطيط اللغوي رشيد: -ج 

 
 . 190 :راهيمي ، مرجع سابق ، ص خولة طالب اإلب  -1
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يتحكم فيه الصاحل العام. و يكون خيدم املصاحل العامة للغة فيما يرقيها و يطورها، فهو  أي أنه  
وظائف   تغيري  أو  ما  لغة  تغيري  اقتصادية هبدف  و  اجتماعية  و  سياسة  استجابًة الحتياجات  حيُصل 

 .1تمع تلك اللغة يف اجملتمع من أجل إجياد حلول للمشاكل املتعلقة ابالتصال و التفاهم بني أفراد اجمل
 التخطيط اللغوي مؤسسي: -د 

من  ابلغالب  فالتخطيط  مؤسسات،  تنفذه  و  مؤسسات  به  تقوم  اللغوي  التخطيط  أن  أي 
الوطنية   املؤسسة  و  العربية  للغة  األعلى  الدولة، كاجمللس  تنتجها  اليت  احلكومية  السياسة  مشموالت 

 تخطيط و السياسة اللغوية. للتعريب، فالسلطة هي اليت تدعم املؤسسات اليت تويل اهتماما ابل

 : دور التخطيط يف النهوض ابللغة العربية:  5

اللغة   أن  حمورها  و  مفادها  إسالمية  عربية  إيديولوجيا  من  ينبثق  العريب  اللغوي  التخطيط  إن 
العربية هلا دور رئيس يف بناء األمة و األوطان يف كافة األصعدة و امليادين فهو من املباحث املتعددة  

ت اليت استفادت من التقدم الذي عرفتها خمتلف العلوم ، و اليت هتدف إىل إجياد حلول االختصاصا
اللغة من حيث املنت و الرتكيب و و  اللغوية و إصالح  التارخيي  للمشاكل  ضع قواميسها و معجمها 

إثراء رصيدها العلمي و التكنولوجي و توليد املفردات التقنية و تغذيتها عن طريق ترمجة مستجدات و 
 العلوم و الفنون و اآلداب من خمتلف اللغات . 

 و تتعدد أدوار التخطيط يف خدمة اللغة العربية من خالل:
ليها و تقديرها للغة يف " احلفاظ على سالمة اللغة العربية، و يكون الدعم للمؤسسات العاملة ع -

 .2"   حد ذاهتا

مركز  - للمجتمع  اللغوية  السياسة  اجلزائر  يف  اللغوي  التخطيط  الوطنية يرسم  اللغة  على  ذلك  يف  ا 
 الرمسية من حيث مكانتها، و قيمتها يف نفوس أهلها و طرائق تعليمها و تعلمها. 

 
 . 70 : ا. روبرت ، ل. كوبر،  التخطيط اللغوي و التغيري االجتماعي، مرجع سابق ، ص -1
 . 67 : صمرجع سابق ، ،  أمحد عزوز و حممد حيياتن ، العدالة اللغوية يف اجملتمع املغاريب  -2
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امتالك   - وراء  مبا  عامليا  االهتمام  فيه  يقع  الذي  الوقت  يف  الوطنية،  االجتماعية  الوحدة  " أتصيل 
رية ابحلقوق اللغوية للمواطن املعرفة العلمية ابللغات الوطنية، و الذي يتزامن كذلك و املطالبة الضا

 . 1و األقليات "

تغيري وظائف اللغة العربية يف اجملتمع من أجل إجياد حلول املشاكل املتعلقة ابالتصال و التفاهم  -
 بني أفراد اجملتمع. 

إعداد األنشطة املعتمدة بشكل منظم لرتقية مصادر اللغة وتطويرها يف اجملتمع ضمن إطار جدول   -
 زمين منظم. 

 
 . 69ص: مرجع  سابق  ،  ،   أمحد عزوز و حممد حيياتن  -1
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 ل: ماهي ة الل غة.املبحث األو  
 متهيد: 

حتد   األخرية  اآلونة  يف  الل غات  الر  تواجه  ظ ل  يف  نوعها  من  وفريدة  خطرية  اجلديدة  ايت  وافد 
 الثل العامل الث  مة ودو  ول املتقد  ة بني الد  و   اجملاالت، وسعة اهلُ ر العلمي اهلائل يف شىت  لة يف الت طو  املتمث  

ة ات املتسارعة، لذلك زاد االهتمام بقضي  غة مسايرة هلذه املستجد   االهتمام ابلل  ى إىلأد     األمر الذي
ز  غة ظاهرة بشرية متي  ة واهليمنة، وابعتبار الل  بعي  ها وحصانتها من الت  وقت مضى لرقي    غة أكثر من أي  الل  

هبا بين   -وتعاىلسبحانه -هللا  اخلصائص اليت اختص   ة، وهي من أهم  اإلنسان عن سائر الكائنات احلي  
ن    : تعاىل    هلقول  -سبحانه-وهي من نعم هللا    البشر، ۡحم َٰ لَّم     ١  ٱلرَّ ان  ع  ل ق     ٢  ٱۡلق ۡرء  ن  خ  نس َٰ   ٣  ٱإۡلِ

ه    لَّم    غة نطقا ومشافهة، كما تعد  فاإلنسان هو الكائن الوحيد القادر على استعمال الل    ، ٤1  ٱۡلب ي ان  ع 
أهم  غة  الل   االجتماالظ    من  الت  عي  واهر  أغنت  اليت  تتم  ة  فبها  البشري،  الت  عملي    فكري  األفراد  ة  بني  فاهم 

 واصل االجتماعي. واجلماعات فيما بينهم بطرق متفاوتة منها: املستخدمة كأداة من أدوات املعرفة والت  

  ع جملموعة نو  هجات ابلعامل، ويعود هذا الت  غات والل  عا كبريا لل  هناك تنو    ومن اجلدير ابلذكر أن  
ى  ا أد  كان يف العامل وبعد املسافات بينهم، مم  العوامل يف ذلك تكاثر الس    من العوامل، ومن بني أهم  

ق املعريف تداخلت املصاحل بني  دف  كنولوجي والت  ر الت  طو  ة هبم، ومع الت  جمتمع لغة خاص    ل لكل  إىل تشك  
االت  األفراد والش   بينهم، حىت  صال والت  عوب، وزاد  الل  عرف ابلت   ظهر ما يواصل  غوي، فأصبحت  هجني 

ايت غة قادرة على مواجهة حتد  مات لغتها، وتبحث عن البدائل اليت جتعل الل  دولة تبحث عن مقو    كل  
ي حلرب الل غات اليت كانت  صد  ة دراسات للت  إبقامة عد    -ومنها اجلزائر-ول  العصر، فقامت بعض الد  

للت   الس  حد  شبيهة  واالقتصادي  ياسي  ايت  والة  الد  قافي  ث  ة  تسعى هذه  مقو  ة، حبيث  للحفاظ على  مات  ول 
عليم  الت    غات، وانطالقا من حقيقة أن  وق العاملية لل  ايهتا، وإبراز مكانتها يف الس  كيز على حتد  لغتها، والرت  

غة  لل  ائكة بني تعليمة اأثر الش  أثري والت  غوي، وما تفرضه طبيعة عالقة الت  ة لألمن الل  كيزة األساسي  ل الر  ميث  
وحتد  وتعليمي    ةالعربي   جهة،  من  األخرى  املواد  املتمث  ة  أخرى،  جهة  من  املختلفة  العصر  يف ايت  لة 
الد  الض   الل  غوطات  بعض  فرض  إرادة  مثل  احملل  اخلية،  بعض ي  هجات  قبل  من  خارجية  وضغوطات  ة، 

 

  - سورة الرمحان، اآلايت: من 4-1. 1 
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ة غات بطريقة مستمر  لل  ة اة تعليمي  عليم وخباص  وعليه وجب إصالح الت    اغطة بداعي العوملة، ول الض  الد  
 ته. اي  ات العصر وحتد  حسب ظروف اجملتمع ومتغري   ةودائم

 

 غة : ة الل  ال : ماهي  أو  
 غوي:عريف الل  الت   :   1    

الل  تعر   أبهن  ف  لُغجىغة   " وهي ا مجع  القوم،  عليه  املصطلح  الكالم  فهم  أي  ولغون،  ولغات   "
أي  ينطقون    ، هبا  ونج غُ لْ ويقال هذه لغتهم اليت يُـ   ،طق لن  غو هو ا" لغي، والل  ة من الفعل "لغا" "يلغومشتق  
 .  1هبا  

 عريف االصطالحي:الت     :  2   
الل   تعريف  العلماء يف  اختلف  اهتم  لقد  وقد  واحملدثني،  منهم  القدماء  عند  قبل ابلل    غة  غة من 

 أللفاظ واحملاكاةاجملاز وداللة اقوا إىل عالقة  العديد من الفالسفة أمثال أفالطون، وأرسطو، حيث تطر  
واليت لقيت    -غة  املة لل  عريفات اجلامعة والش  غة، ومن بني الت  ة يف الل  واحي املهم  فريق على الن    ز كل  فرك  

غة  الل    حد  عريف أبو الفتح ابن جين بقوله: "ترجع لت  -ارسني احملدثني  إعجااب كبريا لدى كثري من الد  
 . 2قوم عن أغراضهم "  هبا كل  أصوات يعرب  
وهلذا    اد واجلماعات على اختالف بيئاهتمفاهم بني األفر واصل والت  غة الت  وظائف الل    من أهم    إن  

ل  غة متث  ا الل  عبري فحسب، وإمن  واصل والت  د أداة للت  ا ليست جمر  االرتباط ألهن    جند اجملتمع يرتبط هبا أشد  
وتعي   مبجتمعه  الفرد  اترخيي  نه  كيان  االمتداد  الفكعلى  ليساهم يف  والث  ا  ببر  األجيال  وربط  عضهم قافة 

 عارف هي عبارة املتكلم عن مقصودهغة يف املتالل    اعلم أن  مته: "البعض، ويعرفها ابن خلدون يف مقد  
العبارة فعل لساين انشئ عن القصد إبفادة الكالم، فال بد   رة يف العضو أن تصري ملكة متقر    وتلك 

 

 .  214، بريوت لبنان، ص: 1، دار صادر، ط13أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج  -1
جو   -  2 مؤسسة  اللغة،  وتنمية  اكتساب  الزواوي،  ط  خالد  والتوزيع،  للنشر  الدولية           م2005مصر،    –،اإلسكندرية  1رس 

 13ص: 
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، وهناك تعريفات معاصرة جملموعة من 1سب اصطالحهم" ة حبأم    سان، وهو يف كل  وهو الل    الفاعل هلا
الر   عبد  أمثال  الر  الباحثني  وعبده  صاحل  احلاج  تصب  محان  وغريهم،  الت    اجحي  يف   عريفنْي معظمها 

رها عرب العصور مل حتتفظ ابألصل الذي وجدت  غة من خالل تطو  الل    ، وجتدر اإلشارة إىل أن  ابقنْي الس  
إمن   عليه،  عليونشأت  طرأ  الت  ا  بعض  الت  ها  من  ومجلة  املتمث  غيري  الل  فريعات  يف  أساسا  هجات لة 

دة  ة لغات دارجة، ومع ظهور وسائل تواصل خمتلفة ومتعد  يات، وظهرت يف اجملتمع الواحد عد  والعام  
ظهر  العصر  هذا  يسم    ت يف  مبا  خمتلطة  ابلل  لغات  اهلجينةى  ثنائي    غة  هي  ازدواجي  ال  وال  لغوي  ة  ة   ة 

ل بل  حىت  فحسب،  خمتلطة  عد  غة  مزيج  فهي  الواحد،  اخلطاب  يف  وخاص    وهلجات  لغات  عند  ة  ة 
  غة الفصحى يف ظل  م الل  الميذ يف املدرسة، مم ا أدى إىل صعوابت يف تعل   الت  باب واألطفال وحىت  الش  
الل  الت   رمب  هجني  الذي  للت  غوي،  راجع  هو  الن  طو  ا  فكانت  احلضاري،  واالنفتاح  العلمي  ظهور ر    تيجة 

 سيطرة لغات على لغات أخرى. 
 غة : ة دراسة الل  ي  أه  ا :  اثني  
 غة: ات والل  ساني  الل   : 1

الل    حيتل   الص  البحث  بقي  ساين  اإلنساني  دارة عن  العلوم  العلماء  ة  اهتماما من طرف  األخرى  ة 
  الباحثون " أن    قافة واحلضارة واجملتمع، ومن هنا يرى غة مع العلوم األخرى، بل ارتباطها ابلث  لتداخل الل  

وتتأث  الل   بعض،  على  بعضها  يبين  متداخلة،  ظواهر  واحلضارة  واجملتمع  ابألخرى" غة  إحدامها  يف 2ر   ،
الظ   إخضاع  منهم  الل  حماولة  العلمي  غوي  واهر  البحوث  مناهج  إىل  أن  ة  حبكم  رؤية    ة،  أو  دراسة  أي 

ة رات املستقبلي  صو  ات والت  اخللفي    م  أن ترتكز على مواضيع ذات صلة ابملوضوع وعلى أه  بد  ة المستقبلي  
من   3ة غة البشري  ة لدراسة الل  ة، وتلك االفرتاضات األساسي  ة أو فلسفي  رات معرفي  صو  سواء كانت هذه الت  

 
 . 442م، ص: 2000عبد الرمحان بن خلدون، املقدمة، دار صادر، بريوت لبنان،  -1

  11،ص:2001نعمة رحيم العزاوي، مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعاصرة، مطبعة اجملمع العلمي، بغداد العراق،  --  2

3 - Adrian Akmajian – LINGUISTICS An Introduction to Language and Communication – 
Sixth Edition – The MIT Press – Cambridge, Massachusetts, London, England – 2010 
Massachusetts Institute of Technology- p 10. 

 . 
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قواعدُ  وتنو  حيث  املختلفة؛ها  الل    ألن    عاهتا  عن  وممي  احلديث  ورصيدها  من غة  وخصائصها  زاهتا 
ساين  البحث الل  -فقد قام هذا العلم  ة،  فروع العلوم اإلنساني  غوي، وهو فرع من  موضوعات البحث الل  

الل     -فروعه  بكل   من كل  بدراسة  جوانبهاغة  وتنو      أد  وكثرة هلجاهتا  ووصفها  عها  هبا  االهتمام  إىل  ى 
  ه بواسطتها يتم  ألن    ياة بدون لغة وال لغة بدون جمتمع؛ر وجود ح ة، وال نتصو  ة والعاملي  غة اإلنساني  ابلل  
 ة لدراسة العلوم األخرى.ا وسيلة مهم  وألهن   ة وغريها؛ة واالجتماعي  قي يف مجيع اجملاالت االقتصادي  الر  

الد    وتعد    الل  هذه  الل  ساني  راسات  البحث  جمال  واسعة يف  نقلة  أصبح  ة  الذي  املعاصر،  ساين 
الرت   اجملاالت  فيه  تنصهر  والن  كيبي  جماال  والد  حوي  ة  الت  اللي  ة  اجلانب  إىل  لل  ة  الفعلي  واالستعمال   غةداويل 

 غويداخل الل  غوي والت  عدد الل  ة ملواضيع الت  ات االجتماعي  ساني  مته الل  وعلى سبيل املثال ال احلصر ما قد  
الية  يف  هجني يف الفصول الت  بات وظواهر ونتائج هذا الت  إبراز مسب    ا سيتم  غوي، وحماولة من  هجني الل  والت  

  بني أيدينا. راسة اليتثنااي هذه الد  
 ة : غة العربي  ة دراسة الل  ي  أه   : 2

 لوك البشري اخلاص  ا األساس لفهم الكثري من الس  غة تنبع من أهن  ة لدراسة الل  احلاجة املاس    إن  
الت   أو  بينهم، ونظرا ألن  ابألفراد  والت  الل    فاعل  لل    أي    فإن    فكري مرتبطانغة  غة تصبح إسهاما يف دراسة 

حتليل لغة قوم أو جمتمع من اجملتمعات ال يعطينا مفتاحا    شري، ومن انحية أخرى فإن  فهمنا للعقل الب
ة  ة واالجتماعي  ياسي  مات الس  ان الكثري من الس  ا ميد  للولوج إىل اترخيهم وثقافتهم وعاداهتم فحسب، وإمن  

قافة بني أفراد الث  غة وسيلة لنشر  كايب: "الل  وفكر وعلوم ذلك البلد أو اجملتمع املدروس لقول جودة الر  
فبواسطتها يستفيد اإلنسان من   ةلف إىل اخللف، ولذا كانت األداة األوىل املمتاز ة ونقلها من الس  األم  

، وهذا ما قيل  1لغة يستطيع أن ينقل املعرفة من فرد إىل آخر ومن جيل إىل جيل"  جتارب األمم وابل  
مجع  على      نيعلماء العربي ة املتقد م  اهتمام    هم، حبيث انصب  قدميا من عرف لغة قوم أمن مكرهم وشر  

ُنـجز لما تقع عليه أيديهم وأمساعهم من ماد ة لغوي    كل  
 ة حتفُظ تراثهم وتضمُن له البقاء خدمًة للكتاِب امل

لل   الل  وصواًن  والز لل،  غة من  الل  حن  البداايت  الل  ساني  فاحلديث عن  األوىل يف دراسة  الل  ة  أو  هجات  غة 

 

  - جودة الركايب، طرق تدريس اللغة العربية، دار الوعي، ط 13، اجلزائر،2012م، ص: 9. 1 
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الط  دَّ ب، ومنه ع  ضوع متشع  ة مو اإلنساني   الل  ت  اليت سلكها علماء  العربي  رق  أو  غة  تقعيد حنوي  ة من 
لغواي   ترااث  معجمي  أو  داليل  أو  ثراي  صريف  الر    ميكن  إليه  الل    جوع  مصادر  من  مصدرا     غة ابعتباره 

الل  فالد   جُ ارس  اإلسالم كان  صدر  عصر  يف  الد    ل  غوي  العامل  ابلقرآاهتمامه  املرتبط  الكرمي   نيين 
قاط  لت يف توضيح الن  ة اليت متث  غوي  واستنباط األحكام وغريها من اجلهود الل    ريفةة الش  بوي  واألحاديث الن  

غة زاد االهتمام ابلل   -ات ساني  ومع ظهور علم الل  -ا حديثا  ريف، أم  واحلركات على ألفاظ املصحف الش  
الن  وتنو   واالجت  ظراي  عت  حيثُ ت  من  سواء  الل    تُ املصطلحا  اهات  قوانني  املختلفةأو  ة،  حوي  الن    غة 

...إخل اللي  الد  و رفية،  الص  و  أو ة  الل    ،  العام  سواء  أو  الفصحى  اجلليغة  ولعبد  بينهما،  العالقة  أو   ليات 
عريفات غالبا يني ختضع الت  غة منذ هنضة األوروب  ت الل  " وظل  ض رأي يف هذا املوضوع حيث يقول:مرات

    ابقة،  وليسة الس  ظري  د أو تعارض الن  ة الحقة تفن  نظري    ريها، وكل  ت منظ ِ اهاما تنظر وفق أفكار واجت  
  البحث  والواقع أن    ،1هذه األداة ليست حكرا وال وقفا على زمن دون زمن "    ألن    ؛يف األمر بدعة
غوي عبئا ثقيال، ومن أجل الوصول غة ليس ابألمر اليسري، بل يفرض على الباحث الل  يف موضوع الل  

 ائكة مع علوم شىت  غة وعالقتها الش  ة عليه بذل الكثري من اجلهد وهذا راجع لطبيعة الل  نتائج علمي    إىل
وظائفها وتعد   الل  2د  علوم  يف  املعاصرين  املنشغلني   من  الكثري  حاول  وقد  وفروعها،  خالل   غة  من 

 ة. ساني  الت الل  أم  حليالت والت  الت  
الل    إن   العربي  دراسة  يغة  وتركيز  بعمق  أسرار وحقائق جمهولةؤد  ة  اكتشاف  إىل  ومنسي    ،ي   ة بل 

الت   ذاكرة  يف  الت  اندثرت  علماء  يستطيع  ال  قد  إال  اريخ  أحياان  اكتشافها  اآلاثر  عن  إذا كانت  نقيب   
لوا راسات  اليت توص  ومن خالل الد     ،3  غويجل الل  نة على الورق عن طريق تقليب صفحات الس  مدو  

ة، وقد اعتمدوا على قراءة املوروث غوي  وض يف كثري من القضااي الل  مُ والغُ   سِ بْ إليها دفع الكثري من اللَّ 
الث  الل   الل    ري  غوي  ضوء  فاحصة يف  احلديثةساني  قراءة  اجت    ات  الت  حيث  إىل  دراساهتم  ما  هت  بني  وفيق 

 

  - - عبد اجلليل  مراتض، مباحث لغوية يف ضوء الفكر اللساين احلديث، دار اتلة، 2003م، اجلزائر،ص: 97. 1 

2 - M.A.K. Halliday – Lagunage and Education - Rdited by Jonathan J. Webster- London- 
2007- p 51. 

 .39: ص، 2015، العراق، 1يف تدريس اللغة العربية، دار املنهجية، ط حديثة اهات  سعد علي زاير، اجتينظر،  -  3



نشأتها ، الفصل األول                                                           اللغة ماهيتها   

50 
 

عريب من غوي الوما وصلهم من قواعد ونتائج أنتجها املوروث الل    ة احلديثةت الغربي  ظراي  جاءت به الن  
الل  بالغة، وصرف، وحنو، وكثري من مقو   العربي  مات  الل  ة،  غة  الواقع  إليه  غوي وعلى ضوء هذا وما آل 

ة كي ال جتتلب أمشاج فع من مكانة العربي  : هل عملنا على الر  الت ساؤل اآليتاملعاصر يف بالدان نطرح  
الل   األجنبي  األلفاظ من شوب  لتصبح خترتق وال خترق؟غات  أ  ة  علو  وهل  الر  بقينا  العالي  ها يف  ومل  بوة  ة 

وخليط لغات   اهجنام ؟ هل أبعدانها عن سقطات لوابدعوى تقريبها إىل لغة العو    ننزهلا إىل األسفل
   .ة يف اإلجابة عن هذه األسئلةغة العربي  ة الل  ي  ، تكمن أمه  1حيح؟ بعنا الكالم الص  حياتنا ؟ هل ات  

تعل   لزاما  العربي  أصبح  وتعل  م  لغة  ألهن    ا؛مهة  و املا  الل  املاضي  ابعتبارها  املصريي  ستقبل  ولغة  غة  ة 
يتحق    ولغة كل    الوجود واحلياة ة حتافظ على  ات عصري   بوضع  اسرتاجتي  ق إال  جماالت احلياة، وهذا ال 

الل    بات العصر، كيف ال هنتم  ة ومن أجل مسايرة متطل  مات األم  مقو   غة  وهي لغة القرآن يف  بدراسة 
الل  عصر تدا الت  هجات والل  خلت  الوسائط  الل  ة أتس  واصلي  غات عرب  بعلماء  ل، رغم غة من اجليل األو  يا 

وهذا    -صل ى هللا عليه وسل م-سول  غة من الر  وا بدراسة الل  م اهتم   أهن  نهم وبالغتهم وفصاحتهم إال  متك  
األعاجم خمالطتهم  اخلط    بعد  اإلمام  يتكل  قال  قد  وسصل  -م  ايب:  عليه  هللا  الن    -مل  ى  بعض  "  وازليف 

الن     مث    ،م يف احلفظ واإلتقان غري متساوية، ولغاهتم خمتلفة، ومراتبهاس، قبائلهم شىت  وحبضرته أخالط 
 .  2 عنه بلسان قبيلته ويعرب   يه بلغتهيؤد  

 اة عمومم وتعليم العربي  يف فضل تعل    -  م ى هللا عليه وسل  صل  -  يب  وردت أحاديث كثرية عن الن  
الفوتعل   وذم  م  امللح  الل    صحى  احلاجة  جاءت  هنا  ومن  الل  حن خصوصا،  لدراسة  اختالف  ة  على  غة 

ر من حيث مفرداهتا وتراكيبها ومدلوالهتا  غة تنمو وتتطو  الل    فروعها وخصائصها، وكما هو معروف أبن  
 . ا وحضاراي   وثقافي  ر أهلها فكراي  عرب العصور تبعا لتطو  

 

 
العربية   -   1 للغة  األعلى  اجمللس  اجلزائر،  يف  العربية  اللغة  تعليمية  يف  وانعكاساته  اللغوي  التعدد  مظاهر  بلعيد،  صاحل              ينظر، 

 . 11ص :

واآلاثر    أمحد  -   2 األحاديث  الباتلي،  عبد هللا  والتوزيع، طبن  للنشر  اشبيليا  اللحن، كنوز  وذم  العربية  اللغة  فضل  يف     1الواردة 
 . 176ص :  2006اململكة العربية السعودية،
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 غة:نشأة الل   اثلثا:

رين على  نتائج الباحثني واملفك     أن  غة إال  من البحوث الكثرية حول موضوع نشأة الل  غم  على الر  
غة، ومنه حاول الباحثون  ة وحامسة يف حتديد اتريخ نشأة الل  مل تكن يقيني    اهاهتم ودراساهتماختالف اجت  

وكيف    وتعبريا ؟ ة نطقا  غة هبذه الكيفي  ة اليت مفادها : ما هي دواعي ظهور الل  اإلجابة على اإلشكالي  
 نشأت ؟ ومن  أنشأها؟ 

ل الل  تعد  ونظرا  وظائف  االستعمالد  حسب  للت   غة  أداة  غابرة  وألزمنة  والت  كانت  فاهم واصل 
ورة ليس غة على هذه الص  " واستعمال الل  رب هذه الوظيفة مهمتها األساسيةوتوصيل األفكار، حيث تعت
ما، فهناك أنواع من وظائف  يف أرقى اجملتمعات تقد    ا يالحظ ة فقط، وإمن  قاصرا على اجلماعات البدائي  

 .1" غة ليست توصيل األفكار فقطة لل  الوظيفة األساسي    بوضوح أن  الكالم تبني  
ينهار فيموت، لكن هذا   ر مث  ينمو ويتطو    غة كائن حي  الل    ة أن  راسات األجنبي  دت بعض الد  أك  

غات  لتكون أكرب الل    ةد أثبتت قدرهتا على االستمراري  واذ، وقفهي من الش    ة غة العربي  ال ينطبق على الل  
القدمية كاليوانني    اسن   احلضارات  لغات  استبدلت  حني  والال  يف  والسُّ تيني  ة  ابلل  ة رايني  ة  وغريها  غات ... 

ة ل حلقة من حلقات كثري ة اليت نعرفها متث  غة العربي  الل    ة، "فإن  ة واإلسباني  ة والفرنسي  ة كاإلجنليزي  األوروبي  
الت  جد   من  والت  طو  ا  أن  ر  يعين  وهذا  بعملي  العربي    غيري،  يزخر  طريق  قد سارت يف  الت  ة   والت  طو  ات    غري ر 

 .2"  مستوى ا ( أمر صعب ال ميكن أن يسمح يف حبثه يف أي  ة ) أي تكوهن  والبحث يف نشأة العربي  
اجلاد  الس    إن   لفك  واملوح    عي  الل    د  نشأة  فائعقدة مسألة أصل  أو ابألحرى ال  غة ال  منه،  دة 

نتيجة يقيني   الل  ألن    ة؛ يوصل إىل  البدائي ابلت  ه ومع بداية ظهور  ن لدينا  دوين لتتكو  غة مل يهتم اإلنسان 
الل  كيفي   نشوء  الل  ألن    ؛غةة  الكتابة، وإن أصل  الص  ه كان جيهل طريقة  وثيق  ذاته غة  اإلنسان    لة أبصل 
وأن  وبتطو   وعقله،  بتاريخ  ر جسمه  الت    معرفتنا  قبل  املدو  اإلنسان  األخري اريخ  القرن  ازدادت يف  قد    ن 

 ته من حيوان أبكم إىل حيوان انطق أصل اإلنسان ونشأ   أن  إال    عارفنا يف هذا احلقلم م ولكن رغم تقد  
 

 . 140م، ص: 2009مها حممد فوزى معاذ، األنثروبولوجيا اللغوية، دار املعرفة اجلامعية،   -1
العربية   -2 اللغة  التارخيي لألصوات يف  التغري  الزغيب،  أربيد األردن،    آمنة صاحل  الثقايف،  الكتاب  دار  السامية،       م 2007واللغات 

 . 5ص :
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 وأن    ض الغموض، وحتوطه حجب من األسرارومن حيوان ال يعقل إىل حيوان عاقل ال يزال يكتنفه بع
ون اإلنسان  أصل  أن  معرفة  اخليال، كما  يثري  أمر  لغته  الل    شأة  أصل  تعد  معرفة  املشاكل    غة  أقدم  من 

غة وطبيعتها :" لدينا مصادر  بنشأة الل    فيما خيص     ماريوايي""يقول    ،   1ة اليت جاهبت اإلنسان  الفكري  
الفلسفي   املنقول، واملناقشات  العلمي  تعتمد على األساطري واحلديث  تنقصنا احلقائق  هذا   ة يفة، لكن 

 .  2دد " الص  
الل   نشأة  أصل  يف  العلماء  اختلف  فرق كل  هكذا  ظهرت  ومنه  أصلها    غة،  يف  رأيه  له  منها 

 ا من اخرتاع واصطالح البشر.ا من هللا وهي نقطة البداية، ومنهم من يقول أهن  فمنهم من يقول إهن  
 غة: ت نشأة الل  نظري  :  1
 متهيد :   

ة اليت تثبت  ة اليقيني  ة األدل  لقل  غة كما أشران سابقا،   ة الل  موضوع نشأ  اآلراء فيما خيص  تباينت  
ل يف أصل  وبسبب صعوبة دراسة هذا اجلانب املتمث  من جهة،     عبري ابلكالمة الت  مىت عرفت اإلنساني  

ة وهبها هللا  غة، أهي توقيفي  رت نشأة الل  ت اليت فس  ظراي  الن    ة، وهنا حناول عرض أهم  من جهة اثني    غةالل  
      ة صنعها اإلنسان لنفسه؟أم اصطالحي   ؟نسانلإل
 توقيف:  ةغنظرية الل   أ :

الن   الل    ة وإهلام من هللا، وأن  غة فطري  الل    ة أن  ظري  يرى أنصار هذه  ة  غة اإلنساني  الفضل يف نشأة 
الن   فعلمه  اإلنسان  على  هبط  إهلي  إهلام  إىل  أن  يرجع  ومعناه  األشياء،  وأمساء  هللا الل    طق  منحها    غة 

" إهلام هبط  غة جاءت من عند هللا تعاىل فهيكلمة يف الل    كل    أي أن    ،لإلنسان يف إمجاهلا  وتفصيلها
  أن  ة  ظري  كما يرى أنصار هذه الن    ،3يات" مه الكالم واألمساء وغريها من املسم  ل عل  على اإلنسان األو  

 
 . 59بنظر، آمنة صاحل الزغيب، مرجع سابق، ص:  -1
،، جامعة كيااهي  05اجمللد،  01هشام أشعري، نظرية نشأة اللغة وتفرعها يف الرتاث العربية،  جملة التدريس، العدد العدد    -   2

 .100ص :  ،  2017احلاج موجوكرطا،  
 . 317، صم1994الدار البيضاء املغرب،  متام حسان، اللغة العربية مبناها ومعناها،  دار الثقافة، -3
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غة املألوفة م آدم الل  هللا عل    يرون أن  ه ال يد لإلنسان يف نشأة ألفاظها أو كلماهتا، فهم  وأن    غة توقيفالل  
 لنا كما هي متداولة بني البشر.

ها من بعد كان عن طريق غات ومنو  د الل  تعد    وقيف ال ينكرون أن  غة الت  مبدأ الل    والقائلون أبن  
ورج   احلاجة،  وعلى حسب  الت  االصطالح  أصلها  أن  اإلحكام  يف كتاب  حزم  ابن  هللا ح  من  وقيف 

 بعد أن كانت لغة واحدة وقفوا  اس على إحداث لغات شىت  "و ال ننكر اصطالح الن  : قالتعاىل، مث  
لغة هي اليت وقف عليها   قال: وال ندري أي    وا ماهية األشياء وكيفيتها وحدودها، مث  مُ لِ عليها، هبا عج 
ماء أمر اختالف اآلراء بني العل   ، ومن خالل هذه األقاويل ندرك أن  1ال "الم عليها أو  آدم عليه الس  

 جهة أخرى .  نة الكافية مجريبي  ة الت  ة األدل  ، نظرا لطبيعة املوضوع من جهة، وقل  حتمي  
ا  ر جد  بل هي جانب متطو    سالف،م وختاطب األم امتدادا لُتكل  لغة يف العامل مل تُتكلَّ   أي    إن  

حبيث   ليت انتقلت نقالت ا من األلفاظ اغوي طال كثري ر الل  طو  الت    ألن    ا؛غة وأبلفاظ جديدة نسبي  من الل  
الن    أن   هذه  يول  مل  احلديث  العريب  تستحق  املعجم  ما  ورمب  احية  عناية كافية،  من  أصحاب ه  ينكر  ا 

وع من املولد اجلديد، وليس عجيبا أن يكون نفر من هؤالء يعترب اجلديد املولد  املعاجم احلديثة هذا الن  
ظر صوص والواثئق، وهذا الن  يف الن    دج يِ وشاع وقُ   قتضاه عصران وجرى عليه االستعمالا  غري فصيح، وإن  

 . 2املعربني كافة أخذوا أنفسهم ابستعمال اجلديدغويني يف عصران فإن   وإن متسك به مجاعة من الل  
يات األشياء  أهلم آدم أن يضع أمساء ملسم    -سبحانه وتعاىل-هللا    ة إىل أن  ظري  تذهب هذه الن  و 

صارى  سة فاليهود والن  مقتبسة من الكتب املقد  ة "ة نقلي  ة إىل أدل  ظري  ن  اليت خلقها، ويستند أنصار هذه ال
الت  ، كما  ون مبا  يستدل   الر  ورد يف    ة، وكل  حيواانت الربي    ب اإلله من األرض كل  وراة من قوهلا: وجبل 

 
 . 11ص:  ،1960، 2الفتح، ط ومكتبة دار اخلضر حسني، دراسات يف العربية واترخيها، املكتب اإلسالمي  حممد -1
وعالقتها  -2 العريب  املعجم  قضااي  يف  حماضرات  اخلري،  زيد  الوعي،ط  املربوك  دار  احلديث،  اللساين  الرويبة  2ابلدرس   ،

 . 227، ص: 2012اجلزائر،
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  ة فهو امسها ما دعا به  آدم ذات نفس حي    ماء، فأحضرها إىل آدم لريى ماذا يدعوهنا وكل  طيور الس  
   .1" ة ماء ومجيع حيواانت الربي  ى آدم  مجيع البهائم وطيور الس  فسم  

ون بقوله  أي فيستدل  دون هذا الر  ن يؤي  ا العرب املسلون مم  صارى، أم  به اليهود والن   هذا ما استدل  
لَّم    :تعاىل ع  اد م     و  آء  ء  ۡم ع ل ى    ٱۡۡل ۡسم  ه  ض  ا ث مَّ ع ر  ئِك ةِ ك لَّه 

ٓ ل َٰ ِٓء إِن ك نت ۡم    ۢنِب ف ق ال  أ    ٱۡلم  ال  ؤ 
ٓ آِء ه َٰ ِبأ ۡسم  ونِي 

ِدقِين    :"كان كالم آدم عليه   -رضي هللا عنهما-ة ما رواه ابن عباس  بوي  من األحاديث الن  و   ،2 ٣١ص َٰ
 طري، وكل    ة، وكل  داب    م هللا آدم كل  ة، ونزلت  اآلية تبيينا لشرف آدم قال جماهد :" عل  الم ابلعربي  الس  

 4ة" العربي   هعلي ا اتب هللا عليه رد  ة، فلم  رايني  م ابلسُّ وتكل   ة،جرة أنسي العربي  ا أكل من الش  م  فل " 3  "شيء
ال   ة ، وعليه جند أنغة العربي  الم كانت الل  غة وكذلك لغة آدم عليه الس  به يف أصل الل    احلديث يستدل  

 ة.ة وعقائدي  ي  ة على براهني نقل ظري  غة، واستدلت هذه الن  دخل لإلنسان يف صنع الل  

 غة اصطالح:ة الل  نظري   ب : 
غة أصل الل    ة اليت تشري إىل " أن  ظري  لقد مال الكثري من أهل العلم واالختصاص إىل هذه الن  

 5" ا ومعاين وطرق تركيب وخمرج أصوات اس عليها رموز غة من تعارف الن  أصل الل    املواضعة، ومعناها أن  
ا  ت ورسخت يف جماهلا ظهرت كأهن  امللكات إذا استقر    فاق، فإن  الت  ت ابملواضعة واثج حدِ أي األلفاظ استُ 

 داويل.ة  ومألوفة بني األفراد حسب سياقها الت  طبيعي  
  فاق وارجتال ألفاظها ارجتاال غة ابتدعت واستحدثت ابالت  الل    ة " أن  ظري  دو هذه الن  مؤي    فقد أقر  

"، ولكن هذا القول  ستيورات و  ريد" و  مسيث  آدم جنليز "   من العلماء اإلدي هذا القول كل  ومن مؤي  

 
اإلسكندرية، مصر    -1 األزاريطة،  اجلامعية،  املكتبة  اللغوي،  البحث  اللغة ومناهج  مباحث يف علم  لوشن،  اهلدى      م 2000نور 

 . 44ص :
 . 31سورة البقرة، اآلية : -  2
على النسخة    مقابلةهذه الطبعة أول طبعة  ،  1تفسري القرآن الكرمي، طري الدمشقي،  بن كث  إمساعيلين أيب الفداء  دعماد ال  -   3

 . 347ص: ،  2000مصر،  -، القاهرة  ر ، دار الفاروق للطباعة والنشاألزهرية وكذلك على نسخة دار الكتب املصرية 
الباتلي،    - 4 هللا  عبد  بن  العربية، كنوز    واآلاثر   األحاديث أمحد  اللغة  فضل  يف  والتوزيع،  الواردة  للنشر  سابق        اشبيليا    مرجع 

 . 54ص: 
 . 318متام حسان،  مرجع سابق، ص :   -5
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له أي سند عقلي   نقلي    ليس  إن  أو اترخيي    أو  بل  أقر    ،  العام  ما  القوانني  يتعارض مع  تسري وه  اليت  ة 
الن   الن  ظم االجتماعي  عليها  تتكو  ة، فهذه  تلقاء  ن ابلت  ظم ال ترجتل ارجتاال وال ختلق خلقا بل  دريج من 
 . 1نفسها"

نتيجالل    إن   الل  غة  اجلماعة  اصطالح  تتكل  غوي  ة  اليت  الر  ة  هذا  ويرجع  الفالسفة  مها  إىل  أي 
 .2" مها قاليد واألعراف والعادات البشرية للجماعة اليت تتكل  غة نتيجة من نتائج الت  " الل  اليواننيني أبن  

الل    يبدو من خالل هذه األقاويل أن   الت  أصل  شيء    ه ليس هناك أي  ألن    فاق؛واضع واالت  غة  
الط   يقد    بيعة،أيخذ امسه من  ابن جين  فيما  أن    ا يدل   نص  م  يت  على  بعينه وأن  ه مل  املوضوع رأاي  ه  خذ يف 

م الوقت دائم "و أعلم فيما بعد على تقد  وفيق والقول ابالصطالح حيث يقول: بني القول ابلت  متحري  
ل على قو  خمتلفة جهات الت    يل  جاوب ة الت  واعي واقفة قوي  فأجد الد    نقيب والبحث عن هذا املوضوع، الت  

  وذهب بعضهم إىل أن   قوله: "غة يواصل ابن جين  من تفسريات عن نشأة الل    يف ضوء ما مر    .3فكري"
الل   إمن  أصل  املسموعات، كدوي  غات  األصوات  من  هو  الر  الر    ا  وحنني  املاء، وشحيج  يح  وخرير  عد، 

  ل وجهة نظري رأي صاحل ومذهب متقب    أبن  وينهي كالمه  ،  4" مار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرساحل
ات ة ختتلف عن لغة احليوان ابعتبار نقل ثقافة من ثقافة عرب العصور من أساسي  غة اإلنساني  لكن الل  

 .   5ةغة البشري  الل  
ة سواء من حيث سبي  غة من املواضيع الن  قاش يبقى البحث يف أصل الل  فسريات والن  رغم هذه الت  

غم من اجلهود واالجتهادات اليت وصلتنا من طرف ل إليها، ابلر  تائج املتوص  ث الن  فسريات أو من حيالت  
 ة أو الفالسفة القدامى منهم أو احملدثني.علماء العربي  

 
 . 68مها حممد فوزى معاذ، مرجع سابق، ص:  -1
العلوم،    -2 دار  واملقارن،  والتارخيي  الوصفي  اللغة  علم  يف  دراسات  حسني،  صاحل  الدين  ط1984صالح  الرايض،  1م،   ،

 . 46السعودية، ص: 
قاس  -3 والتوزيع  راتب  للنشر  املسرية  دار  والتطبيق،  النظرية  بني  العربية  اللغة  تدريس  أساليب  احلوامدة،  فؤاد  حممد  عاشور،  م 

 . 37م، ص: 2003، 1والطباعة، عمان،ط
 . 139، ص : 1991، بغداد، العراق، 1حسام سعيد النعيمي، ابن جين عامل العربية، دار الشؤون الثقافية العامة، ط - 4
5resses universitaires P– sétudes et recherche : inguistique synchroniqueL –martinet  André   - 

de France – paris-1970-p12. 
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 غة حماكاة: ة الل  نظري   ج  :
ق ينطغة من حميطه ومن خالل حماكاة ما  اإلنسان يكتسب الل    ة أن  ظري  يرى أصحاب هذه الن  

غة، ومن  اآلراء عن أصل الل    تغة األوىل فاختلفلكن حديثنا هاهنا عن نشأة الل  به من هم من حوله،  
الط   القائلني مبحاكاة األصوات  اآلراء، رأي  أن  بيعي  بني هذه  ودليلهم يف ذلك  الل    ة  غات يربهن  "واقع 

  ة ترى ، إذن هي نظري  1ة قد احندرت من تلك األصوات " غات اإلنساني  كثريا من كلمات الل    على أن  
بيعة  غة عن طريق تقليده لألصوات اليت كان يسمعها حوله يف الط  اإلنسان هو الذي ابتدع بداية الل    أن  

الط   األصوات  من  وغريها  العصافري  وزقزقة  املياه  مراتض  ة،  بيعي  كخرير  اجلليل  عبد  أحد :"يقول  ال 
ية م لغة عام   أنفسنا هكذا نتكل  نا وجدانقليد، إن  نا نكتسب لغتنا عن طريق احملاكاة والت  يستبعد اليوم أبن  

أو حضرينتواصل   بدوي  جمتمع  أحضان  يف  اليومي    هبا  مآربنا  هبا  متنف  نقضي  جند  أن  دون  أو  ة  سا 
 .2ساؤل عن أصله وفصله "ة لتعريف كالمنا أو الت  ضرورة ملح  

ة من األحباث  ة لغة حماكاة على جمموعة من احلجج والرباهني املستمد  ويستند أصحاب نظري  
 غات.راسات يف أصول نشأة الكلمات واأللفاظ يف الل  والد  

ة ظري  بيعة، "وقد أشار العرب إىل هذه الن  غة  حماكاة أصوات الط  أصل الل    ة أن  ظري  وتقول هذه الن    
ة ورود كلمات ظري  ى إىل وضع هذه الن  " وقد أد  موا يف "حكاية صوت وبطريقة غري مباشرة عندما تكل  

غات ترجع إىل أصول  كلمات هذه الل     هلم  أن  إذ تبني    ،3" على معناهالفظها يدل  لغة،    عديدة يف كل  
د  ة ال تتشابه بني أصواهتا، ما يؤك  ي  على معان كل    غة األوىل يف أقدم عهودها، وهذه املفردات تدل  الل  

غم ى الر  حة، عل قة والص  ه يفتقد للد  إذ أن   حديد والبحث فيه أمر شبه مستحيل؛غات صعب الت  أصل الل  
 غة.وضروري يف اكتساب الل   حماكاة األصوات عامل مهم    أن  ة إال  ظري  ه إىل هذه الن  قد املوج  من الن  

تقر  نظري    إن   احملاكاة  الل    أن    ة  الط  نشأة  أصوات  حملاكاة  نتيجة  أصوات غة كانت  من  بيعة 
والر   األصوات  من  وغريها  واملياه  اإلنساني  احليواانت  واالنفعاالت  الت    ةموز،  ابلبكاء  تقتضي  عنها  عبري 

 
 . 137حسام سعيد النعيمي،مرجع نفسه، ص :  - 1
 . 42عبد اجلليل مراتض،مباحث لغوية يف ضوء الفكر اللساين احلديث، مرجع سابق، ص:  -2
 . 69نفس املرجع، ص:  مها حممد فوزي معاذ،  -3
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الر  والض   مصطفى  يرى  حيث  والفرح...اخل،  واحلزن  اخلوف  عند  أن  حك  الل    افعي  هوأصل  وحي    غة 
إمن   الت  وتوقيف  ابب  من  أكثر؛ا  ال  مستعد    ألن    قوى  خلق  مناإلنسان  جمتمعا ا  عاملا  ذلك  بعد    فردا، 

الر  ويرج   القائل:"ح  تشع  أي  يف  تشع  الل  ب  األصل  اغات  فإن  ب  بنت  الل    جلماعات،  أسلفنا  غة كما 
ها  ائر، ولكن  ا ال يلغى هبا لغو الط  ألهن    م؛امع يف احلقيقة ال ملك املتكل  االجتماع، وهي ألفاظ ملك الس  

 .1" امعم والس  تلقي لداللة خاصة يعينها االصطالح العريف بني املتكل  
 فل يف مراحلهالط    ل، حيث ثبت أن  فغوي عند الط  غة حال االرتقاء الل  حال نشأة الل    كما أن  

 عبري عن احتياجاته. بيعة للت  إىل حماكاة أصوات الط   األوىل قبل أن يبتدئ الكالم يلجأ
الن  ويؤك   الل    ة أبن  ظري  د أنصار هذه  البداية حياكي  أصل  غة هو احملاكاة حيث كان اإلنسان يف 

الط   آلية "ة حماكاة ميكانيكي  بيعي  األصوات  الن    رلكن مع تطو  ة  طق أفضى إىل فكره واستخدام أعضاء 
الل   الط  ابتداع  األصوات  من  انطالقا  اخلام"  بيعي  فظ  و 2ة  أن  ،  الل  نظري    مبا  تبقى جمر  ة  نظري  غة حماكاة  ة  د 

ل لنا أسباب حماكاة  قد واملعارضة فهي مل تعل  ة إىل الن  ظري  ضت هذه الن  فقد تعر  حة واخلطأ "حتتمل الص  
لألبويْ الط   تلم  أهن  ن كما  فل  ال  امليكانا  إىل  تشري  أو  الن  يح  والبيولوجي  فسي  زمات  على  ة  تعمل  اليت  ة 

 . 3" ة أيضاظري  راسات إىل ما يناقض هذه الن  نتائج الد   غة من خالل هذه احملاكاة، وتدل  اكتساب الل  
 يه، وفضال عن هذا لفظ  له عالقة ابملعىن الذي يؤد    ه هل كل  ة هو أن  ظري  وما يعارض هذه الن  

وت يف آالف الكلمات اليت ال نرى  مبدأ " حكاية الص   "ر لنا كيف استغل  أن تفس    ة تعجزظري  الن    فإن  
 عالقة بني معناها وصوهتا، فعلى سبيل املثال:   أي  
    العالقة بني لفظة إبريق ومعناها؟ما  -
 4ما العالقة بني لفظ الكتاب ومعناه؟  -

 
 .44م، ص:  2005مصطفى صادق الرافعي، اتريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان،  -1
ط  -  2 األردن،  عمان،  صفاء،  الكلمة،دار  بناء  إىل  الطبيعي  الصوت  حماكاة  من  والطبيعة  اللغة  احلايين،       1،2016التهامي 

 .45ص

 . 27وامدة، أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احل -3
 . 69ينظر، مها حممد فوزي معاذ، مرجع سابق، ص:  -4
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للش   أن  ال جمال  إذا يف  الل    ك  والبحث عن موضوع قدمي منذ خلق هللا سي    غةنشأة  آدم،  دان 
رت مىت نشأت  ت اليت فس  ظراي  ظر يف الن  ا الن  د وشائك إذا أمعن  ه موضوع معق  بيعي أن  غة من الط  أصل الل  

احلديث عن   رت عرب العصور كما يقول عبد اجلليل مراتض: أن  غة أو كيف كان أصلها وكيف تطو  الل  
الل    حشوا ومضيعة  إال    ة ال يعد  ت عربي  ونظراي    ءمزيد من عرض آلرا  :" وكل  قتغة مضيعة للو مصدر 
 ا تكاد تسبح يف الفلك نفسه فإهن    ةا مهما تباينت مصادر وأزمنة وأماكن وميادين علمي  ألهن  للوقت؛  

الس   األفكار  هذه  من  انتقاصا  هذا  الن  وليس  الر  ري  لفية  استطاعتة  اليت  وزهد   شيدة  وتقوى  ورع  رغم 
رته من علوم متداخلة  بفضل ما سخ    ص  وأن تغوص فيها وراء الن    والقفل  النقلتواءم بني  ا أن ت أصحاهب
 .1"عصرية

وصورهتا األوىل اليت وجدت عليها، وحاولوا    غة عرب العصورة أصل الل  رون قضي  و قد أاثر املفك  
ت كثرية، غري  نظراي  ة أو تلك، ووضعوا  أم    رها حىت انتهت إىل ما هي عليه عند أي  تفسري مراحل تطو  

 شأة.  تستطع تفسري هذه الن  ت ملظراي  هذه الن   أن  
الل  خنلص يف خض   املسألة  هذه  الش  غوي  م  الد  ة  إليه مجال  خلص  ما  إىل  الس  ائكة  يف  ين  يوطي 

اس، أو  ها، أو بوضع الن  على املعاين بذواهتا، أو بوضع هللا إاي    ا أن تدل  األلفاظ إم  "كتابه املزهر قائال :
 .  2اس "  ن البعض بوضع هللا والباقي بوضع الن  بكو 

غة، وكان موقف  ة نظرا لطبيعة موضوع من أنشأ الل  ة وديني  ذت هذه املشكلة أبعادا فلسفي  اخت  
األجال   أي  علمائنا  إقصاء  دون  االعتدال،  موقف  الن  نظري    ء  هذه  من  الفكر  ظراي  ة  وهكذا كان  ت، 

 .غة ارخيي لل  ر الت  طو  ع الت  غوي  اإلسالمي املبين على تتب  الل  
غة يف أصلها، كما اختلفت دون أخرى، ابعتبار اختالف علماء الل    ة على حق  فلم تعد نظري  

 ة أو حامسة. إىل نتائج يقيني   ام مل يصلو  أهن  موه من تفسريات، إال  راهتم ومذاهبهم رغم ما قد  تصو  
 

 
 . 22عبد اجلليل مراتض، مرجع سابق، ص:  -1
 . 61،  ص:1990، بريوت لبنان، 1، طقلممدخل إىل معرفة اللغة، دار ال واإلنسانحسن ظاظا، اللسان  -  2
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 : ة يف اجلزائرغة العربي  الل   :رابعا
غة من اجمللس األعلى لل    ة يف اجلزائر، ووضع خلدمتها ورعايتها كل  مسي  غة الر  لل  ة اغة العربي  الل    تعد  

ة، سعيا منهما للعمل على احلفاظ عليها وتعميم استعماهلا يف مجيع  غة العربي  ع اجلزائري لل  ة، واجملم  العربي  
وخاص   العلمي  امليادين  الت  ة  مسايرة  أجل  من  منها  الت  طو  ة  احلديثة، رات  الل    ةابإلضاف  كنولوجية  غة إىل 

فإن  األمازيغي   الباحثني  أراء  وحسب  الحقا،  الل    ة  نظرا غوي  احلالة  خمتلفة  بسياقات  مرتبطة  اجلزائر  يف  ة 
له  ركائز األمن الوطين واإلقليمي والعاملي، ملا متث     غة أحد أهم  ل الل  عها، ومنه  متث  هجات وتنو  لكثرة الل  

اجمل داخل  وتعايش  وانسجام  رابطة  والت  من  الوحدة  فهي سبب  والت  تمعات،  ومنه عمدت طو  الحم  ر، 
الل   وضع  على  استقالهلا  بعد  العربي  اجلزائر  رمسي  غة  الد  ة كلغة  يف  اهلُ ة  على  احلفاظ  أجل  من  ة  وي  ستور 

 .قايفغوي والث  ع الل  نو  ة والت  الوطني  
 ة: غة العربي  تعريف الل   : 1

لغة تتوافق مع   عوب، وإذا كانت كل  ز هبا األمم والش  عارات اليت تتمي  الش    غات من أهم  تعترب الل  
غوي الذي تعارف واصطلح ظام الل  ب استعماهلا فيه، ومع مقتضى الن  املستوى االجتماعي الذي يتطل  

واصل  ر فيه الت  ة، ويتوف  ايت للخربات العام  ق به الوعي الذ  ابط الذي يتحق  غة الر  عليه أهلها، وابعتبار الل  
ا يسهل  ، مم  ة نتيجة نظامها اخلاص  وتواصلي    ةتمعي واإلنساين، وهي بذلك وسيلة  إبالغي  ناسخ اجملوالت  
ة وبصريورته  فاهم بني األفراد واجلماعات، وتعترب كذلك وعي اإلنسان يف كينونته الوجودي  واصل والت  الت  
 . ةة واإلنساني  ة والقومي  ته الوطني  وي  ة، وهبُ ارخيي  الت  

الل    أن    واحلق   العربي  مفهوم  متفر  غة  موضوع  ومتشع  ة  أصلها  ع  حيث  من  سواء  اجلذور،  ب 
وتفر   قواعدها ونظامها،  أو  الت  عاهتا من عام  ونشأهتا،  تلك  إىل  الل  يات وهلجات وصوال    ة غوي  داخالت 

عبد الر محان  غوي يقول  وعن هذا الواقع الل    ة لغات يف البلد الواحد أو اجملتمع الواحد،لة يف عد  املتمث  
الل    إن  :"صاحل  احلاج عليه  الذي كانت  احلقيقي  العربي  الواقع  العفوي  ة  غة  الفصاحة   عهد  خيتلف  يف  ة 

 .1ا هو عليه يف زماننا هذا "  اختالفا كبريا عم  
 

 . 64، ص: 2012عبد الرمحان احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، موفم للنشر، اجلزء األول، اجلزائر،   -  1
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غة  ة واقع الل  محان احلاج صاحل يف قضي  ساين اجلزائري عبد الر  راسة اليت قام هبا الل  من خالل الد  
 يف عصر الفصاحة كان هناك مستواين   من زمان إىل زمان وحىت  غة تتغري  الل    قدميا وحديثا، استنتج أبن  

 غة، لغة فصيحة ولغة خمتلفة بسبب اختالط العرب بغريهم. من الل  
ا  ألهن     لغة أخرى؛من أي    ماهتا، و هلا دور أهم  م من مقو  ة ومقو  ة العربي  ة شعار األم  غة العربي  الل  

ت  ا تثب  ة، فإهن  موا العربي  تعل  :"-رضي هللا عنه-ول عمر بن اخلطاب  على املروءة لق  تزيد يف العقل وتدل  
املروءة" وتزيد يف  وإمن    ،1العقل  اجملتمع فحسب،  أفراد  توحيد  ليس على  يعمل  تستطيع فهي عنصر  ا 

سع مدلوالهتا للقرآن الكرمي غة اليت تت  الل    ة مجيعا، وال خيفى على ذي عقل أن  ة العربي  توحيد أفراد األم  
الوآل البالغ  االقتدار  هبذا  الت    بد  ايته  على  أقدر  تكون  أي  أن  عن  تقد    عبري  مستوايت  من  م  مستوى 

غة اليت ا الل  ألهن     مسلم؛ة تكاد تكون واجبة على كل  غة العربي  م وتعليم الل  ، وتعل  2اإلنسان عرب العصور
للت   وتعاىل  سبحانه  هللا  وهبذاختارها  للعاملني،  ورسالته  عن كالمه  قد  بليغ  أوج  ا  تبلغ  أن  هلا  جمدها   ر 

ة من غة العربي  عندما صارت لغة املسلمني، وهبا نزل القرآن الكرمي، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية " الل  
 بفهم نة فرض وال يفهمان إال  والس    -القرآن الكرمي-فهم الكتاب    ين ومعرفتها فرض واجب، فإن  الد  
تها أكرب لتدعيم ي  ، وعلى هذا األساس تبدو أمه  3 به فهو واجب " الواجب إال    ة، وما ال يتم  غة العربي  الل  

 .عوب واجملتمعات األخرى للش  وتعليمها حىت    مكانتها ونشرها
الن   إعادة  املعل  وعليه وجب  الت  مني واالهتمام ابملستجد  ظر يف إعداد  العاملي  عليمي  ات    ة احلديثة ة 

العناية ابلط   الت  من أجل  املعاصرةعليمي  رق  الت    ة  استعمال  الل  كنولوجي  وتوسيع  تدريس  احلديثة يف  غة ات 
 مها وتعليمها. الة يف تعل  ة بوصفها أساليب انجحة وفع  العربي  

ظام العريب اإلسالمي، والذي يستند إىل ة وجود وكيان ودعامة من دعائم الن  ة قضي  غة العربي  فالل  
املشرتكمرجعي   اإلسالمي  العريب  العمل  جاملتمث    ة  يف  الد  لة  العربي  امعة  الد  ول  وعاء  بذلك  وهي  ين ة، 

 ة. ة واإلسالمي  م يف املدارس واجلامعات يف البالد العربي  عل  عليم والت  قافة ولغة الت  والث  
 

 . 89ص :مرجع  سابق، أمحد بن عبد هللا الباتلي، األحاديث واآلاثر الواردة يف فضل اللغة العربية وذم اللحن،    - 1
 . 10، ص م2000، 1لعربية، مكتبة امللك، العربية السعودية، طينظر، أمحد عبده عوض، مدخل تعليم اللغة ا -2
 . 9ه، ص:  1412، 1العربية السعودية، ط –أمحد بن عبد هللا الباتلي، أمهية اللغة العربية، دار الوطن، الرايض   -3
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 :ةغة العربي  خصائص الل   : 2
اجلزائري،   اجملتمع  الن ابض يف  القلب  العربي ة  الل غة  والقومي ة؛تعترب  الوطني ة  الوحدة  ألن     وأساس 

يتجز  الل   ال  جزء  الض  غة  من  ابت  لذا  الوطني ة،  الس يادة  من  وتعل  أ  عليها  احلفاظ  واستعماهلا روري    مها 
املتحد    ل  ة يف ظخاص   أغلب  أبن   اليوم  نلحظه  ما  وهذا  األجنبي ة،  والل غات  العامي ة  الل غات  ثني تزايد 

هة  ي ة سواء كانت كتابة أو مشافأحاديثهم الت واصل   ابلعربي ة ميزجون لغات عامي ة وأخرى أجنبي ة يف جل  
وامتالكها جملموعة من    قافة، ومرونتها الت واصلي ة ودورها يف بناء الفكر والث    ُمتناِسني مكانتها عرب العصور

 زها عن الل غات األخرى، نذكر منها: اخلصائص متي  

فكري  ان واملشاعر، والت  عبري عن الوجدساع يف الت  ز الل غة العربي ة عن غريها من لغات العامل ابالت  تتمي   -
 واإلبداع.

ا متلك مرونة وصالبة يف آن واحد، مرونة تظهر  العلوم مهما كان نوعها، وأهن    ب قادرة على استيعا -
ملا    نها من أن تذوب يف لغات اآلخرينع  وليد، وصالبة يف متحت والت  يف قدرهتا على االشتقاق والن  

 . 1فها وداللتها املوحية ملعانيها  ، وكلماهتا وأتلياهلا من خصائص يف ألف ابئيته
العربي ة من أمنت الل    تعد   - ة  غات وأفضلها وأوسعها، واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنساني  الل غة 

 2ة مزااي إضافة إىل اخلصائص املذكورة سابقا نذكر منها: واسعة، كما هلا عد  
 .مثيلساع يف االستعارة والت  كثرة املفردات واالت   -
 وضع الكلمة مقام الكلمة.عويض: وهو الت   -
 داللة بعض احلروف على املعاين. -
 اليل.وليد الد  فظي: ويندرج هذا حتت مصطلح الت  وليد الل  الت   -
 غة. وسيلة من وسائل مناء الل   حت الذي يعد  الن   -

 
 . 24 ص:،   2006 اجلزائر،  األفاق، اللغة، دار  يف فقهالعربية دروس وأحباث   ة علوي، شجاعسامل  -  1
عبد  -   2 سعاد  تدريس    ينظر،  طرائق  الوائلي،  ط  األدبالكرمي  الشروق،  دار  والتطبيق،  التنظري  بني  والتعبري  عمان  1والبالغة   ،

 . 24، ص 2004،األردن 
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 د معناها.ا لغة إعراب، فاحلركات اليت أتيت أواخر الكلمات حتد  أهن   -
 .املرادفات واأللفاظ واالشتقاقات  كثرة -
 .أخري واإلبدالقدمي والت  الت   -

أن   ننكر  بني هذه    ال  هلا من عناصر مشرتكة  ملا  البشر،  لغات  بني  هناك خصائص مشرتكة 
تؤد  املتمث    غات الل   ما  يف  الل  لة  تواصلي  يه  وظائف  من  املمي  غة  هذه  من  وغريها  أن  ة  هناك    زات، كما 

لغة    غة، لذا كل  ي يستعمل هذه الل  لغة عن أخرى حسب موقعها من اجملتمع الذ  ز كل  خصائص متي  
 ر واخللود.طو  نتها من البقاء والت  زات مك  ة هلا خصائص وممي  غة العربي  ا هبا، والل  ذت نظاما خاص  اخت  
 اللغة العربية: مهارات : 3

الت  الل   أداة  وابلل  غة  الكون،  هذا  يف  واستخلفه  اإلنسان  هللا  خلق  منذ  اإلنسان   غةعبري  أقام 
ع وهبا  اجلماعات  رب   حضارة،  انتظمت  وهبا  وإبداعه،  أفكاره  وطرح  اخلارجي،  للعامل  وعيه  عن 

ون  ع يف الل  نو  يف خلقه من حيث الت    -سبحانه وتعاىل-واجملتمعات، وهي مظهر من مظاهر قدرة هللا  
ِمنۡ  :غة لقوله تعاىلوالعرق والل   ِتهِ   و  اي َٰ ۡلق     ۦء  تِ خ  و َٰ ف  و    ٱۡۡل ۡرِض و    ٱلسَّم َٰ ِنك ۡمۚۡ إِنَّ فِي أ لۡ   ٱۡخِتل َٰ أ ۡلو َٰ ِسن تِك ۡم و 

ِلِمين   ۡلع َٰ ٖت ل ِ ٓي َٰ ِلك  ۡل   .        ٢٢1ذ َٰ

غبات بواسطة  ه من تبادل األفكار والعواطف والر  متكن  ة ابإلنسان  غة وسيلة تفاهم خاص  الل    إن   
والر   امليوالت  حسب  آلخر  شخص  من  توظيفها  وخيتلف  اصطالحية،  صوتية  لوجود غرموز  بات 

 .غويةحسب أرصدهتم الل  ت فردية بني األفراد فروقا

 غوي للمهارة :  عريف الل  الت   :أ 
ريف )مثل ويف احلديث الش      ،  2  عمل  : احلاذق بكل  يء، ومنها املاهر: احلذق يف الش  املهارة

 . 3: املالئكة  فرة: احلاذق ابلقراءة، والس  فرة ( املاهراملاهر ابلقرآن مثل الس  
 

 . 22سورة الروم، اآلية:  -1
بن    - 2 لقاد  بكر  أيب حممد  عبدا  بن  لبن   ر الرازي  لبنان،  مكتبة  خاطر،  حممود  حتقيق  الصحاح،  خمتار  ،  1990ان،  الرازي، 

 . 266ص:
 . 18ص:، 2011حامت حسني البصيص، تنمية مهارات القراءة والكتابة، منشورات اهليئة العامة للكتاب، سوراي، -  3
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  ي للمهارة : عريف االصطالح الت   ب :
أبهن  تعر   املهارة  أو  ف  عقلية  تكون  قد  خمتلفة  واجنازات  أعمال  أبداء  الفرد  قيام  على  القدرة  ا 

ا على مستوى ة جماالت املعرفة والعلوم، أم  نامي املعريف يف كاف  وأبرزها ما يرتبط ابلت    ةة أو حركي  انفعالي  
ا متتاز عن غريها ألهن    الميذ؛ مها من طرف الت  ب تعل  وج  ةغة العربية يف املرحلة االبتدائي  تعليم أنشطة الل  

الل   بتعد  من  تعل  وابت    د مهاراهتا غات  وأن  ساعها وطرائق  الل  تعل    مها،  العربي  م مهارات  تستلزم ة عملي  غة  ة 
املتعل   لتقب  م من حيث دوافعه وقيمه ومدى ما لديه من استعدادات نفسي  مجاع شخصية  ل اآلخرين ة 

 . 1وسعة صدره  
اإلنسان حني   واصل، وأن  صال والت  ة هي االت  غة  وظيفتها األساسي  الل    هذا نستنتج أن    كل  من  

كاتبا أو قارائ، حيث تتكامل أو  اث،  متحد  أو  ا مستمعا،  إم    صال يكون ضمن أحد املواقف ة االت  عملي  
وان ومهاراٍت متتاز هبا  حدث فنوالت   صالية، وتعترب القراءة والكتابةوتتداخل هذه املهارات يف املواقف االت  

 غة العربية .الل  
ليس  ،  ة وتعليمها  غة العربي  م الل  ة يف تعل  ة  املهم  ة األساسي  غوي  :  إحدى املهارات الل  مهارة االستماع   - 

  األلفاظ املسموعة وفهم احملتوايت اكيب و املقصود هبذه املهارة  االستماع وحده، بل اإلنصات إىل الرت  
إِذ ا :ة الكرمية يف قوله سبحانه وتعاىل  كما تدعو إليه اآلي ان  ق ِرئ     و  أ نِصت وا     ۥل ه    ٱۡست ِمع وا  ف    ٱۡلق ۡرء  و 

ون   م   ،ومن أهداف هذه املهارة :  2 ٢٠٤ل ع لَّك ۡم ت ۡرح 

 .ة القراءةة حص  ة خاص  راسي  متارس هذه املهارة يف احلصص الد   -
 راسي.الد   ترديدها يف القسم االستماع إىل األصوات اليت يتم   -
 .  بمن أجل الفهم واالستيعا -
الل   - إىل  مث  االستماع  ومن  فهمها،  أجل  من  الفصحى  األخطاء    غة  من  سليمة  نطقها كما مسعها 

 ة.غوي  الل  

 
 .05، دار الفكر العريب، عمان، ص: 1رشدي أمحد طعيمة، املهارات اللغوية، منتدى سور االزبكية، ط  -  1
 . 204سورة  األعراف، اآلية :  -2
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الميذ، يقول ابن خلدون يف ة لدى الت  غوي  ة والل  ساني  ة ابلغة يف تنمية امللكة الل  ي  ولالستماع  أمه  
غوي الذي جيعله يشعر ي لدى املستمع اإلحساس الل  مللكات حيث ينم  مع أبو ا الس    دد :" إن  هذا الص  

لل  ابلن   املوسيقي  أن  غم  هلا، كما  اإليقاعي  تذو  ه يعني  غة واجلرس  املستمع على  الل  ق مجالي    والد  ات  قة  غة 
  بيسر  ةواصلي  واصل، وحتصل امللكة الت  صال والت  وهبذا يربز دور االستماع يف االت    1المة يف أدائها " والس  

ة يف املراحل األوىل راسي وخاص  ق الد  فو  ة حتصيل املعارف ومنه الت  كن األساسي يف عملي  االستماع الر  
 عليم. من الت  

الت     ث ما هو مسموع، ويعطي اهتمامه للمتحد    لميذ كل  كما تعين هذه املهارة تنمية قدرات 
مع وحسن ة الس  واستيعاب حاس  ة، وترتكز على فهم  ما يقال وما يسمعه من أصوات لغوي    وفهم كل  
 حصول اهلدف  الميذ يستمعون، وهنا يتم  بلغة سليمة والت   ة أو قراءة نص  م قص  كأن يسرد املعل    اإلصغاء
 قة وبلغة سليمة.وهو فهم ما مسع بطريقة مشو   املنشود

 :  ثحد  مهارة الت   -
 واصل مع اآلخرين الت    طتها يتم  بواس  ةغة العربي  ئيسة لفنون الل  تعترب هذه املهارة من املهارات الر  

 الميذ بتحقيق ما يلي:ن الت  ومن خالهلا يتمك  
 إجراء احلوار واملناقشة بنحو صحيح.  -
 فصيحة وكثرية وهلا نفس املعىن.  ات مفرداستخدام الكلمات اليت فيها  -
 . يةة دون استعمال ألفاظ عام  اختيار ألفاظ عربي   -

حيق   املهارة  مرادهوهبذه  الفرد  اخت  ق  لكل  بفضل  قيل  للمقام، كما  املناسبة  األلفاظ  مقام    يار 
، حيث  نيمقال، وهللا سبحانه  وتعاىل وصف لنا يف كتابه احملكم أن نتحادث وخناطب أبسلوب الل  

لَّع لَّه    ۥل ه    ف ق وال   :قال   ا  لَّي ِنا ي ۡخش ىَٰ    ۥق ۡوالا  أ ۡو  وتدل  ٤٤2ي ت ذ كَّر   أمه    ،  على  الت  ي  اآلية  ابلل  ة    ني حادث 
 ق املراد.فوس فتكون بذلك أجنع وحتق  واختيار كلمات هلا وقع يف الن  

 
 . 339 ص:،  2000ان، نون، املقدمة، الطبعة األخرية، بريوت لبابن خلد -  1
 . 44سورة طه، اآلية: -2
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ليم طق الس  ث والن  حد  ة وأنشطتها فتعين هذه املهارة القدرة  على الت  ة العربي  ة تعليمي  أما من انحي  
  لميذ من خالهلا العوامل اليت يستطيع الت    احملادثة تعترب من أهم    ألن  حيح بكلمات فصحى؛  واألداء الص  

م إلعطاء اكتساب لغة سليمة، لذا ينبغي أن تبىن املناهج على هذا األساس، ابإلضافة إىل دور املعل  
ب  الميذ، ويتطل  قاش مع الت  ه من االهتمام، وتظهر هذه املهارة يف احلوار واملشاركة والن  شاط حق  هذا الن  

املعل   معرفة جي  من  الل  م كذلك  بقواعد  العربي  دة  لغة  غة  واستخدام  األلفاظ  ة  واختيار  ومباشرة،  بسيطة 
 الميذ.ية أمام الت  حن أو استخدامه لغة عام   يسلم من الل  املناسبة حىت  

القراءة تعين معاجلة الكلمات واملفاهيم، واملعلومات واألفكار كما وصفها املؤل  مهارة القراءة  - ف  : 
(سب    –)مثال كتاب   ومعرفته،    ورة  القارئ  أهدمرتبطة خبربات  بني  املرحلة ومن  القراءة يف  تعليم  اف 

إذ ينبغي جعل األطفال واعني منذ وقت    القراءة؛الميذ كيف يقرؤون وإغراؤهم حبب  ة تعليم الت  االبتدائي  
ل كلمة   كانت أو  كانتها العظيمة  يف ديننا احلنيف  ة القراءة ومي  ، وألمه  1ر مولعني بقراءة الكتب  مبك  

أۡ  وتعاىل:  القرآن الكرمي لقوله سبحانه  ا بدأ هب ب ِك     ٱۡسمِ ِب   ٱۡقر  ل ق     ٱلَِّذير  ة  ي  ل على األمه  ،  وهذا يد  ١2خ 
الد   يف  القراءة  لقيمة  اإلسالمي،البالغة  واملتمث    ين  املكتوب،  فهم  على  القدرة  القراءة وتعين  يف  لة 

 ستيعاب.بورة، وهي أداة حبث عن املعارف وهبا حيصل الفهم واالمن الكتاب أو الس   ةة، القراءفوي  الش  

الكتابة  - أهم    مهارة  هي  ات    :  وسائل  من  أم  وسيلة  بغريه،  الفرد  الن  صال  من  الت  احي  ا  فهي  عليمي  ة  ة 
ختامي   حق  حمصلة  الذي  لالكتساب  الت  ة  متك  قه  وحني  لغواي،  حق  لميذ  حتما  الكتابة  من  مهارة  نه  ق 

الت  القراءة، حيث متك   الت  ن هذه املهارة  إتقان فنون  العقلي    عبريالميذ من  تثري قدراته  ة الوظيفي، حيث 
لميذ  تساعده على ة للت  غوي  روة الل  ة الث  تنمي    ألن    ؛ ا درسه أبسلوبه اخلاص  يها من خالل تعبريه عم  وتنم  

يتحق  الت   أبلفاظ سليمة وصحيحة، وال  إال  عبري  ومرادفاهتق هذا  مفردات  املران    ا الكتسابه  من خالل 
 دريب.والت  

 
 .  63،  ص :2005، األردن  –والكتابية، دار امليسرة، عمان   القرائيةراتب قاسم عاشور، املهارات  -  1
 . 1سورة العلق، اآلية:   -2
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ة يف حياة اإلنسان، ومن هذه  ي  ن اآلايت يف فضل الكتابة ملا هلا من أمه  وقد وردت العديد م
ااآلايت  قوله تعاىل:   أ يُّه 
ٓ ى ف    ٱلَِّذين    ي َٰ س م ا ٖل مُّ ٓ أ ج  ۡيٍن إِل ىَٰ اي نت م ِبد  ن ٓوا  إِذ ا ت د  ام  بَّۡين ك ۡم    ٱۡكت ب وه ۚۡ ء  ۡلي ۡكت ب  و 

ال  ي ۡأب  ك اِتٌب    ٱۡلع ۡدِلۚۡ ك اِتب ۢ ِب  ه   و  لَّم  ا ع  ۡلي ۡمِلِل    ٱللَّ ۚۡ أ ن ي ۡكت ب  ك م  ل ۡيِه    ٱلَِّذيف ۡلي ۡكت ۡب و  قُّ ع  ۡلي تَِّق  ٱۡلح    ٱللَّ   و 

بَّه   ۡس ِمۡنه  ش يۡ   ۥر  ال  ي ۡبخ  ل ۡيِه    ٱلَِّذياۚۡ ف إِن ك ان     ا و  قُّ ع  ِعيفًا أ ۡو ال  ي ۡست ِطيع  أ ن ي ِملَّ ه و     ٱۡلح  س ِفيًها أ ۡو ض 

ِليُّه  ف ۡلي   و  لَّ   ٱۡست ۡشِهد وا  و    ٱۡلع ۡدِلۚۡ ِب   ۥۡمِلۡل  ف إِن  اِلك ۡمۖۡ  ج  ر ِ ِمن  ۡيِن  و    مۡ ش ِهيد  ٞل  ج  ف ر  ل ۡيِن  ج  ر  أ ت انِ ي ك ون ا    ٱۡمر 

ۡون  ِمن    ن ت ۡرض  آءِ ِممَّ د  ا    ٱلشُّه  ه م  ىَٰ ر  إِۡحد  ا ف ت ذ ك ِ م  ه  ىَٰ ىَٰۚۡ أ ن ت ِضلَّ إِۡحد  ال  ي ۡأب     ٱۡۡل ۡخر  آء  ٱلشُّه  و  ا    د  إِذ ا م 

ت سۡ  ال   و   
ك ِبيًرا   د ع وا ۚۡ أ ۡو  ِغيًرا  ص  ت ۡكت ب وه   أ ن  ٓوا   ِلهِ   إِل ىَٰٓ  م  ِعند     ۦۚۡأ ج  أ ۡقس ط   ِلك ۡم  ِ ذ َٰ ةِ   ٱللَّ د  ِللشَّه َٰ م   أ ۡقو  و 

ب ۡين ك   ا  ون ه  ت ِدير  ةا  اِضر  ةً ح  ر  ت ك ون  ِتج َٰ ٓ أ ن  إاِلَّ ت ۡرت اب ٓوا   أ الَّ   ٓ أ ۡدن ىَٰ ت ۡكت ب وه ۗا و  أ الَّ  ن اٌح  ل ۡيك ۡم ج  ف ل ۡيس  ع  ۡم 

أ ۡشِهد ٓوا  إِذ ا ت ب اي ۡعت   إِن ت ۡفع ل وا  ف إِنَّه    ۡمۚۡ و   و 
ال  ش ِهيٞدۚۡ آرَّ ك اِتٞب و  ال  ي ض   ِبك ۡمۗ و    ۥو 

ك م     ٱللَّ ۖۡ   ٱتَّق وا  ف س وق ۢ ي ع ل ِم  و 

ِليٞم    ٱللَّ  و    ٱللَّ ۗ  ، هذا إرشاد من هللا سبحانه وتعاىل لعباده املؤمنني إذا تعاملوا فيما ٢٨٢1ِبك ل ِ ش ۡيٍء ع 
م الكتابة ملا فيها من  ة تعل  ي  سيان أو اخلالفات أن يكتبوها، داللة عظمى على أمه  بينهم وخوفا من الن  

  ن.اريْ ة لإلنسان يف الد  ني  حكم راب  

ة، وفق  غة العربي  تابة كلمات وألفاظ الل  لميذ على كعليم قدرة الت  وتعين هذه املهارة يف ميدان الت  
 مفهوم ومقروء.  حيحة وخبط  ة الص  الكتابة العربي  
ناسق  واصل والت  ر ابلت  ة ويتوف  ايت ابخلربات العام  ق " الوعي الذ  غة كوهنا أداة تواصل، فهي حتق  فالل  

واصل سواء على مستوى ة للت  ي  غة من أمه  مه الل  ولذا ال أحد ينكر ما تقد   ،2"اإلنساينواجد اجملتمعي والت  
 األفراد أو على مستوى اجملتمعات.

امل ه اهلدف الش  ة، أي أن  غة العربي  ة لتعليم الل  هائي  ( هو احلصيلة الن  حريريالت  عبري الكتايب )الت    إن  
ماع  لميذ االستم الت  عبري الكتايب، وحنن عندما نعل  يف الت    غة وفروعها تصب  فنون الل    غة، فكل  لتعليم الل  

الت  فإن    داجلي   نعل  نا نقصد بذلك قدرته على  الكتايب، وعندما    ث وينطق يف حديثه مه كيف يتحد  عبري 
ننم  فإن   نعل  نا  وعندما  ذاهتا،  القدرة  واخلط  ي  اهلجاء  فإن  مه  ن،  أخطاء نا  بدون  تكوين كتابة  على    عينه 

 .3ليمة  ة الواضحة الس  عبريي  القدرة الت  هاية إىل بناء ها هتدف يف الن  ة كل  غة العربي  هكذا تعليم فنون الل  

 
 . 282سورة البقرة، اآلية: -1
 . 10م، ص:  2000، 1لغة العربية، دراسة مسحية نقدية، مكتبة امللك، مكة املكرمة ،ط أمحد عبده عوض، مدخل تعليم ال -2
 . 87، ص : مرجع سابق يف تدريس اللغة العربية،    حديثة، سعد علي زاير، اجتاهات ينظر  -  3
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الت  وتتمث   يف  وحيق  ل  الكتايب،  الت  عبري  االبتدائي  ق  املرحلة  يف  يسمعون، كنشاط  الميذ  ما  ة كتابة 
 اإلمالء.

 ة: غة العربي  ة الل  املبحث الثاين: تعليمي   
ا ذلك اجملا على القضااي العلمي ة    ي يجرتِكزل الذيُعرِ ف الكثري من الباحثني تعليمي ة الل غات أبهن 

فإن   هنا  ومن  الل غات،  وتعل م  تعليم  بطرائق  إال    املرتبطة  أمر  هلا  يستقيم  ال  الل غات  بنيت  تعليمي ة  إذا   
ات  ألن  الل ساني  م الل غات؛  ت إجرائي ة يف تعل  وأخذت على ما جاء به الفكر الل ساين املعاصر من نظراي  

اني ة يف ظ ل الل غة  م الل غة الث  ة تعل  م الل غات خاص  اليت  ُتطرح يف تعل    طبيقي ة تسعى لإلجابة على األسئلةالت  
 . م يف حميطهاليت اكتسبها املتعل   األم  

عليمي ة، والرت كيز  ة الت  اً يف رؤيته للعملي   حتوالً رئيسي  ن املاضينْي بوي منذ العقديْ يشهد البحث الرت  
العملي   عناصر  املتكو  على  الت عليمي ة  أساس ة  املتعل  نة  من  واملعل  اً  الد  م،  واحملتوايت  شكل  م  يف  راسية، 

ذي  وعلمي    تنظيمي  دقيقة  موضوعي  مقاييس  املنهجي  ة  للمعايري  تستجيب  الت  يليب    ة ة  حاجيات  الميذ   
الت حو  املعرفي   ذلك  واكب  وقد  وانسجام،  بتناسق  ُيسم  ة  مبا  ابلل ظهور  املواد ى  تعليمي ة  ومنه    ت عليمي ة، 

 غات.ة الل  وتعليمي  

                              .ة:ة يف املدرسة اجلزائري  ة يف املرحلة االبتدائي  غة العربي  الل  : الأو  

الت   مستوى  من  الباحثني  من  العديد  الرت  يشكو  والل  عليم  وخاص  بوي  العريب  العامل  ة يف  غوي يف 
  هبا أصالً   ث حد  ، وال يكادون حيسنون الت  ةغوي  ة مهاراهتم الل  غبة يف تنمي  الميذ ال ميلكون الر  اجلزائر، فالت  

الس   نوعي  ويرجعون  املناهج واملقر  بب يف ذلك إىل  الد  ة  تراعي اختالف األطفال يف ي  راسرات  اليت ال  ة 
الل   اكتساب  يف كيفي  وحىت    غةطريقة  وكيفي    استعماهلا  تعل  ة  خاص  ة  وأن  مها،  تفرض  ة  عصر  يف  نا 

 دريس.ال العلوم والت  ات احلديثة نفسها يف جمكنولوجي  الت  
الل غات   تزاحم  ظ ل  يف  املدارس  يف  ألطفالنا  العربي ة  الل غة  تعليم  إىل  اليوم  حاجتنا  أشد   فما 

يات اليت انتشرت وازدادت يف هذا  والل غة العربي ة والعام    املعاصرة ببعضها البعض، وتشابك الل غة األم  
الت  العصر، خاص   املراحل األوىل من  الط  وضعي    ألن    عليم؛ة يف  أن  ة  يتعايش مع فل اجلزائري تشري إىل  ه 
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فهو من خالل    ةي  ة وهلجات حمل  ي  مبا فيه من لغات عام  أكثر من لغة، حيث نشأ يف واقع متعدد لغواي،  
فل يف املدرسة  بعيدة  غة اليت يستخدمها الط  كون الل  ة حرجة  ة لغوي  ولوجه املدرسة جيد نفسه يف وضعي  

م صدمة حني دخوله  عل  ل بيئة الت  ، وهبذا تشك  1غة اليت اكتسبها يف البيت  لل  داول عن امن حيث الت  
فل الط    راسات أبن  د بعض الد  غة اليت ألفها وكانت متداولة لديه، لكن تؤك  املدرسة نظرا الختالف الل  

لفصيحة  ة اغة العربي  ارع إىل اكتساب الل  هجة اليت استعملها يف البيت أو الش  يستطيع االنتقال من الل  
 . 2غوي  جربة وحماولة األداء الفعلي للكالم وبناجعة طرق االكتساب الل  ابلت  

مييل مع مرور الوقت إىل شيء    ا أن  الت عليم الذي يعتمد على أكثر من لغةكما ال خيفى عن  
الص   األمناط  يف  الت هجني  والد  من  يؤث  اللي  وتي ة  األمر  وهذا  مباة،  بصفة  الل غةر  تعليمي ة  يف    العربي ة   شرة 

الل غات حيث يصبح املعل   املتعل  ا يسب  مم    م خيلط بني خمتلف  ويف   م اترة يف أصل الكلمةب حرية لدى 
 معناها اترة أخرى. 

ة  مني خاص  حديث يف املناهج وإعداد املعل  غيري والت  عليم يف بالدان حيتاج إىل الت  فأصبح أمر الت  
االبتدائي    وأن   أهم  املرحلة  من  الت    ة  الل  عليمي  املراحل  اكتساب  على  القدرة  الفرد  فيها  ميتلك  اليت   غةة 

الت   هلذا  الرت  وج  وحتقيقا  وزارة  ابدرت  ابلش  بي  ه  القائمني  وكذا  الرت  ة  الت  أن  هذه  مبسايرة  وقد  غري  بوي  ات، 
الت  مس   هذه  والت  غري  ت  الرت  حو  ات  احلقل  والت  الت  األهدافبوي  حيث  من  وطرائق    عليمي  واملناهج، 
ة  عليمي  ف املنظومة الت  الت  يستلزم أن تتكي  حو  ة، وملواكبة هذه الت  عليمي  ة الت  عناصر العملي    س، وكل  دريالت  

 سواء على مستوى األهداف غري  ة مسايرة هلذا الت  سرتاتيجي  ة بضبط اات العلمي  غري  مع ما أفرزته هذه الت  
 خرى . أو الربامج واملناهج، أو مدخالت وخمرجات هذه األهداف من جهة أ

الت  الن    ولعل   هو  مدارسنا  يف  املعتمد  املبادئ موذج  لتحقيق  ابلكفاءات  املقاربة  وفق  دريس 
وجبميع   ا وحدة متكاملةتدريسها على أهن    ة وأنشطتها، ويتم  غة العربي  ة الل  ة اليت بنيت  لتعليمي  األساسي  

 
تعدد     -   1 ظل  يف  التمدرس  وضعيات  احممد،  وسحواج  أمحد  عراب  وحلول   االستقطاابت ينظر،  )إشكاالت  جملة  (اللغوية   ،

 . 64،، ص : 2019، اجلزائر 01، العدد، 6التعليمية، اجمللد
(، مرجع سابق، ص  اللغوية )إشكاالت وحلول  االستقطاابتعراب أمحد وسحواج احممد، وضعيات التمدرس يف ظل تعدد  ،  -   2
:64 . 
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املهارات قراءة أو كتابة استم  ، املهارات سواء كانت هذه  أو  املناهج  أو حمادثة  اعا، لذا جاءت هذه 
 املفاهيم املعرب    ب وبقدرهتم على استيعا  الميذا مرتبطا حباجات الت  غة تعليما وظيفي  حريصة على تعليم الل  

قايف واالجتماعي الذي يعيشه جبميع أبعاده  ا فروعه ومضامينه من احمليط احلضاري والث  عنها، ومستمد  
ا من  " فما كان حي   غرض فكري  ة من كل  ة خالي  صورا  لفظي    غة ال ميكن اعتبار الل    ومظاهره، من مث  

يقر  الل   ذا صلة ابحلياة  " للت    ألن    ؛ ويدرس  غة  وما كان  إليه  يشعر ابحلاجة  أن  1لميذ  ويبدو  ورة  الص    ، 
الل   العربي  احلالية لتدريس  املناهج وطرق  ة املرحلة االبتدائي  ة وخاص  غة  ة حتتاج إىل إعادة نظر من حيث 

ة أو غوي  سواء يف اكتساهبم للقواعد الل    الميذيس، ملا يالحظ من ضعف ملحوظ على مستوى الت  در الت  
 ليمة. غة الس  استعماهلم لل  

ا جمموعة من  أبهن    ة ة يف املرحلة االبتدائي  غة العربي  ة الل  ا سبق ميكن حتديد مفهوم تعليمي  انطالقا مم  
والت  الط   تعل  قني  رق  يف  الل  ات  أنشطة  وتعليم  العربي  غم  اخلاص  ة  املرحلةة  هبذه  قدرات    ة  تنمية  أجل  من 

ات كتابة أو مشافهة بلغة صحيحة سواء كانت هذه الوضعي    ةغوي  ات الل  الميذ وفق الوضعي  ومعارف الت  
الس   " كان  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  حلن،  فيها  يؤد  ليس  الل  لف  على  أوالدهم  فنحن  بون  حن، 

امأ أمر  أو  إجياب،  أمر  أنستحباب مورون  العريب  :  القانون  عنه    حنفظ  املائلة  األلسنة  نصلح  وأن 
والس   الكتاب  فهم  طريقة  لنا  خطاهبا    نةفيحفظ  يف  ابلعرب  الت  2واالقتداء  تعليم  أي  قواعد  ،  الميذ 

  ليمة مبفردات غري عربية ة الفصيحة والس  غة العربي  حن املتمثل يف مزج الل  الفصحى تفاداي الوقوع يف الل  
 ليط وهجني من لغات خمتلفة. أو لغة خ

العربي   سالمة  تراعي  مناهج  بناء  ضرورة  من  أكثر  ابت  تتماشى  ولذا  وضوابط  قواعد  من  ة 
الت   الل    الميذوميوالت  الل  وإثراء رصيدهم  الل  غوي أبلفاظ سليمة بعيدا عن   إذ أن    غة اهلجني؛حن وعن 

أهن    احلالية  املناهج  يعاب على  ما  تليب  أكثر  األساسي  املعرفي     حاجياهتما ال  اليت متك  ة  الت  ة  لميذ من ن 
نويه بدور  ث هبا بطالقة، ومن هنا جبدر بنا الت  حد  ن من الت  مك  ة والت  غة العربي  الل    ب االستمرار يف استيعا

 
 . 11، ص : 1984ن، ،بريوت لبنا 2ط -علي جواد الطاهر، أ صول تدريس اللغة العربية،  دار الرائد العريب   - 1
 . 240أمحد عبد هللا الباتلي، مرجع سابق، ص:   - 2
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هادة قييم فيه على أساس الش  دريس على وجه اخلصوص ال ميكن الت  ة، فالت  ة املعرفي  م يف نقل املاد  املعل  
بيعي للقيام مبهنة تعليم  م فحسب، بل حيتاج إىل املوهبة واالستعداد الط  الذي ميتلكها املعل  كوين  أو الت  
 ة.    العربي  

 : ة (غة العربي  ة ) األسس اليت بنيت عليها مناهج الل  راسي  املناهج  الد   ا :اثني  
أجل جودة    قومي منقييم والت  ة صريورة دائمة ومتواصلة، وتضمن الت  عليمي  تعترب اإلصالحات الت  

جي  الت   تعليم  اثني  عليم وضمان  ومن جهة  الس  د هذا من جهة،  الت  ة ضمان  للمنظومة  احلسن  ة  عليمي  ري 
ة متكاملة تشمل فلسفة اجملتمع الذي نعيش  ة تربوي  بد أن يستند املنهاج إىل فكر تربوي أو نظري  ومنه ال

املتعل   وطبيعة  نعد  فيه  الذي  ونرب  م  وجعل كل  ه  يتح  يه،  الرت  ك  تلميذ  الكفاءات  من  قاعدة  يف  ة  بوي  م 
 .االجتماعينه من يف االندماج ة اليت متك  ة وثقافي  ة كفاءات لغوي  وخاص  

عليم، لذا يعترب املنهاج من بية والت  املنهاج هو املرتكز األساسي لبناء الرت    ون على أن  فق املرب  يت  
الرت    أدق   أن  بوي  املسائل  األم  ة وأعظمها خطرا، ذلك  تطو  حياة  وتغيري مستمر  م يف  دائم  ، فقد سئل  ر 

الس   األم  ياسي  أحد  الد    ةني عن مستقبل  مناهجها يف  أمامي  أنفأجاب: ضعوا  مبستقبلها كُ ِبئُ راسة    1م 
ة وتوجيهها حنو  عليمي  ة الت  شريع يقصد به تنظيم العملي  ة املناهج ابعتبارها نوعا من الت  ي  هذا دليل على أمه  

 ة. راسي  وما أحوجنا ملثل هذه املناهج الد   ة العاملي  ة وحىت  يني  د  ة والاألغراض الوطني  
الميذ  م دروسه للت  م يقد  ة حيتاج إىل معل  غة العربي  تدريس الل    بوي أبن  أن الرت  تشري األحباث يف الش  

ر  م هو الذي تتوف  ة أو لغة هجينة يستعني هبا، بل املعل  ي  ال يشرح ابلعام    ، وأنب بطريقة سهلة االستيعا
ر  عليمي بدوره يؤث  لميذ بلغة سليمة، وهذا الفعل الت  ة والقدرة على إيصال املعلومة للت  غوي  فيه املهارة الل  

ة  ، فاألمر يبدو مقلقا خاص  2مها وجبميع مهاراهتا نا من القدرة على تعل  م إجيااب متمك  مباشرة على املتعل  
ا لعدم استجابة  ها رمب  أمه    ة عواملهذا راجع لعد  غة الفصحى اليت بدأ يشوهبا اهلجني، و ة الل  يف تعليمي  

يتطل   ملا  الل  املنهاج  استعمال  الس  به  الفصحى  املعل  غة  طرف  من  واملتعل  ليمة  األساس م  هذا  وعلى  م، 
 

 . 210، ص: 2018،اتج الدين املناين، مناهج تدريس اللغة العربية، مؤمتر جامعة كرياال، اهلند  - 1
،  1417شر، الرايض،عبد الرمحن بن حممد القعود، االزدواج اللغوي،يف اللغة العربية، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء الن  -2

 . 41/42ص: 
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حيحة يف مجيع املواقف بدل  غة الص  لميذ قادرا على استعمال الل  املنتظر من املناهج اجلديدة أن جتعل الت  
ثنائي   لغاستعمال  الباحث   وي  ة  يقول  لغة هجينة،  أو  دارجة  أو  غارسياة  الرت  : أوفيليا  الث  بي  "  لل  نائي  ة  غة ة 

لل  واملتعد   تربي  دة  الث  ة صحيحة متعد  غة هي يف احلقيقة  الت    قافةدة    األحاسيس اإلجيابية   عبري عنتتجاوز 
 . 1ن" يْ ة خللق معرفة وتفاهم كبري غوي  ة الل  نائي  اس وسيلة حالية وهي الث  لتمنح الن  

الت    لتظل   العربي  مناهج  الد    ة مستوردة وبعيدة كل  عليم  امليداني  البعد عن  البحتة اخلاص  راسات  ة  ة 
كان هناك جتديد يف    ة، وإن غة العربي  ة اليت أجريت يف حقل الل  جارب العلمي  ة والبحوث والت  بتعليم العربي  

الل   تعليم  وطرق  العربي  مناهج  إمن  غة  ملا  ة  استرياد  هو  الل  ا  تعليم  يف   الغرب  به  األخرى  سبقنا  غات 
والفرنسي  كاإلجنليزي   فمنذ  ة  تتغري  والت    2003ة،  تقييمهم  جارب  بعد  الباحثني  أراء بعض  ، ومن خالل 

دين تداركها قبل فوات  مؤك    قائصلها بعض الن  هذه املناهج تتخل    لوا لنتائج مفادها أن  هلذه املناهج توص  
 الميذ ومواكبة للعصر.ات الت  ب تستجيب ملتطل  حىت   األوان

العملي   على  املنشغلون  أدرك  الت  لقد  أمه  عليمي  ة  مدى  املناهج  ومتابعة  وتطوير  الد  ي  ة  الذي  ة  ور 
ت اهتماماهتم  على تطويرها وحتديثها من أجل حتقيق الغاية املنتظرة منها  ومنه انصب    يه هذه املناهجتؤد  

 ة، وأن تتغري  ات العصري  ة احلالية أن تتماشى واملتغري  وعلى هذا األساس استدعت اإلصالحات اجلديد
 دة تضطلع بوظيفة مرصودة، فلكل  منهاج لغوي أن تكون له بنية حمد    ويفرتض يف كل    عليممناهج الت  

أسس املنهاج غري منفصلة، بل متكاملة ومتفاعلة   إن  ليت جيب أن يعتمد عليها يف بنائه"منهاج أسسه ا
فاالجت   البعض،  بعضها  للمتعل  مع  ينظر  الذي  للعملي  اه  الت  م كمحور  الت  عليمي  ة  إهن  مي  عل  ة  تعد  ة،  الفرد   ا 

يتزو   ما  ذلك  ووسيلته يف  اجملتمع  أم  ليعيش يف  معرفة،  به من  االجت  د  للمعرفة كمحور  ا  ينظر  الذي  اه 
من بني تراكمات    غارالكبار هم أقدر على اختيار ما يصلح للص    فهو يعترب أن    عليمم والت  عل  ة الت  لعملي  

أم   االجت  املعرفة،  لعملي  ا  اجملتمع كمحور  إىل  ينظر  الذي  الت  اه  والت  عل  ة  املتعل  إمن    عليمم  يعد  لاللتحاق ا  م 
ا خمتلفة يف  أهن  أسس املنهاج واحدة إال    بسوق العمل يف اجملتمع ووسيلته يف ذلك هي املعرفة... وإن  

 
جمللس األعلى للغة العربية، مظاهر    -نور اهلدى حسين، مظاهر التعدد اللغوي يف اجلزائر وانعكاساته على تعليمية اللغة العربية    -1

 . 116اجلزائر، ص  -بسكرة   –التعدد، ابديس هلوميل، جامعة حممد خيضر  
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الت   نتيجة  آخر  إىل  جمتمع  من  اجملتمعات   باينطبيعتها  واحتياجاهتا    بني  وفلسفتها  تركيبها  واختالف 
  عليم، وجب أن تتغري  ومن أجل حتقيق األهداف املنتظرة من الت    ،1م واملعرفة وتنظيمها " ونظرهتا للمتعل  
م، وبذلك تعطي معىن جلعل  سواء، وبناء مناهج وربطها مبحيط املتعل    م على حد  م واملتعل  وظائف املعل  

قاملتعل   يف  املتعل  م  يكون  وبذلك  االهتمام،  العملي  لب  يف  الت  م  االندماج  عليمي  ة  من  استفاد  قد  ة 
  ة.غوي  ة وكذا القوالب الل  القيم الوطني   ب ن من استيعااالجتماعي ومتك  

مني وحتتوي على  ر عند املتعل  طو  والت    مو  جة وفق قوانني الن  املناهج بصورة منظمة ومتدر    تعد    "و
ة  راسي  املناهج الد   ة معا وبشكل متوازن... وتعد  ة واجلسمي  ر القدرات العقلي  ات اليت تطو  الي  اخلربات والفع  

عليمي  أن املوقف الت    ا، ولطامل2الب يتنافس مع ذاته يف الوصول إىل مستوايت أعلى"بطريقة جتعل الط  
املتعل  دائم ومتغري   تتناسب وحميط  ثقافته وفلس   لكل    ألن    م؛، وجب وضع مناهج  نظرا  بلد  ولغته،  فته 

الن  لتغري   الرت    العملي  بي  ظرة حنو  قوانني  تشمل  بنظرة  مناهج  منها وضع  واملنتظر  الت  ة يف عصران،  ة  عليمي  ة 
 م، احملتوى.م، املتعل  ومجيع عناصرها: املعل  

الل    أي    إن   لتعليم  العربي  منهاج  العملي  غة  يف  املشرتكة  العناصر  يشمل   " أن  جيب  الت  ة    ة عليمي  ة 
يعر  وأع ما  العناصر  هبذه  الرت  ين  علماء  انفعالي  بي  فه  عناصر  من  ونفسي  ة  ومعرفي  ة،  عقلي  ة،  وجتريبي  ة،   ةة 

وعام  واجتماعي   " ة،  أن  إال    3ة  تعل      احلقيقي يف  الل  الواقع  العربي  م  رغم  غة  اليوم  مغايرا  يبدو  اجلزائر  ة يف 
املسط   تعل  األهداف  وهو  تفش  رة  لكن  الفصحى،  العام  م  الل    يات ي  من  واهلجني  أكثر  أصبح  غوي 

الض   لذا ابت من  الن  خطورة،  اسرتاجتي  روري  تربوي  ظر يف وضع  واملناهج  ة خاص  ة مستقبلي  ات  الربامج  ة 
 ة تقوم على هتيئة تلميذ جييد الفصحى نطقا وكتابة. بوي  الرت  

 
نظراي  -1 الرتبوية،  املناهج  تقوميها، طحممد حسن محادات،  عناصرها، ختطيطها،  أسسها،  مفهومها،  اململكة  2009،  1هتا،   ،

 . 66األردنية اهلامشية، دار احلاص للنشر والتوزيع، ص 
 . 73نفس املرجع، ص  -2
ابلرابط،    -3 للتعريب  واألحباث  الدراسات  معهد  منشورات  املتعدد،  والتعليم  العربية  اللغة  تعليم  الفهري،  الفاسي  القادر  عبد 

 . 53، ص 2002ماي، ،1ج
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  وبعيدة املدى حتقيق أهداف قريبة    ة غايتهااملناهج اجلديدة وليدة رؤية استشراقي    أن    شك  " ال
معاجلتها، مع توفري  سبة حملتوايهتا أو سبل  سواء ابلن    ة انطالقا من فلسفة اجملتمع، وبناء على معايري عاملي  

ة"  بوي الذي سينعكس ال حمالة على خمتلف جماالت احلياة اجملتمعي  روط الكفيلة بتفعيل الفعل الرت  الش  
إن  1 املعل    ،  املبذولة من طرف  الت  مني وكذاجملهودات  هتئية  املناهج يف  واضعي  لغواي  ا   وحرصهم  الميذ 

ليمة، أصبحت أكثر من ضرورة  غة الس  عبري عن حاجاهتم ابلل  ة، وحتفيزهم للت  غوي  على تنمية قدراهتم الل  
 غة من حلن وحتريف وهتجني.يف عصران ملا شهدته الل  

ماس    إن   الت  احلاجة  لتغيري  ليس  الرت  ة  وإمن  قومي  وحده،  لتغيبوي  املناهج  ا  وتطوير  وحتديث  ري 
م د ترمجتها يف واثئق ويف أدلة املعل  دريس، وهذه احلاجة ال يكفي جمر  عليم والت  ات الت  ة واسرتاجتي  عليمي  الت  

 ا تقتضي أيضا أن ترتجم إىل الواقع امللموس يف امليدان. إمن  ة فحسب، و ة واإلخباري  مسي  شرات الر  ويف الن  
فل من أدوات املعرفة عن ة إىل متكني الط  منذ بداية املرحلة االبتدائي    ةغة العربي  يهدف تعليم الل  "

األساسي   ابملهارات  تزويده  والت  طريق  والكتابة  القراءة  يف  عاداهتا ة  اكتساب  على  ومساعدته  عبري، 
 .  2  " ةعليمي  ج يف تنمية هذه املهارات على امتداد املراحل الت  در  ليمة، والت  اهاهتا الس  حيحة واجت  الص  

أساسي  الت    يعد     العملي  قومي عنصرا  الت  ا يف  الت  عليمي  ة  دورا علمي  ة  ويلعب  مراحلها،  يواكب مجيع  ة 
قومي  وقد أصبح الت    ،علم املنبثقة عنهاة، ونواتج الت  بوي  ق األهداف الرت  رئيسا يف الوقوف على مدى حتق  

ن من املهارات والقدرة  مك  والت  م للمعارف  بقياس مدى فهم املتعل    -وقت مضى  أكثر من أي  -معنيا  
تطوير اجلانب العملي  إن    ،3املشكالت اليت تواجهه   على توظيفها يف جماالت احلياة املختلفة، ويف حل  

من خالل    غوي وتعميمه ة االستعمال الل  ترقي    يعمل على    هأن    ال شك  ة  العربي    غةالل  أنشطة  داويل يف  الت  
لة يف  ة املتمث  قليدي  ت  رق الة اخلروج من الط  املسألة يف الواقع هي يف كيفي    ألن    ؛ ةغة العربي  تطوير تدريس الل  

 
م،  2005، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، القبة، اجلزائر،  -األبعاد واملتطلبات  –فريد حاجي، بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات    -1

 . 27-26ص 
 . 27فتحي علي يونس، التواصل اللغوي والتعليم، يناير، ص  -2

 .65، مرجع سابق، ص  فريد حاجي -3
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والت  إىل طرق جديدةلقني واحلفظ  الت   الت  ،  الز  نويع يف طرق  لتغري منط احلياة يف هذا  املواكبة  مان  دريس 
                 الميذ.ومن أجل مراعاة ميوالت الت  

ة جيب أن يكون خمتلفا يف أهدافه ومضامينه  غة العربي  الل  تعليم    حديد فإن  انطالقا من هذا الت    و
الت   عن  وأساليبه  طرائقه  ملتطل    يالذ  قليديالت  عليم  ويف  يستجيب  ال  العصرأضحى  بني  ،  بات  من  و 

 األسس اليت بين عليها املنهاج ما يلي:
 ة:فسي  األسس الن   : 1

أوىل هذه القضااي ابالهتمام  ة،  االت احليوي  ة اجملة وتطويرها يف كاف  غة العربي  ترقية استعمال الل    إن  
ة، حيتاج إىل سياسة  قومي  ة و وطني  مشروع وطين ذو أبعاد  وهو    ةغة الفصحى يف املرحلة االبتدائي  تعليم الل  

رات وترسم الغاايت  صو  تضع الت    را وختطيطا وتنفيذاشاملة تصو    ةإسرتاتيجي  ة راشدة، تنطلق من  تعليمي  
م، وتكمن ة للمتعل  فسي  ن  مراعية يف ذلك احلاجات ال  نفيذ وتستمر يف التقوميابلت    وتقوم  وتقرتح الوسائل
الن   املبادئ  املتعل  "ةفسي  هذه  طبيعة  منو  حول  وخصائص  وم  واحتياجاته  واستعداداته    ه  وقدراته  ميوالته 

 .1" معل  ة الت  وحول طبيعة عملي  
والر   القواعد  احلديثة  املناهج  راعت  العالقةلذا  ذات  املتعل  ابلت    كائز  ميوالته  لميذ  حيث  من  م 

الت   جعلت  إذ  هو"ورغباته  عملي  لميذ  الت  حمور  والت  عل  ة  طريق  م  عن  وتربيته  تنميته  إىل  هتدف  اليت  عليم 
الت   املنهاج يكمن يف إحداث هذا  وتغيري سلوكه، ودور  الس  تعديل  والس  غيري يف  لوك هو حمصلة لوك، 

 .2" لوك الذي نريدحلصول على الس  ايل اتفاعل الوراثة مع البيئة وابلت  
ية أو اهلجني ثهم ابلعام  الميذ وحتد  م الفصحى من طرف الت  من األسباب الكامنة وراء عدم تعل  

املعل   مع  أو  البعض  بعضهم  الن  مع  العامل  هو  والش  م  الت  فسي،  عند  ابلقلق  ابلفصحى حد  عور  ث 
تليب   لغة صعبة وال  الس   حاجياهتم حيث" ولد جيال يفابعتبارها  والت   عصر  العلم  كنولوجيا  رعة عصر 

 
 . 86ملرجع ص حممد حسن محادات، نفس ا -1
 86، ص نفسه  املرجع -2
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ر واملرونة لكي  طو  غيري والت  للمنهج من الت    بد  وتغيري املعلومة ومضامينها، فال  واصل صال والت  وسرعة االت  
 .1" ة للمدرسة لتحمل مسؤولياهتاي  الب ومتنحه مزيدا من احلر  يقوم بدوره املأمول حنو الط  

الل   املناهج يسعى خرباء  الن    غة عند وضع   ال يشعر ابخلجل لميذ حىت  للت    يفس مراعاة اإلعداد 
ه  ألن    ؛مور بقوم به املعل  م، وهذا الد  غة الفصحى سواء مع أقرانه أو مع املعل  ث ابلل  حد  قص عند الت  والن  

الت  يفهم سيكولوجي   رمب  ة  والذي  لغواي  لميذ،  ميتلك رصيدا  والت   ميك  ا  القراءة  من  وبلغة حد  نه  بطالقة  ث 
لميذ  م خبربته وجتاربه لتحضري الت  ث ابلفصحى، وهنا يسعى املعل  حد  ة، ومع ذلك ال يستطيع الت  سليم
 م.قات لدى املتعل  ا وتذليل املعو  نفسي  

رمزاي  الل   نسقا  بصفتها  على  غة  بذلك  فتحصل  بغريها،  عالقات  حتما  تنتظمها  القواعد  من   
 ات:  وضعيات ميكن حصرها يف ثالثة وضعي  

 غة عند أهلها ومكانة أهلها بني سائر األقوام.د عادة مبكانة الل  حتد   غة:ة لل  الجتماعي  ة اأ/ الوضعي  
 غل. غة يف سوق الش  يعترب يف حتديدها مقدار االنتفاع ابلل   ة :تها االقتصادي  ب/ وضعي   

نة بغريها  غة ابلقياس إىل سائر احلضارات املدو  دة مبكانة العمل احلضاري لل  ة احملد  تها احلضاري  ج/ وضعي  
الل   الث    غات، مث  من  العوامل  املتعل  الثة دخل مباشر يف تشكيل نفسي  هلذه  غة اليت يقبل على اء الل  م إز  ة 

 ة إىل مستصعب هلامون الكبار خاص  غة املستهدفة ينقسم املتعل  فسي من الل  دراستها، وهبذا املوقف الن  
ر من  مها، وإىل مستسهل هلا يؤث  االستعداد لتعل    ة مبا يناسب منة العضلي  هني  فال يستنهض من قواه الذ  

 .2اجلهدين ما يلزم الكتساهبا على الوجه املطلوب
، ما جيعل االهتمام  ا وتربواي  ا وثقافي  رات متتالية ومتسارعة تكنولوجي  يشهد الواقع املعاصر تطو  

ة مبا يتالءم  رات املستجد  طو  الت    ة املستحدثة، اليت أفرزهتا هذهغوي  واهر الل  م وبدراسة الظ  أكثر بدور املعل  
الن  واملتعل   وميوالهتم  ومنو  فسي  مني  الل  ة  واجلسميهم  وتقاليد   غوي  عادات  من  اخلارجي  بواقعهم  وربطها 

لميذ عادة يف الت    ة توجيه منو  "تلقى مسؤولي    حنمها سليمة خالية من اهلجنة والل  واعتزازهم بلغتهم وتعل  

 
 89نفس املرجع، ص حممد حسن محادات ،   -1
 185-184ينظر،حممد األوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، مرجع سابق، ص:    -2
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  س يهتم  املدر    هلذا ... فإن  و   يطلق عليه ) مدر س الفصل (،  واحد  سمدر    ة على عاتقاملدرسة االبتدائي  
 .1" ة، وعلى تقومي ذاته اهات ويعينه على تبيني األهداف املهم  ة اجت  فل يف كاف  الط   بنمو  
ة  ي  فس ات الن  ساني  مته الل  ة احلديثة وما قد  بوي  راسات الرت  م جديرا ابلد  فسي للمتعل  االهتمام ابجلانب الن    ظل  

ة اليت  فسي  األسس الن    لميذ "ويعين أن  ة للت  ة اليت غالبا من تكون أسباهبا نفسي  غوي  قات الل  اليت تعاجل املعو  
العقلي   امللكات  أساس  على  تقوم  املدرسي  املنهاج  عليها  أم  بين  الن  ة،  األسس  فرتتبط  فسي  ا  احلديثة  ة 

 مو  ومراعاة مراحل الن    م وميولهعلى حاجات املتعل  كيز  قدم العلمي املتواصل، لذا جيري الرت  ابحلياة والت  
 .2" ةفسي  ة اليت تكو ن األسس الن  باته والفروق الفردي  ومتطل  

م تكوينا شامال ومتكامال من خالل املناهج  ل إىل تكوين املتعل  عليم يهدف يف املقام األو  فالت  
مرحلة    يف كل    مو  ة، وخصائص الن  فسي  د يراعي اخلصائص الن  ة، ومن هذا املنطلق فاملنهاج اجلي  راسي  الد  

   ة يف هذا اجملال.فسي  ة والن  بوي  راسات واألحباث الرت  م وذلك ابالعتماد على الد  من مراحل املتعل  
 
 
 
 
 
 

            3 
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الن    نستنتج أبن   هتيئة شخصي  ة دورا مهم  فسي  للعوامل  املعل  ا يف  تربواي  ة  أو   ومعرفي  م  ويت  ا  ضح ال، 
للت   املتعل   يستطيع هو اآلخر أن يهي  دريس، حىت  هذا يف استعداده  للت  ئ  م، وهذا مبعرفة خرباهتم عل  مني 

 ة لديهم.افعي  وحتفيزهم ورفع الد  
 ة: األسس املعرفي   : 2

ن لدى  يت تتكو  ة الرات الفكري  صو  املعرفة جمموعة املعاين واملعتقدات واألحكام واملفاهيم والت    تعد  
املتكر    اإلنسان حملاوالته  الظ  نتيجة  لفهم  به؛رة  احمليطة  واألشياء  املعل    واهر  يعترب  األساس إذ  احلجر  م 

وتتوافق   مقها املتعل  ة يتذو  ة وجعلها إجيابي  غة العربي  ف عليه تقدمي أنشطة الل  ة، والذي يتوق  عليمي  ة الت  للعملي  
الت   الن  تمع، وعلى املدر  بات اجمللميذ ومع متطل  مع حاجات  املناسبة  اجح  أن خيتار لنفسه الط  س  ريقة 

الت   قدرات  تنمية  إىل  تفضي  الل  اليت  حاجاهتم  تلبية  أجل  ومن  االجتماعي  غوي  الميذ،  ظروفهم  وفق  ة  ة 
  ة يف املدرسة، ويرى أن  علمي  م عن طريق اخلربات الت  قه يف املتعل  أن حيق    ط لدرسه ما يود  ة، وخيط  قافي  والث  
ة تساعد مواقف تعليمي    ة، وهلذا فهو يعد  ة العلمي  د كسب ملعلومات أو مهارات املاد  ة ليست جمر  بي  الرت  

 .1ة ة والعقلي  ة واجلسمي  املهارات والعادات االجتماعي   على منو  
الرت    يهتم   تعليمي  بي  رجال  اليوم إبجياد طرق  الت  ة  تنمي  ة من أجل مساعدة   ة قدراهتم  الميذ على 

سبة  ا ابلن  ة معان، أم  سبة إىل الولد للكلمة الواحدة عد  ة، ابلن  ون عن أفكارهم بدق  ة، حبيث يعرب  غوي  الل  
شاركوا الكلمات مع األوالد واملفردات واقرتحوا   فقد متلك عشر مفردات معىن واحدا  خص البالغللش  

بدق   واختاروا  بديلة،  وتبارزوا يفأخرى  إيصاهلا،  اليت حياولون  املعاين  تعرب    ة  اليت  املناسبة  الكلمة    إجياد 
 2متاما عن الفكرة املراد قوهلا. 

ة  بي  ة مناسبة، وهذا مطلب من مطالب علوم الرت  طوير إىل فلسفة تربوي  كما ينبغي أن يستند الت     
الميذ وحاجات اجملتمع، وأن يستند  ة اليت توازن بني حاجات الت  راسة العلمي  تستند إىل الد    احلديثة اليت

ة لتقاليد اجملتمع وثقافته، وأن "يستند إىل طبيعة العصر وروحه وثقافته، وأن يستند إىل  دراسة علمي    إىل
 

 . 132ص ، مرجع سابق ، ينظر، فكري حسن  راين، التدريس   -1
لبن   -2 بريوت،  للطباعة،  الفراشة  دار  صبح.  فاتح  ترمجة،  األوالد،  عند  اإلبداع  تنمية   دورهام،          2009ان،  ينظر، كرستني 

 .  33ص 
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للبيئة واملصادر الط  دراسة علمي   الت  ة  ا  طوير شامال لعناصر املنهاج، وأن يكون تعاوني  بيعية، وأن يكون 
ة  ة وإداري  ة وبشري  ي  قات ماد  ت ومعو  ة صعوابومث    م وأدائه،ا، وأن يستند إىل تطوير كفاايت املعل  ومستمر  
 .1" اان الوصول إىل املنهج الذي نريدق أحي ة تعو  وسياسي  

العلمي  طو  الت    إن   عون أسسا جديدة كان هلا  ة يضبي  ة يف هذا العصر جعلت من رجال الرت  رات 
د  ا يؤك  م" مم  تعل  ومنه األساس املعريف لينعكس إجيااب على كفاءة امل   األثر اإلجيايب على املنهاج احلديث

أن  ي  أمه   املعرفة  احلة  عن  نسمع  أن  بعد  االقتصاديه  احلصار  أو  العسكري  اليوم    صار  نشهد  أصبحنا 
فتضمحل   املعاصرة  املعرفة  منابع  عن  األمم  يعزل  الذي  املعريف  ختل    احلصار  بسبب  عن  وتتآكل  فها 

ة ينقسم العامل ليس إىل املعرفي  وبسبب هذه اجلدران    حلياة يف عصر ال مكان فيه للجاهل،بات امتطل  
مرهون    بق يف عاملنا املعاصرالس    من ميلك ومن ال ميلك، ولكن إىل من يعرف ومن ال يعرف، مبعىن أن  

  .2" جمتمع املعرفة ابمتالك
بلد دون   املناهج احلديثة جملتمع دون آخر، أو  املعارف واخلربات حمدودة نظرا لطبيعة  تعد  مل 

قر  العامل  أصبح  بل  الض  آخر  من  ابت  ومنه  واحدة،  واسرتاجتي  ية  رؤى  وفق  املناهج  جتديد  ات  روري 
 .معل  الميذ واستثارهتم للت  عات واحتياجات الت  تتناسب وأهداف اجملتمع مع مراعاة تكييفها لتطل  

 ة: األسس االجتماعي   : 3
عي دور يف غة واجملتمع، وقد يكون للعامل االجتمالة بني الل  غة على الص  لقد أمجع علماء الل  

أن يكون املنهاج مراعيا للمجتمع ومشكالته اليت يعاين منها، وكذا    بد  غوي، ومنه الظهور اهلجني الل  
وطموحاته تطل   للمتعل  ليتسىن    عاته  تطويره    على  ابحملافظة  وعاداته  بقيمه  جمتمعهم  مبادئ  ممارسة  مني 

 ة.ة املعقد  جني الذي فرضته احلياة االجتماعي  ههذا الت   ة يف ظل  غة العربي  مه، ومنه احملافظة على الل  وتقد  
الن  املعل    يعد   األساسي  م  روحي  واة  املستقبل  أجيال  إعداد  يف  ومعرفي  ة  وثقافي  ا  مهام   ا؛ا  من  إذ 

عامل معها، وتعليمه ما له من ف معها ومعرفة الت  كي  الب االخنراط يف اجلماعات والت  س تدريب الط  املدر  
 

 . 212محد بين ايسني، مرجع سابق، ص حممد فوزي أ -1
املصرية، طحممد صرب   -2 االجنلو  اخلارج، مكتبة   الداخل وضغوط  التعليم بني واقع  القاهرة،  2008،  1ي احلوت، إصالح  م، 

 . 22مجهورية مصر العربية، ص: 
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عاون وتلقينه جمموعة  ة قدرته على الت  يف حميطه االجتماعي، وكذلك تنمي    حقوق وما عليه من واجبات 
االجتماعي   القيم  اليت متك  من  والت  نه من أتدي  ة  اجملتمع  دوره كفرد يف  األخرى،  ة  األفراد  بقية  مع  واصل 

افظة على  ة، فالوظيفة األساسية للمنهاج احلديث هي خدمة اجملتمع ابحملة حياتي  ة عملي  بي  الرت    ويعين أن  "
 .1كنولوجي " م العلمي والت  قد  بات العصر والت  اث الفكري واحلضاري وتطويره مع متطل  الرت  

تبعا   ومتطو  أهداف املنهاج متغري    ه، ومنه فإن  ره وتغري  زات املنهاج احلديث دميومته وتطو  من أبرز ممي   ر 
ئدة يف اجملتمع وارتباطها وأتثريها على  اق هذا اجلانب مبنظومة القيم والعادات الس  ر اجملتمع، يتعل  لتطو  

يرس  الت   وال  أساسي  عليم،  العلم كأداة  دور  عملي  خ  الت  ة يف  الش  نمي  ة  هذا  ويف  الت    أنة  أي  جيب   أكيد يف 
عملي   جوانب  من  أن  جانب  على  اجملتمعي  اإلصالح  برامج   ة  يضعون  الذين  هم  اجملتمع  "أفراد 

ون نتائج هذه اجلهود، مبا يعىن األثر الكبري هم الذين يتلق  اإلصالح، وهم الذين يقومون بتنفيذها، و 
 .2الث " لنسق القيم والعادات لدى أفراد اجملتمع على هذه العمليات الث  

غوي، وعليه نافس الل  نافس العلمي وأكثر من ذلك كذلك يف الت  يف الت  تكمن  املعركة اليوم    إن   
مينا يف  ة، األمر الذي يتيح ملتعل  جارب واخلربات العاملي  يسعى واضعو املناهج يف بلورة برامج مواكبة للت  

الل  تنمي   العربي  ة  الرت  غة  على  لذا  وتطويرها،  تتناسب  بوي  ة  مناهج  صياغة  على  العمل  هات  وج  الت  و ني 
واجملتمعات مجيعها ختتلف فيما بينها من حيث  ة ألبنائنا "العربي    اللغة  ة من أجل تعزيزغوي  ة والل  ياسي  الس  

الت  درجا الت  غري  ت  الت  غري   فهناك جمتمعات سريعة  بطيئة  تتمث  غري   وأخرى  ل األخرية ابجملتمعات شديدة  ، 
الث   واالنتشار  لالنتقال  الفرصة  تعطي  ال  اليت  أال  االنعزال  وجيب  الت  قايف،  املنهج  يتجاهل  اليت غري    ات 

، بل جيب أن  غري  مع هذا الت    ظر يف املنهج مبا يتماشىحتدث داخل اجملتمعات، فلهذا جيب إعادة الن  
 . 3بوي " ما يف اجملال الرت  سي  ائل والم العلمي اهلقد  تفيد هذه املناهج من الت  

الد  أك   بعض  أن  دت  املتعل    راسات  بني  عالقة  االجتماعي  هناك  وظروفه  واألسري  م  وتسعى ة  ة، 
م يف حميطه اخلارجي وهي  ا املتعل  اهة  اليت يتلق  غوي  راسات جاهدة إىل معرفة أتثري املكتسبات الل  هذه الد  

 
 . 211حممد فوزي أمحد بين ايسني، مرجع سابق، ص:  -1
 . 31حممد صربي احلوت، إصالح التعليم بني واقع الداخل وضغوط اخلارج، ص:  -2
 .145ص:  مرجع سابق، ي زاير وإميان إمساعيل عايز، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، سعد عل   -3
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غة الفصحى، وعليه ميكن القول  اكتسابه يف املدرسة وهي الل    ية مع ما يتم  غالبا لغة هجينة أو لغة عام  
يتعل  الل    أبن   البيت أو مع أقرانه هلا أتثري مباشر على تعل  غة اليت  الل  مها يف  ة.الفصحى يف املدرسغة  م 

                   
 : ماملعل   : 4

أمه  للمعل   العملي  ي  م  يف  الرت  ة كبرية  الز  بوي  ة  حجر  وهو  أي  ة  يف  وتسعى    اوية  تعليمي،  إصالح 
غة، م الل  اهنة يف جمال تعل  الت الر  حو  م ملسايرة الت  ر جديد للمعل  حنو تصو  ابلشأن الرتبوي  ة  اجلهات املعني  

ة  عليمي لبناء شخصي  أن الت  ش  يسعى القائمون على ال  لغاايت املرجوة من هذه اإلصالحات ولتحقيق ا
الت  وترى فيه املرشد واحملف    ماملعل   الن  عل  ز على  الل  ة على معل  احي  م لطلبته، ومن هذه  غة أن يكون على م 
   ة.ات من جتارب وتطبيقات عملي  ساني  مه الل  الع مبا تقد  اط  

الن  الض    ويف ظل    واالجتماعي  فسي  غوط  يعيشها  ة  اليت  يشهاملتعل  ة  واليت  العصرم  على   دها هذا 
جديد يظهر يف    صال وثيق مبصادر املعرفة، وأن يكون على دراية بكل  م أن يكون دائما على ات  املعل  

ق وختتلف يف  فة تت  غة العربي  ة والوسائل املساعدة لتعليم الل  رائق البيداغوجي  الط    عليم، إن  ة والت  بي  ميدان الرت  
لميذ  ن الت   يتمك  لغة، حىت    رف وغريها من خصائص كل  لص  من حيث القواعد وا  آن واحد يف تعليمهما 

الت   الوطني  من  لغته  بني  الل  مييز  وبني  األجنبي  ة  واملعل  غات  األخرى،  ومتطل  ة  أدوار  له  مهم  م  اجت  بات  اه ة 
رائق  ة، وأن تكون هذه الط  غوي  ر على مصادر تدريس املهارات الل  ة، وأن يتوف  غة العربي  تعليم أنشطة الل  

الد  مساي للمناهج  "رة  الد  راسية  املناهج  متنو  راسي  إذا كانت  حملتوايت  تعرض  املتعل  ة  مع  تسري  يف  عة  م 
الت   متك  مساره  ما  منها  فيتقن  فإن  عليمي  قدراته،  منه  الس    نه  على  احملتوى  هذا  واحللقات  توزيع  نوات 

وعلى هذا األساس يكمن دور    ،1ة " عليمي للمعارف العلمي  قل الت  م يف الن  ة مرهون بكفاية املعل  راسي  الد  
الد  املعل   املناهج  هذه  وفق  وخاص  راسي  م  املناهج  بناء  تغييبه يف  ميكن  وال  الل  ة،  وأنشطة  برامج  يف  غة  ة 

 ة . ة كانت أو االجتماعي  فسي  الن   غويةلميذ وعلى مجيع املستوايت الل  ة الت  ه األقرب لشخصي  ألن   ة؛العربي  

 
 .        41م، ص:  2009ه/1430 ،2، ط1أنطوان طعمة وآخرون، تعليمي ة اللغة العربية، بريوت، لبنان، ج  -1
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هبا  الط    إن  " يصيغ  اليت  للط  املعل  ريقة  املهام  حتد  ال  م  الد  ب،  هبا  د  يكون  أن  ميكن  اليت  رجة 
املعل  ال  الط   صاغ  فإذا  املبادرة،  على  وقادرين  ذاتيني  الط  ب  تدفع  حبيث  املهام  البحث ال  م  إىل  ب 

 .1ي ذاتيتهم وقدرهتم على املبادرة " هذا ينم   واالستقصاء وتكوين اآلراء، فإن  
جل   املعل  بوي  الرت    يرى  على  وملم  ني  عارفا  يكون  أن  بكيفي  م  الت  ا  وشروط  املعاصرةات    دريس 

الت  وأكد   الت  ت  احلقل  يف  املتعل  جارب  جعل  أن  فعلي  عليمي  شريكا  الت  م  يف  الص  ا  األدوار فاعل  من  في 
شر وإجيايب يف  رس، له أتثري مباة شرحه للد  م وحسن إلقائه وكيفي  م، ونشاط ومحاس املعل  اجلديدة للمعل  

ال، الذي يظهر محاسا واهتماما يف طريقة  شيط الفع  م الن  م ينجذبون إىل املعل  ألهن    نشاطهم؛  أدائهم ويف
حيح وال طق الص  ة ال يدرب األلسنة على الن  غة العربي  س الل  ا مدر  رس وأداء عمله، أم  تعليمه وشرحه للد  

س اجملد العريب، فمدر  ا إىل جانب ذلك يفتح القلوب على  ليمة فحسب، وإمن  األانمل على الكتابة الس  
به ابألجماد  ا ينبغي له أن يغين نفوس طال  ق، وإمن  عليم بفضاء ضي  ته مقتصرة على الت  ة ليست مهم  العربي  
 . 2ة العربي  

 غة نطقا سليما وفصيحاوينطق الل    ا هباته معتز  ا ملاد  ة حمب  م العربي   إذا كان معل  ى هذا إال  وال يتأت  
ال وجيتنب  الفصحى  يلتزم  العام  ل  وأن  أمي  غة  واهلجينة  فمدر  طال    امة  الل  به،  ابألنظمة س  اإلملام  عليه  غة 

الل    -ةبصفة عام  -غوية  الل   تتداخل مع  نود  اليت  اليت  أن عدم معرفته   غة  أن يعي  ينبغي  تعليمها، كما 
يذ  المته، حيث يواجه  العديد من الت  ي به يف غالب األحيان إىل الفشل يف مهم  هبذه املعطيات، يؤد  

تداخل لغات وهلجات يف اخلطاب اليومي، ومنه وجب تذليل هذه    ة يف ظل  غة العربي  م الل  صعوابت تعل  
 الميذ.غوية للت  ة الل  عليمي  عوابت الت  الص  
)الت  املتعل    :  5   للت  الل    إن    لميذ(: م  الوحيدة  الوسيلة  هي  األوىل يف حتصيل غة  الوسيلة  وهي  واصل، 

خار  أو  املدرسة  الت  املعارف يف  ومع  العلمي  غري  جها،  تغري  ات  املعاصرة  الد  ة  املناهج  معها    ة حىت  راسي  ت 
مني يف امليول   العلمي، ويفرتض من املنهاج احلديث مراعاة اختالف املتعل  غري  بات هذا الت  فق ومتطل  تت  

 
ا   -1 النظرية  منظور  من  والتدريس  التعلم  زيتون،  احلميد  عبد  زيتون، كمال  حسني  ط  حسن  الكتب،  عامل  ،  1لبنائية، 

 . 183م، ص: 2003ه/1423
  -   ينظر،جودة الركايب، طرق تدريس اللغة العربية ، مرجع سابق  ،ص :46. 2 
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وابلت  واالجت   واالستعدادات،  يوف  اهات  مم  ايل  عديدة  وأدوات  خمتلفة  طرقا  للكل  ر  يتيح  درجة  عل   ا  ى 
ب أن ال  قليدي، ما يتيح الفرصة للط  زا، على عكس ما هو كائن ابملنهج الت  دا متمي  ما جي  اختالفهم تعل  

تعل  يتعل   ذاتي  موا  االما  بعني  األخذ  مع  منهم،  بدافع  وميوالا  واحتياجاهتم  ظروفهم  حيث   مهتعتبار   ،
الرت  االجت    استمر   احلديث مرك  اه  الت  بوي  وتنمي  زا على  الرت    تهلميذ  بدأت  اجملتمع، وبذلك  إطار  ة يف بي  يف 

ة وما ينبغي  غة العربي  ني مبحتوى مناهج الل  غوي  الب واجملتمع، ومنه زاد اهتمام الل  توزيع اهتمامها على الط  
ة بينهم، وربط  غوي  ة الل  الفردي    ت قا الفرو ة، أو حىت  ة أو اجتماعي  م سواء نفسي  مراعاته من جوانب املتعل  

 م ومع جمتمعه. يط املتعل  املنهاج مبح
الل   تدريس  العربي  ختتلف طرق  االبتدائي  غة  املرحلة  الت  ة يف  املراحل  الال  عليمي  ة على  لعد  ة  ة  حقة، 

غة اليت مسعها يف حميطه سواء من أقرانه أو غوي الذي اكتسبه من أسرته، والل  ها العامل الل  أسباب أمه  
الت   إتقان  لفزيوني  القنوات  يرى  الل  ة، من هنا أصبح  أمام جناحهم، لكن  املدرسة عائقا  الفصحى يف  غة 

زه  ة متي  م وميتلك قدرات عقلي  عل  لميذ الذي لديه لغتان يكون ذا استعداد أكثر للت  الت    أن    ني بوي  أحد الرت  
غريه" معر  عن  الولد  يكون  لتعل  عندما  لغتنْي ضا  فإن  م  األوىل،  طفولته  منذ  أكثر  أو  يطو      فيه ذلك  ر 

تعلي مهم  مي  قدرات  وقوي  ة  الفكري  ة  القدرات  فيه  وتنمو  بسرعة؛ة،  الت    ألن    ة  هذه  من قني  مثل  حتمي  ة 
 . 1ة لديه " احنطاط القدرات املعرفي  

ماس    و   احلاجة  الل  إذا كانت  لتعليم  األجنبي  ة  املراحل  غات  يف  تدريسها  ميكن  مدارسنا،  يف  ة 
 ة. غة العربي  لل  م االميذ لتعل   ال حيدث عزوف ونفور للت  حقة حىت  الال  

 : ةغة العربي  يت اليت تواجه الل  حد  الت   :ااثلث
الل  الد    إن   الواقع  بتشخيص  قامت  اليت  أن  راسات  على  أمجعت  العريب  الوطن  يف  وضع   غوي 

تعليمي تأبزمة وحتد    ة مير  العربي   تعل    اه ايت كبرية، سواء  الت    يف ظل    ا مها واستخدامهأو  اليت قني  أرقى  ات 

 
، ص:  2013سليمان حممد موسلمال، أسرار التعليم والتعلم أسرار نفسية، أسرار اجتماعية، أسرار أسرية، دار املعرفة، اجلزائر،   -1

207. 



نشأتها ، الفصل األول                                                           اللغة ماهيتها   

83 
 

ال إليه  الل  عامل يف شىت  توصل  واجلانب  العصر،  اجملاالت يف هذا  والت  غوي انل حق    االهتمام    ر طو  ه من 
 ة املعاصرة . غوي  رات الل  طو  ة وغريها من الت  غوي  كاحلوسبة الل  

ة الفصحى سواء على غة العربي  ي ملا تشهده الل  ليس من احلكمة أن نكتفي إبعالن لواقعنا املرتد  
عل  أو  االجتماعي  الت  املستوى  املدرسي  املستوى  العريب  ى  العامل  يشهده  املزري  الواقع  وهذا  عليمي، 

موه   ء وما قد  ة، ولكن من احلكمة والواجب أن نظهر تكامل جهود العلماء األجال  واجلزائر بصفة خاص  
سيقد   الل    همونوما  أم  هلذه  اخلالدة،  تعليمي  غة  مستوى  على  العربي  الل  ة  ا  املناهج  غة  تكييف  ورغم  ة، 

وبطريقراسلد  ا ومستمر  ية  دائمة  ملتطل  ة  تستجيب  الت  ة كي  إال  بات  أهن  الميذ،  الت  ا    تعاين  هميش  الزالت 
 .ايت حد  وكثري من املشكالت والت  

يادة خذها أهلها كرمز للس  ة ومكانتها يف حياة الفرد، فهي اليت يت  غة العربي  ا مبكانة الل  وإمياان من  
 . بني األفراد واجلماعات  ةابطة القومي  واالنتماء، وهي الر  

الل   تعانيه  ما  املشكالت والت  وال خيفى على أحد  قو  حد  غة من  ممي  ايت رغم    ازاهتا وخصائصهة 
ايت يف هذا حد  ا تعاين من بعض الت   أهن  وح احملفوظ، إال  غات، وخلودها يف الل  زها عن سائر الل  اليت متي  

 1ايت كما يلي: حد  وقت مضى نورد بعض هذه الت   العصر أكثر من أي  
 . ا لغة صعبةة أبهن  : اعتقد كثري من أساتذة العربي  صعوبة الفصحى -
 الفصحى ال تصلح أن تكون لغة احلياة، فهي لغة جامدة.  -
 ثيها. ا ليست لغة حضارة، فهي تقتل اإلبداع واالبتكار لدى متحد  ة أبهن  غة العربي  اهتام الل   -
 ة بدل الفصحى. ي  عوة إىل العام  الد   -
 تيين. رف العريب ابحلرف الال  استبدال احل -
 ة يف اخلطاب الواحد.ي  ث بلغة ممتزجة فصحى وعام  حد  الت   ة الفصحى، أي  ازدواجي   -

 

 323، ص: ، اجلزائر2017، 9اللغة العربية والتحدايت املعاصرة، جملة الذاكرة، العدد، إبراهيمالدين خليل  ء حممد ضياينظر،  - 

 1 
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يشك    ولعل   وحب  ما  للفصحى  عائقا  الث  تعل    ل  العوملة  أفرزته  اليت  الواقع  ذلك  هو  ة  قافي  مها، 
 نرتنت.ة  واإلة عرب الفضاءات اإلعالمي  ة  وخاص  غوي  والل  

أن    شك  ا المم   تطو    فيه  اليوم من  أطفالنا  يعيشه  ذلك  رات ومستجد  ما  أوجد  ات مستحدثة، 
ة الفصحى غة العربي  لة يف الل  ة املتمث  ة والقومي  وابت الوطني   الفكري بني الث  قايف وحىت  غوي والث  االغرتاب الل  

 ميها وأبنائها. وبني متعل  
ة يف غة العربي  م وتعليم الل   تواجه تعل  ايت اليتحد  بنا مجيعا حنن الباحثني البحث عن الت    وحري  

العام    ظل   والت  ي  ظهور  الل  ات  ظل  هجني  ويف  االت    غوي،  الت  ثروة  إليها  كنولوجي  صاالت  انساق  اليت  ة 
   1ة ترجع يف جمملها إىل نوعني:غة العربي  ايت اليت تواجها الل  حد  الت   أطفالنا، ولعل  

ة، حيث وجدان من يدعو إىل  ة العربي  ة اليت تعيشها األم  ري  ل يف األزمة احلضا: تتمث  ةت داخلي  ي  حتد   -
ابلعام   واستبداهلا  الفصحى  هذه  احملكي  ي  هجر  ابلعام  ة  مزجها  أو  هبا،  الت  ي  ة  بدعوى  سهيل ات 

 ة بديال عنها.غات األجنبي  يسري، أو االعتماد على الل  والت  
خارجي  ي  حتد    - تتمث  ةت  الل  :  مزامحة  يف  األجنبي  ل  هلغات  والغز ة  األخرى ا،  األمم  من  الوافد  الفكري   و 

غوي يف بقاع قايف والل  ع الث  نو  عوب، والقضاء على الت  الش    ت ل يف العوملة اليت تريد ابتالع ثقافاواملتمث  
 العامل. 

 ميكننا مواجهتها، ومن بني  ت اليت تواجهها حىت  اي  حد  غة والت  لذا علينا أن نعرتف مبشكالت الل  
 : ة ما يليحصرها خرباء العربي   ت اليتاي  حد  الت  
 . حيحةغة الص  سي املواد األخرى ابستخدام الل  ة وغريهم من مدر  غة العربي  سي الل  عدم عناية مدر   -
 . ج القارئ املناسب واملواكب للعصرة ال خير غة العربي  منهج الل   -
 عليم.مرحلة من مراحل الت   عدم توافر قاموس لغوي حديث يف كل   -
 .غويعليم الل  ة يف تقومي الت  القياس املوضوعي   االفتقار إىل أدوات  -

 
  

www.alukah.net  1    .  حممد رفعت زجنري،شبكة  االلوكة، التحدايت اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث - 
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 . غةات احلديثة يف تعليم الل  قني  ة والت  عليمي  ة استخدام املعينات الت  قل   -
 .ةم القراءة للمبتدئني إىل دراسات علمي  افتقار تعل   -
 .1غة الفصيحة فل إىل الل  ة الط  ي  عليم من عام  الفجائي للت   لاالنتقا -

املشكالت  العربي    نروم اخلروج من  تواجه  واهت  اليت  وأهن  حج  امها ابلت  ة رغم وصفها  ا  ر واجلمود، 
للث   املتمث  صالي  ورة االت  غري مالئمة  الت    نرتنت وكل  لة يف شبكة اإلة  املعاصرة، إال  كنولوجي  الوسائط  ا   أهن  ة 

والن   نشرها  والعمل على  لغة خالدة،  أو  تبقى  بطر   ال، مث  طق هبا فصيحة بني ذويها  قة  ق مشو  تعليمها 
ا لغة  اريخ يشهد هلا أبهن  ا لغة إبداع وابتكار، والت  ألهن    ؛ت احلياةتطويرها يف مستواي    ا، مث  الميذ اثني  للت  

 علم وحضارة، بل هي العلم نفسه.  
 غات أجدى بتعليم جيد؟ الل    : أي  رابعا

العلماء ورجال الرت  عل  الت   العبي  م من املواضيع اليت تشغل ابل واهتمام  صور، ونظرا ملكانة  ة عرب 
الض  عل  الت   من  صار  وتعقيداته  عملي  م  تفسري  عن  البحث  الت  روري  حناول  عل  ة  أن  علينا  لزاما  وأصبح  م، 

قات  دريس والبحث عن املعو  وطرق الت     -ة الفصحىغة العربي  م الل  تعل  -م  عل  ة الت  جاهدين لتسهيل عملي  
العملي   هذه  تعيق  جي  اليت  تعليم  توفري  الت  د  ة، وضرورة  الد  جلميع  األطوار  هدفه  راسي  الميذ يف مجيع  ة، 

ما يف القدرات ارسني نتائج معرتف هبا، وميكن قياسها السي  ق مجيع الد  حيق  ة للجميع كي"وعي  حتسني الن  
 . 2ة القرائي  

اطقني هبا، ليس يف البلدان اليت  ة لغري الن  غة العربي  كما نشطت يف اآلونة األخرية برامج تعليم الل  
األقل  تقط العربي  نها  العربي  يات  البلدان  ويف  بل  فحسب،  تعد  ة  األجانب، كما  إليها  يفد  اليت  دت ة 

عليم وع من الت  ه ذلك الن  نا يف هذا كل  ة، وما يهم  عليم يف تعليم العربي  وع من الت  املدارس اليت تعىن هبذا الن  
 بعض  ليمي وال جيب تغافله، أن تتبىن  عوع الت  ني، وما ال يرضي يف هذا الن  الذي ميزج األجانب ابلوطني  

 
ال   -   1 عصر  يف  العربية  اللغة  بلبكاي،  مجال  العددينظر  املدونة،  جملة   ،" والتحدايت  الواقع   " سكيكدة  3عوملة            ر اجلزائ   –، 

 . 148ص :
، دليل املعلم لتحسني طرق التعليم يف مدارس الوطن العريب، بريوت  سحسني، وجمموعة من املؤلفني، تنويع التدري  كوثر   ينظر،    -2

 . 10م، ص:   2008لبنان،   –
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العام   الربامج  احملل  ي  هذه  الل  ي  ة  لتعليم  العربي  ة  برامج غة  إعداد  هذا  من  وأكثر  البلدان،  هذه  يف  بغريها  ة 
 .1ة  ي  غة العام  ة وابلل  ومناهج أبايدي عربي  

  م عل  اف الت  ق أهدغيري، كي حتق  عديل والت  دريس عرب سنوات كثرية إىل الت  قد خضعت طرق الت    و
 عليم. فوف األوىل من الت  ة وفروعها، خصوصا الص  غة العربي  ة الل  ة تعليمي  وخاص  

ة غة الفصحى يف املدرسة، بعدما طمست العربي  ة تدريس الل  ومن هنا سعى الباحثون عن كيفي  
الث   الفصل  يف  سنعرضها  اليت  الد  لألسباب  هذه  خالل  الت  اين  األسباب  سواء  أو  ارخيي  راسة،  ة 

الل  الستعماري  ا أو  عد  ة،  ظهرت  األسباب  وهلذه  املعاصرة،  اهلجينة  اجتاهات،  غات  دعاة ة  أوالها 
عوى اليت نسمعها  الد    ة يف ظل  ي  اه آخر يدعو إىل تدريسها ابلعام  عليم ابلفصحى، واجت  احملافظني على الت  

ة  ي يف عملي  ستوى العام  ة إىل إقحام املاعي  ة أكثر من شيء آخر، الد  من حني آلخر، وإن كانت إعالمي  
 2عليم.الت  

غة  ة أو املواد األخرى، فالل  غة العربي  ة الل  ة سواء تعليمي  ة األساسي  عليم املهم  اختيار طريقة الت    يعد  
 مني.الوسيلة الوحيدة اليت تنقل املعارف والعلوم للمتعل  

الل    إن   العربي  لتعليم وتدريس  متي  غة  املة مكانة ابرزة  تدريس  والعلوم األخرى، حيتاج زها عن  واد 
الت   الط  القائم على  للت  عليم إىل  املناسبة    ريقة اليت يعلم هبا كل  كيف يعلم، ما هي الط    عليم ومن مث  ريقة 

  ثلو  ة اليت حتفظها من الت  ريقة املناسبة لتعليم العربي  خنلص إىل الط    ؟ وراتهاه على حدا، وما هي مرب  اجت  
 ة. عليمها ألبنائنا يف املدارس االبتدائي  مها وت مع مراعاة سهولة تعل  

 دعاة الفصحى: : 1
ج له  ة تلك اإلشاعات وما ترو  ة بصفة خاص  بي  أي العام ورجال الرت  من القضااي اليت شغلت الر  

عليم االبتدائي  ة يف الت  ي  هجات العام  ابلل    عليم سيتم  الت    وسائل اإلعالم يف اآلونة األخرية، واليت مفادها أن  
 ه ميس  ه ال يقبل هذا املقرتح ألن  عب اجلزائري أن  ة الفصحى، ومعروف لدى الش  غة العربي  م ابلل  عل  لت  بدل ا

 
 / ps://www.ibnghazicenter.comية لتعليم العربية للناطقني بغريها، ينظر، مصطفى أمحد قنرب،العام  -  1
اجلزائرية،    -   2 املدرسة  يف  والفصحى  العامية  بني  اللغوي  التداخل  أزمة  برماد،  أمحد    اإلنسانية للدراسات    األكادميية ينظر، 

   -60ص:   2018، 19واالجتماعية، العدد 
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ماح ريقة وعدم الس  ة، وعدم إعداد املناهج هبذه الط  مات األم  ما من مقو  ميم ابعتبارها مقو  غة يف الص  الل  
ة؟ أم  غة العربي  جني يعيق طالقة ألسنتنا لل  ساؤل املطروح هل هذا اهلة، والت  ي  دريس ابلعام  مني ابلت  للمعل  

ة جتمع مشل أبنائها وطاقاهتم؟  ز ملدرسة جزائري  ة ومتي  هجات تكون إىل جانب الفصحى نقاط قو  هذه الل  
العام   ترسيم  تدين  ي  وهل  يف  سيساهم  االبتدائي  يف  األوىل  األقسام  يف  خاص  ات  أكثر  املستوى  مع    ة 

 ذ أم العكس من ذلك؟الميعف الذي يعاين منه الت  الض  
الل   اجملامع  ابدرت  الل  غوي  ومنه  إغناء  على  العمل  العربي  ة  بتعريبهاغة  اجلديدة  ابملصطلحات    ة 

ة، ومراجعة طرق  م العربي  ة يف تعل  ة العربي  واصل ومتكني األم  اس، وتسيري الت  غة بني الن  وتعمل على نشر الل  
 كتابتها وإمالئها وصرفها وحنوها.

ة ختتلف من منطقة إىل منطقة وال ميكن ي  العام    ألن     الفصحى؛ة حمل  ي  العام    حتل  األجدر أن ال  
ل ابملساس  ة وإبحلاح عدم تقب  ي  حماولة لدعاة العام   ضبط قواعدها، كما رفض املخلصون للغة القرآن أي  

ات  ي   العام  ة " أن تبين  ا لغة تواصل أفراد األم  ألهن    غة اهلجينة؛ ة أو الل  ي  غة الفصحى واستبداهلا ابلعام  ابلل  
الل   احملل  واستخدام  والت  ي  هجات  الكتابة  ميدان  األم  ة يف  أوصال  تقطيع  عامل يف  أكرب  ة  أليف سيكون 

 .1ة وعزل أبنائها عن بعضهم البعض"العربي  
الل   العربي  تعليم  مسؤولي  غة  الفصحى  ابخلربة ة  تصقل  ودراسة  علم  إىل  حيتاج  وعمل  عظيمة،  ة 
ة يف تعليم األطفال  بنة األساسي  ا الل  ألهن    ة األوىل ) االبتدائي (؛عليمي  ة يف املراحل الت  ؤولي  وتزداد هذه املس 

ة  عليمي  ة الت  وعلى القائمني ابلعملي    حقة، ، وترتكز عليها املراحل الال  -القراءة والكتابة-ات اللغة  أساسي  
ابلن   الن  ظراي  األخذ  ومسايرة  القدمية  وحماو ظراي  ت  املعاصرة،  عم  ت  البحث  ال  لة  ما  وترك  منها  يصلح  ا 

يتأت   ال  وهذا  منه،  إال  فائدة  املعل  ى  إبعداد  وكيفي    مم  م  وغريها  املناهج  إعداد  العملي  ة  الت  ا خيدم    ة عليمي  ة 
فون عليها دة، ويتعر  ة متعد  ة إىل أمناط لغوي  نوات األوىل من املرحلة االبتدائي  مون يف الس  ض املتعل  ويتعر  

 
 .15لباحث يف الصواب اللغوي، دار الكتب، الكويت، ص:أمحد خمتار عمر، العربية الصحيحة دليل ا -1
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عبري، وسنعرض فيما يلي خطوات هذه اشرة كورودها ضمن أانشيد والقراءة والكتابة والت  بصورة غري مب
 1األمناط:

 . مطلبة هذا الن  ات ليألف الط  ر ذلك مر  الميذ، ويكر  غوي ليستمع إليه الت  مط الل  م الن  يقرأ املعل  -أ
 غوي وحيدون به. مط الل  لبة الن  د الط  يرد   -ب 
 م اهتمامهم إليه. ه املعل  وي ضمن قراءاهتم مجل الدرس ويوج  غمط الل  لبة الن  يقرأ الط   -ج
 م.غوي إبشراف املعل  مط الل  لبة  الن  يكتب الط    -د
اقات متشاهبة ابجلمل اليت  لبة أن أيتوا أبمناط مشاهبة ملا قرؤوه أو كتبوه يف سيم من الط  يطلب املعل    -ه

 ."قرؤوها
الرت    الل    ون على أن  بوي  جيمع  الل  غتعليم قواعد  لتقومي    سان، وليس غاية يف حد  ة حنوها وصرفها وسيلة 

الميذ، بل ال  ة عند الت  غوي  المة الل  حو وحده ال يكفي لتحقيق الس  الن    فقون على أن  م يت  ذاهتا، كما أهن  
رحلة  ة يف املربة واملران كالما وكتابة، وخباص  احلة وكثرة الد  ة الص  غوي  من األخذ بعني االعتبار البنية الل    بد  

والت  االبتدائي   والكتابة  القراءة  أهداف  حتقيق  إىل  األمناط  هذه  ترمي  حيث  من غري  ة،  املطلوب  لذا   ،
املدرسي   والوسائل  الكتب  الت    ةمهندسي  األمناط  على  الكتاب  حمتوى  يشتمل  "الي  أن  الكلمة  ة  أقسام 

الفعلي  الث   واجلملة  فعل، حرف  اسم،  واالمسي  الثة:  الش  ة  الل  ائة، واألمناط  ب عج  ة، كالت  غوي  عة يف حياهتم 
 :، وافرتق أهل االختصاص إىل قسمني2" داء، وأمساء اإلشارةواالستفهام والن  

  ة غوية يف املرحلة االبتدائي  نة لتدريس القواعد الل  ه ال ضرورة إلفراد حصص معي  ني أن  يرى بعض املرب    -أ
أصحاب   الميذ، وحيتج  قليد يف تقومي ألسنة الت  الت  دريب واملران واالعتماد على احملاكاة و ا يكفي الت  وإمن  

ه فل تعتمد على احملاكاة يف بداية مراحل منو  طبيعة الط    :لة منهامن األد    مبجموعةأي ملوقفهم   هذا الر  
العرب مهروا يف لغتهم دون معرفتهم    غة نشأت قبل صياغة القواعد، ويستشهدون أبن  الل    غوي، وأن  الل  

 
، عمان، األردن،  1ابسم علي حوامدة وشاهر ذيب أبو شريخ، تعليم اللغة العربية، للصفوف الثالثة األوىل النظرية والتطبيق، ط  -1

 .  154م، ص :2005دار جرير الشر والتوزيع، 
بني    -2 العربية  اللغة  تدريس  أساليب  زايد،  خليل  األردن،  فهد  عمان،  والتوزيع،  للنشر  العلمية  اليازوري  دار  والصعوبة،  املهارة 

 ، . 162م، ص: 2006
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الض   الل  هذه  وأن  غوي  وابط  الل    ة،  حفظ  يف  اجلدوى  قليلة  رأيهم  يف  أن  القواعد  اخلطأ، كما  من    سان 
 .1عبري الوظيفي واإلبداعينهم من الت  حفظها ال ميك  

أن   يرى  الل    وفريق  قواعد  تدريس  العربي  ضرورة  مفر  غة  ال  أمر  عنه ة  االستغناء  ميكن  وال  منه     
 2ويستندون يف رأيهم إىل ما يلي:

ة غة العربي   يف دروس الل  رة حىت  ل ليست متوف  ألساليب الفصيحة اليت يريدها الفريق األو  احملاكاة ل  إن   -
 ة وظهور هلجات خمتلفة.ي  ي العام  نفسها، وذلك لتفش  

حليل، واملوازنة بني املتآلف  ة املالحظة واالستنتاج والت  الميذ على دق  تدريس القواعد يذكي قدرة الت   -
 اكيب واملختلف.من الرت  

 فكري.ة الت  دهم على دق  استخدام القياس املنطقي، وتعو   م العقل، والميذ على حتك  ب الت  تدري -
 حيحة.أسسا مضبوطة للمحاكاة الص   -كرار واملرانمع الت  -لميذ  القواعد يف نفس الت  تبين   -
الر   - اهلدف  الل  لقد كان  األنظمة  وضع  من  األم  غوي  ئيس  ألسنة  هو  قدميا  املضبوطة  العربي  ة  بعدة    ة 

 غوي.بع الل  اختالطهم ابألعاجم، وفساد الط  
ة وتشجيع الكتابة هبا قد أخذت أبعادا واسعة يف هذا  ي  فكرة استغالل العام    ومن املؤسف أن  

فني املعاصرين، وانتهاء مبمارسة الكتابة هبا على نطاق  اب واملثق  عاية هلا من قبل الكت  العصر، بدءا ابلد  
والقصيدة   املسرح  يف  الل  ، كم3واسع  بعض  أخذت  الل    ،هجات ا  العربي  بل  البالد  يف  اهلجينة  ة  غات 

ة  غوي  فتات وغريها من هذه األمناط الل  ات )كاإلشهار، والال  ة الفضائي  ة وخاص  لفزيوني  ر الربامج الت  تتصد  
 (. املعاصرة

 
 . 164ينظر، فهد خليل زايد، مرجع سابق، ص: -1
 . 165، ص: املرجع نفسه    -2

 . 39ص :  ، مرجع سابق،ينظر، رجاء وحيد دريدي، املصطلح العلمي يف اللغة العربية   -  3
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اعرتفو  املستشرقني  العلماء  من  العربي    اكثري  )أبصالة  البلجيكي  بينهم  من  ومرونتها،  جورج ة 
أن  سارتون العربي  الل    (   الن  غة  إجهاد  العبث  فمن  وأوضحها،  وأيسرها  العامل  لغات  أغىن  من  فس يف  ة 

 .1ابتكار طريقة جديدة لتيسري اليسري وتوضيح الواضح  
ات من جهة، ودعاة الكتابة  ي  و يُرجع الكثري من الباحثني لضعف الفصحى إىل انتشار العام  

 غة الفصحى. قواعد اليت تضبط الل  ا نتج عنه ترك ال ة، مم  ي  ابلعام  
 دعاة العامية: : 2

مراحل    تدريسا وتعليما يف كل  ة غة العربي  ة الل   يف حقل تعليمي  شغلنيمني واملناعتقد كثري من املعل  
الكت  الت   ومن كبار  لالستيعاأهن    -أمثال طه حسني-اب يف مصرعليم،  لغة صعبة وعسرية  والفهم   ب ا 

عاء جبهارة  عوة واالد  ة انتقلوا إىل مرحلة أخرى من الد  غة العربي  وا صعوبة الل  دلدى األطفال، وبعدما أك  
 .2لغة  ا أصعب من أي  عوبة، بل زعموا أهن  ة شديدة الص  العربي   ة ابلفصحى، وزعموا أن  ي  استبدال العام  

وهي     ةاجع الكبري يف العقود األخري ي إىل رصد مظاهر الرت  ة الفصحى يؤد  ل واقع العربي  أتم    إن  
حدي اخلارجي فحسب، بل تعاين أيضا من قصور أبنائها وتقصريهم حنوها، ال يف ليست عرضة للت  

 عليمي الذي يعد  بوي والت  ة واالستعمال يف اخلطاب واإلبداع فقط، بل حىت يف اجملال الرت  اجملاالت العام  
الط   الفصحى كأي  3بيعي جماهلا  وتعامل  تدريس ،  طرائق  حيث  من  أخرى،  لغة  وكيفي  ة  تلقينها  ها  ة 

الل   تيسري  البعض  ويرى  ليتعل  وتعليمها،  الن  غة  االستقالل... اس كل  مها  ولغة  الوطن  لغة  ابعتبارها         هم 
مس وال يعرفها رة اليت ال ترى الش  غة املخد  " أهي الل  مها ونستعملهالغة ميكن أن نتعل    ويتساءل عن أي  

ة تسعد أبناءها ح، نريد لغة سخي  ح واملال  لغة يفهمها الفال    اب... نريد اقها املعدودين من الكت  غري عش  
الت   بني  جتمع  لغة  نريد  حساب،  بغري  "مجيعا  واجلربوت  االجت    ،4واضع  هذا  أصحاب  يرى  اه  حيث 

 
 . 48اير، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص: ينظر، سعد علي ز  -  1
  .323ص : عاصرة،مرجع سابق ،ينظر، حممد ضياء الدين خليل إبراهيم اللغة العربية والتحدايت امل    -  2
 

جملة اتريخ العلوم،  ،    اجملتمعيف ظل التعدد اللهجي  يف  ينظر، عمر بلعباسي، تعليمية اللغة العربية وأثرها يف تعلم الطفل اجلزائري    -3
 86:،ص : 4العدد: 

 . 47:  م، ص 1990ينظر، زكي مبارك، اللغة والدين والتقاليد، دار هالل، مصر،   - 4
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الل   بني كل  بتيسري  تفاهم  لغة  تصبح  الت    غة كي  ويفهمها  الواحد،  الوطن  هيبتها  أبناء  عنه  وترفع  لميذ 
 مها.نفر من تعل  وقواعدها، فيصبح ال ي

حىت   أو  اإلعالم،  مستوى  على  ولو  معركة  الش  هناك  وبعض  األطراف  بعض  من  يف  عوبي    ني 
ة حتت لواء الفصحى، وهي اليت أفرزت  ة العربي  ة، بقصد القضاء على وحدة األم  إحدى البالد العربي  

ات، كذلك حنن  ي  العام  عبري من  الفصحى أطوع يف الت    ة احلداثة، وهي معركة خاسرة، فقد ثبت أن  نظري  
دريس  عوة إىل الت  ، إضافة إىل الد  1ة  ي  لسنا يف حاجة إىل لغة  اثلثة كحلقة وسطى بني الفصحى والعام  

الفصحى، وابلت  لني طرحهم بعدم صالحي  را من بعض األطراف، معل  ابلفصحى لقي تذم   ك يف شك  ة 
ة ، كما  انصرفت اجلماهري العربي  2ة  يومي    ة، واستحالة أن تكون لغةاهتا، ووصفها بعدم الواقعي  إمكاني  

" لغتهم،  عن  عام  العريضة  من  ألفوه  مبا  هذا  ي  وقنعوا  وأصبح  خمتلفة،  ورطاانت  هلجات  ذات  ات 
غة أو حماولة العودة إليها حفاظا عليها، وأتكيدا  روا يف مشكالت هذه الل  االنصراف عادة هلم، ومل يفك  

 .3لوحدهتم " 
الد   الل  خل  ة والت  ي  لعام  عوة إىل اهكذا قامت  غات اهلجينة حيث قال  ي عن الفصيحة وانتشرت 

الل   إلغاء  بعد  القساوسة يف زجنبار  العربي  أحد  القائمة فيها :"غة  العربي  الل    إن  ة  ة مل تعد مستعملة يف غة 
هو واضح  ة فكيف تريدوهنا تبقى يف زجنبار؟ وهو يشري كما  ة يف قلب اجلزيرة العربي  ة البلدان العربي  غالبي  

 .4ا إىل استحكامها ومزامحتها للفصيحة " ة فحسب، وإمن  ي  ليس إىل انتشار العام  
  ا أكثر سهولة ة أهن  غة  الفصحى حبج  الل    ة حمل  ي  من ينادي يف يومنا هذا بضرورة إحالل العام  

ان "ضمن  الذي يقول يف مقال له بعنو   ةعز    دروزةواصل، ومن هؤالء  صال والت  ة االت  ط عملي  ا تبس  وأهن  
فاهم  للت    -من حيث األصل-غة هي  الل    وال يرد اعرتاض على هذا أبن  ة "هضة العربي  قضااي وحوارات الن  

 

  - أنور اجلندي، اللغة العربية يف مواجهة اللغات األجنبية، دار االعتصام، مصر 1988  ، ص:  171
اج اللغوي يف اللغة العربية، مكتبة امللك فهد، الرايض العربية السعودية،  ينظر، عبدا لرمحان بن حممد العقود، االزدو  - 2

 . 58م، ص: 1،1997ط

 . 14، ص: 1999كمال بشر، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم،دار الغريب، القاهرة،   -3
 . 51/52،   ص: مرجع سابق عبد الرمحن بن حممد القعود، االزدواج اللغوي يف اللغة العربية،  -4
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ة وافية ابلغاية، وال ضرورة لالحتفاظ  ي  غة العام  الل    رق وأسهلها، وأن  عبري عن األفكار من أقرب الط  والت  
ارسني احملدثني من أبناء  بعض الد  وقد تبىن    ،1الميذة يف تعليمها للت  بلغة فصحى معها، وحتمل املشق  

ه ال  غة (، حيث يرى أن  ة مثل هذه اآلراء، ومن بينها رأي إبراهيم أنيس يف كتابه )من أسرار الل  العربي  
العربي  ، وهي اهت  2ة يف املعىن  أثر للحركات اإلعرابي   ل ة من اجليل األو  امات خطرية متس جهود علماء 

 غة اخلالدة.صانوا هذه الل  نوا و الذين اعتنوا ودو  
عليم ة يف بداية الت  ي  تعرف دول املغرب العريب يف اآلونة األخرية جدال واسعا حول إدراج العام  

يت: هل ترون ؤال كاآلات ابملغرب، وكان الس  ساني  اش أستاذ الل  د احلن  االبتدائي، سؤال طرح على حمم  
ة يف دول  بوي  ة الرت  ة يف العملي  ي  ؤال إدراج العام  الس     ؟ يقصد من3ا وبيداغوجيا  سة علمي  الفكرة مؤس    أن  

اجلزائر،   ومنها  العريب  الت  فأجاب:  املغرب  عند  خماطر كثرية  الت  خل  هناك  يف  الفصحى  عن  عليم ي 
العام   لصاحل  واهلُ ي  االبتدائي  البيداغوجيا  مستوى  على  عام  وي  ة  بشكل  الظ  ة  وهذه  جمر  ،  ليست  د  اهرة 
ش تدمري  بل  للهُ خماطرة،  العربي  وي  امل  اإلسالمي  ة  تتخل  ة  أن  معىن  وما  جتمعك ة،  اليت  لغتك  عن  ى 

 .  4ة، واالنزواء وراء هلجة غري قادرة على مساعدتك على اجتياز حدود بلدكبشعوب املغريب كاف  
غة وع من الربامج ال يعرفون خطورة ما يفعلون على الل  وإذا كان هؤالء القائمون على هذا الن  

جناية    مني أنفسهم، إن  املتعل    مدى ما ارتكبه هؤالء يف حق    اث، مث  الرت    نيع يف حق  رمهم الش  وأهلها، وج
 .5ات، وضرب قواعد الفصحى ي  هؤالء ال تغتفر، حيث يعملون على تقعيد العام  

 ة (ما يلي:ي  عوات املزعومة ) دعاة العام  ل على الد  وميكن أن نسج  

 
العدد  ينظر،    -   1 سالمتها،  هتدد  اليت  العامية  مواجهة  يف  الفصحى  العربية  اللغة  رزوق،  بن  سامية  اللغة  46ينظر،  جملة   ،

 .441، اجلزائر، ص : 2019العربية،

،  10العدد  اللغة وأثرها يف جتذير اهلوية العربية واإلسالمية يف عصر العوملة، جملة مقاليد،  ،وحسني حممد  ابسم يونس البديرات     -   2
 . 41م،  ص، 2016األردن، 

-08-22بتاريخ  oukline .com echorينظر، عبد احلميد  عثماين، الدعوة إىل العامية ابطلة علميا وبيداغوجيا،    - 3
2015 

 .  ينظر : املرجع نفسه  - 4

 . مرجع سابق ، مصطفى أمحد قنربينظر،   -  5
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 ة.غة العربي  بداية القضاء على الل  أريد هبا ابطل، لتكون   هي كلمات حق   -

للعربي   - خدمة  واملسلمني  العرب  علماء  جهود  الفئة  هذه  األم    ألن    ة؛ تناست  دستور  يفهم  ة  هبا 
 وتعاليم دينها. 

الفئة أمه   - الر  ي  أغفلت هذه  العقلي  ة اإلعراب وقيمته يف حفظ  ة بني األجيال احلاضرة  ة واألدبي  وابط 
 .1واألجيال البعيدة  

أمإن   توج  نا  الرت  ام  إىل  الل  ه مدروس يسعى  العام  كيز على  القضاء ة، وحنو خط  ي  غة  إىل  ة هتدف 
ا  ات وإمن  ي  ة من هنا وهناك، حنن لسنا ضد العام  يارات العاملي  ة، وهذا ما تسعى إليه الت  غة العربي  على الل  

العام  الن    ضد   تريد توسيع نطاق  اليت  الل  تعل    ة وتعميمها وتعليمها، وليس عيبا ي  وااي  غات وإتقاهنا، بل  م 
غات، األمر حيتاج من  د هذه الل  تعد    ة يف ظل  غة العربي  مها، لكن ليس على حساب الل  مجيل أن نتعل  

ي ملثل  صد  ة من أجل الت  ة الوقوف وقفة جاد  غة العربي  بوي والقائمني على الل  أن الرت  مجيع املعنيني يف الش  
 والباطن أخطر.  هذه املناهج وما تدعو إليه ظاهراي  

 ة، والعوملة ي  و  قافة، واهله غة وعالقتها ابلث  : الل  الثاملبحث الث  

 :  قافةغة والث  : الل  الأو  

 :قافةتعريف الث   : 1
 : :    أ  املشتق  لغة  واملصادر  األفعال  األوائل  العرب  ثقف عرف  "جذر  من  أخذت ة  واليت   "

  التثقيف تقومي االعوجاج " بذلك تشتق  الوا :م، وقعل  دالالهتا عندهم " مبعىن احلذق والفهم وسرعة الت  
  أصبح حاذقا فطنا، مبعىن انكب    أي    ،خصثقف الش    فة من الفعل " ثقف، يثقف، ثقافة ، قاكلمة الث  

 .2 ثقف  على املطالعة حىت  
العادات   ين،غة، الد  : الل  د مفهومها ومنهاقافة اليت حتد  انت الث  نظرا للعدد الكبري ملكو  : اصطالحا  ب :

ابقة قاليد، أصبح حتديد املفهوم غري دقيق، نظرا لطبيعة املصطلح وعالقته ببعض املصطلحات الس  الت  و 
 

 . 42ابسم يونس البديرات، مرجع سابق، ص: -  1
 . 3م، ص :   2017، حسام الدين فياض، الثقافة واللغة  حنو علم اجتماع تنويري، ينظر  - 2
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   هبا اإلنسان ميزة اختص    م  قافة أهة عالقة تالحم وتكامل، فالث  ي  وِ قافة واهلُ غة والث  كر، فالعالقة بني الل  الذ  
احلي  متي   الكائنات  من  غريه  عن  الث  زه  وختتلف  جمتة،  من  عصر مقافة  إىل  عصر  ومن  آخر  إىل  ع 

 . 1شا "ان أو متوح  ة ألي  شعب سواء كان متمد  ة واالجتماعي  ي  جمموعة القيم املاد  وهي"
ا يستحضر جممل قافة يف معجم علم االجتماع واملصطلحات املرتبطة به تعريفا مشولي  ف الث  وتعر  

اسم ة، فهي"لوكي  ة والس  هني  ة والذ  ي  اهتا املاد  قافة وأتسيس منتوجها وفعل الث    قافة وة الث  القرائن اليت هي ماد  
موز؛ ألن االسم يطلق نقلها عن طريق الر    ا واليت يتم  ة املكتسبة اجتماعي  لوكي  ماذج الس  مجاعي جلميع الن  

 . 2غة  ة مبا يف ذلك الل  زة للجماعات البشري  جنازات املمي  على مجيع اإل
عي إليه عن عمد، فهي نتاج مناشط ال ميكننا الس  يء الوحيد الذي  هي الش  "افها آخر أبهن  ويعر  

 .3منشط منها كغاية يف نفسه    على قدر من االنسجام، يزاول كل  شىت  
الت   الس  من خالل  أبن  عريفات  القول  ميكن  يتضم    قافة كل  الث    ابقة  وجماالهتا  متكامل  املعرفة  ن 

واألدبي  العلمي   الد  ة  والواجة، واالعتقاد  والفن  واحلقوق  والت  يين  والعادات  ما    قاليد، وكل  بات واألخالق 
 ر. أث  أثري والت  اكتسبه اإلنسان بوصفه فردا يف اجملتمع عن طريق الت  

 : أثر الل غة على الث قافة  : 2    
الل      من  تتجس  انطالقا  طريقها  وعن  اكتماال  األكثر  املظهر  ابعتبارها  الث    د كل  غة  قافة مظاهر 

و   ألي   اجملتمعات،  من  الل  جمتمع  الل  ساني  يطلق  علم  أو  ابألنثروبولوجيا،  العالقة  هذه  عن  غة  ون 
 عن  غة تعرب  غة ابجملتمع، فالل  غة، فهو يدرس عالقة الل  األنثروبولوجي، الذي هو فرع من فروع علم الل  

 قافة، وهي جزء منها يف نفس الوقت.مظاهر الث   كل  
اخلاص    لكل   ثقافته  اجمتمع  وثيق بني  ارتباط  فهناك  ثقافة، وال لل  ة،  لغة بدون  والثقافة، فال  غة 

ِمنۡ  يقول هللا تعاىل:  داخل بينهما،ا الت  ضح جلي  وجود ثقافة بدون لغة، ويت   ِتهِ   و  اي َٰ ۡلق     ۦء  تِ خ  و َٰ   ٱلسَّم َٰ

 
 . 18حسام الدين فياض، املرجع نفسه، ص:  -1
مراجعة    -2 املتداولة،  الثقافية  للمفاهيم  توثيقية  إضاءة  الثقايف،  والنقد  الثقافية  الدراسات  مصطلحات  دليل  اخلليل،  مسري  ينظر، 

 .  78:  لكتب العلمية،  صوتعليق مسري الشيخ، دار ا 
   - ت.س .أليوت، ترمجة : شكري حممد عياد، مالحظات حنو تعريف الثقافة، مكتبة األسرة،  مصر،  2001، ص: 27-  3 
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ف  و    ٱۡۡل ۡرِض و   ِلِمين     ٱۡخِتل َٰ ۡلع َٰ ل ِ ٖت  ٓي َٰ ۡل  ِلك   ذ َٰ فِي  إِنَّ  ِنك ۡمۚۡ  أ ۡلو َٰ و  على    ل  تد،  ٢٢1أ ۡلِسن ِتك ۡم  الكرمية  اآلية 
غات، تستعمل كلمة لسان مرادف لكلمة لغة على سبيل املثال اختالف البشر يف األلسنة يعين: الل  

فهؤالء   غةطق يف الل  أعضاء الن    سان أحد أهم  ة، ابعتبار الل  غة العربي  سان العريب داللة على الل  يقولون الل  
العرب،   لغة أخرى، وهؤال  جموهؤالء ترت بلغة    الء حبشة، وهؤالء هنود ء كرج، وهؤالء فرنج، وهؤ هلم 

ومن   2 هللا تعاىل من اختالف لغات بين آدم ا ال يعرفه إال  وهؤالء عجم، وهؤالء أكراد، إىل غري ذلك مم  
   اس البشر خيتلفون يف لغاهتم وتواصلهم وهلجاهتم، وهذه حقيقة اثبتة منذ القدمي بني الن    مات أن  املسل  

حىت   قائمة  تزال  الت  وال  عصر  يف  والت    الت  واصل  وهوقارب  الت    -شك  ال-كنولوجي،  مظاهر  ع نو  من 
واصل بينه  عن أفكاره ومشاعره، وينتج ثقافة وأداب حلصول الت  اإلنسان يعرب    إذ أن    العظيمة بني البشر،

إال   األلسنة  اختالف  وما  اآلخرين،  الث  وبني  اختالف  على  دليل  وتعد    فالص  قافات  الدها،  بني  غة ل  لة 
عت احلضارات، واختالف األلسنة ليس دعوة من هللا  قافات تنو  قافة صلة وثيقة، وإذا اختلفت الث  والث  

 .فاهمقارب والت  عارف والت  ا هي دعوة للت  ، إمن  3غوي واحلضاريفريق الل  إىل الت  
ة  عد    ه وتداخله معانهتا، نظرا لشساعة املوضوع وتشعب  قافة ومكو  ليس عرضنا هاهنا ملفهوم الث  

إمن   الث  حقول،  زاوية عالقة  املوضوع من  تناول  ابلل  ا سنحاول  الل    ألن    غة،قافة  قضي  مشكلة  وطني  غة  ة  ة 
قافة فهي  ئيسي للث  ل والر  ن األو  غة املكو  الل    إذ تعد   قافة، انت الث  ان من مكو  ة ابمتياز، ابعتبارها مكو  وقومي  

األم   وهنايتها،حياة  بدايتها  وهي  أي  غالل    ألن    ة،  يف  جمر    ة  ليست  للت  جمتمع  وكلمات  ألفاظ  فاهم د 
فالعالقة بني    ، إذا4ة  ة واجتماعي  ة ونفسي  انت عقلي  ها وعاء حيوي مكو  واصل بني أفراد اجملتمع، ولكن  والت  
   جمتمع ة أي  اال يف حتقيق بقاء واستمراري  غوي عنصرا فع  ن الل  املكو    قافة عالقة متينة، لذا يعد  غة والث  الل  
عف  ة بلغتها، فالض  عوب القوي  ك األمم والش  قافة متس  غة والث  د مدى االرتباط الوثيق بني الل  ما يؤك    ل  ولع

 
 . 22سورة الروم، اآلية:  -  1
م، ص  2002  لبنان،  –،بريوت  1، ط  3أيب الفداء بن كثري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر للطباعة والنشر،ج    -  2

 :1433 .   .... 
الرابط    -  3 األمان،  دار  العوملة،  عصر  يف  احلداثة  ورهاانت  اهلوية  أزمة  عن  عريسة،  بن  الدين  نصر  ط  –ينظر،  ،  1املغرب،  

 . 19، ص: 2012
  -- ينظر، عودة موسى، اهلوية الثقافية اجلزائرية وحتدايت العوملة، جملة املعيار، العدد13، اجلزائر، 2016، ص: 101 . 4 
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العام  الل   يؤد    غوي  الفصحى  عن  الذ  واالبتعاد  إىل  شخصي  ي  يف  عام  وابن  األفراد  بصفة ة  وأطفالنا  ة 
الث  وي  ة، ومنه إىل فقد اهلُ خاص   ة  الكلمات األجنبي    إن  ين "األخالق والد  اخرة ابلقيم و ة اجمليدة والز  قافي  ة 

، ال تغزو األلسنة أبلفاظها ورطانتها فحسب، بل  غة األم  ل يف ضعف لل  وغ  الوافدة اليت جتد فرصتها للت  
الث   برصيدها  وحتتل  تدخل  واترخيها،  ومبادئها  وإحياءاهتا  مدلوالهتا  معها  وتصطحب  مواقع    قايف،  هبا 

والت  للس   الن  يطرة  وبسط  الن  فأثري  واستعمار  والعقول"  وذ  الر  1فوس  هذه  من  وانطالقا  فإن  ،  روافد    ؤية 
ه جيب عدم ترك اجملال   أن  ة، إال  قافة العاملي  ات للث  جيابي  ب ونكران لبعض اإلة وبدون تعص  قافي  العوملة الث  
الث   األجنيب حىت  للغزو  من  قايف  يستلب  ال  وثقافتنا،  لغتنا  أطفالنا  ومن  لساالل    ألن    ا  اهلُ غة  حال  ة  وي  ن 

 ة واالنتماء. قافة والوطني  والث  
الل    إن   الل  الوضع  إليه  آلت  الذي  العربي  غوي  وحىت  غة  مدارسنا  يف  الفصحى  اجلامعات  ة  يف   

الرت   من  حبالة  والض  د  يوصف  الرت  ي  شؤون  على  القائمني  على  وينبغي  والت  بي  عف،  وابألحرى ة  عليم 
غوي اجلارف عرب الوسائط  حف الل  ي للز  صد  بواجبهم للت    اة أن يقومو غة العربي  هوض ابلل  القائمني على الن  

الل  اإلعالمي   املشكالت  من  وغريها  العام  غوي  ة،  والل  ي  ة كاستعمال  العربي  ات  استبدال  أو  اهلجني،  ة  غة 
لى  مني للحفاظ عة وإعداد املعل  راسي  لهم مباشرا يف بناء املناهج الد  ة، وأن يكون تدخ  غات األجنبي  ابلل  

 وائب املستحدثة. ة من هذه الش  سالمة العربي  

 ة: وي  غة واهله الل   ا:اثني  

 ة: وي  تعريف اهله  : 1
: :    أ  املنظور :جلغة  البن  العرب  لسان  اهلوي  اء يف  وقيل  ه وة  تصغري  املهواة  ُهويَّة :  بعيدة  بئر  ة 

 .  2اب وعرشها سقفها املغ مى عليها الرت  

 

، ص:  مرجع سابقوية العربية واإلسالمية يف عصر العوملة، ير اهل ابسم يونس البديرات وحسني حممد، اللغة وأثرها يف جتذ -  - 1 
36. 

م، ص:  2005، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  1، حتقيق وتعليق: عامر أمحد حيدر، ط8ابن املنظور، لسان العرب، ج  -2
793. 
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الن    ا احلقيقةفها اجلرجاين على أهن  ويعر   املشتملة على احلقائق اشتمال  الش  املطلقة  جرة يف واة على 
 . 1الغيب 

 : الس    :اصطالحا  ب  عبد  املسد  عرفها  أبهن  الم  اإلنسان    حق  ا:"ي  يكتسبها  االنتماء  حقوق  من 
ا يف ه فيه مادام قائما على شأنه حريصا على صونه متفاني  يستبقي حق    ة إذا آمن به، مث  ة اتم  بشرعي  

أليكس مكشيللي:فهويعر    2به"   حاالصطال الفرنسي  املفكر  املاد  "إهن  ا  للمعطيات  ة  ي  ا منظومة متكاملة 
تنطوي على نسق من عملي  ة واالجتماعي  ة واملعنوي  فسي  والن   اليت  الت  ة  املعريف، وتتمي  ات  ز بوحدهتا  كامل 

وهي عبارة  عور هبا، "والش    ةوَّ ة اإلحساس ابهلُ ي  ة اليت تنطوي على خاص  اخلي  وح الد  د يف الر  اليت تتجس  
العناصر املاد  عن  مرك   الت  ة املصف  اتي  ة والذ  ة  واالجتماعي  ة واملرجعي  ي  ب من  فاعل  اة اليت تسمح بتعريف 

 .3االجتماعي" 
ته ومولده وعمله، وتسم ى أيضا البطاقة ة: الذ ات وبطاقة يثبت هبا اسم الش خص وجنسي  وي  واهلُ 

 . 5ات يء من حيث متي زه عن غريه وتسم ى أيضا وحدة الذ  قيقة الش  وهي تعين كذلك ح ،4ة خصي  الش  
زا ممي  ة اليت جتعله  "خص املطلقة املشتملة على صفاته اجلوهري  نة من خصائص الش  ة مكو  وي  فاهلُ 
 .6ورة اليت حيملها يف نفسه عن نفسه"د الص  اته، وحيد  ته وخصوصي  زا يكسبه فرداني  عن غريه متي  
متث  الل   هُ غة  الش  ي  وِ ل  أي  ة  وعنوان  والل  أم    عوب  الن  ة،  هبوي  سان  إنساني  اهلوي    تها، وألن  اطق  ة  ة مسة 

  ة ة، وفقد اهلوي  خصي  ا إىل ذوابن الش  ي تدرجيي  غوي يؤد  عف الل  الض    زه عن غريه من املخلوقات، فإن  متي  
 اطقة هبا. ة الن  ة لألم  غة قو  ة الل  كما لقو  

 
 .  278م، ص: 1985الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات، د ط، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان، علي بن حممد  -1
ط   -   2 السياسات،  ودراسة  لألحباث  العريب  املركز  اللغوي،  واألمن  العربية  اهلوية  املسدي،  السالم  لبنان،  1عبد   ،2014         

 . 231ص: 

 . 7م،   ص : 2014األردن اهلامشية، -دار الصايل للنشر والتوزيع، عمان عز الدين املناصرة، اهلوايت والتعددية اللغوية،   -3
 . 654م، ص: 1980، جممع اللغة العربية، مصر، 1جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز، طجمموعة من املؤلفني ،  -4
م، ص:  2000ملطابع األمريية، مصر،  جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، د ط، اهليئة العامة للشؤون اجمموعة من املؤلفني ،    -5

208. 

 .315مسري اخلليل، مرجع سابق، ص:   -6
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 : ةوي  غة ابهله عالقة الل   : 2

متعد  واب بلدا  اجلزائر  الل  عتبار  فإد  الل    ن  غات  املمارسات  ومالحظة  الفعلي  غوي  الواقع  يبينان  ة  ة، 
ة  مزي  ات الر  ع املرجعي  ها إىل تنو  لها معايري وسلوكات متناقضة، ال ميكن رد  ة تتخل  اجلماعة اجلزائري    ا أن  جد  

انطق يف واقعه املعيش ... وهكذا يبين    كل  ة اليت يصادفها  الثة األساسي  عات الث  نو  اليت حتيل عليها الت  
انطالقا من مرجعي  وي  هُ   اجلزائري   لغوية وثقافي  ته نتيجة اترخيه،  ة ثالث تنطوي على خمتلف مراحل  ات 

املرجعي   االجتماعي،  تشك  اندماجه  األوىل  بــة  أمسيناه  مبا  ابلت  وي  )هُ ل  ينهض  اليت  القاعدة(  عنها  ة  عبري 
ر للفرد يف األسرة واملدينة أو اجلهة،  ل جُتذ  مجان األو  ، وهي الرت  أو العريب    الرببري  غوي األصلي،  املنشأ الل  

أبن   اهلوي    علما  القاعدي  هذه  ابلت  ة  موسومة  الش  دي  ة  احلي  ن  اجلزائري  والت    عيب  هبا  يرتبط  اليت  ا  أمي    قاليد 
حىت   املرجعي  ارتباط،  أخرى،  منطقة  إىل  هاجر  وإن  الث    للهُ اني  ة  بوصفه  ة  وي  ة  الوطين  ابلفضاء  موسوم 
 ةة العربي  ني، ليس يف الفضاء الوطين فحسب، بل كذلك يف فضاء األم  د جلميع اجلزائري  الفضاء املوح  

ة اليت بفضل أتثريها الذي تناقلته خمتلف  وي  الثة للهُ ة الث  وأخريا يف فضاء اإلسالم األوسع، وأخريا املرجعي  
ة  ة( تعزز خصوصي  ظر إىل الفرتة االستعماري  ها ابلن  ة أمه  العرب )والفرنسي  هبا    ة اليت احتك  غات األجنبي  الل  

 .1الغرب
الل   املشهد  يتوف  كون  اجلزائري  واملتمث  غوي  استعماال،  أكثر  لغات  الفرنسي  ر على ثالث  ة لة يف 

ت  على مستواي    ة ثالثة تقعالث ال حييل على تعابري لغوي  غات الث  كيز على الل  فالرت  »ة  ة واألمازيغي  والعربي  
ت  واي  ة يف الوسط االجتماعي هي عبارة دعوات على هُ خمتلفة فحسب، بل بصدد ثالث معايري ثقافي  

 . 2« خمتلفة

 
 . 76ص:  مرجع سابق، ينظر،خولة طالب اإلبراهيمي،   -1
 . 76نفس املرجع، ص:  -2
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املستقبل   و املرسل مع لغة  لغة  تتناسب  فعندما  املستقبل واحدة،  ولغة  املرسل  لغة  أن تكون 
اطقني  ة للن  قافي  ة الث   مبعرفة البني  وداللتها إال   غةا، بينما ال ميكن حتديد مفردات الل  ا تعترب تواصال ثقافي  فإهن  
 هبا. 

ت  بج ورِ ايت كربى يف العصر احلديث، وقد حُ ة  يف الوطن العريب يعاين حتد  غة العربي  واقع حال الل  
الت  الل   فرتات  يف  اهلُ غة  طمس  أجل  من  ومساعيه  االستعماري  يقول  وي  واجد  العريب،  املصطلح  ووأد  ة 

فالل    ه ال ميكنإن  »  كلور: بعضا وشأنه،  بعضها  يرتك  األخرى جغرافي  أن  تزيح  أن  تريد  دائما  أو غة  ا 
 . 1«وظيفيا

الد   أن  وأشارت  إىل  ابلر  راسات  أم  ه  بدور  واالعتزاز  ابالنتماء  العريب  الفرد  شعور  من  ته  غم 
ب على ى هذا يرتت  م، وعل قد  ة عامال يفتح أمامه أبواب العمل والت  ه ال يرى إتقان العربي   أن  واجنازاهتا، إال  

ة أبفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا  غة هي صورة وجود األم  ، فالل  2ة صراعات وخالفات األم  
الل  ق  ة الفكر، والد  زا قائما خبصائصه: فهي قومي  متمي     ات يف أهلها ة امللكغة دليل على دق  ة يف تركيب 

الر   عمق  هو  احلس  وعمقها  ودليل  األم    وح  الت  على  إىل  مشتق  ة  وكثرة  متي  فكري  على  برهان  زها  اهتا 
ذل   "ما  يقال:  لغات أخرى، وكما  توجد يف  إال  خبصائص ال  لغة شعب  "،  ومن هذا يفرض   ذل  ت 

الث، واجلزائر جزء ال  ل العامل الث  ة املستعمرة كما هو احلال لدو  األجنيب املستعمر لغته فرضا على األم  
ة بصفة مباشرة أو غري  الربامج واملناهج من  هيئات خارجي    ول، زايدة على فرضأ من هذه الد  يتجز  

 . ةبوي  ة، وتطبيقها يف سياساتنا الرت  عليمي  مباشرة على أنظمتنا الت  
دائما   انشطارا  يعيش  اجلزائري  اجملتمع  جعل  مبعىن  فرضا،  لغته  يفرض  االستعمار  وملا كان 

مكو   اخرتاق  على  االستعمار  لغة  ومقو  وعملت  الكيان  انت  ابلفرنسي  مات  لغة  اجلزائري  بوصفها  ة 
أن   غري  العربي  الل    وثقافة،  الط  غة  مواقعها  من  عددا  االستقالل  بعد  استعادت  لغة  بيعي  ة  فأصبحت  ة، 

الت  الت   مراحل  مجيع  يف  والت  عليم  الكل  عليم  وبعض  الل  3ات ي  كوين  وهي  الر  ،  الربملان  مسي  غة  جملس  يف  ة 
 

 . 191نفس املرجع، ص: خولة طالب اإلإبراهيمي ،  -1
 . 198نفس املصدر، ص: -2
 . 76جملتمع املغاريب، مرجع سابق، ص:أمحد عزوز وحممد خاين، العدالة اللغوية يف ا -3



نشأتها ، الفصل األول                                                           اللغة ماهيتها   

100 
 

أقل   وبدرجة  الع  والقضاء،  اإلدارة  والة  مومي  يف  الت  العربي    أن    شك  ،  تعاين  الن  ة  من  هباهميش    اطقني 
نفسي   واجتماعي  ألسباب  واستعماري  ة  يتطل  ة  لذا   ، اجلميع  ة  مع  امليادين ب  مجيع  يف  استعماهلا    على 

 ابحملافظة عليها .  انطالقا من األسرة ابعتباره العامل املهم  

 غة والعوملة:الل   : اثلثا

 *تعريف العوملة   :  1
ألمحد خمتار عمر حيث قال   ة املعاصرةغة العربي  : لقد ورد هذا املصطلح يف معجم الل    لغة:    أ

الن  فيه: " ا يشمل مجيع بلدان العامل ظام جعله عاملي  عومل: يعومل، عوملة فهو معومل واملفعول معومل، عومل 
 . 1ة " يع اجملتمعات اإلنساني  ة انتقال املعلومات واألفكار بني مج... عوملة ) مفرد ( مصدر عومل : حري  

وإذا   ة بني البلدانغوي  ة والل  قافي  ا إلغاء احلدود الث  عريفات للعوملة أهن  الت   : من أهم   اصطالحا ب :
ة  بادالت االقتصادي  ظام العاملي اجلديد الذي أفرزت سياساته العوملة يعمل من أجل تعميم الت  كان الن  

والث  واالجتماعي   العامل، وخاص    ة على نطاققافي  ة  الث  واسع يف  العامل  ترو  ة دول  ج وتفرض  الث، وراحت 
  ول قافة معا هلذه الد  ة والث  وي  قايف وحتويله إىل مستهلك مجاهريي، وأضحت مبثابة هتديد للهُ املنتوج الث  

االقتصادي   اجلوانب  فيها  تتداخل  ظاهرة  العوملة  اعتبار  والس  وميكننا  والث  ياسي  ة  واالجتماعقافي  ة  ة  ي  ة 
والت  لوكي  والس   للعامل كل  2ة عليمي  ة  فيها  االنتماء  وميكن  الس  ،  احلدود  غري  للد  ياسي  ه  فيها    ولة  وحتدث 
الص  حتو   خمتلف  على  تؤث  الت  الت  ور  هذه  وضع  يف  وتساهم  أينما كان،  اإلنسان  حياة  يف  الت حو  ر 

االقتصادي  املنظم   الد  ات  والش  ولي  ة  املتعد  ة  اجلنسي  ركات  وتعدة  الظ    د  ات،  من  العوملة  اليت ظاهرة  واهر 
اقتصادي   بتأثريات  وسياسي  ارتبطت  وثقافي  ة  الت  ة  ومنها  للعامل كل  ة،عليمي  ة  فيها  احلدود  االنتماء  غري  ه 

ر يف حياة اإلنسان أينما كان، وتساهم ور تؤث  الت على خمتلف الص  ول، وحتدث فيها حتو  ة للد  ياسي  الس  
الت   هذه  وضع  املنظ  حو  يف  االقتصادي  الت  الد  مات  والش  ولي  ة  املتعد  ة  اجلنسي  ركات  وتعد  دة  ظاهرة    ات، 

 ة. بوي  ة والرت  ة وثقافي  ة وسياسي  واهر اليت ارتبطت بتأثريات اقتصادي  العوملة من الظ  

 
 . 1579، ص 2008دار عامل الكتب والنشر والتوزيع،  2، ج1أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ط -1
 21ينظر،  غريب حممد،  حتدايت العوملة وآاثرها على العامل العريب، جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، العدد السادس،  ص:  -2
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 أثر العوملة على الل غة  :   2 
الل    إن   تعيشه  الذي  العربي  الواقع  يوف  غة  الت  ة  تغلغل  أمام  املواتية  الفرص  الس  أر  للعوملة  ثريات  لبية 

ة من اهرة العاملي  فه هذه الظ  ي ملا ختل  صد  مات ما ميكنها من الت  ا ال متتلك من املقو  ة، حبيث أهن  قافي  الث  
 أاثر. 

الت  فالل   من  جمموعة  تواجه  أصبحت  اليوم  اهلُ حد  غة  على  أثر كبري  هلا  اليت  املعاصرة،  ة  وي  ايت 
أقوال ابن ابديس دائما تدعو إىل تشجيع العلم ومن   تذا اخلطر كانة، وأمام الوعي هبة اإلسالمي  العربي  

امية  يعرفوا سياسة فرنسا الر  ة حىت  غة العربي  م الل  باب على تعل  ة وتشجيع الش  غة هي القو  ذلك قوله : "الل  
 .1« ة يف اجلزائرة اإلسالمي  ة العربي  خصي  إىل تذويب الش  

 ر ، لكن ال غر ري  اريخ العلمي الث  مي يقف مفتخرا هبذا الت  اريخ العريب واإلسالاملط لع على الت   إن  
 ة غة اإلجنليزي  ة لل  ام  ت كربى، وهي تُزاحجم ابهليمنة شبه الت  اي  ة تواجه اليوم حتد  غة العربي  الل    أن نشري إىل أن  
اإل شبكة  فاإلجنليزي  على  العاملية،  )  ةنرتنت  مساحة  اإل88تسيطر  شبكة  العاملي  %(من  يف  نرتنت  ة 

الل  ا تتجاوز  بينما ال  والل  9ة )غة األملاني  الستعمال،  الفرنسي  %(  والل  2ة )غة  غات األخرى مبا فيها  %( 
نظرة سريعة    قيقة اليت تقف خلف هذه احلقيقة، فإن  ، وبعيدا عن هذه اإلحصاءات الد  2%(1)  ةالعربي  

  ة ألبنائه كلغة اثني    ةغة اإلجنليزي  ل  ل الرس قسمه األو  د ذلك، حيث يد  عليم يف العامل العريب تؤك  ملناهج الت  
ة كدول املغرب العريب مبا فيها  غة الفرنسي  س الل  اين فيدر  ا الث  كما هو احلال يف دول اخلليج ومصر، أم  

 اجلزائر. 
واترخيه املضطرب يف صلته   اجلزائر من حيث موقعه اجلغرايف  املغرب الكبري ومن مث    ظل  حيث "

غات املستعملة نت الل  لة قد مك  متفاوتة، ويف فرتات خمتلفة، وهذه الص  أي األجنيب بدرجات      ابآلخر
حتتك   أن  من  األجانب  هؤالء  قبل  ابلن    من  أو كثريا  املغاربي  قليال  مث  اطقني  ومن  تنو    ني،  عاهتم مع 

 3ة". اخلاص  
 

 . 105م، ص:  1990أمحد بالسي، االجتاه العريب واإلسالمي ودوره يف حترير اجلزائر، اهليئة املصرية للكتاب، نبيل  -1
 . 236املربوك زيد اخلري، مرجع سابق،، ص: -2
 . 26خوله طالب اإلبراهيمي، اجلزائريون واملسالة اللغوية، مرجع سابق, ص  -3
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أن   يعين هذا  الل    ال  هلا،  لكن  املستقبل  العوملة سيكون مستجيبا  العريب يف عصر  للعامل  غوي 
الت  ل بذل املزيد من اجلهود املتضب يف املقام األو  األمر يتطل   غيريات املطلوبة من حيث افرة إلحداث 

والت  الت   والت  فكري  يغري  خطيط  أن  ويقتضي ذلك  واملتابعة،  يعمل نفيذ  أدواته وأهدافه، وأن  العريب  العامل   
 لعموم. راسات على وجه اعليم وجتديد الد  ة والت  بي  على تطوير مناهج الرت  

ث اجملتمعات على اختالف  ا ستصطدم بتشب  دة، وإمن  العوملة على أرض موط    ومع هذا لن متر  
ل ۡو  ع بني األفراد، قال تعاىل:نو  فقد خلق هللا الت    ،غة كوهنا إراث حضاراي  تها واحملافظة على الل  لغاهتا هبوي    و 

ع ل    بُّك  ل ج  ال    ٱلنَّاس  ش آء  ر   و 
ۡۖ ةا ِحد  ةا و َٰ ۡخت ِلِفين     أ مَّ ال ون  م  ۡمۗ    إاِلَّ  ١١٨ي ز  ل ق ه  ِلك  خ  ِلذ َٰ بُّك ۚۡ و  ِحم  ر  ن رَّ م 

ِمن    نَّم   ه  ج  ۡل  ۡمَل  نَّ  ب ِك   ر  ة   ك ِلم  ۡت  ت مَّ ِعين     ٱلنَّاِس و    ٱۡلِجنَّةِ و  حلقات    ،١١٩1أ ۡجم  إحدى  والعوملة 
العربي   على  املفروضة  احلروب  أن  سلسلة  وال خيفى  العوملة-اآلنة  العربي    ة،  ت  اي  تواجه حتد    -يف عصر 

العربي      ا كبرية جد   أبنائها  وشيوع هلجات ولغات سيطرت على شبابنا، فأصبحت  ة تعاين اجلفاء من 
ة  عند االبتداء ابملكاملة اهلاتفي  ة، مثال:  ة على ألسنتهم يف احملادثة اليومي  وأصبحت بعض األلفاظ األجنبي  

يقولHelloيقول) االنتهاء  وعند   )  ( Ok  )2  الل االستعماالت  هذه  أكثر  وما  ميكن غوي  ،  ال  اليت  ة 
الل   نطاق  توسيع  حتاول  أبخرى  أو  بطريقة  فالعوملة  اإلجنليزي  حصرها،  قطاع  غة  يف  سيطرهتا  وفرض  ة 

، دون قافةة والعلوم والث  بي  ة للرت  ولي  قايف يف املنظمة الد  ع الث  نو  واصل، ما دفع أبمريكا إىل نبذ الت  عليم والت  الت  
اإل ننسى  هام  أن  دورا  لعبت  اليت  العوملة،نرتنت  فرض  يف  حص    ا  أخذت  حتد  إذ  بني  الل  اي  تها  غة  ت 

 ة.العربي  

  املباشر واإلنرتنت  لة يف البث  صال متمث  ثورة تكنولوجيا االت    يرى علماء االجتماع واإلعالم أن  
احدة بوصفها أداة استالب وقهر ثقايف ت إىل خلخلة العديد من املفاهيم اليت تربط األسرة الو اليت أد  

 . 3ة يف عقول األطفال عليمي  ة الت  لبي  ي إىل الس  وتربوي، يؤد  

 
 .911، 118سورة هود، اآلايت:  -1
 WWW.alukan.net     2015/01/14 أمحد جاد الكرمي حسن، العربية والعوملة ينظر، عبد هللا -2
عثمان    -3 بن  العلمي،  ،فهيمة  البحث  مركز  جملة  منوذجا،  الفيسبوك  األسرية،  القيم  تغيري  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 
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نشأتها ، الفصل األول                                                           اللغة ماهيتها   

103 
 

ثقايف سلبي    ن، ليس كل  يْ العوملة ظاهرة سالح ذو حد    وألن   ا دائما، فمن املمكن أن  اخرتاق 
إجيابي   الل  يكون  نطاق  وتوسيع  واملشاركة، كنشر  وهذا ابحلضور  تا  ونشر  العربية  احلنيف  عاغة  ديننا  ليم 

العامل أن    لشعوب  الطبيعي  فمن  العوملة،  مع  اليت ظهرت  املعاصرة  الوسائل  االستفادة من  من خالل 
مؤي   هناك  سلبي  يكون  أاثر  هناك  تكون  وأن  ومعارضون،  الل  دون  اجملال  يف  اشتغاهلا  ة  بسط  إىل  غوي 

غة  ا يف طغيان الل  ة، ما يظهر جلي  إلسالمي  ة اة العربي  قافة واهلوي  ة ابلقضاء على الث  وفرض فلسفتها القمعي  
 صار تدريس بعض  ة اجملال العلمي، حىت   اجملاالت خاص  يف شىت    ةغة العربي  ة على حساب الل  جنليزي  اإل
العربي  خص  الت   اجلامعات  يف  الل  صات  هبذه  ضروراي  ة  مم  غة  الن  ،  دون  حال  الس  ا  لل  طق  والعزوف ليم  غة، 

 .قايف والفكريى ابلغزو الث  األجنيب، فساد ما يسم  عنها، وسعيهم وراء البديل  
اإلأم   آاثرها  فتمث  جيابي  ا  الل  ة  العوملة  إعطاء  يف  العربي  لت  من خالل  غة  والربوز  لالرتقاء  فرصة  ة 

ة، ابإلضافة العتمادها  غوي  ة الل  نمي  ابلت    فُ عرج يف إطار ما يُ   ة واإلعالمصاالت العاملي  تسويقها بشبكة االت  
 قافات واحلضارات.ة مشرتكة بني خمتلف الث  إلجياد أرضي   ةول العربي  ني الد  واصل بللت  

 

 ة يف عصر العوملة:وي  وأثرها يف أتصيل اهله  غةالل  : رابعا
أثريات اليت أحدثتها العوملة  غوي يف اجملتمع  اجلزائري يلمس خطورة الت  ل  للمشهد الل  املتأم    إن  

وخاص   جماالهتا،  الل  جبميع  اجلوانب  والث  وي  غة  الت  قافي  ة  املظاهر  بعض  خالل  من  شباب  واصلي  ة،  بني  ة 
الت  اجملتمع، مم   القنوات  انعكس سلبا وبطريقة رهيبة من خالل  الغربي  لفزيوني  ا  نرتنت  ة، ومن خالل اإلة 

ا  ن أهن  ة من أبنائها معتربيغة العربي  ى إىل هتميش وإقصاء الل  ا أد  ة املستوردة، مم  وما تسوقه الربجميات الغربي  
إىل   -م وإتقان لغتهم فحسبليس لتهميش وعدم تعل  -لغة عاجزة عن مواكبة العصر، وأفضى هذا  

دها بشكل ة يرتاءى من خالل األخطار اليت هتد  غة العربي  مصري الل    إن  ة، "قافي  هم وقيمهم الث  تْ ويـ  زعزعة هُ 
ة  غة األجنبي  اين هو الل  ، واخلطر الث  قايف كما رأيناه وكما جلوان صورتههلا هو ذاك اخلطر الث  حاسم، وأو  
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    ة ا هي القادرة على محل أعباء املعرفة العلمي  ، ويشعر أبهن  عليم العام  لميذ يف مراحل الت  عندما يرافقها الت  
 . 1قاصرة عن أداء تلك الوظيفة" ة تظل  غة العربي  الل   وأبن  

أبن   يثبت  الواقع  للت  الل    لكن  وسيلة  ليست  املدارسغة  يف  وأنبل   عليم  أهم  دور  هلا  بل  فقط، 
الت  يتمث   يف  واهلوي  ل  والعادات  القيم  عن  والس  عبري  واالنتماء،  العربي  ة  تساير  هل  هو  يُطرح  الذي  ة  ؤال 

 ات العصر وتبقى حمافظة على مساهتا وخصائصها؟املعاصرة مستجد  
لكن    أن تساير العصر  غة علىاريخ كفيل أبن يظهر قدرات الل  ة عرب الت  غة العربي  مته الل  ما قد    إن  

هم هلا، فلم يعد لديهم ذلك اإلابء العريب، ما جعل أدوارها تتقاعس  ما يفتقده اجليل املعاصر هو حب  
أن   بلعيد  صاحل  نقل  وقد  فشيئا،  يدق  الر    شيئا  وهو  متريان(  )فرانسوا  الفرنسي  اخلطر    ئيس  انقوس 

اإلجنليزي  الد   املعا  ةاهم، من جراء غزو  الفرنسي  يتعاف  للمجتمع  أن  يستطيع  الذي  ذا  قائال: من  صر 
الت   عند  ابلت  اليوم،  تغزوه  الذي  العامل  يواجه  الذي  )أجنلوسكسوني ة(در  هديد  واحدة، كثقافة  ثقافة   ج 

غة ر يف الل  ث  ة تؤ غة القوي  الل    ، من خالل هذا القول نستنتج أن    2ةة االقتصادي  ربالي  ك حتت غطاء الل  تتحر  
أن  الث   ،حيث  العربي  ل  ال  انية  الز  غة  ذلك  وسط  والرت  ة  اهلائل،  واملعارف خم  للمعلومات  املذهل  اكم 

أمام الوعي   عامل مع معطيات العصر كب، وال خيار لنا يف الت  ة مطالبة أبن تواكب الر  ت العلمي  ظراي  والن  
ا ال نقف أمام  ة، فلماذغة العربي  ظر يف واقع الل  روري إعادة الن  غات ابت من الض  د الل  ابخلطر الذي يهد  

ال ابالخنراط يف   ااهج نج حْ  الذي يريد أن يراجع صيحة الفزع اليت سبق لنا أن صُ هذا الوضع وقفة املتأين  
ورة ل خفااي الص  شخيص املعريف الذي يتعق  ا ابلت  ضال الفكري املنفعل، وإمن  قة أو يف الن  احلماسة املتدف  

 .3أبوصال االنتماء  و يستخف  ة، أهتا دون أن يفرط يف مواثيقه املبدئي  انومكو  
ا من ا فحسب، وإمن  غة ليس خارجي  احملدق ابلل    رة هجمات، فاخلطة من عد  غة العربي  تعاين الل  

سان إمهال من هم أوىل هبا، من ذوي الل    غة يف ظل  ا أن تستهدف الل  هل جد  أهلها أيضا، فمن الس  

 
   م 2009،  1ربية والتفاهم العاملي، املبادئ واآلليات، دار املسرية، عمان، طرشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة، اللغة الع   -1

 . 60ص: 
 . 236ينظر، املربوك زيد اخلري، مرجع سابق ص:  -2
 25ص: مرجع سابق ،ينظر، عبد السالم املسدي، اهلوية العربية واألمن اللغوي،   -3
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ا اخل واخلارج، وإمن  ايت، وهو ال ينعقد بني الد  الذ  حالف  اين فهو خطر الت  ا اخلطر الكبري الث  العريب" ، أم  
الد   حدود  يف  الد  يقع  إمن    ة،اخلي  ائرة  الت  واملعضلة  زاوية  يف  تقبع  اخلفي  ا  الكوني  الص    حالف  بني  ة امت 

 .1قافة" ة ونزعة العرب اجلاحمة حنو تلهيج الث  غوي  ة يف حرهبا الل  قافي  الث  
تائج املرجوة ما مل تضرب ق الن  ها لن حتق  ة، ولكن  قتصادي  ات اغالبا ما تكون العوملة ذات خلفي  

الص  الث   يف  إهن  قافة  القو  ميم،  أو  ا  وحدة  عامل  تعترب  بدورها  واليت  احلضارات،  بني  الفرق  ختلق  اليت  ة 
 ةولي  قة ابلعالقات الد  قافة اليوم تطرح يف مجيع القضااي املتعل  سبة ألفراد اجملتمع الواحد، فالث  ت ابلن  تشت  

ومن    املناقشة،  منهما أثره على اآلخر، األمر الذي يستحق    قافة متبادل، فلكل  واألثر بني العوملة والث  
إليه الش  هنا تتض   الن  ريعة اإلسالمي  ح احلكمة واملقصد الذي ترمي     هي عن استخدام لغة اآلخرينة يف 

 . طانة( دومنا حاجةالر  )
  اهتا وجودا، واستئصاهلا استعماال ت اجملتمعات مبحو لغواي  ما تسعى إليه العوملة هو تغيري هُ   إن  

منظومة متماسكة،    ات، وإلغاء أي جذر حضاري ألي  ت والقومي  واي  "فالعوملة تعمل على تفكيك اهلُ 
العريب   الواقع  يف  الواضحة  املظاهر  من  الفردي    وهذا  تكريس  خالل  من  مث  املعيش،  ومن  ة  العشائري    ة، 

فاألة واألسري  والقبلي   فاألثني  قوامي  ة  أي  ة،  البشر جاهزين يف  بوعي  للعودة  أن  ة،  العوملة  قادة  ة حلظة شاء 
القومي  يفج   والوطني  روا كياانهتم  األهلي  ة  احلروب  عرب  وأقوام،  وطوائف  قبائل  شظااي  إىل  فقد ،  2"ةة، 

اهلوي   العوملة قضااي  يقرت فتحت  احلديث  أخذ  واسع،  عاملي  نطاق  تقري  نة على  متالزمة  بني  بصورة  با 
واهلوي   الل    ة العوملة  أن  املعرب  وابعتبار  األهم  غة  وهُ     اجملتمع  ثقافة  عن  الن  وي  واألساسي  والوجه  اطق ته، 

األمم وتعيد  العوملة هتد    فإن    ،لثقافات  للعوملة،  د كياهنا  ترى  تكوينها ضمن منوذج مفرتض  املقابل  يف 
تعايش أو تقتبس من ثقافات أخرى، بل قد ة مبرونتها قد توي  اهلُ   راسات العكس، وترى أن  بعض الد  

الت   عوامل  تقل  تساعدها  اآلراء  هذه  ومثل  العوملة،  مع  أمه  قارب  من  الص  ي  ل  املوضوعة  ة  الكاسحة  ورة 
 للعوملة.

 
 . 269، ص: عبد السالم املسدي ، نفس املرجع -1
شل   -2 دمشق،  عهد كمال  للكتاب،  السورية  العامة  اهليئة  منشورات  واقع،  وأزمة  فكري  صراع  العربية،  اهلوية          م 2015غني، 

 . 143ص:  
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ة على كثري من األصعدة"  العوملة ثروة جذري    ويرى )أنتونيجيدنز( يف كتابه )عامل جامع(، "إن  
ة يف الكثري من أرجاء العامل، حيث تظهر احلركات  ي  ة احملل  إلحياء اهلوي  ل العوملة سببا  تشك  ه يضيف"لكن  

للن  القومي   استجابة  العوملة؛ة  حنو  الد    زوع  سيطرة  تتضاءل  االجت  إذ  يف  العوملة  وتضغط  اجلانيب ولة  اه 
 .1" ول وفيما بينها ة جديدة، داخل الد  ة وثقافي  ل بذلك مناطق اقتصادي  فتشك  

ة، والعمل على إثبات قدرة  ة وملح  هجومات خماطر العوملة حاجة مصريي    غة لصد  حتصني الل    إن  
الت  الل   على  لكاف  صد  غة  الت  ي  أشكال  العلمي  اي  حد  ة  واالسرتاجتي  ت  والربامج  الن    تاة  تريد  منها اليت     2يل 

الل  من استالب مقو    واحلد   الث  ة واهلوي  قافي  ة والث  غوي  ماتنا  الوطني  ة وغريها من  ة لقول خليل  لقومي  ة واوابت 
متك   إذا  صديق  الغرب  "روح  وعدو  جربان:  منه،  متك    نا  من  إذا  يوافقنا ن  ما  منه  أخذان  إذا  صديق      ا، 

 .3إذا وضعنا نفوسنا يف احلالة اليت توافقه "   وعدو  
الت  ابلر   الل  غم من  أن  قافات إال  غات والث  باين يف  الت    فاهم واألخذ والعطاء بني القح والت  ه ميكن  

الل   والث  هذه  ويؤك  غات  جل  قافات،  هذا  الش  الد    د  هذا  أبن  راسات يف  الل  دي  عد  الت    أن  من غوي  ة  عامل  ة 
 غة.عوب وعامل ازدهار ورقي لل  جيايب بني الش  ر اإلأث  عوامل الت  

سبيل ملواجهة    د لغتنا وثقافتنا وقيمنا، علينا اختيار أي  يهد    العوملة أمر حتمي    إذا سلمنا أبن  
ا وأمه  اي  حد  لت  هذه  حتد  ت  الل  اي  ها  العربي  ت  ولغتنا  غة  قيمنا  مع  يتناسب  وسطا  اختيارا  يلزمنا  وهذا  ة، 

    ما تنتجه العوملة وخماطرها   من جتارب ومعارف، ال انفتاحا مفرطا وتقبل كل    ما يستجد    ومسايرة كل  
لكن  ليس ابألمر    ،ر الوسط األنسبتنا وعاداتنا وتراثنا، فاالختياوي   بقيمنا وهُ ا ونتغىن  ي  وال انغالقا كل  

 .لبيات ب أخذ ما يناسبنا وترك الس  هل، بل يتطل  الس  
 
 
 

 
 . 39ص   مرجع سابق، عز الدين املناصرة، اهلوايت والتعددية اللغوية )قراءات يف ضوء النقد الثقايف املقارن(،   -1

  -   منري احلافظ، الوعي اللغوي، دار الفرقد، ط1، سوراي،2005، ص :171. 2 
  -   نفس املرجع،  ص : 171.  3 
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حاجاته    إن   لقضاء  للبشر  ُوجدت  مناللغة  هلا  ،    ملا  متعددة  اإلطالق  وظائف  على  أمهها 
 تبادل الثقافات  أيضا  ومن أهم هذه الوظائفالتواصل ، إذ هبا تقام العالقات بني األفراد،  االتصال و 

 بني األفراد واجلماعات والشعوب . 
، فبواسطتها  قدميا وحديثا   اليت استعملها اإلنسان  التواصلية  كما تعترب اللغة من أعظم اآلليات 

 اتسمت ابلتنوع والتعدد خاصة التواصل عن طريق االنرتنت.حيث تطورت املواقف التواصلية  
العوملة   عصر  يف  اللغوية  املسالة  عل فموضوع  خطرا  يشكل  وعلى أصبح   ، العربية  اللغة  ى 

الرهاانت الثقافية واالجتماعية ، رغم ما تقدمه من خدمات تواصلية ، كوهنا أداة ووسيلة من وسائل  
 نقل وتبادل املعارف واخلربات على مستوى العامل.

من هنا وجب دق انقوس اخلطر الذي حيدق ابللغة العربية ، وعن التحدايت اليت تواجهها ،  
 . سواء إجيااب أو سلبا قة بني اللغة والعوملة ومدى أتثري العوملة على اللغة العربية والبحث عن العال
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 اللغوي:  مفهوم التهجنياملبحث األول: 

 توطئة:   

تُعد  دراسة الل غة العربية بكل تفرعاهتا املتمثلة يف الفصحى والعامية وكذلك الل غة اهلجينة من          
الل غوية يف الل سانيات املعاصرة ، حبيث تزايدت حاجة اإلنسان لالتصال والتفاهم   أحدث االجتاهات 

خاصة مع ظهور التكنولوجيات احلديثة وأبرز هذه التقنيات وسائل االتصال والتواصل وأمهها شبكات  
  التواصل االجتماعي جبميع وسائطها املختلفة واملتعددة لتحقيق األهداف التواصلية مشافهة كانت أو 

كتابية، وعلى هذا األساس يشهد الواقع اللغوي حالة من املزج واخللط من خالل التواصل بني األفراد 
ال بلغة عربية فصيحة وال بلغة بديلة بل بلغة هجينة، ويقصد ابلل غة اهلجينة أي لغة نشأت من لغات  

 وهلجات خمتلفة كأداة للتخاطب بني األفراد.

مهية ابلنسبة لألمة العربية اليت اختصها هللا بلغة خالدة، لذا انلت  هذه الظاهرة الل غوية ابلغة األ
اهتماما واسعا من علماء العربية ابلبحث والتنقيب عن عوامل خلودها و رقيها، ومن مث  البحث عن  
عصران   يف  )العلمية(  املصطلحات  توحيد  يف  البطء  أبن  الباحثني  بعض  يرى  ومنه  ضعفها،  أسباب 

ض أسباب  أحد  ،حيث املعاصر  أخرى  لغات  من  مستنسخة  هجينة  لغة  وظهور  العربية  اللغة  عف 
أحياان هو  االستنساخ   أصبح  بل  العلمية،  املصطلحات  للتعبري عن  ابلعجز  توصف  لغتنا  أصبحت 

ال    ااملفر الوحيد الذي نلجأ إليه للتعبري عن املخرتعات اجلديدة يف البلدان العربية، ابعتبار اجلزائر جزء
هذه   من  العريبيتجزأ  القاموس  يف  وإقحامها  األجنيب(   )املصطلح  ولغتها  سلطتها  لتفرض    1األمة، 

 حيث ترسم استعماهلا تدرجييا حىت ترسخ يف األذهان وتصبح مألوفة . 

 
الع  -  1 الل غة  حممد كروش،  حيزية  :    ربيةينظر،  العدد  سوراي،  التعريب،  جملة  اللغوي،  الوراثة  علم  ظل            م    2018،    55يف 

 . 87ص : 
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من خالل ما سبق جند أن االهتمام ابلل غة العربية يتطلب البحث عن سبب انتشار التهجني  
املباحث  الل غوي ودواعي ظهوره، وخماطره ومظاهره،   املصطلحات، وقبل عرض هذه  ببعض  وعالقته 

   جدير بنا أن نعرج عن مفهومه.

 تعريف التهجني اللغوي: : 1

 لغة: أ : 

بيض كرام    معجم  جاء يف  وإبل هجان:  وانقة هجان  للزخمشري هجن: مجل  البالغة  أساس 
ة، وقوم مهجنة بوزن  ورجل وفرس هجني إذا مل تكن األم عربية، واألصل يف اهلجنة بياض الروم الصقالب

 مشيخة هجناء ومهاجني ومهاجنة. 

 وأنشد أبو زيد من البحر الوافر: إذا نسبوا عبيدا عضاريط مغالثة الزاند.  

 وقيل رخو والزاند   وانقة مهجنة: منسوبة إىل اهلجان. 

   .قال كعب: من البحر البسيط 

  .حرف أخوها أبوها من مهجنة ***وخاهلا عمها قوداء مشليل

 جملاز: رجل وامرأة هجان، وأرض هجان: كرمية الرتبة. ومن ا

 قال ذو الرمة: من الطويل  

 أبرض هجان الرتب ومسية الثرى غداة أنت عنها امللوحة والبحر. 

 وقال: هجانه فيه " وأان أستهجن فعلك وهذا مما يستهجن، وفيه هجنة. 

 غضيض الطرف أثقله اهلجني.  ***تريع إين الفواق إىل ابن سبع
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 .1زانده هجنة، إذا كان أحد الزندين: واراي واآلخر صلودا ويف 

يتضح من خالل التعريف أبن التهجني اللغوي هو: أي لفظة غري عربية أصيلة مستمدة من 
نسمع   أصبحنا  هذا كله،  من  واألخطر  الواحد،  اخلطاب  يف  أكثر  أو  لغتني  متازج  أو  أجنبية  لغات 

 ريبة ورديئة والل غة العربية منها براء. ألفاظا أقل ما يقال عنها أبهن ا كلمات غ

 اصطالحا: ب :

يعر فه إبراهيم صاحل بقوله:" هي لغة ذات طابع خاص واتريخ غري طبيعي، حيث أهنا تنشأ من  
،  وهو  2اتصال متحدثي لغتني خمتلفتني ببعضهم البعض، علما أبن كل طرف ال يتحدث لغة اآلخر"

على اللغة العربية، فهي ظاهرة جديدة جتتاح اللغة العربية يف   النمط أو املستوى اللغوي األكثر خطورة
نظام كتابتها، تكتب ابللغة العامية مع الفصحى أحياان لكن ابحلروف الالتينية واألرقام أحياان أخرى  

مزج  ل مراتض يرى أبن التهجني اللغوي أبنه  ، أما عبد اجللي3مع اخللط بينها وبني الل غات األجنبية  
تكلم إىل متلق مبفردات ومستوايت لسانية تعود ألكثر من لغة واحدة، وكل ما كانت هذه  تبليغ من م

نت أكثر املفردات ال صلة هلا ابلل غة املركزية املتمثلة يف املنطوق األديب، واملوروث الل ساين التارخيي، كا
ابلعربية  امتزجت  ،مث  الرتكية  اللغة  دخلت  فارسية  تركية  وهناك كلمات  هذه عل   4  هجنة،  ضوء  ى 

التعاريف يتجلى ويظهر على أن  التهجني الل غوي يطلق على استعمال املتكلم مستوايت لغوية خمتلفة  
املختلفة  البالد  و  الواحد  البلد  بل  الواحد  القطر  يف  العامية  لل هجات  إن   و   " وحنواي  ودالليا  صرفيا 

 
ج  ،سود، أساس البالغة، دار الكتب العلمية   أيب القاسم جار هللا حممود بن عمر الزخمشري ، حتقيق . حممد ابسل عيون ال    -   1
 . 364 : ص بريوت لبنان ،   2
 . 18، ص1996، 1إبراهيم صاحل الفالي ، ازدواجية اللغة النظرية والتطبيق ، مكتبة امللك ، الرايض السعودية ،ط    -2
   واآلاثر   واألسباب لعريب الواقع  ، صافية كساس ، االستعمال اللغوي يف وسائل التواصل االجتماعي عند الشباب ا،    ينظر  -   3

 . 470،اجلزائر،ص : 03،2019، العدد08، جملد واألدب يف اللغة   إشكاالت جملة  
 . 35: ص   ،   2015 ، اجلزائر ،   دار األمل ،    رتكي، التهجني اللغوي يف العهد ال عبد اجلليل مراتض - 4
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يح غريبا و قد يعترب االلتزام به يف  والكلمات األعجمية تكاد تطمس معامل الل غة اليوم، حىت صار الفص
 .1" لتزام لضبط احلركات هزائ وسخريةاجلو  الد راسي مدعاة للغمز و التندر و اال

تعد الد راسات االجتماعية من اجملاالت املعرفية اليت تشهد اهتماما كبريا من قبل الباحثني يف  
هدها العامل يف شىت اجملاالت وعلى ظل تداخل املوضوعات االجتماعية وتكاملها، والتغريات اليت يش 

 رأس هذه املوضوعات جمال اللغة وتفرعاهتا وتداخلها مع شىت من العلوم كعلم النفس علم االجتماع. 

ويف هذا الس ياق يسعى الباحثون إىل البحث عن التحدايت اليت تواجه الل غة يف هذا العصر  
اللسانيات االجتما تنتمي اللهجات االجتماعية إىل  اللغة ابجملتمع  حيث  عية اليت هتتم بدراسة عالقة 

ومدى تداخلهما وأتثريمها يبعضهما البعض من جهة، ومن جهة اثنية تعاجل املشكالت الل غوية مثل  
 . ال تقل أمهية كالتعدد اللغوي التهجني اللغوي إىل جانب قضااي لغوية أخرى

الواحد و املنطقة   البلد  الواحدة إىل هلجات خمتلفة تبعا حيث تتشعب أحياان لغة احملادثة يف 
، و األخرى لطبقات خمتلفة  ةالختالف طبقات الناس وفئاهتم فيكون مث ة مثال هلجة الطبقة األرستقراطي

رأي آخر حيث يرى    ي. لكن للس امرائيف اجملتمع الواحد، مثال هلجة أهل املدن، أهل البادية.... اخل 
علي اصطلح  ما  إن  بقوله"  لغة  هي  الل هجة  العريبأبن  العلم  يف   " "لغة  هو   " هلجة   " املعاصرون       ه 

أي إن  داللة بعض األلفاظ ختتلف من منطقة إىل أخرى، وحىت ألفاظ الل هجات بني األفراد   ،2القدمي
 تعترب لغة.

 اثنيا : خصائص اللغة اهلجينة :

هجني  ن بروز الت  غة املهجنة ابعتبار أمات اليت تطغى على الل  هو تلك الس   إليه شارةاإل جيدرما 
كما سنتطرق إليه يف املبحث   عوامل اليت اختلفت يف حدوثه ونشأتهالإىل    ا كان يف حقيقة األمر راجعً 

لذلك هلجاهتا واستعماالهتا  الثاين من هذا الفصل   ، وقد تتباين الطبقات االجتماعية، فتختلف تبعاً 
 

 . 159ابمسة سعد الدين، مرجع سابق ، ص:   -1
 . 6م ،  ص:   1994بريوت ،  –، لبنان    1السامرائي ، يف اللهجات العربية القدمية ، طينظر ، إبراهيم    - 2
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عات من أهل الل غة إىل التغيري يف استعمال لأللفاظ والرتاكيب الل غوية، كما تتطلع يف أحيان كثرية مجا
 . 1املفردات أو تنحو إىل ارجتال األلفاظ أو ابتكارها وإطالقها على مدلوالت ومسميات جديدة  

املألوفة، فتصري  السابقة  على هذا األساس تنشأ مصطلحات ومفردات جديدة تضاف إىل املفردات 
وتت  تتكاثر  وهكذا  متداخلة،  هجينة  مفردات  هجينة  أحياان  لغة  تظهر  ومنه  الل غة  يف  األلفاظ  شعب 

لفظية و  لغوية  املهجنة مبجموعة من اخلصائص منها خصائص  الل غة  لغوية  ومتتاز هذه  غري  خصائص 
  غات اهلجينة وأمهها ما ومن هذا السياق ميكن لنا أن نسرد مجلة اخلصائص اليت تتصف هبا الل  لفظية،  

 :يلي

 ل معايشة مستخدميها . كتسب من خالا نظاميا، بل تُ علم تعليماهلجينة ال تُ  _ الل غة 

م كبري يف غة، إذ تتسم اللغات اهلجينة ابنتظااللغات اهلجينة من القواعد غري املنتظمة يف الل    و_ ختل 
 . قواعدها

 _ نظام اللغة اهلجينة غري مستقر يف مراحله األوىل.

 _ حمدودة يف تراكيبها ويف عدد كلماهتا. 

 ارنة بغريها من اللغات. _ سهولة تعلمها مق

 _نظامها الصويت بسيط مقارنة ابللغة احمللية اليت أتثرت هبا. 

 _ غياب التصريف فيها. 

 بط._ غياب الروابط فيها فجملها ختلو من الروا

 . اليت تتميز هبا اللغات الرمسية_ غياب الضمائر 
 

 . 22، ص :2008، بريوت لبنان ،1أمحد حممد املعتوق ، املعاجم اللغوية العربية ، دار النهضة احلديثة، ط ينظر،   - 1
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 . _ متيل إىل االحتواء على عالقات واضحة دالليا بني الكلمات ومعانيها

 .1  غة اهلجينة بصفة عامة_ بساطة الل  

اللفظية   اللغة  وتعترب  األخرى،  الكائنات  عند  تواصل  أي  من  أعقد  اإلنساين  التواصل  يعترب 
يف زماننا هذا قد    ىخاصية بشرية والوسيلة األساسية يف التواصل، و إذا كان املتكلمون ابلل غة الفصح

اللغوي  العربية واحلس  قواعد  بعد ذلك من   فقدوا كثريا من  يعنيهم  العربية " وال  الل غة  به  متتاز  الذي 
حس الل غة أو يطابق ذوقها الذي وصل إلينا عرب نصوصها الفصيحة، الذين ملكوا الفصحى سليقة، 

حيث تسللت ألفاظ عامية وأخرى أجنبية و توغلت مع 2بعد جيل "    وطبعوا على استعماهلا جيال
سبب اإلمهال والتساهل يف احلديث من طرف أهلها والناطقني األلفاظ العربية  من حني إىل آخر ب

 هبا. 

إذا كان هذا واقع الل غة الفصحى من طرف الن اطقني هبا واملهتمني هبا، فكيف هو حال لغة 
 . ؟يف اجملتمع  الشباب واألطفال وعامة الناس

بب التهميش من حذ ر كثري من علماء العربية من أن  الل غة العربية مهددة ابالنقراض بس ومنه  
جهة، ومن جهة اثنية وجود مشكالت تعانيها العربية، أهم هذه األزمات التهجني الل غوي وما ميتاز 

 اللغة الفصحى.به من خصائص متيزه عن 

رتكيب من حيث استخدامها لأللفاظ  الغات اهلجينة تعمد دوما إىل البساطة يف  وهكذا نرى أن الل  
وبعيدة سهلة  تكون  حبيث  الل    واملعاين  به  تعرف  الذي  التعقيد  اعن  نظامها   لعربية، غة  حىت  أن  بل 

الصويت يتميز ابملرونة حىت يسهل أداء الكالم بطرق مرنة ختتلف عن النظام املوجود يف النظام اللغوي 
 فيها. ومزج  إىل يسر خاضع اليل ظام الصريف والد  األصلي للغة ذاهتا، وأيضا الن  

 
 . 62ص : 2018، 07، العدد  رحاب شرموطي ، من توظيف اللغة البسيطة إىل توظيف العامية ، جملة الكلم - 1
 . 07ص : 2000،   04نعمة رحيم العزاوي ، العربية املعاصرة واحلس اللغوي ، جملة  الذخائر ، العدد    -  2
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أ الكما  املستوى  ن  االختالل احلاصل يف  الل فظي إىل  املستوى  تعد ى  لل غة اهلجينة،  الصويت  ن ظام 
املكتوب، الذي متيزه مجلة من اخلصائص الواضحة يف الل غة املستعملة يف الوسائط االجتماعية، نذكر  

 منها: 

 أشكال ورسومات االتصال غري الل ساين: يتبادهلا الشباب يف مواقع التواصل االجتماعي.  -
 .1ت واألشكال إىل تفسري، فمعناها متفق عليه بني الشباب ال حتتاج الرسوما -
اهلجني اللغوي بني الفصحى والعامية والل غات األجنبية، وكذلك كتابة العربية حبروف أجنبية وأرقام   -

 أحياان أخرى. 

غة األصلية مينح للتهجني فرصة للولوج يف الل  ة  غوهلذا فإن عدم احلفاظ على خصائص نظام الل  
غة إىل عدة هلجات، فاخلطط اليت ينتهجها، و املراحل اليت تقطعها كل هلجة من الل غات  " تفرع الل و

 ، تزيد من حد ة الفصل بينها مستقبال.2املتفرعة يف سبيل تطورها حىت تصبح لغة مستقلة"

على الرغم من هذه اخلصائص اليت متيز اللغة اهلجينة عن اللغة العربية الفصحى ، يرى علماء      
الناحية  الل غة   من  للغة  واحدة  لغة  توجد  ال  أخرى، كما  عن  هلجة  تفضيل  أو  اختيار  ميكن  ال  أبن ه 

التحيز والطبقية وغريها  3اللغوية أكثر صحة   الل هجات هي أشكال فعالة للغة بعيدا عن  ، بل مجيع 
وحيد أفراد من األشكال اليت غالبا ما تؤدي إىل جعل الل غة عامل تفرقة، بل تبقى الل غة عامال يعمل لت

اجملتمع الواحد مع احرتام كل الل هجات احمللية واستثمارها يف احلفاظ على العادات والثقافات، وتعترب  

 
ينظر ، يوسف ولد النبية ، خصائص التواصل اللفظي وغري اللفظي بني الشباب العريب قي وسائل التواصل االجتماعي جملة     -   1

  .282،  ص:2017، 02، العدد 24اللسانيات ، اجمللد 

 .138م، ص:  1983،  1علي عبد الواحد وايف ، اللغة و اجملتمع ، دار عكاظ ، القاهرة ، مصر، ط -2
3 - Adrian Akmajian – LINGUISTICS An Introduction to Language and 
Communication – Sixth Edition – The MIT Press – Cambridge, Massachusetts, 
London, England – 2010 Massachusetts Institute of Technology- P 281. 
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عامال من عوامل التنوع اللغوي، ال عامل تفرقة وتباين   مثال ،   كثرة الل هجات يف أي جمتمع كاجلزائر
ا أفصح ه  ذه الل غات والل هجات.وتشاحن، إمن ا املطلوب اعتماد الل غة الفصحى ألهن 

 اثلثا: خماطر التهجني اللغوي: 

ال ريب أن موضوع التهجني اللغوي قضية عاملية قبل أن تكون قضية وطنية، تستحوذ على 
اهتمام حكومات الدول بشكل عام، واخلرباء والباحثني بشكل خاص، يف إطار السعي إلجياد حلول  

ت الل غة  أصبحت  ومنه  اللغوي،  التهجني  على  خماطر  عوملة كاملة   حتقيق  أمام  الرئيسية  العقبة  شكل 
اجملتمع   إصالح  بغية  الرتبوية،  منظومتنا  إليها  تسعى  اليت  املعاصرة  اجلديدة  اإلصالحات  من   الر غم 
والرتكيز على ترقية الل غة العربية تعلما وتعليما، ويشكل التهجني نوعا من االغرتاب الثقايف والذي يؤثر 

فرد مع حميطه وثقافته ولغته هذا من جهة، ومن جهة أخرى يضع التهجني الفرد يف سلبا على توافق ال
عاملني خمتلفني ابستعماله عدة لغات يف آن واحد ويؤدي به هذا إىل هشاشة يف التواصل ، واألخطر 

اجلارفة   املخاطر  أطفالنا يف ظل هذه  يتجرعها  اليت  السلبية  االنعكاسات  تلك  ، ألن  جل   1من هذا 
اظ اليت نسمعها بني شبابنا هي  ألفاظ ال متت  إىل العربية بصلة، وخاصة على شبكات التواصل األلف

هذا   العربية يف  الل غة  يواجه  أكرب حتدي  يظهر  وهنا  عصرية،  لغة  ليست  العربية  بداعي  االجتماعي، 
 العصر. 

الل غوي األثر السليب الكبري على مجيع مناحي احلياة،   الت هجني  وبرزت آاثره  لقد كان لظهور 
الل غوي   اهلجني  ومن جتليات  االبتدائية،  املرحلة  وبصفة خاصة يف  العربية  الل غة  تعليمية  واضحة على 
الل غات  يف  الكلمات  يف  اختصار  من  املرتاسلني  بني  القصرية  الرسائل  يف  يوميا  نالحظه  ما  أيضا 

األجنبية،  الل غات  وبني  بينها  واخللط  ابلعاميات،  والتواصل  وكذا    األجنبية  الشباب  فئة  لدى  خاصة 
أطفال املدارس، واليت ابتت هتدد استعمال الل غة العربية يف هذه الوسائل التكنولوجية، بل إن  أكثر ما 

 
  -  ، جامعة الشلف 15،العدد5ينظر ،عيسى العزري ، التهجني اللغوي من "منظور صاحل بلعيد "، جملة التعليمية ، اجمللد  -   1

 . 158، ص : 2018اجلزائر ،
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للهواتف   الواسع  االستعمال  مع  انتشرت  اليت  اللغ وية  الظاهرة  هذه  الفصحى هي  العربية  يهدد  ابت 
 ن العريب يف الكتابة والدردشة االلكرتونية . الذكية والل وحات االلكرتونية احملمولة يف الوط

يف ظل هذه األخطار جيمع غالبية الذين تناولوا هذا املوضوع من أساتذة وابحثني، على حث  
لرتقية   اجلميع  هتم   القضية  معاجلتها، ألن  أو  منها  للحد  الل غوية  الظاهرة  هذه  لدراسة  املعنية  اجلهات 

اليت للحد  من األخطار  العربية  أو  الل غة  املناسبة ولوضع حد  النتشارها  احللول  إجياد  بغية  هبا   حتدق 
 تكييف طرق تعلم الل غة العربية وفق هذه املستجدات املعاصرة. 

رغم اجلهود اليت تبذهلا اجملامع الل غوية وهيئات الت عريب من أجل إجياد مصطلحات عربية بديلة  
األجنبية يبقى احلد من موضوع التخلص من هذه لتلك األلفاظ املهجنة واملختلطة املشوبة ابلل غات  

اخلارجي  1الظاهرة شبه مستحيل   العامل  االنفتاح على  دام  ،  ما  االتصال على شبكة  متاحا  وسهولة 
، وما مل توضع اسرتاجتيات واضحة الوسائط التواصلية املختلفة يزداد يوما بعد يوماالنرتنت وغريها من  

اد املفردات األجنبية، وعليه وجب وضع ضوابط واضحة بعدم  وصارمة ومضبوطة للتقليل منها ستزد
 املساس خبصوصيات العربية.

على الرغم ما أفرزته الوسائل االتصالية من تقنيات وخربات وفوائد مج ة ويف شىت  اجملاالت وال 
أقل  االتصال يف  أو  املعلومة  أحياان حنصل على  واحدة  وبنقرة  اهلامة  االستحقاقات  ينكر هذه  أحد 

قت وأبقل جهد حىت وصف العامل بقرية صغرية، إال  أن  اجلانب السليب الطاغي نتجرعه وخاصة يف  و 
هذه   أبن   املختصون  يراه  ما  وهذا  وثقافتنا،  هويتنا  هتد د  ابتت  اليت  والثوابت  املقومات  على  الطعن 

ر ما تدل على مدى  الظاهرة ال تقتصر على كوهنا كتابة احلروف الال تينية أو تفشي اللغة اهلجينة، بقد
اخلطر الذي يهدد هويتنا اليت أتيت الل غة أهم أسسها ، وإن  أخوف ما خياف عليه أن يؤدي التوسع يف  

، لذا وجب  2استعماهلا يف الحق من الزمان إىل إنكار ونكران املوروث احلضاري القيم لألمة العربية  

 
 . 13تهجني اللغوي يف الكتابة العربية املعاصرة ، بيت حلم فلسطني ، ص :ينظر ، عزيز خليل ، ظاهرة شيوع ال  -   1
 . 473افية كساس ، مرجع سابق ، ص : ص -  2
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هوية واثبت من الثوابت وهلا حرمتها املتأصلة  محاية الل غة العربية ألهنا قضية وطنية وقومية، بل قضية  
 يف ديننا، فاالستعمال الل غوي السليم يقوي الشخصية العربية لدى الفرد العريب، ولدى طلبتنا. 

 املبحث الثاين: أسباب و دواعي ظهور التهجني الل غوي: 

 أوال : أسباب ظهور التهجني:

من تتطور  وأخرى  تنقرض  اللغات  أن  ينكر  منا  أحد  التمازج   ال  بسبب  عصر،  إىل  عصر 
واالختالط، وهنا تتشابك قضية انقراض أو تطور الل غة، حبيث كل ما احتكت لغة أبخرى تكاد تنقرض  
البلد   أو  اجملتمع  لذلك  املتداولة  اللغة  بتطور  الل غة  انقراض  حيدث  مبعىن  األخرى،  حساب  على  لغة 

 ،وهذا يعترب أهم سبب لظهور اللغة اهلجينة. 

ت   الل غة،  وبسبب  أسباب ظهور هذه  البحث عن  العلماء  اهلجينة حاول  ابلل غة  التواصل  عقيد 
حىت ولو مل يتمكنوا من إجياد تفسري دقيق هلذه الظاهرة، واكتفوا مبجموعة من التفسريات املسببة هلذه  

 الظاهرة اللغوية.

املب الل غوي وليد ظروف خمتلفة أحدثته، ومن خالل هذا  التهجني  إىل ذكر   حث سنتطرقإذ 
 واألسباب أمهها:   بعض هذه الدواعي

العاملية، أو شبكة املعلومات، أو الشبكة العنكبوتية،     الشابكة:    1 )االنرتنت(:  وتلقب ابلشبكة 
أشكاهلا   بكل  احلواسيب  خالهلا  من  تتصل  املعلومات  بتبادل  تسمح  عاملية  اتصاالت  شبكة  وهي 

 التواصلية حول العامل. 

نا إىل أن االنرتنت ال خيضع ألي دولة أو جهة معينة، فتنظيمه ال يتم  وال بد من اإلشارة ه
عن طريق إصدار قوانني حكومات أو دول ، و إمنا تعمل شبكة االنرتنت وفقا جملموعة من القواعد 
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الربوتوكوالت   ابسم  واملعروفة  عليها  املبحث  1املتفق  هذا  خالل  من  عليه  الضوء  تسليط  نريد  وما   ،
 نت على تعلم اللغة العربية ، أو ابألحرى أتثريها على اللغة العربية. انعكاسات االنرت 

االجتماعية وهي شبكة   ابلشبكات  اصطلح عليه  ما  احلايل  وقتنا  االنرتنت يف  مييز  ما  وأكرب 
اجتماعية الكرتونية تقدم وتدعم التواصل بني أعضاء هذه الشبكة، ومن أبرز خدماهتا التعارف سواء  

شفو  أو  بني  بطرق كتابية  واسعة  شرحية  بني  والتعارف  التفاعل  سهل  مما  والصوت  ابلصورة  وحىت  ية 
االتصالية   الوسائل  هذه  ظل  يف  العربية  الل غة  واقع  البحث  هذا  يف  إليه  اإلشارة  جتدر  وما  األفراد، 

 املعاصرة. 

وهي   ) كالشابكة(،  الوسائل  هذه  مع  اللغ وي  االستعمال  من  جديدة  أمناط  ظهرت  حيث 
بوسائل االتصال االجتماعي احلديثة، وتتميز هذه األمناط بتنوع الكتاب مابني متعلمني    أمناط مرتبطة

من  والتالميذ  اجلامعات  وطلبة  الشباب  من  املوقع  مستعملي  أكثر  ويبدو  وعامة،  وطالب  ومثقفني 
الدردشات نشأت  التعارف والتواصل، ومن خالل هذه  الذين يسعون إىل  الدراسية،  املراحل  خمتلف 

جديدة للتعبري، وألفاظ جديدة ومصطلحات جديدة ختتلف يف طريقتها عن الطريقة السائدة   طريقة
املستحدثة، وجود   الل غوية  الظاهرة  العربية، وما لوحظ من خالل رصد هذه  الل غة  أهل  لدى  املعروفة 

  فصحى وعاميةالل غة املستعملة  اليت يتواصل هبا هؤالء املرتاسلون، خلط بني املستوايت الل غوية، إم ا  
 .2إم ا مزج املستويني مع الل غات األجنبية، ويف أغلب األحيان لغة هجينة  

  وهي وسيلة من وسائل االتصال املعاصرة حبيث تتيح التواصل بني األشخاص بلغات خمتلفة 
جوانب  يراعي  ال  الذي  ابالقتضاب  الل غة  هذه  وتتميز  جتمعهم،  بلغة  اللغة  هذه  على  ويصطلحون 

 . 3ائص لغات التواصل النحو وخص

 
 .23،  ص: 2012، مصر ،  1ليلى أمحد جرار ، الفيسبوك والشباب العريب ، مكتبة الفالح ، ط -  1
 . 469صافية كساس، مرجع سابق ، ص :    -  2
 . 40مرجع سابق ، ص :   ،للغة العربية   األعلى، التهجني اللغوي املخاطر واحللول  ،اجمللس  ينظر ، صاحل بلعيد  -  3
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ومن   العامل  أحناء  شىت  من  التواصلية  املواقع  هذه  يف  املشرتكني  البشر  من  اهلائل  للعدد  نظرا 
 خمتلف األعمار، حتما تتداخل املصاحل واألفكار، كما تتداخل الثقافات والل غات.

 دور األسرة: : 2

األطفال، ألن  األسرة هي    إن  أساليب املعاملة األسرية تلعب دورا مهما يف كثري من سلوكات 
يكتسب  ومنها  لفظية،  غري  أو  لفظية  سواء  التواصل  عمليات  الطفل  فيها  يتلقى  اليت  األوىل  البيئة 

 عالقات ومكتسبات ستحدد معاملته االتصالية مع اآلخرين الحقا.

وتؤكد الد راسات االجتماعية أبن  عالقة الطفل مع أسرته، عامل مهم يف تشكيل شخصيته    
الطفل اللغ متنح  اليت  األخرى  العوامل  عن  أمهية  يقل  ال  اللغوي  االكتساب  يف  األسرة  فدور  وية، 

سلوكات لغوية، ومن هنا تربز أمهية دور األسرة يف عملية تنشئة األطفال لغواي ، كلما كانت اجتاهات  
االجتماعي الوالدين حنو إشراك الطفل يف أنشطتهم االجتماعية سليمة، أدى هذا إىل حتقيق التفاعل  

املطلوب يف أقصر وقت ممكن، ألن الطفل مقلد جيد حياكي والديه وأيخذ منهما القدوة والنموذج  
، هكذا كلما حظي الطفل بوجود القدوة األسرية  1االجتماعي ويتأثر أبي سلوك يالحظه أو يسمعه 

حيحة، والقيام  من أساليب تواصلية صحيحة وسليمة ، كلما زاد متكنه من التواصل مع أقرانه بلغة ص
 أبنشطته االجتماعية والدراسية ، ومنه مدى قدرته على حتقيق التواصل بلغة سليمة. 

فاألسرة اليت ال تقوم بدورها للحفاظ على اللغة العربية السليمة على ألسنة أبنائها، فالكثري من 
م بعدة لغات خمتلفة متمثلة ، فنجدهم خياطبون أبناءه2األولياء أم يون، أو ال يعرفون إال  الل غة األجنبية  

 يف لغة هجينة.

 
 .108ص:2006هشام عثمان خوجلي ، أسس علم النفس الرتبوي ، مكتبة الرشد ، اململكة العربية السعودية ،  -   1
2   -   ، جملة  بوقرهينظر   ، اجلزائرية  الصحافة  يف  والتهجني  اللغة  واقع   ، اجمللد  أمال   ، العربية  العدد  21اللغة   ،46    ،2019        

 466ص :
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فتأثري   األطفال،  العريضة ملستقبل  أن  لألسرة دور ابرز يف تشكيل اخلطوط  نستنتج  مما سبق 
يتم   حبيث  الطفل،  لغة  بسالمة  قوية  عالقة  ذات  يعترب  لآلابء  التعليمي  األسرية كاملستوى  العوامل 

ت خارجية مع أقرانه سواء يف املدرسة  أو خارجها،  تزويدهم بكيفية االندماج االجتماعي وربط عالقا
ومنه تتشكل لديه  ملكة لغوية سهلة للتواصل، وحتما تكون هذه اللغة هجينة، متكونة مم ا مسعه سواء  
املدرسة، ومن هنا تربز حياة   يتعلمه يف  ما  األم، ومن مث  لغته  الشارع ومع  أو يف  يف حميطه األسري 

 ه، وأمه ها على اإلطالق العوامل األسرية.الطفل يف العوامل احمليطة ب

 اجلانب العرقي:  : 3

الفرد و مستواه  يرتكز أساسا على  الل غوي ابلل غة نفسها  العنصر  اليت حتوي  البيئة  ارتباط  إمنا 
وقد   أيضا،  للسامع  االجتماعي  و  العقلي  املستوى  ابختالف  خيتلف  و  بل  االجتماعي،  و  العقلي 

قيقة، إذ إن  التفاوت االجتماعي بني الطبقات داخل اجلماعة الل غوية أشارت الدراسات إىل هذه احل
 يؤدي حتما إىل توزيع هذه الل غة إىل هلجات متعددة رغم جتانس الوسط االجتماعي إىل حد كبري.

من   واإلكثار  سليمة،  بلغة  الكالم  أتدية  على  القدرة  مستوى  تدين  يف  تتجلى  العربية  هتجني  فصور 
الشفوية حشو    األحاديث  ومن  لفظة،  لغة  من كل  يستعمل  جنده  للمتحدث  واحدة  مجلة  يف  مثال 

يف   هذا  ويتجلى  الصحيح  سياقها  يف  مناسبة  ألفاظ  استعمال  وعدم  الفكرة،  إليصال  اجلمل  أغلب 
 استعمال مفردات خمتلفة تنتمي كل منها إىل لغة معينة يف التواصل الواحد. 

اهتا سواًء الل غات اجملاورة هلا أو تلك الل هجات  لقد مر ت الل غة عرب العصور واحتكت مع نظري 
اليت زامحتها منذ أقدم العصور، فالل غة العربية يف فرتات الفتوحات اإلسالمية كانت قد توسعت توسعا  
انتشر   بعد أن  اللغات، وتفرقت إىل هلجات"   العامل، فتداخلت مع نظرياهتا من  كبريا وجابت أحناء 
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  -الدنيا، ودخل الناس و الشعوب يف دين هللا أفواجا، فمن املعلوم أن اللغة    الد ين اإلسالمي يف أحناء
 . 1ابعتبارها كائن حي...... يؤثر فيها غريها من الل غات وتتأثر هبا أيضا" -أي لغة 

معظم  تكاد  إمن ا  و  فحسب،  الظاهرة  هلذه  تعرضت  اليت  الوحيدة  الل غة  العربية  الل غة  ليست 
العامل تعاين ظاهر  نتائجه  لغات  تؤثر يف سريه و  اليت  العوامل  التهجني لعدة أسباب، ولعل من أهم  ة 

ترجع إىل" ظواهر اجتماعية خالصة، فالفتح و االستعمار واحلرب، وهجرة السكان واحتكاك شعبني  
 " أمتني  بني  الثقافية  أو  التجارية  العالقات  توثق  و  هذا 2متجاورين،  نشوء  يف  تسهم  عوامل  ، كل ها 

 التهجني.

اتساع الرقعة اجلغرافية للعامل اليوم حتت م و جود عدد كبري من اللغات، حيث إن سك ان هذه    إن
املناطق من اختالف يف األجناس و الفصائل اإلنسانية اليت ينتمون إليها واألصول اليت احندروا منها  

هجينا لغواي،    وتعايشهم معا يول د  ولغات ،خيتلفون يف الن ظم االجتماعية من عرف وتقاليد وعادات،
فمن الواضح أن  هلذه الفروق آاثرا بليغة يف تداخل الل غات والتأثري املتبادل، كما  هو احلال يف اجلزائر  
من  وكثريا  األمازيغية،  والل غة  العربية  الل غة  سي ما  ال  والل هجات  الل غات  بني  ما  تعايشا  تشهد  اليت 

ا أد ى إىل تقاطعها  ممدائم منذ ثالثة عشر قران،  اللهجات احمللية إذ ظل ت هذه الل غات على اتصال  
نشوء ازدواجية ) عربية / أمازيغية (، حبيث إن  اللغة العربية الفصحى تستمد شرعيتها من الد ستور  و 

 كلغة وطنية رمسية، بينما انتزعت األمازيغية مؤخرا شرعية دستورية كلغة وطنية اثنية. 

الل غا نشأة  يف  سامهت  اليت  األسباب  الطبقية ومن  وجود  هو  سابقة،  أزمنة  يف  اهلجينة  ت 
الطبقات   لغات  تعلم  إىل  الكادحة  الطبقات  أبصحاب  أد ى  مم ا  اللغوي،  والتمييز  العرقية  والتفرقة 
املرتفة،" وقد ساعد على جناح هؤالء الز عماء اجلدد يف إحداث تغيري يف نسق التفاضل القبلي والعرقي 

 
  م 2004، القاهرة ، مصر ،  1ية  ،طحسام البهنساوي ، الرتاث اللغوي العريب و علم اللغة احلديث ، مكتبة الثقافة الدين  -1

 . 5ص :
 .104اللغة و اجملتمع ، مرجع سابق ، ص : علي عبد الواحد وايف،  -2



 الفصل الثاني                                     التهجين اللغوي وأثره على اللغة العربية  

123 
 

ل املباشرة  املصاحل  ألن  الذين  التقليدي  نفسه  الوقت  يف  اجلدد  الزعماء  هبؤالء  مرتبطة  صارت  ل ناس 
 . 1يتشككون يف كفاءة الن ظم السياسية التقليدية بعد االجتاه إىل التعليم والعمل النقدي و االحتكاك " 

عدم وجود الطبقية اليت كانت سائدة يف األنظمة السياسية السابقة  يالحظ  حىت ولو ظاهراي    
قية الزالت إىل يومنا هذا بصورة مغايرة، وتتجلى يف استعمال لغات أجنبية من طرف  إال  أ ن صور الطب

أفراد السلطة اإلدارية عكس األلفاظ العامية اليت بتداوهلا العمال، وهنا تتداخل الل غات بني الطبقتني، 
   وتؤدي يف الن هاية إىل لغة هجينة.

 العامل النفسي:  : 4

الل غة مبعزل عن األطر االجتماعية اليت تتواجد فيها هذه    ال ميكن دراسة موضوع من مواضيع
اإلنسان عن   يعرب  ابللغة  الناطقني هبا، ألن  اللغوية مبعزل عن  املشكالت  الل غة، كما ال ميكن معرفة 

 أفكاره وميوالته ورغباته الن فسية والفكرية والثقافية وغريها من احلاجات اليت تعينه يف حياته. 

ع من  يرى كثري  املواقف  حيث  يف  الفرد  ومشاعر  أفكار  مع  تتفاعل  الل غة  أن   النفس  لماء 
اللغوية، حيث ينجذب إىل حتقيق رغباته ومنه امليل إىل الل غة اليت يراها لغة حضارية يف زعمه عكس 
لغته اليت يراها أقل شأان من هذه اللغات، واحلديث عن طغيان اللغة اهلجينة وطغيان الل غات األجنبية  

لى اإلحساس ابلن قص و الضعف الذي يعاين منه اإلنسان العريب جتاه اللغات األجنبية، وهو  لدليل ع
اإلحساس الذي سعى إليه املستعمر إىل أن يغرسه يف اإلنسان العريب، حيث حيس ابلدونية اجتاه الل غة 

شكل األم وينجذب إىل لغة املستعمر، فهي تستحوذ على مشاعره وتفكريه ووعيه االجتماعي، و ت
نظرة اإلعجاب الدفني ابملستعمر وثقافته جزءاً مهماً من هذه الدونية، ففي مرحلة ما يتملكه إحساس  
من  غريه  على  متعاٍل  موقف  بتبين   تغطيتها  و  إخفاءها  فيحاول  واألفكار،  املشاعر  هذه  بسلبية 

 
 . 134، وكالة املطبوعات ، الكويت، ص: ي وبولوج، االجتاه السوسيوأنثر   مد عبده حمجوبحم -1
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حتاد و التضامن املقهورين، و يبحث عن نقاط التمايز و االختالف عنهم، ال عن نقاط االلتقاء و اال
 .1معهم 

الثقة ابلنفس، وأصبح خيجل من استعمال لغته   الفرد العريب يف هذا العصر يف فقدان  يشعر 
العربية الفصحى، بل وحىت القريبة من الفصحى، وينعتها ابلل غة املتخلفة، ويتجل ى هذا من خالل ما 

اان بلغة هجينة، و  أجنبية وأحي  نسمعه يف  اجلامعات من بعض الطلبة حيث حواراهتم أغلبها أبلفاظ
نفسه لغة    الشيء  األجنبية  الل غة  أن   مفاده  ابطل  ابد عاء  العامة،  األماكن  من  وغريها  الشوارع  يف 

العسكري  فالغزو  وطلبتنا،  شبابنا  بعض  مسات  من  مسة  العربية  الل غة  على  والتعايل  فالغرور  عصرية، 
ث، والتبعية الفكرية والثقافية والل غوية أقوى وأعنف من  خل ف تبعية يف كل اجملاالت يف دول العامل الثال

سابقاهتا ، وملثل هذه الظواهر الل غوية خري مثال على هذه التبعية، لذا ابت ضروراي دق انقوس اخلطر  
للحد  من هذه الظواهر الل غوية اليت ابتت هتد د لغتنا بل اهلوية والقومية، وعليه يعترب العامل النفسي من 

العمل على إاثرة أطفالنا لتعل م وجب  وانب أتثريا على متعلم اللغة العربية، على هذا األساس  أقوى اجل
رمبا كان جيهلها، وعلى القائمني    ،العربية وحتفيزهم لتعلم ها ملا هلا من مميزات وخصائص عجيبة ومجيلة

العربية وإرجاع مكانتها احلضارية   اليت يروهنا مناسبة وفق غرس روح االعتزاز بلغتهم ابلطرق  يف  برقي  
تعلم  املناهج وكذا الدروس املقررة  من أجل حبهم للغتهم، ابعتبار العامل النفسي العامل األهم جتاه  

 اللغة العربية.

 العامل االجتماعي:   : 5

البنية   أن  معلوم  اللغوية، وكما هو  اجلماعة  أفراد  اليت جتمع  املتينة  الروابط  أهم  الل غة من  تعد  
ة للمجتمعات العربية تتكون من طبقات خمتلفة حبيث جند الطبقة تتفاوت من حيث النمط االجتماعي

اجملاورة، العربية  البلدان  يف  والثقافات  الل غات  يف  ابلتنوع  اجملتمعات  هذه  ومتتاز  جند   املعيشي،  كما 

 
التهجني    -   1 العربية بني  اللغة  العربية ، كتاب  للغة  اللغوي ، أسبابه ومظاهره ، اجمللس األعلى  التهجني  ينظر ، عمر حلسن ، 

   . 242، ص:  2010والتهذيب ، اجلزائر،  
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ب  والتقارب  االحتكاك  من خالل  وذلك  اللغوي،  اهلجني  نشوء  أيضا يف  دورا  االجتماعي  ني  للعامل 
هذه الطبقات بعضها ببعض، كما تؤد ي الظروف االجتماعية يف هذه البيئات املتعددة الطبقات إىل 
تعدد اللغات، وحتاول كل طبقة فرض لغتها على الطبقات األخرى، فالشيوع واالستعمال معيار من 

وإن مفرداهتا حىت  تداول  بسبب  ما  لغة يف جمتمع  ترسيم  فيتم  أخرى،  لغة على  كانت    معايري فرض 
هجينة على حساب اللغة األصلية  أو الرمسية، كما ظهرت طبقات جاهلة حتاول أن تفرض الثقافة  
الغربية اليت استوطنت يف بلداننا ، ألن ذلك يتناسب   اليت تتناسب مع مستواها الفكري واجلامعات 

 . 1مع مستواهم االجتماعي الراقي، وهذا التمايز االجتماعي اخلطري ظهر دون حس تفكري 

فغيبت   اجلزائري،  جمتمعنا  يف  أجنبية  وألفاظ  هجينة  مفردات  تداول  املعاصر  الواقع  ويشهد 
مفردات عربية كانت يف وقت مضى هي السائدة، فغالبية أفراد اجملتمع مييلون إىل العاميات سواء يف 

 األسرة أو املدرسة أو حىت يف شوارعنا. 

التهج انتشار  يف  االجتماعية  العوامل  تسهم  هذه  ومنه  أهم  الزواج  اعتبار  وميكن  الل غوي  ني 
ولكل   اجلزائر  يف  اجلغرافية  الرقعة  لشساعة  نظرا  لغواي،  بينها  فيما  العائالت  تتفاعل  حبيث  العوامل، 

 منطقة خصوصياهتا الل غوية .

خنلص مما سبق أن العوامل االجتماعية تسهم بشكل فعال يف إنتاج لغة حوارية هجينة مفادها  
 ي واالعتيادي بني أفراد اجملتمع. التواصل اليوم

 العامل اجلغرايف:  : 6    

مظا يف  اختالف  اجلغرايف  التوسع  عن  اليت  ينتج  الطبيعة  والقبائل هر  البيئات  بني  ما    تفصل 
جهة   من  البعض  بعضها  عن  النعزاهلا  نتيجة  جغرافية  بيئة  بكل  خاصة  هلجات  أو  لغات  فتتكون 

يري الذي يطرأ على الل غات املتقاربة جغرافيا، حيدث تداخل بينهما  وتقارهبا أحياان من جهة اثنية، فالتغ
 

،  ص :  2018، اجلزائر ،  05-غوي من " منظور صاحل بلعيد" جملة التعليمية ، العدد  ينظر ، إلزعر حبيبة ، التهجني الل  -   1
158. 
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السكانية   التجمعات  يف  أخرى  يف  هلجة  أو  لغة  تؤثر  حبيث  شاسعا،  بينهما  االختالف  يكون  وال 
املتقاربة جغرافيا، مثال التونسيون الذين يسكنون يف املناطق اجملاورة للجزائر، أو سكان املغرب الذين  

امل من  يسكنون يف  سواء  اللغوية،  الوحدات  من  متقاربة يف كثري  لغتهم  تكون  للجزائر،  اجملاورة  ناطق 
انحية استعمال هذه اللغة ، أو األلفاظ املستعملة نطقا واستعماال، ويتم دمج الوحدات الل غوية اليت  

تني كانت خمتلفة يف وقت سابق، وهكذا حتدث العوامل اجلغرافية هجينا لغواي من خالل دمج الل هج
 املتقاربتني جغرافيا. 

على  انتشارها  يكون  تنتشر  اليت حني  الل غات  توسع  تشكل  إذا  اجلغرايف  العامل  حيدد  فقد" 
أن   ميكن  اجلغرافية  الظروف  لكن  بديهي.  أمر  وهذا  العوائق.  تتجنب  اليت  الطبيعية  اخلطوط  امتداد 

اللغوي"  النشر  توسع  مصدر  أيضا  لغات   ،1تكون  تتولد  النحو،  هذا  العامل   وعلى  بفعل  هجينة 
على  إفريقيا  مشال  دول  به  متتاز  طابعا  بل  فقط،  اجلزائر  به  متتاز  طابعا  ليس  التنوع  وهذا  اجلغرايف، 

 .2املستوى اجلغرايف والتارخيي

بينهم      التواصل  ويقل  واألهنار،  اجلبال  بينهم  وتفصل  ابلل غة  للمتكلمني  اجلغرافية  الرقعة     تتسع 
ابلتغري   الل غة  وتواصلهم   فتأخذ  غريهم،  عن  خمتلفا  مسلكا  ابلل غة  املتكلمون  وسيسلك  فشيئا،  شيئا 

يؤدي إىل نشوء لغة هجينة." فقد ثبت أن هناك ارتباطا وثيقا بني الل غة واملوطن اجلغرايف للجماعات 
 .3اللغوية "

إم التنوع  التعليمية يف مدارسنا، حيث هذا  البيئة  والل هجي يف  الل غوي  التنو ع  ا خيلق ويف ظل 
تعايشا لسانيا وإما تنافرا تداوليا لدى التالميذ، بسبب عدم وضوح حدود استعمال كل لغة، فأثناء  

 
 . 190لويس جان كالفي ، حرب اللغات و السياسات اللغوية ، مرجع سابق ، ص:  -1

2 - Lotfi Sayahi – Diglossia and Language Contact -  Language Variation and Change in North 
Africa – General Editor Salikoko Mufwene -  University of Chigago - Cambridge University 
Press – 2014 – P 16.  

ط  -3  ، النحو  يف  العربية  اللهجات  اختالف  أثر   ، املباركي  حيىي  علي  ،    1حيىي  للجامعات  النشر  دار   ، القاهرة        م 2007، 
 . 30ص: 
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احلديث عن واقع تعلم وتعليم الل غة العربية لدى التالميذ، يظهر ذلك التباين بني فئات املتعلمني وبني  
انت  التباين  فإن  هذا   ، أو سلبا  إجيااب  إما   ، اجلغرافية  املالحظة يف  اجملاالت  ج حتما عن االختالفات 

واجلذرية   البنيوية  وخصائصها  اللغوية  بذل1األنظمة  فيتبني   مميزات ،  جغرايف  جمال  لكل  أبن   ك 
 خصائص لغوي ة وتواصلية تنظم العالقات بني أفراد  ذلك اجملتمع. و 

الواحد كاجلزائر، قد يكون أحياان مساعدا إجرائي البلد  لل غة يف  املتعدد  ا وفعليا على  والوضع 
لغوية كتابة ونطقا، بسبب   التباسات  املقابل عائقا مؤداي حدوث  التالميذ، وقد يكون يف  إغناء لغة 
التماثل والتقارب بني أنساق تلك األنظمة اللغوية وتفاعلها، أو بسبب التباعد وأتثري إحدامها على 

 .2األخرى سلبا  

يؤدي  اجلغرافية  البيئة  اختالف  ذلك أبن  من  البلد    نستنتج  عدة هلجات حىت يف  ظهور  إىل 
الواحد ومنه يتولد اهلجني اللغوي، نظرا لتقارب الل هجات أحياان رغم تباين وحداهتا اللغوية، و يفضي 

 هذا التداخل و التقارب إىل مزج الكلمات لدى املتكلم.

 العامل الثقايف: :7

يتم   ال  الثقايف  التطو ر  ابلتعاون  بإن  تسمح  اليت  الل غة،  للثقافة  دون  اجليد  والفهم  واالتصال 
ابلغ   لغواي  وضعا  املغاربية  الد ول  ورثت  فقد  منها،  هاما  جزءا  متثل  أصبحت  إذ  املدروسة،  السائدة 
التعقيد و شديد التأزم يف بعض الدول العربية وخصوصا يف اجلزائر، و هو "حالة صراع لغوي حقيقي  

الشارع مبا ينشر على صفحات  النخب وجد صداه يف  يبث    بني  اجلرائد وعلى شبكة االنرتنت وما 

 
ال   -   1 أتثري   ، الزاوي  ، رشيدة  اللسانيات  ينظر  للعربية،  جملة  الوظيفي  االستعمال  اللغوي واللهجي يف  والتباين  اجلغرافية  بيئة 

 . 100، ص :  2017، اجلزائر ، 2، جامعة سعد هللا اجلزائر 02التطبيقية ، العدد 
 . 100، ص: سابق    مرجع  رشيدة الزاوي ،  ينظر ،   - 2
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يف  العلمي  التأطري  إىل  تفتقر  مالسنة  عن  فضال  االيدولوجيا،  تغلفها  عنيفة  أقوال  من  اهلواء  على 
 .1" ا أطراف سياسية داخلية و خارجيةأغلبها، حبيث انساقت وراء عواطف غري مكبوحة، و استثمرهت

إىل أدلة يقينية عنها، نشري إىل األخطر من  وبعيدا عن هذه الصراعات الداخلية واليت نفتقر  
ذلك تداخل الل غات والثقافات يف العامل، حبيث يساهم نقل ثقافة إىل ثقافة أخرى أو ما يسمى حبوار  

يف حياة  اجملتمع فهي ابلنسبة   فعاال االثقافات، إىل انتقال لغة جمتمع إىل جمتمع آخر، ذلك أن لل غة أثر 
ه، وكذلك من العوامل اليت تسهم يف تداخل الثقافات واهلوايت لبعض األفراد  للفرد وسيلة التصاله بغري 

للتداخل  عرضة  بل  لديهم،  راسخة  تصبح  الوقت  مرور  مع  لكن  والل غوي،  الثقايف  االنفتاح  زعمهم 
األخرى  مع  دون  2والتعارض كل  تعلمها  األمجل  لكن  و  وعاملية،  قومية  لغات  تعلم  جدا  مجيل   ،

 ته وثقافته األصلية، وينتج جمتمع ذو لغة هجينة.  انسالخ كل ي يفقد لغ

خمتلف األنشطة  ماهلم اليومية كالبيع و الشراء و وابعتبار أن  األشخاص يف حاجة إىل مزاولة أع
التجارية، يقتضي األمر استخدام الل غة، وألن اجملتمع متعدد لغواي، فإن  لغاته ستتداخل وتشكل لغات  

 لغات. هجينة ال تنتمي ألي من تلك ال

االجتماعية   وقي مهم  ثقافتهم  أيضا  متثل  فهي  وآرائهم،  األشخاص  أفكار  عن  تعبري  واللغة 
واحلضارية،" فال شك أن الل غة تنفذ إىل كل جوانب احلياة أي أن  الل غة ال توجد من أجل ذاهتا و هي 

ابلتشارك    سابي ال توجد أصالة من أجل االتصال الفكري ولكنها نشاط اجتماعي خيدم ما يسميه  
هي  لعل ها  بل  واالجتماعية  الثقافية  والقيم  الشخصية  العالقات  عن  تفصح  اليت  وهي  االجتماعي، 

 .3الوسيلة الوحيدة لإليضاح عن هذه القيم و تلك العالقات"

 
 . 83، ص: مرجع سابق مع املغاريب ، أمحد عزوز و حممد خاين ، العدالة اللغوية يف اجملت -1
 . 114ص :   2010،   1كلري كرامش . ترمجة .أمحد الشيمي ، اللغة والثقافة ، وزارة الثقافة قطر ، قطر ، ط  - 2
 . 10م، ص:   2012، مصر، 1عبده الراجحي، اللغة و علوم اجملتمع، دار الصحابة للرتاث، ط - 3
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تتأثر   ما  جتعل حضارة  قد  اليت  فالضرورات  نفسها،  على  االنغالق  للحضارة  ميكن  ال  وألن ه 
اليت نفسها  هي  أخرى  سبيل    حبضارة  على  و  عليها،  دخيلة  أو  هلا  جماورة  للتأثر أبخرى  الل غة  تدفع 

املثال، " فإن اهلوية اإلسالمية تتشكل من ثقافات الشعوب واألمم اليت دخلها اإلسالم سواء اعتنقته  
أو بقيت على عقائدها اليت كانت تؤمن هبا، فهذه الثقافات اليت امتزجت ابلثقافة العربية وتالحقت 

ربية اإلسالمية، فهي مجاع هو ايت األمم و الشعوب اليت انضوت حتت لواء احلضارة العربية  معها الع
 .1"نسانية متفتحة وغري منغلقةاإلسالمية، وهي بذلك هوية إ

لغوية   هناك سياقات  والثقافية،  االجتماعية  وسياقاهتا  الل غة  تداخل  ملا ذكرانه حول  ابإلضافة 
إن  لغة احلريف ختتلف عن لغة املهندس، ولغة العامل ختتلف عن   أخرى ختضع للعوامل الثقافية، حيث

الفالح، هذه السياقات الل غوية مع مرور الوقت متتزج وتتداخل وتنتج لغات متقاربة فيما بينها، حينها  
 تكون عامال من عوامل الل غة اهلجينة. 

 التارخيي )االستعماري(:   : 8

، و ألن االستعمار و على مر العصور كان يهدف إىل  تعترب الل غة هوية األمة اليت تعرب عنها
ا متثل اهلوية، و" ألن املستعمر الفرنسي كان يعلم أن  للغة العربية  حمو اهلوية، يستهدف الل غة حبكم أهن 
لبناء   الدينية  و  والفكرية  العسكرية  املؤسسات  بني  عجيبا  حتالفا  قاد  اجلزائر،  يف  إليها  تستند  ركائز 

قائم  لدى  إسرتاتيجية  نقص  عقدة  األخرية  هذه  تصبح  لكي  العربية كلها،  الل غة  ركائز  حتقري  على  ة 
، ففرضت فرنسا آنذاك تعليم أبناء اجلزائر اللغة  2اجلزائري، ولكي يطرح البديل هلا، أي اللغة الفرنسية" 

 الفرنسية، لوال الكتاتيب وحلقات مجعية العلماء املسلمني ملا بقيت العربية يف اجلزائر.

 
 . 14، ص: و علم اجتماع تربوي  ، مرجع سابق ة، حنحسام الدين فياض، الثقافة و اللغ -1
مشامة خري الدين و جمموعة مؤلفني، اللغة و اهلوية يف الوطن العريب ، إشكاليات اترخيية و ثقافية و سياسية، أعداد املركز العريب   -2

 . 123-122م ، ص: 2013، بريوت ، يناير  1لألحباث و دراسة السياسات ، ط 
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وما  يقو  القومية،  بلغتها  التحديث  تولت عملية  إذ  قد هنضت  الياابن  إن    " املفكرين  أحد  ل 
تستعمر" إال ألهنا مل  لغة غريبة ،  استعمال  يسهم يف ظهور مظاهر    1كان جتنبها  االستعماري  فالغزو 

ال ومنه  اللغوية  الناحية  من  األوىل  وابلدرجة  الثقايف  اجلانب  ومنها  امليادين  مجيع  يف  تهجني  التخلف 
اللغوي، بل و إحالل لغته حمل لغة الدولة املستعمرة، كما هو احلال يف اجلزائر، إذ عمل االستعمار  
داخل   العربية  الل غة  إىل هشاشة  أد ى  مم ا  الفرنسية  الل غة  ترسيخ  و  العربية  الل غة  على طمس  الفرنسي 

لليوم مبا حتمله من آاثر سلبية    وطنها وبني ذويها، كما أد ى أيضا إىل نشوء هجينة لغوية بقيت راسخة 
 أكثر منها إجيابية يف الوقت نفسه.

ولقد ظل ت فرنسا طوال فرتة االحتالل جتتهد يف جعل اجلزائر جزءا  ال يتجزأ منها أرضا ودينا  
وثقافة ولغة، منتهجة سياسة تقضي إبحالل الل غة الفرنسية حمل  الل غة العربية يف شىت اجملاالت، وهذا  

ة أساس اهلوية ووعاء الثقافة، وإن سعي االستعمار على استبدال لغة الوطن املستعمجر مل جتد  كون الل غ
ا أ ثرت   صداها يف البلدان احملتلة، ذلك ألن ال لغة اليت يرتعرع هبا الفرد ال ميكن تعويضها بغريها، غري أهن 

جينة، تلحق بشكل أو آخر من خالل دخول بعض مصطلحاهتا على تلك الل غات وظهور لغات ه
املستعمر   الثقافية، هاجم  العربية واهلوية  الل غة  الوثيقة بني  الصلة  الضرر ابلل غات األصلية، و"نظرا إىل 
احتل   اليت  املزعومة  التمدين  رسالة  يؤكد  حىت  أوال  لغتها  خالل  من  اجلزائرية  الثقافية  اهلوية  الفرنسي 

العربية كل ها ، كما حرم  اجلزائر حتت غطائها، وعمل بشراسة على خلق عقدة نقص يف  الل غة   ركائز 
 . 2" اثنياهذه األخرية من مصادر حتويلها حىت يسهل عليه استبداهلا ابلل غة الفرنسية 

تعتمد أساسا على تدمري اهلياكل التعليمية و منع تدريس العربية    ةفقد كانت اخلطة الكولونيالي
ليت هتدف  الفرنسية وغريها من األعمال  امن خالل " هدم املساجد و بناء الكنائس و فرض الل غة  

، فكان التعليم فرنسيا حبت، ما حال دون  بقاء الل غة العربية نقية من   3"إىل طمس هوية هذا الشعب

 
 . 149، ص:2007ة العربية يف العصر احلديث ، دار الشروق ، عمان ، هناد املوسى ، اللغ   - 1
 . 119مشامة خري الدين ، مرجع سابق ، ص:  -2
 . 427م ، ص :2014، 1اجمللس األعلى للغة العربية : التعدد اللساين و اللغة اجلامعة  ،ججمموعة من املؤلفني ،  -3
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العربية   الل غة  إليه، أي حمو  تبلغ ما تطمح  الفرنسية مل  الل غة  األلفاظ الدخيلة، و رغم هذا فإن  مكانة 
ل اهلجني الل غوي للوطن اجلزائري،" ألن  الوضع الل غوي يف اجلزائر شاهد  هنائيا، لكن ها بقيت كلغة تدخ

فصيح على خملفات االستعمار الفرنسي ، و ألن روح املقاومة لدى اجلزائريني تظل أمنوذجا متفردا، 
الفرنكوفونية واهلوية   الثنائية الضدية بني  ورغم هذا االحتشاد املتني من النصوص الشرعية فقد ظل ت 

 . 1جة تنتظر أول املنعطفات السياسية كي تتدفق جمددا كشوب ملتهب "متأج

ثقافتني   يواجه  اجلزائري  الفرد  لغواي جعل  العدائية صراعا  الل غوية  السياسة  هذه  نتج عن  وقد 
تنفريا،   زادته  بل  هلا،  رافضا  ذلك كان  رغم  لكن ه  و  اللغوي،  التهجني  ظهور  تسببتا يف  واليت  ولغتني 

ديد جيمع بني اللغتني فال هو عريب وال هو بربري وال هو فرنسي، و إمن ا هو مزج  وظهر نظام لغوي ج
 من الل غة العربية والرببرية والفرنسية، أي لغة هجينة. 

وعلى الرغم من أن احلقد االستعماري مل يكن سببه دينيا مباشرا، لكن ه حاول  طمس كل ما  
ية، كما فعل االستعمار اإلجنليزي مبصر " و من  هو متعلق ابإلسالم من اتريخ و لغة و ثقافة إسالم

الضروري التأكيد على أن احلديث عن اهلوية املصرية ال ينحر يف مسألة الدين )مسلم / مسيحي(،  
اليت   احلاكمة  والقيم  والفكر  والثقافة  واللغة  التاريخ  هناك  بل  الديين،  اجلانب  على  تقتصر  ال  فاهلوية 

 . 2" توجه مساراتهمع أن حتكم سلوكه و ارتضى اجملت

الل غوية ختطت املشكلة  وإن   املعي  هذا  الواقع  إىل  االستعمار  استعمال عامل  أضحى  فقد  ش 
فبالرغم من   الل ساين اجلزائري،  القطاعات احليوية وراسخا يف احلقل  الفرنسية مهيمنا على مجيع  الل غة 

هنا ال تزال تعاين من التبعية  االستقالل االقتصادي والسياسي للجزائر من االستعمار الفرنسي، غري أ
واستعماهلا يف كافة   امليادين  العربية على خمتلف  الل غة  لسيطرة  املبذولة  اجلهود  لفرنسا يف ظل  الل غوية 

 األصعدة.
 

 . 371غوي، مرجع سابق، ص عبد السالم املسدي، اهلوية العربية و األمن الل -1
 اندية مصطفى، أسامة جماهد، ماجد إبراهيم، دوائر االنتماء و أتصيل اهلوية، دار البشري للثقافة و العلوم،  -2

 136م، ص:2013، القاهرة، مصر،  1ط 
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 العامل الرتبوي التعليمي:  : 9

العريب الوطن  العربية يف  الل غة  تعليم  واقع  أبن  الدراسات  الل غات تشري  استعمال  عليه   طغت 
املمارسات  هبذه  العربية  حظوظ  تتقلص  ومنه  اجلامعات،  يف  التخصصات  بعض  وخباصة  األجنبية 
  اللغوية التعليمية، بل تتداخل الل غات اتركة ضعفا لغواي يف أوساط املتعلمني ويف مجيع مراحل التعليم

وهي العربية، ويتلقى تعليمه ابلل غات األجنبية،    فاملتعلم ذو االستعداد اللغوي الذي يكمن يف لغته األم
وحينئذ ميزج تلك الل غات اليت أصبحت لديه، األمر الذي حيتم تداخل يف الل غات وضعف الفصحى 

 وتعثر عملية التواصل بني أبنائها. 

  ولقد سامهت املنظومة الرتبوية يف البلدان العربية يف تفاقم  ظاهرة التهجني اللغوي، ذلك أهنا مل 
تؤد الدور الذي كان منوطا هبا يف احلفاظ على الل غة العربية وصفائها، بتنمية القدرات اللغوية لدى 
املتعلمني، وقد ظهر هذا الدور السليب يف عدم تنمية املقروئية لدى التالميذ يف مجيع املراحل التعليمية،  

العربية،  الل غة  يف  ينغمس  التلميذ  جعل  على  قادرة  املدرسة  أن  مجيع    كما  يف  الفصحى  ابستعمال 
   احلصص الدراسية، غري أن الواقع عكس ذلك، إذ إن  طغيان العامية واهلجني يف مجيع مراحل التعليم 

 .1يتغاضى عنه األساتذة و عن األخطاء الل غوية اليت يرتكبها التالميذ  

ليست     هبا  والنهوض  خصائصها  على  واحملافظة  العربية  الل غة  تطوير  مسألة  مرتبطة إن  
العربية ابلل غة  املختصني  إليها،  املنتسبني  مجيع  مبكانتها  منوط  بل  وحدها،  التعليمية    ابملؤسسات 

وخاصة   للجميع  تقريبها  على  والعمل  اجلهود،  بتكاتف  إال  هذا  يتحقق  وال  طلبة،  ابحثني،  أساتذة 
 لل غات األجنبية هلا. التالميذ يف مجيع املراحل التعليمية نظرا للتحدايت اليت جتاهبها ومزامحة ا

وخالصة مما تقدم يكمن القول أبن التهجني الل غوي تعددت أسبابه ودواعي ظهوره ونشأته، ليس يف  
 اجلزائر وحدها، بل يف جمتمعات العامل كله، إىل األسباب األساسية نذكر منها: 

 االحتالل العسكري جبميع أشكاله اليت يشهده العامل.  -
 

 . 244 :  ، ص مرجع سابق  ينظر ، عمر حلسن ،   -  1
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 اخلارجية، مهما كانت نوعها ومهما كان غرضها. اهلجرة بنوعيها الداخلية و  -

 العال قات االقتصادية والتجارية والرايضية.  -

 العالقات االجتماعية بكل أنواعها .  -

ال ميكن حصر عوامل التهجني الل غوي بصفة دقيقة، نظرا لتداخله مع مشكالت لغوية أخرى  
إضا آخر،  عن  جمتمع  خصوصيات كل  اختالف  اثنية  جهة  ومن  جهة،  التكنولوجي من  للتقدم  فة 

لنشأة   يعترب أهم عامل  الذي  العامل يف اآلونة األخرية  الذي شهده  وتطور وسائل االتصال والتواصل 
 التهجني اللغوي.

 اثنيا: مظاهر التهجني اللغوي: 

العرب الدارسني  من  الكايف  االهتمام  يلق  األمهية مل  ابلغة  لغوية  الل غوي كظاهرة  التهجني     إن 
يف اكتساح مجيع ميادين احلياة، حىت أنه ال تكاد ختلو لغة من جتلياته الظاهرة سواء    رغم أنه جنح

اللغوية الظواهر    مشافهة بني األفراد أو كتابة يف بعض الصحف و اجلدارايت والالفتات وغريها من 
لنحوية  ويتجلى االختالف بني الل هجات والل غة العربية الفصحى يف مظاهر خمتلفة سواء من الناحية ا

والصرفية وغريها من أنظمة اللغة، أو على مستوى خمارج احلروف، كاإلدغام والتفخيم والرتقيق، واملد 
اللغة العامية   اللفظ، إذ تتميز  والقصر ، وهو اختالف يف الصور الظاهرة ملخارج احلروف مع وحدة 

 .1اهلجينة يف مجيع مظاهرها لغة عربية حمرفة الشكل غري مضبوطة القواعد 

لقد متيز التهجني الل غوي بتداخل لغات شىت يف الواقع الل غوي، كما أن ه أحدث تداخال لغواي  
 يف مجيع املستوايت التحليلية لل غة العربية، صوتيا، وحنواي، ومعجميا ودالليا. 

 
بن  -   1 العزيز  مصر    عبد  والفصحى يف  العامية   ، العدد  عبد هللا   ، العريب  اللسان  جملة   ، العربية 22والرابط  الدول      ، جامعة 

 . 59، ص: 1983
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إليها مثل  الصويت  املستوى - تنتمي  العربية لكن ال  الكلمة  األصوات موجودة يف  : جند كثريا من 
الذي يكون يف أغلب األحيان بدال للحرف "ق"فنقول، قال، قالوا وهذا، وحرف "    حرف " ق"

 ، وإمنا هو دخيل أدمج يف الكالم العريب.1ق " ليس من احلروف العربية

 املستوى الصريف والنحوي:   -

يعاين تلميذ املدرسة اجلزائرية عموما، وتلميذ املرحلة االبتدائية ابألخص من ضعف كبري على 
والكتابية املستوى   الشفوية  إنتاجاته  ذلك جليا من خالل  ويظهر  الفصحى،  للغته  والنحوي     الصريف 

حيث يظهرون عجزا قي توظيف املباين الصرفية والرتاكيب الن حوية اليت تعلموها، ويرجع السبب إىل  
الرتاكيب   تلك  تظهر  سياقات  يف  يتعلمها  اليت  للرتاكيب  الوظيفي  االستعمال  على  تدريبهم  عدم 

 .2جلمل قدرهتا على أداء وظائف خمتلفة وا

وضع عندما  األوائل  العربية  علماء  حذو  حنذو  للهجرة    واولعل نا  األول  القرن  يف  الل غة  قواعد 
 : 3    لسببني أساسيني مها

يوحد  - علم  وضع  من  أوجب  مما  اإلسالمية  الفتوحات  بعد  حصل  الذي  االجتماعي  التخالط 
 من الضياع.  استعمال الل غة العربية للحفاظ عليها

شيوع الل حن وانتشاره ليس على ألسنة املستعربني فحسب، بل على ألسنة العرب أنفسهم، وما   -
 أصاب لغتهم من الضعف نتيجة املؤثرات اليت  أدت إىل ذلك.

إذا كان وضع قواعد النحو يف عصر الفصاحة ويف عصر الصحابة خوفا من شيوع اللحن نظرا 
عليم القواعد اليت حتافظ على سالمة العربية يف هذا العصر، حيث  الختالط الناس، كيف ال يكون ت

 
 . 180ص:مرجع سابق ،،عبد الكرمي رقيعة ، مظاهر التعدد اللغوي يف اجلزائر ،    1
 .182، ص : مرجع سابق ينظر ، السعيد جربيط ، واقع تعليمية اللغة الفصحى يف املدرسة اجلزائرية ،    -  2
 . 57، ص: مرجع سابق علي زاير وآخرون ، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ،   سعد  -  3
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زاد االختالط وزاد الل حن وتفشى بني بين البشر على مستوى العامل سواء لقاءات مباشرة أو عن طريق  
 الوسائط التواصلية كما ذكران سابقا. 

منها ما هو عامي   فقد دخلت الكثري من األلفاظ إىل الوسط اللغوي اجلزائرياملستوى املعجمي:  -
ومنها ما هو أجنيب مثل كلمات: ترامواي، سوندويتش، صالة، أرشيف، كونرتول ....وما أكثرها  
مثل هذه املفردات اليت أدرجت إىل العربية وألفنا مساعها واستعماهلا، ومن بني األلفاظ على سبيل  

فيقولون "اعتنق"  العربية،  إىل  األجنبية  الل غة  من  دخلت  اليت  املسيحية   املثال  أو  اإلسالم  اعتنق 
، وهي مناذج كثرية ال ميكن حصرها، وهذه األلفاظ 1والعرب تقول دان ابإلسالم أو اختذه دينا  

 تفشت بسبب العامية أو من اللغات األجنبية.

لقد أثبتت بعض الدراسات امليدانية أن متعلم املرحلة االبتدائية يعاين من الضعف يف رصيده  
، نظرا لرصيده اللغوي 2در القليل الذي يكتسبه يعجز عن توظيفه توظيفا سليما املعجمي، وحىت الق

اليت   اهلجينة  ابملفردات  اختالطها  بسبب  وسليمة  مناسبة  ألفاظ  اختيار  عن  يعجز  حبيث  املزدوج، 
 اكتسبها قبل ولوجه املدرسة.

الرتكييب:   - لغوية  املستوى  تراكيب حتمل أخطاء  لغوية جديدة وهي  مثل "ممنوع  استحداث أمناط 
 التدخني " وهي مأخوذة من النمط الفرنسي.

الداليل:   - بعض  املستوى  داللة  وختتلف  ألخرى،  منطقة  من  لغواي  تعددا  اجلزائر  يف  جند  حبيث 
األلفاظ من منطقة إىل أخرى، إضافة إىل هتجني لغوي معقد حىت ال يكاد يفهم أحياان من طرف  

مثال ختتلف دالليا عن منطقة قسنطينة أو وهران وهكذا  بعض األفراد، إذ جند لغة اجلزائر العاصمة  
 جند اختالف داللة بعض األلفاظ من منطقة إىل أخرى على مستوى القطر اجلزائري.

 
 . 337حممد املبارك ، فقه اللغة وخصائص العربية ، دار الفكر ، اجملمع العلمي العريب ، ص :   -  1
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التواصل أحياان، أو سوء    اللغوية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف سوء  الظواهر  وأُتث ر هذه 
 يف التواصل يف كثري من األحيان.  فهم اآلخر بطريقة صرحية ومفهومة، وينتج عنه تعثر

 كما للتهجني مظاهر عديدة ال ميكن عدها وحصرها وميكن ذكر أمها يف النقاط التالية: 

استحداث طرق وأساليب معاصرة للتواصل: أد ت التطورات االتصالية العاملية يف اآلونة األخرية    -
 ية مستحدثة أمهها : املتمثلة أساسا يف شبكة االنرتنت والفيسبوك ظهور أشكال تواصل 

اللغة، يعود ظهور   - العربية هبذه  ظاهرة )عربتيين(: وهي لغة عربية ممزوجة ابللغة األجنبية أو كتابة 
احلواسيب  لغة  حبيث كانت  املاضي  القرن  من  التسعينيات  بداية  اجلديد  التواصلي  املزج  هذا 

التواصل  األسلوب  هذا  مميزات  ومن  العربية،  وغياب  األجنبية  عوض  ابللغات  األرقام  استخدام  ي 
رقم   املثال:  نذكر على سبيل  العربية،  ورقم    2احلروف   ، اهلمزة  ورقم    3تقابله   ، العني    7حرف 
 .1تقابله احلاء، وهكذا مع بقية األرقام االجنليزية 

العربية ابملصطلحات    املزج بني املصطلحات  يقوم هذا املصطلح على  أما مصطلح عربيزي: 
 هذه الظاهرة خصوصا يف: االجنليزية، وتتجلى 

 الدردشات الفيسبوكية.   -
 كثرة الالفتات ابلل غة اهلجينة وأحياان بلغة أجنبية.  -
 هيمنة الل غة األجنبية على خطاابت بعض الشخصيات من النخبة. -
للمجتمع   - املوجهة  والتلفزيون  املسموع كالراديو  اإلعالم  برامج  على  والعامية  اهلجينة  الل غة  طغيان 

أو األسرة ككل، أما الربامج الثقافية أو اإلخبارية فإهنا تقدم بلغة الفصحى املبسطة    سواء األطفال
 . 2تتخللها هلجات أو لغات أجنبية 

والغريب مما سبق أصبحنا نسمع مفردات وعبارات أخطر وأشنع من الل غة اهلجينة من طرف  
ليست ختدش عبارات   ، بدون قصد  أو  بقصد  أحياان  الكبار  الشباب وحىت  بل   بعض  فقط  احلياء 

 
      raseef22.com  2017-06-01،   يسبوك عز الدين السعيدي ، دليلك إىل لغة الشباب على الف  -   1
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مدلوهلا يؤدي إىل الكفر والعياذ ابهلل، وهذه املفردات أبحرف عربية ومفردات عربية، لكن معانيها غري  
والو  وهللا  جدها،  خلي  وال  اشري   ، بوك  ينعل   ، قسامك"  "نضرب  العبارات  هلذه      ذلك، كمثال 

  ، شرعا  جتوز  ال  اليت  األلفاظ  هذه  ملثل  أكثر  ...وما  هللا  قدرة  هبا  شاءت  جاءت  ما  ختالف  ألهنا 
تفصيلها،   بذكرها ال  نكتفي  األمساع،  هلا  تروق  خالدة  بلغة  واضحة وصرحية  بلغة  السمحاء  الشريعة 

 أشران إليها ابعتبارها من أخطر مظاهر الل غة اهلجينة. 

 اثلثا: أسباب ضعف الل غة الفصحى ابملدرسة:

هي ركائز  أربع  على  التعلمي ة  التعليمية  العملية  والوسائل  تعتمد  املناهج  املتعلم،  املعلم،   :
تربوي   اليت ال حتقق رسالتها إال عن طريق منهج علمي  متواجدة ابملدرسة،  العناصر  التعليمية، هذه 
مدروس، يرسم هلا اجملتمع أبعاده وحدوده لتسري عليه خبطوات اثبتة مستنرية، غري إن اإلخالل إبحدى  

 ربية الفصحى يف املدرسة ابإلضافة إىل عوامل أخرى أمهها: تلك الركائز قد يؤدي إىل ضعف الل غة الع

 إحالل العامية حمل الفصحى:  : 1

إذ حل ت حمل   لغة هجينة يف دايرها،  وطغيان  العزلة   وطأة  تئن حتت  العربية  الل غة  أصبحت 
لى  الفصحى الل غة العامية اليت هي يف احلقيقة هجني من الل غات واللهجات، إذ ابتت العامية هتيمن ع

السوق الشفوية، األمر الذي ينعكس على االكتساب الل غوي الفصيح، و املالحظ أنه مبجرد أن تطأ  
قدماك ابب املدرسة فال تسمع آنذاك، إال  اللغة العامية، بل هناك استعماالت أخرى منها، ككتابة  

الصعوبة إىل خواص يف    احلرف العريب ابلل غة الفرنسية، بداعي صعوبة قواعد الل غة العربية " وترجع هذه 
، إال  مع أستاذ الل غة العربية  1أبنية الل غة العربية ال وجود هلا يف ال لغات اليت تكتب ابحلروف األجنبية " 

بعدم  العربية  علماء  وخباصة  الرتبية  على شؤون  القائمني  يؤكد جل  و  اآلخر،  هو  يستعملها  ال  وقد 
يس، و التواصل بواسطتها يف القسم، حىت ال تفقد الل غة  التسامح يف استعمال الل غة اهلجينة يف التدر 

العربية وعلى  الل غة  التآمر على  فقد أصبح  احرتامها،  أبنائها و يضعف  نفوس  الفصحى مكانتها يف 
 

 .69م، ص:   6199عبده حممد بدوي، أمهية تعلم اللغة العربية، مركز حتقيقات علوم إسالمية، الكويت،  -1
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األجيال اليت ينتظر منها أن تنهض هبذه الل غة وبوظيفتها احلضارية، فلم يعد املتآمرون الذين ظلوا طوال 
الزم من  عقود  إحالهلا  أربعة  إىل  الرامية  القرارات  تنفيذ  على  يتحايلون  و  العربية  ابللغة  يستخفون  ن 

مكانتها الطبيعية يف املدرسة ويف حياتنا، و مل يعودوا خيفون نواايهم السيئة العدائية املفضوحة واهلادفة  
سواء يف اجملال   إىل تدمري البناء الذي بنيناه من خالل ضرب الل غة العربية و إزاحتها عن جمال التعامل

 .1التعليمي أو اإلداري أو اإلعالمي

لكن ولألسف هناك من ينادي يف يومنا هذا بضرورة إحالل العامية حمل الل غة الفصحى حبجة  
الذي يقول: يف مقال له  عزة دروزةأهنا أكثر سهولة وأهنا تبسط عملية االتصال والتواصل ومن هؤالء 

من حيث –العربية " وال يرد اعرتاض على هذا أبن الل غة هي    بعنوان "ضمن قضااي وحوارات النهضة
للتفاهم والتعبري عن األفكار من أقرب الطرق وأسهلها ، وأن الل غة العامية وافية ابلغاية وال    –األصل  

 .  2ضرورة لالحتفاظ بلغة فصحى معها وحتمل املشقة يف تعليمها  

جتعل  اخلطرية،  والتصرحيات  األقوال  هذه  على  اليت  بناء  لغتنا  جتاه  ابإلحباط  وحنس  خنجل  نا 
إىل  مدعاة  األقوال  هذه  مثل  ألن  املعمورة،  مستوى  على  لغة  أو  هلجة  أي  من  أكثر  ابملرونة  تتميز 

 التشتت سواء على املستوى الوطين أو على مستوى األمة العربية مجعاء، وإمهال تراثنا الثري. 

إتقاهنا  ل غة العربية الفصحى يف تعلمها و عن الومنه يطرح السؤال التايل: هل ابإلمكان التخلي  
 أو يف تعلم املواد األخرى ابستخدام لغات هجينة ؟.

على  احلفاظ  لضمان  واللغوية  والثقافية  الفكرية  املناعة  مرتكزات  يف  التفكري  وجب  هنا  ومن 
اهلجومات   تعاين  الل غات  من  فالعربية كغريها  املعاصرة،  التحدايت  ظل  يف  وهويتنا  والتحدايت  لغتنا 

لى كإبعادها من املدرسة، لكن العربية متتلك املقومات و العوامل اليت سامهت يف بقائها و احملافظة ع
 التعلمية. مكانتها الل غوية التواصلية واالجتماعية و 

 

 . 132اللغة و معركة اهلوية يف اجلزائر ، مرجع سابق ، ص عبد القادر فضيل،  -1
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هذا وقد عرفت الفصحى عدة اختالالت يف لغة الطفل اجلزائري،  فمن األسباب اليت أد ت 
  دث ابلل غة الفصيحة " أن املرء يعيش معظم وقته يتحدث ابلل غة العاميةوتؤدي إىل الضعف يف التح

يف البيت و يف الشارع ، ويف السوق، حني يتعامل مع البائع و السائق و عندما يريد التحدث ابلل غة  
، ومن بني األسباب كذلك احلقبة االستعمارية  1الفصيحة يغلب الطبع على التطب ع فيقع يف األخطاء" 

نت الفصحى ضحية هتميشها، حبيث سادت ثقافات غربية و خليط و هجني لغوي شو ه  حيث كا
العربية، و خري دليل على هذا هو وجود عدة مؤل فات و رواايت ابلدارجة و هجينة لغوية مم ا ساعد 
الفصحى، حىت ولو كانت هذه األعمال هتدف إىل غاايت مفيدة ويف   العاميات بدل  على إحالل 

 ظروف خاصة. 

 قلة كفاءة املدرس:   : 2 

جناح   أجل  من  اجملتمع  مطالب  من  مطلب  تعليمي  إصالح  ألي  املعلم  بدور  االهتمام  إن  
به   يعىن  ما  أبرز  من  لذا كان  التعليمية،  العملية  يف  الزاوية  هو حجر  املعلم  ابعتبار  الرتبوية،  العملية 

التدريس وال    ، وجيهل أصولاغوجيعليم، فاملعلم الذي ليس له تكوين علمي وبيداملهتمون ابلرتبية والت
حى مع تالمذته، يضعف من املستوى الل غوي لدى التلميذ و إذا كان احلال  حيسن التخاطب ابلفص

يشري، كما كشفت هذه الدراسة، إىل أن مستوى معلمي الل غة العربية ال يرقى إىل مستوى حتقيق هذه  
ني إعدادا يتالءم مع متطلبات املهام اجلديدة  األهداف فال بد من إعادة النظر يف إعداد هؤالء املعلم

 .2للمعلم 

من هذا املنطلق إن االهتمام ابملعلم تكوينا وتوجيها واستعدادا، يفضي إىل تعليم جيد ومنه إىل  
تنمية مهارات التالميذ، خاصة تكوينهم اللغوي، لذا ابت من الضروري احلرص على حتسني املستوى 

 حي سواء معرفيا أو مهنيا. الل غوي للمدرس من مجيع النوا
 

 . 113م ، ص 1999مسيح أبو مغلي، األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية، دار جمدالوي للنشر و التوزيع،    -1
/    33عبد القادر الفاسي ، إعداد : كنزة بنعمر و فاطمة اخللويف،  تعليم اللغة العربية و التعليم املتعدد، مرجع سابق ، ص:     -2
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 أتثي الل غات األجنبية: : 3

يعتقد الناس أن إجادة الل غات األجنبية وخباصة الل غة الفرنسية هي الل غة الراقية اليت تتيح فرص  
العمل والرقي والتمدن االجتماعي ملن يتقنها ويتكلم هبا، و أن  العربية عائق وأقل شأان لتحقيق هذه 

، وهذا 1لغات أجنبية على حساهبا، وتكون هذه الل غات مهيمنة يف واقعنا اللغوياألغراض، وهتمني  
أفراد اجملتمع بصفة عامة ومن قبل  املتمدرسني  العربية عرضة لإلمهال الكبري من قبل  الل غة  ما جعل 

ة  بصفة خاصة، وذلك نظرا ملا أفرزته العوملة من نشر الل غات األجنبية و جعلها لغة سوق العمل و لغ
 التحادث العاملي، ما جعل أبناء العربية ينجذبون حنوها و يتفاخرون ابستعماهلا. 

اجلزائر  ففي  مميزاهتا،  من  الكثري  أفقدهتا  بل  فحسب  العربية  مع  تتهجن  مل  األجنبية  واللغات 
يف    ا مثال، " اللغة الفرنسية حبكم االمتيازات اليت أعطيت هلا أدخلت الضيم على العربية ومت مزامحته

سالستها،   و  نقاوهتا  فأفقدهتا  مضامينها  ويف  أساليبها  يف  وأث رت  استعماهلا،  جمال  وضيقت  دارها، 
 .2وحرمتها من العيش يف وجدان أبنائها" 

يرى كثري من الباحثني أبن  األلفاظ اليت دخلت العربية تتعلق ابحلسيات ال ابملعنوايت وأكثرها 
وامل واألدوات  واأللبسة  األطعمة  على  يدل  مصطلحات  ما  منها  وقليل  اإلدارية  واملصطلحات  رافق 

ابملعنوايت   يتصل  مم ا  فهي  األخرى  الل غات  دخلت  اليت  العربية  األلفاظ  وأم ا  إليها،  وما  الفلسفة 
الشرعية أو اخللقية والشرعية لغتهم 3كاملفاهيم  الل فظ األجنيب يف  العرب قدميا حينما يدخلون  ، كان 

حروفه وبنائه حىت يكون شبيها بكالمهم وجمانسا أللفاظهم وحىت    يغريون بعض أشكاله ومظاهره يف
ال خيل ابلن ظام الص ويت والبنائي الذي تقوم عليه لغتهم، لكن دخلت ألفاظ هجينة وأجنبية دون قبوهلا  
التواصلية ومزجها ابحلرف   الوسائط  شبابنا عرب  استعملت من طرف  إمن ا  أسلفنا ذكره،  للمعايري كما 

   صة ألفاظ ال هي أجنبية وال هي عربية، بل عبارات مبعثرة، هذا ما أردانه يف حبثنا هذا العربية، وخا 
 

 . 118:  ينظر ،حممود السيد ، األداء اللغوي  مصطلحا وتطبيقا  ،جملة التعريب ،  ص  - 1
 . 181عبد القادر فضيل ، مرجع سابق، ص  -2
 . 297ص :   مرجع سابق،حممد املبارك ،   -  3
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العربية   علماء  من  تعرب  وتعرب كما كانت  االختصاص  أهل  من  املصطلحات  هذه  ضبط  وجب 
 قدميا.

 العامل األسري:  :   4 

ال يتعلم  الذي  املالئم   الوسط  األسرة  من  انطالقا  االجتماعية  التنشئة  طريقه  تعترب  عن  طفل 
يتفاعل  يتعلم كيف  اللغة  فبواسطة   ، االجتماعي  السلوك  اكتسابه  عند  اجلماعة  مع  يتكيف  كيف 
معهم ، ويكتسب املعارف واملهارات، ويتلقى الطفل أوىل كلماته من بيئته األسرية، ويف هذه املرحلة 

يتم تشك لعامله  يسعى إلشباع رغباته واخنراطه يف األسرة أوال مث مع رفقائه، حيث  يل املالمح األوىل 
الل غوي والثقايف، ابعتبار حميط األسرة يقضي فيه معظم أوقاته ففيه يسمع كل األلفاظ واحلوارات بينه  
وبني أسرته و حوارات من حوله، حيث يرتبط النمو اللغوي يف كل مراحل منوه بكمية و نوع احملادثة  

األسر  على  لذا  والديه،  مع  الطفل  فيها  يشرتك  العربية اليت  اللغة  استخدام  على  الطفل  تشجيع  ة 
وتصحيح األخطاء دون مبالغة أو إسراف، ألن  الرغبة يف تعل م الل غة " قد ال تلقى التشجيع من قبل 
األسرة، و قد ال تعري التعلم أمهية، وتتحدث عن املدرسة والتعليم أحاديث سلبية وهذا يضعف من 

 .1كايف ملواصلة التعلم و التحصيل الدراسي" رغبة األبناء يف التعلم وبذل اجلهد ال

والصحيح السليم  الل غوي  اجلو   توفري  بضرورة  للطفل  الل غوية  التنشئة  جمال  يف  الباحثون     يؤكد 
ألن  الطفل يف هذه املرحلة  حياكي ما يسمعه ويقلده،ابعتبار هذه املرحلة العمرية تكون القدرة يف أوج 

املف من  قدر كبري  الكتساب  أسرته  نشاطها  يف  الطفل  يتناوهلا  اليت  املفردات  عدد  ألن   لديه،  ردات 
سيكون هلا حيز كبري يف رصيده اللغوي، لذا جيب استغالهلا لدى املعلم، ألن  التلميذ يالحظ غرابة  
لأللفاظ اليت سيتلقاها عند تعلمه الفصحى يف املدرسة، وال يتأتى هذا إال  ابلتدر ج من السهل وربط  

حة بواقعه، حىت يتعو د عليها دون التفريط يف رصيده الل غوي الذي اكتسبه من حميطه  املفردات الصحي

 
أسباهبا و أساليب مواجهتها، دار    –أمحد حممد الزغيب ، املشكالت النفسية و السلوكية و الدراسية عند املراهقني و الشباب    -1

 . 246، ص :2008، 1الفكر، دمشق، ط 
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وتعلمها  العربية  أطفاهلم حب  تدعيم  الفصحى، وجب  تتحدث  تكون األسرة ال  ولو     األسري، حىت 
شطة  ابعتبار األسرة الل بنة األساسية يف اجملتمع اليت تزود الطفل ابلل غة، وعليه على األسرة أن توفر أن

أو   ابلعامية  وليس  ابلفصحى  التعبري  على  قدرته  وتنمي   ، اللغوية  الطفل  مهارات  تنمية  على  لتعمل 
   ابللغة اهلجينة.

 املناهج و طرائق التدريس:  : 5

كما قلنا يف الفصل األول من هذا البحث أبن  املناهج الدراسية تعرف نقصا من حيث املادة  
ا امللكة  على  سلبا  يؤثر  مما  الالل غوية  لطريقة  للطفل، كما  ابعتبار  لل غوية  ذلك  يف  واضح  أثر  تدريس 

 . 1وجود تشاكل بنيوي بني املنهاج الل غوي وطريقة تدريس حمتواه املعريف""

ويعترب وضع   والتعليم  الرتبية  بناء  املرتكز األساسي يف  املنهاج هو"  أن  املربون على  لقد أمجع 
، ومن املعلوم أن للوسائل التعليمية املختلفة وكذا 2طرا " املنهاج من أدق املسائل الرتبوية وأعظمها خ

املنهاج، كلها وسائل تساعد الطفل الكتساب اللغة الصحيحة، حيث يعترب تطوير املناهج الدراسية  
من أولوايت اإلصالح الرتبوي، والركيزة األساسية الكفيلة ابلنهوض ابلل غة العربية، والتقليل من الل غة 

 ة. العامية واهلجين

ا لغة صعبة:  :  6  االعتقاد أبّن 

العرب  فهم  ميكننا  كيف  و  صعبة  لغة  ا  أبهن  الغرب  املؤلفني  بعض  طرف  من                             يقال 
ومن ذلك معهد اخلدمة اخلارجية )وهو معهد لتعليم اللغات    «لغة صعبة»وهبذا" اشتهرت العربية أبهنا  

 
 . 36: حممد األوراغي ، اللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية ، مرجع سابق، ص  -1
النظام الرتبوي و املناهج التعليمية ، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية و حتسني مستواهم، سند تكويين لفائدة مديري    -2

 134م، ص: 2004املدارس االبتدائية ، 
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األمر  اخلارجية  لوزارة  يتبع  اليت  األجنبية  القائمة  اللغات و هي  يكية(  يصنفها يف قائمة أبهنا أصعب 
 .1" صينية و الياابنية و الكورية فقطحتتوي  إضافة إليها ال

يعود جلهلهم ابلل غة العربية    –الغرب    –أرى ملثل هذه األفكار و املقوالت من بعض الكت اب  
ا إيديولوجية وظهور  املسبقة عنها ألسباب  لغات  وينطلق من مواقفهم  للغاهتم  على حساب  لتخيري 

ابلل غات  ونعتها  لغاهتم  أمام  الصمود  استطاعت  اليت  الل غات  التصنيف  هذا  يف  تندرج  أخرى، كما 
تقر مبكانة   أراء فكرية غربية  وتعل مها، وابلرغم من ذلك هناك  تنفري من دراستها  إال  الصعبة ما هو 

ت أرادت  اليت  التحيزات  لعذوبتها و  العربية وتدافع عن كثري من  أنفسهم  العربية وإقرارهم  عم ق صعوبة 
م يتناقضون  أحياان وبقصد على صعوبة النحو و كثرة املرتادفات فيها.   مرونتها وسهولة تعل مها، بيد أهن 

 املبحث الثالث: مصطلحات التهجني اللغوي: 

ومعجمي، هي  إن اجتهادات الل سانيني يف مسألة املصطلح، إبعادة تعريف لفظي قاموسي    توطئة :
حماوالت مشروعة و حمبذة ذلك ألهنا تثري اللغة، و يتفادى التشويه على املصطلح الواحد للقارئ و  

 هذا بدافع التماسك املصطلحي. 

وقد ذكر مصطفى غلفان بقوله : "أن ه ال بد من دراسة كل املصطلحات أو اختيار الشائع  
أفرز غري ذلك إذ وجدان املعجم احلديث يقرتح    لتعميمه، وذلك بغاية التواصل والتسيري، لكن الواقع

 .  2مصطلحات لسانية جديدة، مكان املصطلحات الشائعة يف الوطن العريب"

مبعىن إعطاء ملكة املتكلم الل غة العربية الفصحى، واملقصود ابملعجم هو املعجم الذهين الذي 
القاموس الل غوية، ال الصناعة  القدرة  أن ه يدخل ضمن حتديد  ية، فاملتكلم للعامية يف أي دولة يفرتض 

يتكل مها   للتوصل إىل بقاموس ذهين حمد د ومضبوط، و إن  عربية،  كان ال يستعمل صناعة قاموسية 

 
ل، الرايض ، اململكة العربية  ديفيد جيستس ، ترمجة ، محزة بن قبالن املزيين، حماسن العربية يف املرآة الغربية ، مكتبة امللك فيص   -1

 . 24ه، ص 1420السعودية، 
 . 206ص:   احلديث، دار الوعي،مرجع سابق، حماضرات يف قضااي املعجم العريب و عالقتها ابلدرس اللساين املربوك زيد اخلري  -2
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اللغة   البحث عن املفردات يف أمهات الكتب فقط 1معرفة واعية هلذه    ، أي ال ميكن اعتمادان عند 
الشفوية املواد  اعتماد  و  جديدة،  مواد  اعتماد  جيب  ابل  عرفت  و  العصور  .  عرب  تطورا  العربية  للغة 

شأهنا شأن بقية الل غات، استمر التطور إىل عصران املعاصر، لتكييف الل غة مع املتطلبات االجتماعية  و 
املعاصرة تقول توماس حانة "و ميكن إلحدى املعاين اجلديدة أن متحو الباقي، ولذلك سيتحسن من  

 .2ي ظهرت فيه مفهومها و يف أي سياق حديث وجدت"أجل تفسري كلمة ما، معرفة العصر الذ

بعضها   عن  منفصلة  تبدو  حني  يف  البعض،  لبعضها  موازية  تبدو  مصطلحات كثرية  هناك 
البعض، إذ حناول يف هذا املقام إبراز العالقة بني مصطلحات هلا عالقة ابلتهجني اللغوي، سواء كانت 

ا بشيء من التفصيل من خالل هذا املبحث حىت  هذه العالقة عالقة تداخل أو تباين، سنتطرق إليه
 يتسىن للقارئ التفريق بني هذه املصطلحات. 

 أوال: التعددية الل غوية 

أثبتت الدراسات أبن األفراد الذين يتحدثون أكثر من لغة يتميزون بقدرهتم على التواصل مع 
من لغة، سواء كانت هذه  اآلخرين أكثر من غريهم ، حيث ميتلك متعدد الل غة إجادة و إتقان ألكثر  

اللغة ملنفعة علمية أو دراسية، فقد يكون تعلم هذه اللغة الثانية يف املدرسة إىل جانب لغته األم، أو  
هو اجتهاد شخصي اكتسبه  الفرد من حميطه االجتماعي وألسباب علمية ونفعية، لكن حسب آراء  

إن  مزامحة  تطرق إليه يف البحث، إذ  بعض الباحثني هناك جانب سليب يف هذا التعدد والذي نريد ال
لل والعاميات  أسلفنا  الل غات  الشأن كما  ، كما هو  بنظامها وقواعدها  الل غة  تعلم هذه  تعرقل  األم  غة 

اللغوي سالح ذو حدين  التعدد  اللغوي، أي أن   التعدد  للتلميذ يف ظ ل  العربية  الل غة  تعلم     الذكر يف 
 .  ال هذه الل غات ابلنسبة ملكتسبهاويتوقف هذا على استعمفبقدر ما هو إجيايب، فهو سليب أيضا، 

     

 
 . 212مرجع سابق، ص:   ري،املربوك زيد اخل -1
 . 223املرجع نفسه، ص:  -2
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 تعريف التعدد اللغوي: :  1  

التارخيية   اللغوية، اليت خل فتها األحداث  الل غة العرب اهتماما ابلغا ابلتعددية  لقد أوىل علماء 
ال تلك  السي ما  وعالقاهتا،  معناها  يف  يبحثون  فراحوا  للمنطقة،  واجلغرافية  التارخيية والطبيعية  عالقة 

 والثقافية واحلياة التواصلية اليت جتمع بني الذ ات العربية والذ ات العاملية يف هذا العصر.

: " ليس التعد د الل غوي وضعا خاصا، وليس مقصورا لويس جان كالفيفقد جاء يف تعريف  
ات البلدان على مناطق خمصوصة، وال هو مسة من مسات العامل الثالث على وجه التحديد أو من مس

ا التعددية الل غوية قدر مشرتك،  النامية اليت نتصورها بداهة موزعة بني هلجاهتا ولغاهتا احمللية ولغاتنا، إمن 
وعليه ابلصعوبة مبكان أن يتم اتصال لغوي بني طرفني أو أكثر وليس     1وإن ظهرت أبشكال خمتلفة "

الل   وظائف  من  وظيفة  االتصال  ألن   لغوي،  توافق  بينهما  بينهم  التداخل  يظهر  أن  من  بد  فال  غة، 
ابعتبار أحدمها يكمل اآلخر، حيث داللة األلفاظ تفسر حسب سياقاهتا املتداولة أو املتفق عليها،  

ل ۡو :  وهذه ميزة من مميزات الل غات، يقول تعاىل ت ه    و  اي َٰ ل ۡت ء  ل ۡوال  ف ص ِ لَّق ال وا   ا  ِمي ا أ ۡعج  اًنا  ه  ق ۡرء  ع ۡلن َٰ   ۥٓۖۡ ج 

ِشف اٞٓءۚۡ و  ء   ى و  ن وا  ه دا ام  ِللَِّذين  ء  ۗ ق ۡل ه و   ِبي ٞ ع ر  ِمي ٞ و  ه و     ٱلَِّذين  ۬اۡعج  ۡقٞر و  اذ انِِهۡم و  ال  ي ۡؤِمن ون  فِٓي ء 

ِئك  
ٓ ل َٰ ل ۡيِهۡم ع ًمىۚۡ أ و  ك اِنۢ ب ِعيٖد   ي ن اد ۡون   ع   .٤٤2ِمن مَّ

من القدم، واملقصود  تعد د األلسنة كان موجودا منذ  ه و وجود عد ة لغات يف جمتمع لغوي  إن 
على   خمتلفتني  بلغتني  فيها  التكلم  يتم  "حينما  الل غات  متعددة  أهنا  ما  دولة  عن  نقول  واحد، حيث 
األقل، ونقول عن شخص ما إن ه متعدد الل غات عندما يكون إبمكانه التعبري عن حاجياته ومقاصده  

 .3و التواصل مع غريه أبكثر من لغة"

 

 - لويس جان كالفي ، حرب اللغات والسياسة اللغوية ، مرجع سابق ، ص: 77. 1 
 . 44سورة : فصلت ، اآلية :   -2
العربية ، أعمال اجمللس    -3 اللغة  تعليمية  التعدد اللغوي يف اجلزائر و انعكاساته على  ابديس هلوميل، نور اهلدى حسين، مظاهر 

اللغوي و انعكاساته على تعليمية   التعدد  العربية، مظاهر  للغة  العربية يف اجلزائراألعلى       2017، منشورات اجمللس  2017اللغة 
 . 103ص: 
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ا  تفرزه  يرى علماء  احلديثة، ومل  اإليديولوجيات  أو  التيارات  مل ختلقه  الل غوي  الت عدد  للغة أبن 
سياسة لغوية واضحة املعامل، وهذا ما نتج عنه جتميع لغوي، وإمنا كيفية تطوير لغات على حساب لغة  

 أخرى يف مسار ما يسمى عوملة اللغات.

 فوائد التعدد اللغوي:  : 2

رف والتطلع على ثقافة الغري، و التطل ع على آخر املستجدات من  للت عدد دور يف تنويع املعا
للعدد  ميكن  إذ"  واحد  جمتمع  يف  واحد  لغوي  نظام  إجياد  الصعوبة  فمن  وتكنولوجي،  علمي  تطور 

لغة لكل بلد (    35لغة، أي مبعدل    700الكبري من الل غات املوجودة على سطح الكوكب ) حوايل  
ال لدينا االنطباع أبن  يولد  بينهم، ومع أن  فيما  البشر  يتفاهم  ظروف كل ها متوافرة كي حتول دون أن 

ذلك فإن ه من النادر أن جند حاالت تربز فيها مشكالت التواصل، فالبشر حني تعرتضهم مشكالت 
  " هجينة  لغات   ( تركيب  طريق  عن  إما  أبخرى،  أو  بطريقة  حللها  السبيل  جييدون  النوع  هذا  من 

لغات "خمتلطة أو   ، إما عن  البدجن"  و   ، الربازيل و ألوروغواي  البورتونيول على احلدود بني  " مثل 
 .1طريق تعلم لغة اآلخر و التخلي احتماال عن اللغة اليت نتكل مها " 

بعثة  نذكر  وكمثال  اجلزائر،  يف  الفرنسي  االستعمار  مقاومة  يف  مسامهته  الفوائد:  تلك  ومن 
والل غ  الفضيل الدين  لنشر  فرنسا  إىل  للمهاجرينالورثيالين  الفرنسية ،  ة  ابلل غة  التكلم  إلتقانه  وهذا 

عبد احلميد بن  بطالقة، ابإلضافة إىل متك نه من بعض الل هجات القبلية، ليتقل د مهام مساعد العالمة  
وعدم   ابديس  واإلرشاد  والوعظ  بفرنسا  اجلزائرية  للجالية  دروس  تقدمي  أجل  من  رحالهتم  معظم  يف 

 يشون فيه. انصهارهم يف الوسط الذين يع

 
ط  -1 العريب،  الفكر  مؤسسة  للعوملة،  اللغوية  اآلاثر  للغات؟  مستقبل  أي  جبور،  ماجد  جان  ترمجة،  جان كالفي،     1لويس 

 . 24م، ص:  2018
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إن الت عدد الل غوي دفع املتكلم إىل تسليط الضوء على الل غات األخرى، وقبوهلا احرتاما لآلخر 
مهما كانت لغته، فهو جزء من احلضارة ومطلب أساسي حملاربة أنواع التمييز العنصري وترسيخ مبدأ  

 التعايش بني األطراف الل غوية، ابإلضافة حلل مشكل التواصل بينهم. 

فالل غة واجلز  تعددا لغواي بصنفيه، سواء كان اجتماعيا أو رمسيا،  اليت تعرف  الدول  ائر إحدى 
فيها   تتعايش  اليت  الدول  تعترب من أكثر  لذا  العربية األمازيغية اإلسالمية،  اهلوية اجلزائرية  فيها تشكل 

 عدة لغات وهلجات، على غرار جاراهتا يف املغرب العريب.

 لى اللغة العربية: التعدد اللغوي وأثره ع : 3

إن  احلديث عن التعدد الل غوي يقودان إىل التحدث عن أثره على الل غة العربية، خاصة و أن  
  اهليمنة بني هذه الل غات متفاوتة ومتباينة، فقد ساهم هذا التعدد يف نشوء التهجني والتداخل الل غويني 

ية عليها، فال عجب من رؤية شخص ال لغة  على الل غة العربية من خالل سيطرة الل غات األجنب  رما أث  
ال الل غات،  من  مزيج  يتكلم   عند حتدثه،  اثبتة  بفعل    له  منها،  أي ة  يتحكم يف  ال  و  منها  أية  يتقن 

حديث   يف  جلي ا  الل غات  إحدى  أتثري  يظهر  إراداي، كما  ال  يستخدمهما  اللذين  والتحول  االقرتاض 
ع أسفر  ما  األخرى،  الل غة  أصبحت  املتكلم على حساب  العربية، حيث  الل غة  نتائج وخيمة على  ن 

 ضعيفة االستعمال. 

األدلة   أقرب  من  »ولعل   العربية،  الل غة  عن  النزوح  زاد  وثقافاهتم،  العامل  لغات  انتشار  فازدايد 
على أن  العربية ليست سليقة يف العريب املعاصر وأن  الذين خيطئون ال يتنبهون إىل أخطائهم بل لعلهم 

يتبينون  مبا يكتبون ال ختتلج شفاههم   ال  والكتبة سعداء  الطلبة  يبدو  إذ  إليها،  يـُنـجبَّهون  وجهها حني 
 .1حني جتري ابخلطأ" 

على   السليب  وأتثريه  وحميطنا  جمتمعنا  يف  الل غوية  االستعماالت  يف  التعدد  مشكل  معاجلة  إن  
رتقية الل غة العربية وتطويرها مستوى األداء الل غوي الصحيح، يكُمن يف نتائج اجلهد التعليمي املوجه ل

 
 60هناد املوسى، اللغة العربية و أبناؤها، مرجع سابق، ص:   -1
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للتعدد  السليب  اجلانب  ذلك  سيلحظ  اجلزائري،  اجملتمع  الل غة يف  واقع  واملالحظ يف  عليها،    واحملافظة 
دارها يف  وزامحتا  العربية  على  الضيم  أدخلت  هلا  أعطيت  اليت  االمتيازات  حبكم  الفرنسية     فالل غة 

وجدا  يف  للعيش  وحرمتها  استعماهلا  جمال  والعامية  وضيقت  أبنائها.  األخرى  –ن  أتثرها -هي  حبكم 
ابلفرنسية واتساع نطاق استعماهلا، ونتيجة للخليط الل غوي الذي مييز جمتمعنا فقد أث رت أتثريا قواي يف 
جمال الل غة العربية الفصحى ويف أساليب تعبريها، كما أث رت يف مكانتها، فأد ت إىل هتميشها وإضعاف  

الغالبية العظمى منهم يلجؤو املثقفني، مم    االهتمام هبا حىت لدى  العامية أو الفرنسية يف  ا جعل  ن إىل 
الد ارجة على األلسن حىت ولو كانت   الركيكة  يتحر جون من استخدام األساليب  مناقشاهتم، وقد ال 

 .1التعابري هجينة ال متت إىل العربية أو الفرنسية بصلة 

من خصائص به  متتاز  وما  العربية  الل غة  لغة   إن   ،ال  ثقافية  و  لغة عصرية  تكون  أبن  تؤه لها 
مهمشة، فهي ال تسري على الن حو املطلوب، مم ا زاد من حدة  اجلهل املوروث عن اهليمنة االستعمارية  
التواصلي   الوسط  يف  قلقا  حتدث  خملفاته  أصبحت  فقد   ، خاصة  التعليمي  اجلانب  على  وآاثره 

ه الل غوي ويتلقى عد ة لغات يف سن مبكرة فانه بذلك يزيد  والتعليمي، لكن ه عندما يثري الطفل رصيد
من منوه العقلي والفكري إىل جانب النمو الل غوي لذا" فإن  احلاجة يف هذا العصر تستدعي و تتطلب  
الل غات األجنبية، لتحقيق بعض األغراض واألهداف اليت ال ميكن أتت يها إال  من خالل   تعليم بعض 

ن  أمر تعليمها حيتاج إىل تقنني زماين و كيفي وكمي، حبيث ال تكون سببا يف  الل غة األجنبية، و لك
 .2"عوامل الصراع اللغوي الداخلي التأثري يف اللغة العربية فيصبح تعل مها عامال من

العوملة  تداعيات  بظهور  عقب  على  رأسا  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  احلياة       انقلبت 
لغته نشر  يف  أسهمت  الل غات  اليت  هبذه  العريب  اجملتمع  اهتمام  إىل  أ دى  ا  مم  العربية،  الل غة  وحمو  ا 

يفض التعدد  فإن  وجود  مث   ومن  ولعل    ياألجنبية،  الفصحى،  وتدين مستوى  الل غوي  التهجني  بوجود 

 
 . 181لقادر فضيل ، مرجع سابق ، ص: ينظر ، عبد ا  -1
العريب   -2 العامل  يف  األجنبية  ابللغات  التعليم  الثالث:  اللغة  علم  ملؤمتر  مقدم  حبث   ، اللغوي  الصراع  الدبيان،  علي  بن      إبراهيم 

 . 7ه، جامعة القاهرة،  مصر ،ص: 1427
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لغوية  ثنائية  ترسيخ  على  يعمل  الذي  الرتبوي  العامل  هو  سابقا  قلنا  الوضعية كما  هلذه  عامل      أهم 
إن   لغوية لدى  حيث  إتقان األوىل مم ا يشكل فوضى  لغتني يف سن مبكرة و دون  تعليم  ه يعمل على 

لغة اثنية جديدة  تعلم  تعليمه ابلفصحى مع  يتلقى  بينما  أهله ابلعامية،  يتحدث وسط     املتعلم، فهو 
البالد   شرق  أبناء  بني  التواصل  عملية  وتعثر  الفصيحة  وضعف  الل غات  تداخل يف  حيتم  الذي  األمر 

 وأبناء غرهبا. 

ومع ذلك فإن  التعدد الل غوي ليس حالة مرضية يف ذاهتا وإمنا كيفية استثماره يف أمور ثقافية  
تربوية، إذ إن  ضعف املستوى الل غوي انتج عن عدم االستعمال الصحيح لكل  لغة ومرهون ابملتكلم 

إجي له  التعد د  أن  النتيجة  لذلك،  ذريعة  جمرد  إال   التعد دية  وما  على  نفسه  ما  سلبياته،  له  ابياته كما 
 املهتمني إال البحث عن كيفية تعلم الفصحى يف ظل هذا التعدد.

 اثنيا: التداخل الل غوي: 

 تعريف الت داخل اللغوي:: 1

الوسيط " داخلت األشياء مداخله، وإدخاال: دخل بعضها يف  لغة:    أ :  املعجم  الت داخل يف  يعر ف 
 .1مور، أي التبست وتشاهبت " البعض، تداخلت األشياء: دخلت األ

: " اعلم أن هذا  اصطالحا:    ب : موضع قد دعا أقواما ضعف   –تركب الل غات    –يقول ابن جين 
نظرهم، وخف ت إىل تلقي ظاهر هذه الل غة أفهماهم، أن مجعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم واد عوا  

ا موضوعة يف أصل الل غة على ما مسعوه أبخرة من أصحاهب ا، مث يضيف قائال: أعلم أن  ذلك وعامته  أهن 
 . 2هو لغات تداخلت وتركبت"

 
 . .  275ص: ، 1، ج2معجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مطابع  دار املعارف، مصر، ط  -1
 . 179، ص: 1ابن جين، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، املكتبة العلمية دار الكتب املصرية، د ط ، ج -2
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حيث يشري هذا املصطلح على العموم " إىل االحتكاك الذي حيدثه املستخدم للغتني أو أكثر  
يف موقف من املواقف، وقد تكون للبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الط فل فعالي ة أكثر يف تول د توج ه  

  . 1"ل غة األجنبية يف اللغة القوميةجتاه لغة ما أو أكثر من األخرى، و هنا يظهر أثر ال  سليب أو إجيايب
أم ا الت داخل الل غوي عند عبده الراجحي هو أن املتعلم مييل لغته األوىل أي اللغة األم إىل اللغة   

تعل  موجودة  مهارة  أساس  على  جديدة  مهارة  نتعلم  إننا   " بقوله  يتعلمها  اليت  قبال" األجنبية    2مناها 
التداخل بني   العامل،  ذلك  الشفهية يف شىت أحناء  الل غات  املتمعن يف حال  وهبذا فإن أكثر ما يشد 
عدة لغات أو هلجات وعاميات، بل إن  ما مييز ه كعريب أو فرنسي أو إجنليزي وغريها هي تلك الل غة  

الل سان، كا مللكة  اجتماعي  نتاج  الل غة  وألن  حديثه،  يف  أهم  الطاغية  إحدى  الل غوي  التداخل  ن 
املوضوعات املدروسة من قبل األدابء و املفكرين، فيما يرى ابن جين أن  " تداخل الل غات وتركبها أمر  

رغم اختالف األفراد واستعداداهتم  3جتيزه كثرة الل قاء بني العرب واختالطهم ومساع بعضهم من بعض "  
العربية اليوم ال خيتلف كثريا عن حاهلا يف تلك الفرتة،  لألخذ من لغات أخرى أو هلجات، وحال الل غة  

عدة   مع  لغواي  تعيش صراعا  اليت  احلية  الل غات  إحدى   " ا  إهن  اللغوي،  التداخل  تعاين  األخرى  فهي 
وأخرى   تعيشه،  الذي  املعاصر  الواقع  فرضها  خارجية  عوامل كثرية،  وجوده  على  ساعدت  لغات، 

 . 4من خالل وسائل متعددة"  -شعروا أو مل يشعروا -تهاداخلية من صنع أهلها، يقومون بتغذي

كما يعرف الت داخل الل غوي أن ه تلك التغريات الناجتة عن احتكاك لغة مع لغة أخرى نتيجة  
 تواصل األفراد فيما بينهم، األمر الذي يفضي إىل تعددية لغوية، وأحياان ينتج عنه هجينا لغواي. 

 

 

 
 . 124م، ص: 2000، 3دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومه، اجلزائر، ط عيد، صاحل بل  -1
 . 54/55ص  مرجع سابق ،   عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية، -2

  - حسام سعيد النعيمي ، ابن جين عامل العربية ،  مرجع سابق  ، ص: 117-  3 

 . . 2إبراهيم بن علي الديبان ، الصراع اللغوي،  مرجع سابق،  ص:  -4
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 اللغة العربية :  أثر التداخل اللغوي على  : 2    

"    إن  الل غة تتأثر على خمتلف مستوايهتا الداللية والصوتي ة واملعجمية حينما تصطدم بلغة أخرى
ألفاظها   يف  ينعكس  التأثر  وهذا  وتتأثر،  تؤثر  الل غات  من  بغريها  احتكاكها  يف  الل غة  أن   جرم  فال 

فية، رمبا مل تكن موجودة فيها،  ومفرداهتا حيث تتسرب إليها ألفاظ أخرى وصفات نطقية صوتية وصر 
 .1فيحدث ما يسمى ابلتداخل اللغوي"

لغة   لغة اثنية يف  أو تداخل   لغة اثنية  لغة أوىل يف  لغتني مثل تداخل  املتبادل بني  فالت داخل 
أوىل، أو تداخل عدة لغات يف خطاب واحد، سواء كانت هذه الل غات رمسية أو هلجات حملية، حبيث 

 ع املستوايت التحليلية لل غة العربية صوتيا وحنواي ودالليا ومعجميا. ميس هذا األخري مجي

وبطبيعة احلال إن  اجملتمع يف تغري مستمر يف مجيع مستوايته ومكوانته، والل غة جزء ال يتجزأ من 
االجتماعية  للتغريات  وفقا  مسارها  عن  تنحرف  بل  تثبت  ال  فهي كذلك  اجملتمعية،  املكوانت     هذه 

الل غ الل غة واحتكاك  أتثري  هو  التداخل  فلما كان  لغوي،  هجني  و  مزيج  فينتج  ببعض،  بعضها  ات 
الدخيلة على الل غة األم يف خمتلف املستوايت الل سانية، كان له ذلك التأثري السليب يف تبادل العناصر 

 ما.  اللغوية، كما كان يساهم إجيابيا يف فهم الل غة الدخيلة بشكل أيسر نظرا للتشابه الكبري بينه 

حيث   العوملة،  إلفرازات  نتيجة  الظاهرة  هذه  من  معاانة  الل غات  أكثر  من  العربية  الل غة  وتعد  
أصبحت اللغات األجنبية تنافسها يف االستعمال بني أطفاهلا و مثقفيها، يف التخاطب الرمسي واليومي  

صاروا   فقد  سواء،  حد  اهلجينة    –على  ابللغات  ويفضلوهن  -الناطقون  إليها  شعورهم مييلون  دون  ا 
يف   التداخل  هذا  ملقاومة  السبيل  فإن   العامية،  وتفصيح  الفصحى  تعميم  أجل  ومن  بذلك، 

 االستعماالت الل غوية والتقليل من أثره السليب حيتم ما يلي :

نشر الوعي أبمهي ة اللغة الرمسية اجلامعة واملوح دة مع وضع حد لتوسع استعماالت الفرنسية وحتديد    -
 االستعمال. جماالت هذا

 
 . 110ابديس هلوميل ، مظاهر التعدد اللغوي يف اجلزائر و انعكاساته على تعليمية اللغة العربية، مرجع سابق، ص  -1
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تيسري تعميم الل غة الفصحى وتطوير استخداماهتا يف ممارسة األمور احلياتية وتفصيح العامية بتقنية    -
معجمها من الدخيل الذي ال ميت إىل العربية بصلة وهتذيب بنيتها وتراكيبها وترقية أساليبها للتقرب 

 من الفصحى.

مية اليت تستند إليها وإىل مستوايت التعبري الفصيح  تغيري نظرتنا إىل الفصحى وإىل الوظائف التعلي  -
التعليمي التعليم وخباصة املرحلة 1اليت جيب أن تعىن هبا اجلهد  ، حبيث ينبغي االهتمام جبميع مراحل 

 االبتدائية، ولن يتحقق هذا إال بفضل مضاعفة اجلهود من أجل ترقية االستعمال اللغوي السليم. 

التحدث ابلفصحى يف جمال اخلطابة واحملادثة وغريها، ويف حفظ    عقد مسابقات بني الطالب يف  -
 .2  قات حفظ القرآن الكرمياألحاديث النبوية، والنصوص األدبية شعرا ونثرا، فضال عن مساب

عل  وتيسري   ىفحرصنا  العامية  أسري  من  شبابنا  ختليص  يف  رغبتنا  و  الفصيحى،  اللغة  إشاعة 
تعليمهم يقتضي  الصحيح،  النطق  أتلفها    ألسنتهم  حىت  هبا،  حماورهتم  و  هبا  وتعليمهم  الفصحى 

الل غة   ألن   ذلك  سيطرهتا،  من  وختلصهم  العامية،  من  نفورهم  إىل  يفضي  عليها  وتجعوُدهم  أمساعهم، 
إذ أن   للرقي والنهوض مبجتمعاتنا،  املؤه ل  الثقافة اإلسالمية والعربية، فهي  القرآن، ووعاء  لغة  العربية 

صل  أضعف  عنها  فمن ابتعادان  لذا  اليوم،  نعيشه  الذي  التخلف  ابلتايل  و  اإلسالمية  ابحلضارة  تنا 
 الضروري العودة إليها حىت نتمكن من استعادة ما قد فقدانه من علم و دين و لغة. 

فأضحى   إال،  ليس  اآلداب  لغة  فأصبحت  العربية،  الل غة  على  ابلسهام  الطعنات  لقد كثرجت 
تجيب لالحتياجات الفعلية لتصحيح األوضاع " ومن وسائل  على املدرسة اجلزائرية أتسيس مشروع يس 

ما حترص   وهذا هو  استمرارها،  يساعد على  الذي  املناخ  وتوفري  للناشئة  تعليمها  الل غة  احملافظة على 
  –و الذي أي دته هذه الدراسة    -عليه مجيع الدول العربية يف وقتنا احلاضر، وإذا كان الواقع املشاهد  

علمني عن التخصص يف هذا اجملال الل غة العربية، ويف العمل يف جمال تدريسها فإن  يشري إىل عزوف املت

 
 . 182القادر فضيل ، مرجع سابق ، ص: عبد  -1
 .  328م ، ص:  1995علي أمحد طاب ، أثر استعمال العامية يف التدريس ، أكتوبر   -2
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 " تدريسها  العاملون يف  أو  العربية  الل غة  املتخصصون يف  هلا  يتعرض  اليت  السلبيات  إىل  يرجع       1ذلك 
 عريب اإلسالمي.مم ا أد ى إىل تراجع مكانة الل غة العربية عم ا كانت عليه يف عهود الت قد م و االزدهار ال

 : ةاثلثا: االزدواجية الل غوي

 تعريف االزدواجية الل غوية:: 1
: جاء يف لسان العرب: " الزوج: خالف الفرد، يقال: زوج، أو فرد، وكان احلسن يقول يف  لغة  :  أ 

زوج  والشتاء  زوج،  واألرض  زوج،  السماء  قال:  زوجني(  خلقنا  شيء  )ومن كل  وجل :  عز   قول 
ليل زوج، والنهار زوج، وجيمع الزوج أزواجا وأزاويج ... واألصل يف الز وج الصنف والصيف زوج، وال

 .2والنوع من كل شيء، وكل شيئني مقرتانن كاان أو نقيضني، فهما زوجان وكل واحد منهما زوج " 

: مل حيظ املصطلح ابالتفاق على مفهوم حمدد حيث عرفها مصطفى حركات أبهنا "  اصطالحا  ب :
الشعو  األفراد امتزاج  بعض  جعل  إىل  األحيان  من  يف كثري  يقود  عنه  الناتج  الل غوي  واالحتكاك  ب، 

 . Bilinguisme "3نظامني لغويني خمتلفني، وهذا االستعمال يسمى اليوم ازدواجية لغوية 

بينما   األعلى  الل غوي  الشكل  أحدامها  ختص  املفردات  من  زوج  وجود   " ا  أبهن  آخر  ويرى 
التعريف على اجملتمعات اليت تستخدم   4الل غوي األدىن" تستخدم األخرى يف الشكل   ، وينطبق هذا 

ألكثر من شكل من أشكال اللغة، وهي األشكال اليت ال بد أن تعود إىل لغة واحدة، وخيضع الوضع  
الل غوي يف اجلزائر ملثل هذه الظاهرة اللغوية، حبكم وجود هلجات حملية وهي متفرعة من الل غة األم وهي 

 لعربية الفصحى. الل غة ا

 
 . 38، ص:   مرجع سابقعبد القادر الفاسي الفهري ، تعليم اللغة العربية و التعليم املتعدد،  -1
 .292/ 291مادة زوج، ص : ، ، 1996م، بريوت، 2فكر ، مج ابن منظور ، معجم لسان العرب، دار ال  -2
 . 74:  م.ص 2017مصطفى حركات، العربية بني البعد اللغوي و البعد االجتماعي، دار األفاق،    -3
 . 197إبراهيم  صاحل الفالي ، االزدواجية اللغوية النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ،ص:  -4
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وكما يذهب ذلك عبد املالك صياد " فإن مفهوم االزدواجية من حيث مفهوم األوسع يغطي 
  ( اهلجني  الل غة  من  متتد  خمتلفة،  أشكال  ذات  لغوية  ابلنحو    sabirوقائع  العابئة  وغري  اهلزيلة   )

املمارس تفرض  اليت  اكتماال  األكثر  االزدواجية  إىل  املقرتضة  واملفردات  املطمئنة  والصرف  اآلمنة  ة 
 .1والسلمية املتميزة لل غتني"

لغتني   من  يتكون  أبن ه  عموما  واحلاصل   ، الل غوي  االزدواج  ملفهوم  الباحثني  تعاريف  تباينت 
ا استعمال شكلني خمتلفني  خمتلفتني مثل العربية والفرنسية، فيما يرى آخرون أبن االزدواجية الل غوية أبهن 

الرمسية، كتابة  من لغة واحدة يف مواقف وسي املواقف  الفصحى تستعمل يف  الل غة  اقات خمتلفة، مثال 
املعتادة   اليومية  املواقف  فتستعمل يف  العامية  الل غة  أم ا  الرمسية،  املواقف  واملساجد وغريها من  الرسائل 

 كالشارع أو البيت. 

 أثر االزدواجية اللغوية على اللغة العربية :    : 2

ا لظاهرة الل غوية قد تساءل األخ  حممد الشريف مساعديه حول  ويف البحث عما تعنيه هذه 
مفهوم االزدواجية عند هؤالء املتفرنسني، قائال : أم ا االزدواجية، فإننا نبدأ ابلتساؤل عن املقصود منها 
دورها   أداء  عن  العربية  الل غة  بعجز  اإلحياء  منها  املقصود  فإذا كان  البعض  قبل  من  عليها  واإلحلاح 

 مجيع جماالت احلياة، فإن النقاش يف هذا التحفظ أو هذا االهتام الذي جتاوزته األحداث  الوظيفي يف
يصبح نوعا من السفسطة، أم ا إذا كان املقصود اكتساب وإتقان لغة أجنبية أخرى، ومتكني ذو الثقافة 

الت أنصار  مع  إمن ا حنن  و  فقط  االزدواج  مع  لسنا  فنحن  اخلارج  على  االنفتاح  من  وملاذا  العربية  عدد 
، حبيث    2نقتصر هذا االزدواج على الل غة الفرنسية وحدها، فاجلزائر هلا عالقات واسعة مع العامل أمجع 

 جيب االهتمام بكل لغات العامل وليس الفرنسية فقط.

 
 . 46خولة طالب اإلبراهيمي، مرجع سابق، ص : -1
الر   -2 اجلزائر عبد  التوزيع،  و  للنشر  الوطنية  الشركة   ، الرمسية  الواثئق  من خالل  اجلزائر  يف  التعريب  الدوامية،  ابن     محان سالمة، 

 ،  45م ص: 1981
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هناك العديد من الظواهر الل غوية اليت ال حمالة تتواجد يف اجملتمعات، و ازدواجية الل غة إحدى 
الظواهر   اليومية تلك  واملعامالت  اخلطاابت  يف  اليومي،  التحادث  لغة  أكثر،  أو  لغتني  جمتمع     فلكل 

الرمسي                                                                              اجملال  يف  املستعملة  والتدوين  التأليف                                    ولغة 
ال التخاطب  لغة  أو  فأم ا  املساجد  يف  ينية   الد  واألحاديث  املسجدية  اخلطب  يف  جليا"  تظهر  يومي 

اليت يتحرج اإلمام خالهلا من استعمال عبارات وألفاظ ذات وظائف عديدة كشرح  وسائل اإلعالم 
اخلطاب،   هذا  مثل  يف  عادة  تعتمد  اليت  الل غة  حيسنون  ال  الذين  الناس  عموم  ليفهم  اخلطاب 

يعرب  أن  ميكن  مباشرة فاألحاسيس  صلة  يف  والدخول  العفوي  الل غوي  املستوى  ابعتماد  جيدا  عنها   
إقحام   خالل  من  التواصلية  التبليغية  الوظيفة  تتحقق  بعضها  و  رسالته،  استعماله  مث  ومن  معهم 

 .1العامية

ومثل هذا الوضع ينطبق على الل غة العربية نفسها اليت" تعاين ظاهرة االزدواجية الل غوية تتمثل    
 . 2جود مستويني فيها مها: الفصحى للكتابة واملناسبات الرمسية، والعامية لالستعمال اليومي"يف و 

إن  انتشار االزدواجية الل غوية يف اجملتمع اجلزائري أث ر يف الل غة العربية أمي ا أتثري، حيث أصبحت  
األ الرمسية  للسياسات  ابلنسبة  أم ا  الناس،"  عامة  طرف  من  واسع  نطاق  على  مثل  تعتمد  خرى 

الدرس   املزاوجة يف صلب  التعليمية ( فقد الحظنا واستعملنا مرارا هذه  املراحل  احملاضرات )يف مجيع 
ضطلع أساسا ابلوظيفة التواصلية  الواحد بني العربية احلديثة أو الكالسيكية، والعربية الدارجة الذي ت

 .  3ضبط الصالت التعلمية بني املعلم و الطلبة"و 

 
 . 41ص:  مرجع سابق،  خولة طالب اإلبراهيمي، اجلزائريون و املسألة اللغوية ، -1
غوية، أعمال الندوة الدولية" الفصحى و عاميتها لغة التخاطب بني  علي القامسي، العربية الفصحى و عامياهتا يف السياسة الل  -2

اجلزائر   الثقافة  وزارة  ابلتعاون مع  العربية  للغة  األعلى  اجمللس  التهذيب،  و  منشورات  2007يونيو    5و    4التقريب   ، اجلزائر  م، 
 . 2008اجمللس :

 . 41خولة طالب اإلبراهيمي، مرجع سابق، ص:  -3
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االزدواجي  والل غة حتم ت  أمثل،  استغالال  استغالهلا  لسوء  واندماجها  الل غات  تزاوج  الل غوية  ة 
الكلمات   من  تتخللها كثري  اليت وصلتنا  فالن صوص  ذات" خصوصيات معجمية،  قدمية  العربية كلغة 
يقبل  يكن  مل  فاملورسيكي  إسالمية  دينية  مصطلحات  اعتبارها  ميكن  اليت  تلك  خصوصا  العربية، 

العربية املذكورة مبقابالهتا اإلسبانية نظرا لربطه بني العربية واإلسالم وبني اإلسالم    تعويض املصطلحات 
واملسيحية، فهكذا ال نراه يرتجم الكلمات العربية، هللا، النيب، الصالة الزكاة، و إمنا يرتكها كما هي يف  

 .  1العربية"

ل غوية، املتمثلة يف اللغة الرمسية  يشري الواقع السوسيولوجي للمجتمع اجلزائري إىل كثرة الظواهر ال
إمه عنه  نتج  ما  األخرى،  الظواهر  من  وغريها  واهلجينة  و والعامية  الرمسي ة  و  الوطني ة  لل غة  إغفال ال 

خدماهتا، أال وهي الل غة العربية، وليس وجود عدة لغات يف اجملتمع بعائق لتطورها، بل إن الثقافة احلية  
تقدمة على لغة واحدة أبدا و علينا أن أنخذ اجلزائر بلغتني يف نظامها املعاصرة ال تقوم يف البلدان امل

 الرتبوي ومتثلت حقيقة عندما درجت األمازيغية لغة اثنية إىل جانب للغة العربية. 

ابجلزائر   1975ماي    14أقرت الندوة الوطنية األوىل للتعريب وجلنة التكوين و التعليم املنعقدة    
معربة   يف لغة التدريس ابلنسبة للفروع التابعة للتعليم العايل و اليت تضم شعبا  على " إلغاء االزدواجية

الدراسية"وأخرى غري معربة و  املقررات  ثليت  بتعريب  ت  2العمل على توحيدها  نسيق اجلهود  إضافة إىل 
و  الرتبية  وزارة  ابني  البحث  و  العايل  التعليم  وزارة  و  الكافية  التعليم  اإلطارات  لتوفري  لعلمي 

املرحلة  و  هناية  مراحلها يف  اجلزائرية مبختلف  للمدرسة  الشامل  التعريب  العلمية إلجناز  االختصاصات 
 . 1982الثالثة يف عام 

 

 
العلوم اإلنسانية، سلسلة  عبد األحد السبيت،    -1 التأويل ، منشورات كلية األدب و  التاريخ و اللسانيات ، النص و مستوايت 

 .  38م ، ص: 1992، الرابط املغرب ، 20ندوات و مناظرات رقم 
 63عبد الرمحان سالمة ، مرجع نفسه ، ص:  -2
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 رابعا: الثنائية اللغوية: 

 تعريف الثنائية اللغوية: : 1

كلمة مشتقة من مادة ثين، و قد ورد يف معجم للمقاييس البن فارس أن: " الثاء والنون    أ : لغة :
الياء أصل واحد وهو تكرير الشيء مرَّتني، أو جعله شيئني متواليني أو متباين، و ذلك كقولك ثنيت و 

 الشيء ثنيا و االثنان يف العدد معروفان ... و الثين يف األمر يعاد مرتني 

 والثين والثنيان الذي يكون بعد السيد كأنه اثنية.قال: 

   . 1اتان كان وثنياان" نرى ثناان إذا ما جاء بدأهم *** وبدأهم إن أ

تعرف الثنائية الل غوية أبهنا " كل تداخل بني عدد من األنظمة يفرتض وجود شيء    اصطالحا:  :  ب
 .2من االزدواجية اللغوية " 

أما ابلنسبة حملمد علي اخلويل، فقد قد م مفهوما شامال و دقيقا يف كتابه حياة مع لغتني حبيث  
األوىل يف الل غة الثانية والعالقة بينهما، ويرى أبن  الثنائية الل غوية  طرح عد ة تساؤالت عن تداخل الل غة  

تستعمل لغاية وهلدف أي أهن ا استعمال الفرد أو اجلماعة للغتني أبي  درجة من اإلتقان، وألي مهارة  
 .3من مهارات الل غة، وألي  هدف من األهداف عند احلاجة إليها دون شرط إتقاهنا 

 
  1979،، دار الفكر، بريوت، لبنان، 1هارون ،ج  احلسني أمحد بن فارس: معجم مقاييس  اللغة، حتقيق ، عبد السالم حممد -1

 . 391، ص: 
اللغوي    -2 التعدد  : مظاهر  العربية  للغة  العربية ، أعمال اجمللس األعلى  اللغة  ازدهار  اللغوية يف  السياسة  حاكم عمارية، إسهام 

 .20، ص: 2017وانعكاساته يف تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر، 
، ص:     2002علي ، احلياة مع لغتني ، الثنائية اللغوية ، دار الفالح للنشر و التوزيع ، األردن ، ط  ينظر ، اخلويل حممد    -3

18. 
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هنا "هي الوضع الل غوي لشخص ما أو جلماعة بشرية معينة تتقن لغتني  ويرى ميشال زكراي أب
 .  1وذلك دون أن تكون لدى أفرادها قدرة كالمية مميزة يف لغة أكثر مما هي الل غة األخرى

البيئة   وابلتناوب، وحسب  املتكلمون،  فيها  يستخدم  اليت  الل غوية  احلالة   " أيضا أب هنا  ويعر فها 
 .2تني خمتلفتني" والظروف ال لغوية، لغ

نقول عن الفرد ثنائي الل غة حني ميتلك ويتقن لغتني إىل جانب لغته األم، ويكون قادرا على 
 إنتاج كالم بسهولة لكل من الل غتني. 

 أثر الثنائية اللغوية على اللغة العربية :  : 2

لعربية إىل  ( لوصف واقع اللغة ا   diglossieيعود الفضل األول يف استخدام مفهوم الثنائية )
 ( الذي يقول يف هذا الباب:  w. maraisوليام مارسي   )

 ترتاءى لنا العربية يف مظهرين أميا اختالف: 

لغة أدبية توسم ابلل غة املكتوبة ذات نظام منتظم مطرد أو ابلكالسيكية، وهي الوحيدة اليت    -أ  
و  اليوم  تعتمد  واليت  قدميا  الكتابة  زمان ومكان يف  دوما ويف  املؤلفات اعتمدت  تدوين  حدها يف 

ما  ابختصار كل  الشخصية،  والرسائل  العقائدية  والعقود  الصحفية  واملقاالت  والعلمية  األدبية 
 يكتب، ولكنها مل تعتمد أبدا يف املشافهة. 

هلجات منطوقة مل تعتمد أي واحدة منها عن الكتابة، ولكن ها اللغة الوحيدة ورمبا كان كذلك   -ب  
 .3تعتمد يف احلديث يف مجيع األوساط الشعبية أو املتعلمة الثقافية  منذ زمان بعيد، اليت

 
العلم املاليني، ط  -1 دار  تراثية،  لغوية اجتماعية نفسية مع مقاربة  تطبيقية، دراسات  ألسنية     م 1993،  1ميشال زكراي، قضااي 

 . 34ص:
 .35،  ص   مرجع نفسه -2
 . 37براهيمي، مرجع سابق ،ص: خولة طالب اإل -3
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علم   علماء  قبل  من  الل غوي  التعدد  مظاهر  أحد  ابعتبارها  ابلغ  ابهتمام  اللغوية  الثنائية  حظيت 
بشرية   جلماعة  أو  ما،  لشخص  ال لغوي  الوضع   " ا  أهن  زكراي  ميشال  عر فها  حيث  الل غوي،  االجتماع 

غة أكثر مم ا هي يف ، وذلك من دون أن تكون لدى أفرادها قدرة كالمية مميزة يف لمعينة، تتقن لغتني
 .1اللغة األخرى

هي إذن وجود أكثر من شكل من األشكال الل غوية، فاملتكلم يستعمل الل غة املناسبة حسب    
و يقصد هبا  املوقف الكالمي، ومنه تكون له حرية االختيار بني هاتني الل غتني للتعبري أو التواصل،"  

تواصل الناس يف البلد الواحد" البيئة الواحدة" بلغتني أو مبستويني خمتلفني، يتمثل األول يف استعمال 
الل غة العربية الفصحى ابعتبارها رمسية وكتابية، وذات استعمال وانتشار واسعني و رمسيني، يف    -مثال  –

اغة القوانني، بينما يربز املستوى الثاين يف جماالت عدة كالت عليم و التكوين واإلعالم واالتصال، وصي
فيما   والسريع  السهل  التواصل  هبدف  الناس  من  جمموعة  تستخدمها  شفاهية"  حملية"  هلجات  وجود 

 . 2بينها وضمن أوساط مفتوحة ومن دون ضوابط وال قيود"

الفرد على استخدام لغتني وهي مما يدخل يف     أم ا ابلنسبة للويس جون كالفي " فهي قدرة 
  " النفسية  الل سانيات  الل غة، ومن    3ابب  إمكانياته يف  و  للفرد  الن فسية  ا مرتبطة ابلقدرات  أهن  ، أي 

، تسمى األوىل ابلل غة األم  لغوي الذي تكون فيه لغتانجهة أخرى فإن الثنائية اللغوية هي الوضع ال
ال الل غة  عن  تتكلم  حينما  أن ه  فال شك  الثانية.  ابلل غة  الثانية  اإلتقان    وتسمى  درجة  تتدخل  أن  بد 

 كعامل مؤثر، فمعرفة اللغة تبدأ من حلظة معرفة مجلة فيها وتتدرج حىت الوصول إىل اإلتقان.

 
، ط    -1 تراثية  مقاربة  مع  اجتماعية  لغوية  دراسات   ، تطبيقية  السنية  قضااي   ، زكراي  ميشال   ، للماليني    1ينظر  العلم   دار   ،    

 . 35م ، ص:   1993مؤسسة ثقافية للتأليف و الرتمجة و النشر ، بريوت لبنان ، 
املقدس    -2 بني  اللغوي  التعدد  مصباحي،  العددحبيب  األدب،  و  اللغة  يف  إشكاالت  جملة  املدنس،  ديسمرب8و      م2015، 

 . 130اجلزائر، ص: 
 . 394، ص:  مرجع سابقلويس جون كالفي ، حرب اللغات و السياسات اللغوية ،  -3
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فهي احلالة اللغوية اليت يستخدم فيها املتكلمون، و ابلتناوب حسب البيئة اليت يتواجدون هبا و من  
يش نظامني لغويني خمتلفني ولكن متقاربني  الصعب إجياد جمتمع يسوده انسجام لغوي اتم. أي أهنا تعا

النظامني،  هلذين  االجتماعية  الطبقات  لتعدد  وذلك  واحد،  لغوي  أصل  من  وامتزجت  بينهما  فيما 
أحياان استعمال أكثر من لغة وهلجة بني أفراد اجملموعة الواحدة، أو أحياان لغة رفيعة لبعض الطبقات 

 ولغة هجينة لطبقة أخرى. 

الل غا  ثنائي  كما سيطرت  اجلزائري  الفرد  الشفوي، حيث أصبح  األجنبية على االستعمال  ت 
شبه   عليه  متعارف  تعريف  فإجياد  ذلك،  ومع   ، أخرى  اترة  والفرنسية  اترة  العربية  يتكلم  الل غة، 
من   يكون  قد  ظهوره،  وكيفية  الل غوية  الث نائية  ملصطلح  واضح  حتديد  تقدمي  حماولة  ولعل   مستحيل، 

وجدانه من اختالف يف ضبطها بني العلماء يف كتبهم ومقاالهتم، وهو ما أشار له     الصعوبة مبكان ملا 
حبكم أهنا ظواهر ال    ( حينما رأى  أن حدود هذه املصطلحات غري واضحة املعامل   مارتينيه  اندريه)  

 .1هتم علماء الل غة وحدهم بل يشرتك فيها كثري من العلماء على اختالف ختصصاهتم

إمن ا و  ،اريف يقر الل سانيون أبن الثنائية الل غوية مل تكن وليدة العصر احلديثويف خضم هذه التع
اليت   الل غوية  للحياة  االجتماعية  الطب يعة  حت مته  وما  اجلاهلية  تراث  يف  القدم  منذ  ظهرت  ظاهرة  هي 

 تقضي بوجود لغة للفن ولغة للثقافة ولغة للفكر، غري الل غة املستعملة يف احلياة اليومية.

 الفرق بني الثنائية اللغوية و االزدواجية اللغوية :  : 3

مما ال شك فيه أن اخللط بني مصطلح االزدواجية الل غوية والث نائية اللغوية، كما كان جليا من  
التداخل يف تعريفهما، كما جاء يف تعريف االزدواجية الل غوية أبن  املفهوم مل حيظ ابتفاق على مفهوم 

بع يطلق  حيث  له،  لغة  حمدد  أي  واحدة،  لغوية  بيئة  يف  لغويني  مستويني  وجود  على  الباحثني  ض 
للكتابة أخرى للمشافهة، أو لغة للحياة اليومية والثانية للعلم والفكر، يف حني يرى بعض الباحثني أبن  

 
 . 109-810ابديس هلوميل ، مظاهر التعدد اللغوي يف اجلزائر و انعكاساته على تعليمية اللغة العربية، مرجع سابق، ص:   -1
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التعريف أو الوضع للغة أبهنا ثنائية لغوية   الثانية كالدراجة أو    1هذا  التلميذ لغته  ـ، وعند استعمال  
اللغة  يف  املتمثلة  املدرسة  يف  تعلمها  اليت  لغته  تنسيه  الشارع  يف  أقرانه  أو  األسرة  من  اهلجينة  الل غة 
الفصحى، وهلذا السبب وألسباب أخرى  حاول  العديد من الل غويني للتفريق بني هذين املصطلحني  

 يف حبوثهم للتفريق يف املصطلحني ، لتقدمي نتائج لتحديد املفهوم . 

أ  شك  يظهر  فال  مل  حيث"  االجتماعي  املعىن  و  اللغوي  املعيار  بني  جدلية  عالقة  هناك  ن  
حني استخدم   1959( يف أدبيات الل سانيات إال  يف عام  Diglossieمصطلح االزدواجية اللغوية )

( فرغيسون  شارل  األمريكي  اللغة Charles Fergusonالل ساين  من  املأخوذ  املصطلح  هذا   )
ولئن كان   عند  اإلغريقية.  يكتسب  فإنه  الثنائية  سوى  اإلغريقية  الل غة  يف  يعين  ال  املصطلح  هذا 

فرغيسون معىن أدق من ذلك، فقد حد د الكاتب االزدواجية الل غوية انطالقا من أحوال أربعة يعتربها  
الثابتة بني العالقة  ا  أهن  ، على  واليوانن(  وهاييت،  األملانية يف سويسرا، ومصر،  املنطقة  ) وهي    مثالية 

 .2ضربني لغويني بديلني ينتميان إىل أصل جيين واحد أحدامها راق و اآلخر وضيع" 

أم ا  الفردي،  املستوى  على  الل غوي  للتصرف  مميزة  صفة  الل غة  ثنائية  أن   الراجح  القول  ولعل  
ا خاصية من خصائص التنظيم ال لغوي على مستوى اجملتمع، ثنائية الل غة هي مسة    ازدواجية الل غة فإهن 
معينة  لوظائف  اجملتمع  لتخصيص  وصف  الل غة  ازدواجية  بينما  األفراد،  قبل  من  الل غوي     االستخدام 

 للغات أو هلجات خمتلفة. 

إ ما على   بينهما  فيما  تتفاواتن  ما ال  أهن  والثنائية على  االزدواجية  ملفهومي  ومن خالل عرض 
كما جند أن الثنائية أكثر    ،مها التداويلمستوى الكفاية الل غوية يف الل غتني، وإما على مستوى استخدا

 التصاقا ابلفرد الواحد على عكس االزدواجية فهي لصيقة ابجملتمع. 

 

 
 . 11، ص : مرجع سابق ينظر ، عبد الرمحان بن حممد العقود االزدواج اللغوي يف  اللغة العربية ،   - 1
 .78لويس جان كالفي ، ترمجة : حسن محزة، حرب اللغات و السياسات اللغوية، مرجع سابق، ص:  -2
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 خامسا : اللغة العامية: 

 تعريف اللغة العامية: : 1

جاء يف املعجم الوسيط: العامي عن الكالم، أي ما نطق به العامة على غري اخلاصة ومن    لغة:   أ : 
 . 1هذا األمر يعم نا عموما، إذا أصاب القوم أمجعني. قال: والعام ة ضد اخلاصة" اجلمع قوهلم: عم نا 

التعاريف اليت تطرقت ملفهوم العامية نذكر منها :" هي مستوى  اصطالحا  :ب   : هناك العديد من 
احتكاكات  بذلك من  يلصق  ما  و  فيها  اللغوي  اهلجني  لوجود  نظرا  الفصحى  أو  الل هجة  بعيد عن 

ة إىل التعمية، وتنزل أحياان إىل لغة السوقة و ختتلف اختالفا بي نا بني منطقة وأخرى  جديدة تؤدي اتر 
القرية، وال تفهم خار  الل غوية اليت حتاكيها من نفس  الل غة اليت خلقت .  2" ج املنطقة  العامية هي  الل غة 

الفصيح غري   الفصحى يف املنطق الفطري، وكان منشؤها من اضطراب األلسنة، والل حن ألن ه تنويع يف
 .3طبيعي، ويعترب الل حن هو العامية األوىل 

الل هجة  وهي  اليومي  احلديث  هبا  جيري  اليت  و  اليومية  املمارسات  يف  تستخدم  اليت  فالل غة 
بعض  عند  مصطلحات  عد ة  ويتخذ  الفصحى،  العربية  من  احندرت  اليت  املعاصر  وقتنا  يف  املنطوقة 

عامية " و " الشكل الل غوي الدارج " و " الل هجة الشائعة " و " الل غة  الل غويني احملدثني مثل : " الل غة ال
احملكية " و " اللهجة العربية العامية " و " اللهجة الدارجة " و غريها من املصطلحات ومن خالل  
تتبع وتسجيل كالم احملاداثت بني األفراد " أبن الل غة تتنوع ابستمرار، ألن شخصني اثنني من نفس 

و  نفس  اجليل  هلما  ليس  واحد،  اجتماعي  وسط  من  ومها  الل هجة  نفس  متاما  يتكل مان  البيئة،  نفس 
 .4الكيفية املتطابقة للتكلم " 

 
 . 18ينظر ، احلسني أمحد بن فارس زكراي مرجع سابق، ص:    -1
 .16ص  مرجع سابق، دروس يف اللسانيات التطبيقية، صاحل بلعيد،  -2

  - -  ينظر ، مصطفى صادق الرافعي ، مرجع سابق ، ص : 152. 3 
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 أثر الل غة العامية على الل غة العربية :   :  2  

بذلك   الفصحى فهي  بعيدة عن  الكالم واحملاداثت  واملتعلقة مبوضوع  اليوم  املتداولة  الل غة  أما 
م منفعة  ذات  بني  لغة  قائما  اجلدل  ويبقى  واجلماعات،  األفراد  بني  األغلب  ويف  والشراء  البيع  ثل 

 الفصحى ومواجهة العاميات أو بلغة هجينة، اليت تعترب اللغة السائدة يف الواقع اللغوي اجلزائري.

وعلى هذا األساس يهتم علم الل غة احلديث بدراسة الواقع احلي لل غة يف صورهتا املنطوقة بغرض 
بني الباحثني للتعرف على خصائصها    ةف عن أسرارها، ومن هنا نشط االهتمام بدراسة العاميالكش 

ورصد حركة الت غري الل غوي من املستوى الفصيح إىل العامي، هذا من جهة  واللغة اهلجينة من جهة  
 اثنية . 

على   تسيطر  اليت  املنطوقة  العامية   " أوهلما  وجهان  هلا  املنطوقة  العربية  األداء    واللغة  ساحة 
هبا يف   التعامل  اليت جيرى  و   ، القطر  أو  ابلبلد  اخلاصة  احمللية  اللهجة  العامية  تلك  تكون  و  اللغوي 

 .1شؤون احلياة كافة ، لذلك هناك العامية املصرية ، و العامية اخلليجية " 

العامية من  الل هجات  العربية، من حيث حتويل  الل غة  العاميات على حساب  يف ظل طغيان 
اليت  ا املنطوقة  "الفصحى  عن  البعد  تبعد كل  لغات  ظهرت  املكتوب،  املستوى  إىل  املنطوق  ملستوى 

هبا   جيرى  اليت  والل غة  واجلامعات،  املدارس  يف  الد رس  قاعات  داخل  التدريس  لغة  تكون  أن  يفرتض 
 . 2احلوار يف املنتدايت األدبية والل قاءات الفكرية والثقافية "

غات وعاميتها فروق ضئيلة ، لذا بدا هلم استخدام العاميات ال أتثري  يعتقد البعض أن بني الل  
الل غة  إذ كانت"  واملؤلفات،  الكتاابت  يف  سطوع  يف  يتجلى  الذي  األمر  اللغات،  هذه  على  له 
   الفصحى هي املستعملة حني كتابة البحوث والدراسات وأتليف الكتب، وهي لغة الصحف اليومية 

 
 .  11م ، ص: 2003حة ، دار املعرفة اجلامعية ، جامعة طنطا ، حممود سليمان ايقوت ، فن الكتابة الصحي  -1
 . 11املرجع نفسه ، ص:  -2
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تشار يف بعض الصحف العربية وهي استعمال العامية احمللية يف اإلعالانت فهناك ظاهرة بدأت يف االن
 .1املنشورة يف تلك الصحف"

منهما   ألفاظ كل  خصائص  لنا  حتقق  الفصحى  وبني  بينها  والعالقة  العامية  الل غة  فدراسة 
والكشف عن سر التحول من أحدمها إىل اآلخر، والبحث عن سر من يتقن الفصحى ويتحدث بلغة 

لألطفال  عامي املهجنة  الل غة  وتلك  الل هجات،  حساب  على  الفصحى  تعلم  سبل  عن  والبحث  ة، 
    ألن  الل غة اهلجينة هلا أتثري مباشر على تعل مه   –ة املرحلة االبتدائي–خاصة يف املراحل لألوىل لدراسته  

ا  اليت  الل غوية  االستعماالت  يف  املتمثلة  السابقة،  ذكرايته  مع  تكيفيه  ذلك  يف  قبل  والسبب  كتسبها 
 ولوجه املدرسة. 

أن   اجلميع رغم  الفصيحة، مسؤولية  العربية  ابلل غة  الرقي  و  العاميات  التحرر من  إن مسؤولية 
العاميات ابلفصحى، لكن دول  البحث والدراسة عن أسباب تداخل  املختصني أوىل من غريهم يف 

 حالة إخاء يف املغرب وتونس املغرب العريب تعاين مشكال آخر " فالعربية و الفرنسية ال تعيشان يف
واجلزائر، ولكن الفرنسية مل ترفض هنائيا كلغة مستعمر ويف تونس تبنت االزدواجية الل غوية، دون إعادة  
أما   تعريبا من تونس.  التعريبية، أقل  نظر مستمرة، ألسلوب االزدواجية. و تبقى اجلزائر يف سياستها 

تون سياسة  بني  منطقة وسطى  فيقع يف  أورواب  املغرب،  مع  فيعيش  اإلبداع   أم ا  اجلزائر،     س وسياسة 
 . 2مع العامل العريب و اإلسالمي"و 

إن  الل غة العامية والله جات احمللية يف الد ول العربية مل تنل حقها الكايف من االهتمام املناسب  
  ت دراسات مستفيضة متثلت يف هلا على حنو ما حدث يف لغات أخرى مثل االجنليزية، حيث خصص

معاجم كاملة هلذا الغرض، لكن ال يعين هذا عدم وجود دراسات وحبوث يف هذا اجملال على  كتب و 
بتأليف   احمللية  والل هجات  العامية  إىل  الدعوة  حركة  بدأت  إمن ا  واجلزائري ابخلصوص،  العريب  املستوى 

املوضوع ، كا تناولت  ،بل هناك دراسات  الشأن  ندوات ومؤمترات يف هذا  وإقامة  ن غرضها  الكتب 
 

 . 12، ص: حممود سليمان ايقوت، املرجع السابق-1
 . 256، ص:    مرجع سابقعز الدين املناصرة، اهلوايت و التعددية اللغوية،  -2
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"دراسة اللهجات اإلقليمية بدافع معريف، و مبناهج علمية موضوعية، ولغات نبيلة، تدعم وحدة األ مة 
الظواهر   وختليل  اجملهول،  يتيح كشف  علمي  عمل  ألنه  رفضه،  ميكن  ال  أمر  مكوانهتا،  تفتت  وال 

اآلخر أو ما أشبه    والبحث يف القضااي من منظور علمي حمض، ال جمال فيه للعصبي ة أو التحامل على
متعصبة متحاملة  نزعة  و  مبيتة،  عدائية  روح  على  قام  ما  هو كل  املذموم  أو  املرفوض  ولكن    ذلك، 

احلوار   ورفض  التسامح  عن  والبعد  الكراهية  بشحنات  ملغومة  فكرية  وخلفية  مغرض،  ذايت  وابعث 
 . 1والرغبة يف اإلقصاء 

ا حيث  من  أخرى  إىل  منطقة  من  الل غة  استعمال  وينطبق مصطلح  خيتلف   " العامية  أللفاظ 
العربية على عدد من األشكال الكالمية، اليت متتلك جتانسا كافيا يكفل اعتبارها تنوعات هلجية للغة 
الواحدة، وذلك على الرغم من وجود خالفات متبادلة ذات شأن فيما بينها أحياان، وهلذه التنوعات 

لية تستعمل يف لغة احلياة اليومية، مما اصطلح  تقسيم أساسي واحد فنحن جند من انحية، تنوعات حم
)عاميات ا  أهن  على  إليها  اإلشارة  األفضل  من  إن ه  غري  العربية،  الل هجات  ابسم  الغالب  يف        عليه 

إمن ا العامية  اليت تسببت حقا ) و ال تزال تتسبب ( يف االزدواج الل غوي هي اليت نتجت ، و 2حملية( "
 األعجمي، بل احنراف عن الفصيحة.من متازج العرب ابلعنصر 

لغة تج  العامي ة  أصبحت  احلني  هذا  ففي   " مضطراب  لغواي  وضعا  اليوم  العربية  اجملتمعات  عرف 
، فهي إذا اجلانب املتطور للغ ة الذي يشمل البعد   3متوارثة يرثها األوالد عن اآلابء وجيل عن جيل. " 

ال الل غة  بنية  بنيتها عن  الل غة الفصحى تنصرف  نموذجية وختالفها، وهي منط يكتسب من طرف  عن 
الفرد بصورة طبيعية كلغة أوىل فتستخدم يف احلديث اليومي مع األهل والقوم، وهي متعددة وخمتلفة 
أبصواهتا  وقواعدها من قطر إىل آخر، ففي اجلزائر جند العاميات ختتلف من منطقة إىل أخرى، فلغة 

يف   نظائرهم  عن  ختتلف  الشمال  مناطق  يُطرح أهل  وعليه  الغرب،  إىل  الشرق  من  وكذلك  اجلنوب، 

 
 . 87اجلزائري يف ظل التعدد اللهجي يف اجملتمع، ص : عمر بلعباسي، تعليمية اللغة العربية و أثرها يف تعلم الطفل  -1
 . 30الفرد بيستون ، ترمجة : حممد جواد النوري ، اللغة العربية الفصحى ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ص:    -2
 . 32، ص:  مرجع سابق االزدواج اللغوي يف اللغة العربية ،   ،  عبد الرمحن بن حممد القعود  -3
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السؤال التايل ملعرفة اللهجات يف اجلزائر :كم هلجة حملية يف اجلزائر؟ وهل ختتلف اختالفا واضحا أم  
 ؟.  ا اختالفا جزئيا ، وهل تشرتك مع بعضها البعض يف مستوايهتا وخصائصه

فج أهلها يف  وأدخلت  املشاكل،  من  العديد  العاميات  قد  أدت  الل غة  االضطراب،" هذه  اج 
لغة فهي  الفصحى،  لل غة  قواي  منافسا  وأصبحت  و   اشتد  ساعدها  والعامة،  اخلاصة  تكاد  احملادثة بني 

 . 1تكون لغة املرافعات يف احملاكم، و هي الل غة املفضلة للمسرح عند اخلواص يف عمومهم والعوام" 

ي ظاهرة الل حن وخباص ة لألطفال ،األمر الذي لعل  من أكثر السلبيات اليت ختل فها العامية تفش     
 أد ى إىل تسلل الل حن عند تعل مهم اللغ ة العربية يف املدرسة .  

 سادسا: الل غة الد ارجة: 

الد ارجة:  :  1 الل غة  احلاالت    مفهوم  أغلب  يفقد يف  فلم  الفصحى،  اللغة  أفرزته  الدارج  الل سان  إن  
ما تداوهلا من ألسن فهي الله جة املنطوقة يف عصران احلايل املنحدرة الكلمة العربية بنيتها وطبيعتها رغم 

من الفصحى واجلانب املتطور لل غة الذي يشمل البعد عن الل غة األم اليت يتعامل هبا أفراد شعب معني 
 يف حياهتم اليومية للتعبري عن أغراضهم.

ل الل غة العربية عن وظيفتها " وينبغي أن  إن الل غات الد ارجة انتشرت انتشارا واسعا، ما جنم عنه انعزا 
قد   –يتفقون يف ذلك مع أسالفهم النحاة اهلنود القدماء    –نشري هنا إىل أن الل غويني العرب القدماء  

انصرفوا إىل وصف الل غة األدبية املعيارية، ومل يهتموا ابلكالم الد ارج املنطوق حوهلم، لقد كان غرضهم 
اظ على نقاء الل غة املقدسة من أن يفسدها العامة، ومن السهو واخلطأ هو احلف  –كما يقول فريث  -

 .2ليتمكن الن اس من الن طق والكشف عن قدسية لغة القرآن الكرمي وخلودها"

 
 

ط  نفوسة    -1 ابإلسكندرية،  الثقافة  نشر  دار   ، مصر  يف  أاثرها  و  العامية  إىل  الدعوة  اتريخ  سعيد،            م 1964،    1زكراي 
 . 133ص: 

 48، ص: 1990، القاهرة، مصر، 1حممد العبد، اللغة املكتوبة و اللغة املنطوقة، دار الفكر للدراسات، ط -2
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 أثر اللغة الدارجة على اللغة العربية: : 2

مش  من  معاانة  املغاربية  البلدان  أكثر  من  اجلزائر  أن   الل سانية  اإلحصائيات  بعض  اكل تشري 
دارجة   وعربية  أجنبية  ولغات  بلهجات حملية  الت واصل  يتم  لذا  الل غوي،  الت عدد  بسبب  اليوم،  التواصل 
)العامية( والفرنسية. ومنه " إن  وجود اللغة املشرتكة و اللهجات احمللية يف اللغات أمر حتتمه الضرورة  

تبع أنفسهم، االجتماعية و ما تقتضيه من تفاوت مستوى االستعمال و حاجاته،  الناطقني  ا حلاجة 
 . 1الستخدام اللغة يف املواقف العامة و الراقية أو مواقف احلياة العادية واخلاصة ابلبيئة احمللية " 

أصبحت الكلمات العربية تتضاءل وتتغري، وراحت تتصارع وتتداخل مع بعضها ببعض، فنتج  
لك  ، لغواي  اهلجينة  أو  امللوثة  ابلبيئة  يسمى  الب  نما  بعض  خاصية  يرى  ليست  الظاهرة  أبن  احثني 

موجودة يف اجلزائر فقط بقوهلم : " وجود ظواهر غريبة يف الل سان الشعيب املعاصر ال يعين شيئا وليس  
له أتثري يف كيان العربية، ووجود هلجات عامة، يتكلم هبا أوساط اجتماعية خمتلفة هو انموس طبيعي،  

كما ان ه من املستحيل جعل جمتمع يتكلم لغة غري    ،2وقانون لغوي معروف يصاحب كل لغات العامل" 
بلسان عريب، حىت ال   القرآن عربيا وحفظه يكون  املوىل عز  وجل  يف جعل  لغته، وهنا تظهر حكمة 

 تسقط الل غة وتندثر.

من   الدخيلة  الل غات  و  األم  الل غة  بني  نزاعا  أحدث  الل غة  استعمال  يف  فاالختالل  مث  ومن 
أخرى   و من جهة  الفصحى وهو  جهة،  تؤثر على  فأضحت مشكلة  األم،  للغة  تفرعات هلجية  مثة 

ابلل غة  الناطقني  لتفاوت  تبعا  عفوية  و  طبيعية  لغوية  حالة  متثل  لكوهنا  نظرا  وذلك  فيه،  املبالغ  األمر 
تفاوات حادا يشكل حالة    -و خاصة يف أايمنا هذه  –ثقافيا وفكراي وإبداعيا واترخييا،  لكنها تعكس  

خطرية، تصل حد التحول واالستبدال، فتزداد وترية امليل إىل الل غة الد ارجة بفعل الزمن حىت  انقالبية  

 
 . 89لهجات للنثر و الشعر ، دار الثقافة العربية للطباعة  ، ص: د  حممد عيد ، املستوى اللغوي ، للفصحى و ال -1
 .25م، ص: 2000، 1رشيد عبد الرمحن العبيدي، األلسنة املعاصرة و العربية ، جملة الذخائر، العدد  -2
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تعدد دواعيه  و  تنوع مسوغاته  املنتشر على  اللغوي  الواقع  أن  مم ا يسمح ابلقول  املتغلبة  الل غة     تصبح 
 خيلق مشكل النزاع حول قضااي أنظمة الل غة. 

 سابعا : الل غة األم : 

 لغة األم: تعريف ال:  1

 1جاء يف لسان العرب: أم  الشيء: أصله، واألم واألم ة: الوالدة، وجعلها بعضهم:لغة لغة:  أ :

 اصطالحا: ب :

ودائمة   آلية  بصورة  ويستعملها  واملشاعر  األفكار  عن  والتعبري  للتواصل  الفرد  وسيلة  الل غة 
اها الطفل يف بيئته و يستخدمها  لتحقيق كل حاجاته، فتصبح بعد ذلك متعلقة هبا أل هنا "أول لغة تلق  

الل غوي    ماملنشأ ولغة األمومة، وحيددها الن ظا  ة، فهي إذاً لغ2لتحقيق االتصال بينه و بني احمليطني به "
 الذي يكتسبه الط فل يف جمموعته الل غوية. 

ليمها مادة  و من هنا تعترب الل غة األم يف الت عليم إىل استخدام الد ارسني هلا وسيلة للت علم، أو تع
 دراسية، وقد يشار إليها ابللغ ة األصلي ة.

كما إن  "هذه الل غة هي اليت ختتزن املشاعر األوىل، وأفكار األولني والتشكيالت األوىل للكون  
 .3حول اإلنسان "  

تعترب الل غة األم الل غة اليت يستعملها األولياء مع أبنائهم، وال نقصد تلك اللغ ات األجنبية اليت  
تعاين مشكال يف حتديد يري الل غوية  الل غة األم  كغريها من املصطلحات  اعتمادها، ومع هذا فإن   دون 

املصطلح." إن  أهم دراسة أكادميية جادة عاجلت هذا املوضوع بعمق هي تلك اليت أجنزها الربوفيسور  

 
 . 28ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ص :  - 1
 .33ص:   د رشدي أمحد طعيمة و د حممد السيد مناع ،مرجع سابق ،  -2
 . 17م، ص: 2006أمحد درويش، إنقاذ اللغة إنقاذ اهلوية، تطوير اللغة العربية، هنضة مصر للطباعة و النشر، القاهرة،  -3
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ان طريفا و هو " هل  ديفيد بيلوس من جامعة برينستون يف كتابه ابإلجنليزية األمريكية الذي حيمل عنوا 
هي مسكة يف أذنيك ".  يؤكد لنا املؤلف على أن مصطلح " لغة األم" غري دقيق ومثقل ابلكثري من  
هلذا   والربيطانية  األمريكية  اجلامعات  حسبه  تفط نت  وقد  األيديولوجية،  واألبعاد  والد الالت  املعاين 

" رغم أن   (mothertongue" بدل")(native lagunageاألمر، و صارت توظف مصطلح ")
 .1املصطلحني متقاربني جدا يف املعىن املركزي" 

 أثر اللغة األم على الل غة العربية :  : 2

إن الل غة األم للفرد العريب هي الل غة العربية يف العموم، ابعتبار الل غات األم عبارة عن عاميات 
"الل   ارتباط، و منه فإن  ا مرتبطة ابلفصحى أشد  انتمائه ألهن  غة األم تشكل عامال رئيسيا يف  حسب 

هوي ة الفرد املنتمي إليها، وهي من خالل هذا تؤهل الفرد لكي يلتحق جبماعة أكرب تنتمي إىل نفس  
الل غة، بدءا من اجلماعة الصغرية يف األسرة الواحدة وامتدادا إىل اجلماعات األكرب يف القرية أو اإلقليم  

أو   الوالية  أو  املنطقة  أو  القبيلة  و حنن مجيعا  أو  البشرية  الت جمعات  أو غريها من مسميات  الدولة، 
ت اجلماعية الصغرية من خالل املالمح  -حىت داخل الل غة الواحدة-نستشعر أن ه تتشكل مالمح للهواي 

 .2الل هجية واخلصائص الصوتية " 

هذه الل غة كون الل غة األم هي لغة الفرد منذ نعومة أظافره و بداية منو حسه اإلدراكي، فتعلم  
يكون اكتسااب فطراي حيث" يتم يف ظروف طبيعية ، فالط فل يتعلم هذه الل غة يف سن مبك رة كجزء ال 
االخنراط  و  جمتمعه  مع  للتعامل  وكوسيلة  والسيكولوجي،  واالجتماعي  والعقلي  املعريف  منوه  من  يتجزأ 

 .3فيه، والبقاء كواحد من أفراده " 

 
   www.nafhamag.com.20/10/2017رشيد فياليل ، اللغة األم و لعبة الصراعات اإليديولوجية،  -1
 19، ص: مرجع سابقاللغة العربية  أمحد درويش ، إنقاذ اللغة إنقاذ اهلوية ، تطوير  -2
 73م، ص: 1988اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها ، عامل املعرفة ، ،  انيف خرما ، علي حجاج ، -3
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اإلن يبدأ  اليت  األم هيب  يستعملها الل غة  اليت  األوىل  لغته  فتكون  استيعاهبا منذ والدته  سان يف 
بصفة طبيعية وبطريقة مألوفة ابعتبارها لغة ختاطب يومي، وهي الل غة اليت ينشأ عليها يف بيئته األوىل  
ا تكتسب عادة يف البيت والشارع، وهي الل غة األوىل اليت  ابخلصوص يف األسرة قبل املدرسة. حبيث إهن 

الصيب وهو حيبو، يسمعها يف حميطه الدائم.... وإن كانت لغة شفاهية وطنية خاصة، مثلما    يرضعها
هو حاصل يف كثري من الد ول العربية اليت حتتكم إىل لسان شفاهي دارج، وهو غري خاضع للمعايري  

 .1املؤدية إىل الرتقية الل غوية، حيث ال ضابط هلا، رغم أن هذه الل غة هي الل غة األم " 

والصرفية    إن الل غوية  املستوايت  العربية يف مجيع  الل غة  تعل م  األم على  الل غة  احلديث عن أتثري 
والداللية والنحوية، ال ميكن الفصل بينهما، إذ تتدخل الل غة األم بصورة تلقائية، وعادة ما يتم املزج يف  

 أنظمة الل غة لدى املتعلم.

على   امساعد  وعامال  امهم  اغة األم دور ال ،أن لل ت واألحباث يف هذا اجملكما أك دت الد راسا
يف   وحىت  الدراسية،  املواد  مجيع  يف  وخربات  معارف  اكتساب  وعلى  اللغوية،  املهارات  اكتساب 
إذا ما مت استغالهلا أحسن    ، التعليم  املرحلة االبتدائية من  اكتساب وتعلم لغات أخرى، وخاصة يف 

 ا للفصحى.استغالل من طرف املعلم، حبيث يتم تصويبه

 اثمنا: اللهجة: 

 تعريف الل هجة: : 1

مف وضع  أن هيصعب  غري  الل هجة،  ملصطلح  حمد د  رجاحة   هوم  التع اريف  أكثر  بني  أن   و   من 
خاصة  بيئة  إىل  تنتمي  الل غوية  الصفات  من  جمموعة  هي"  احلديث  العلمي  االصطالح  يف     الل هجة 

البيئة، وبيئ  أفراد هذه  الصفات مجيع  بيئة أوسع وأمشل تضم   ويشرتك يف هذه  الل هجة هي جزء من  ة 
الل غوية اليت تيسر  عد ة هلجات لكل منها خصائصها، ولكن ها تشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر 

 
 . 63ص: مرجع سابق ، ينظر ، صاحل بلعيد ، دروس يف اللسانيات التطبيقية،  -1
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اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قد  
 .1الر ابطة اليت تربط بني هذه الل هجات "

ا "طريقة من طرق األداء ل لغة، ذات أنظمة وقوانني، تالحظ يف ظل حالة اجتماعية  وي عرفها آخر أبهن 
خاصة، ويراعيها املتكلم عند صوغ الل غة فتميز طبقة عن أخرى، وخيتلف هبا مكان عن آخر، وتعد  

ستوى أدىن "الل هجات مبتعىن  ، كما جند تعريفا آخر حيث  2جانبا من جوانب التنفيذ الفعلي ل لغة "
من الفصحى، ومتتاز عادة بوجود االختالس واخلفة، ويلتجأ إليها يف مواقف األنس، وال تظهر الفوارق  

 . 3بينها وبني الفصحى، واترة تكون مفهومة من قبل كثري من األفراد  

الل غوية لكل منط متثل )هلجة(، فاللهجة ميكن تعريفها أبهنا : منط من   إن  جمموع اخلصائص 
الل هجات  االستخ هذه  عن  منأى  عن  تكن  مل  العربية  الل غة  وحىت  الواحدة،  الل غة  داخل  الل غوي  دام 

لقول مراتض " مل ننكر أن  الل غة العربية ذاهتا قائمة على أخالط وأمشاج من التواصالت القبلية على 
العوامل اخلارجية اليت عملت عملها منذ ألفي سنة على األقل من أجل تبين   لغة مشرتكة الرغم من 

، فاألصوات و طبيعتها و كيفية صدورها هو الذي يفرق بني هلجة و أخرى، مثل  بعض 4واحدة " 
مع  األم  لل غة  ومسايرة  والتطور  النشأة  دائمة  إذا  الل هجة  األحيان،  غالب  يف  الصويت  االختالف 

الل   ابتصال  احلديثة  الل غوية  الدراسات  أك دته  ما  وهذا  التفاصيل،  بلهجاهتا اختالفها يف  الفصحى  غة 
 على مر العصور.

 عالقة اللهجة ابلعامية:  : 2 

حيث تعترب العامية العامل املشرتك بني هذه اللهجات ابعتبار احنراف الل غة العامية عن أصلها 
يفرقها إىل عدة هلجات واليت تعد أوال لغة األم اليت يكتسبها املرء منذ نعومة أظافره فتكون لغة حياته  

 
 .16، القاهرة مصر ، ص: 1992،   8املصرية ، ط  ألجنلو، يف اللهجات العربية ، مكتبة  إبراهيم أنيس  -1
 11، ص:  مرجع سابق حيىي علي حيىي املباركي، أثر اختالف اللهجات العربية يف النحو، -2
 .16ص:  مرجع سابق ، صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية،   -3

  -- عبد اجلليل مراتض ، مرجع سابق   ، ص : 67.  4 
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فالل غة عرب مراحل تطورها املستمر ال خيلو من أتثرها من لغات أخرى، ويؤدي هذا االحتكاك    اليومية،
إىل أتثرها هبذه الل غات والل هجات، كثريا ما يلعب هذا األثر الذي يقع على لغة ما من لغات جماورة 

 هلا دور مهما يف الت طور اللغوي. 

وا جيين  أصل  إىل  تنتمي  لغوية  ظاهرة  الل هجة  االتساع إن   ميثل  لألفراد،  األم  الل غة  وهو  حد 
اجلغرايف العامل األساسي يف نشوئها، إىل جانب ظاهرة التعدد اللغوي، فإن  التوسع املكاين " و ألنه  
الناجتة   الظروف  أملتها  اليت  األزمات  بفعل  تعاين  اليت  اهلوي ة  إسقاطات على  له من  ملا  مهم  موضوع 

مبص الغزوات  و  اهلجرات  عن  ومسح أساسا  لغوي  تعدد  أتثر،  أتثري،  عطاء،  أخذ،  فاهلجرة  نفاهتا. 
 .1ثقايف، تعدد يصب يف قلب احلضارات اإلنسانية إبسهامه يف إثراء احلضارة البينية واإلقليمية " 

ومما ال شك فيه فإن  نشأة الل هجة اليت ستصري لغة األم ختضع لعدة عوامل ، أمهها عزلة بعض   
اداهتا اخلاصة دون غريها من القبائل اجملاورة هلا، و من مث  التطو ر املستقل لكالم  القبائل وانفرادها ابعتق

 كل قبيلة نتيجة هلذا االنعزال وابلتايل ظهور منظومة لغوية جديدة. 

 اتسعا : اللغة الثانية: 

 تعريف اللغة الثانية:  : 1

ا مع  لتداخلها  نظرا  الل غوية  الثنائية  مفهوم  حتديد  يف  اآلراء  ابعتبار  تباينت  الل غوية  الزدواجية 
كالمها صراع لغوي ، وهذا الصراع إما صراع الفصحى مع العاميات واللهجات املختلفة أو صراع مع  
اللغات األجنبية اخلارجية، وعلى هذا األساس من عر فها لغة قومية وآخرون اعتربوها لغة رمسية وفيما  

التعاريف: حيث عر فها صاحل بلعيد عل  ال لغة اليت تكتسب عادة عن طريق  يلي نعرض أهم  ا "  ى أهن 
فيها   وحيصل  املدرسة  طريق  عن  أتيت  حيث  رمسية،  تكون  أن  الثانية  الل غة  على  ويغلب  املدرسة، 

 
و   -1 احلراك   ، اهلجرة   ، فياليل  السنوية    كمال  امللتقيات  مطبوعات  سلسلة  اللغوي،  و  الثقايف  الصعيد  على  أاثرهم  و     النفي 

 . 9م ، ص: 2010
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، فتكون بذلك الل غة الثانية هي اليت 1االصطناع. وقد تكون لغات ثوان حسب االكتساب الل غوي " 
اليت كانت مستع بيئات  )تتعلم( يف  تعلمها  منها و ذلك يسري يف  يتم  قريبة  أو مشاهبة و  هلا  مرات 
 مجيع لغات العامل، فعادة ما تكون لغة املستعمر. 

 أثر اللغة الثانية على اللغة العربية: :  2

الل غا هذه  تتنزل  إذ  لالستعمار،  األجنبية  الل غات  العربية  البلدان  يف  الثانية  الل غات    تتكون 
مدة يف شىت اجملاالت السيما التعليم العايل، ما أهلها أن تكون لغة  منزلة رفيعة بني األفراد، وتكون معت

املثقفني والعلماء العرب، وهذا بفعل خملفات املستعمر، ليعلق على هذا الوضع اللغوي الشيخ البشري 
امللكة  فتكون  العايل  التعليم  مرحلة  أتيت  "مث  قائال:  األجنبية  لل غات  املبكر  التعليم  رافضا  اإلبراهيمي 

عربية قد استحكمت يف التلميذ و مت " تعريبه " على أكمل وجه فإذا توسع يف الل غات األجنبية فال  ال
عقل  و  عريب ،  فكر  يؤي ده  عربيا،  أصبح  لسانه  استعجام، ألن   وال  تراجع،  وال  انتكاس  عليه  خيشى 

 . 2عريب، فال تزامحه لغة أخرى مهما توسع يف أصوهلا وفروعها "  

األجنبية كما أسلفنا حتمل دائما لغة املستعمر، لكن نقصد هاهنا تعلم الل غة ليس تعل م الل غات 
لل غة األم ، مث االنتقال إىل تعلم لغات أخرى اثنية أو اثلثة  الت لميذ تعليمه األويل  يتلقى     الثانية بعدما 

ة الثانية وغريها  وننو ه هنا كيف يتعلم الطفل هذه الل غة؟ وما هي طرق تعلمها؟ وكيفية بناء مناهج الل غ
 من اجلوانب التعليمية ؟.

لقد ذكرت بعض الدراسات على األخذ يف احلسبان اجلانب االجتماعي واحلضاري من تلك 
للتلميذ يف مرحلة من مراحله التعليمية، ألهن ا ختتلف على ما ألفه حني     3الل غة األجنبية املراد تعلمها  

أهداف تعلم الل غات األجنبية بتزويد التلميذ بلغة أخرى تعينه  تعلمه لل غة األوىل أو لغته األم، وترمي  
 

 .  65، ص:  مرجع سابقصاحل بلعيد ، دروس يف اللسانيات التطبيقية ،  -1
تنمي   -2 يف  أثره  و  املدرسة  يف  ابلفصحى  التخاطب  دور  إلياس،  أهامشي   ، املتعلم  لدى  اللغوية  امللكة  الوطين  عمال  ة  امللتقى 

 . 321، اجلزائر ، ص:  2018، منشورات اجمللس  ق للمجلس األعلى للغة العربية: االنغماس اللغوي بني التنظري و التطبي
 .143،  ص : مرجع سابقو علي حجاج ، اللغات األجنبية تعليمها ونعلمها ،   اينظر ، انيف خرم  -  3
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إىل جانب لغته األصلية، ووسيلة للتواصل يف اجملاالت اليت يتعذر استعمال اللغة األصلية، كالتواصل  
 مع غريه الذين ال ميتلكون لغته.
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 االبتدائية: اللغوي على اللغة العربية يف املرحلة  لتهجنيأثر ا  

 متهيد: 

اليت كانت تصب احلديثة  العلمية  الدراسات  منعطفا حامسا يف مسار  اللغوي  البحث   ّ  شهد 
أن  اهتاهتمام التطبيقي  اللغة  لعلم  أاتح  مما  املعيارية،  العملية  واألهداف  العلمية  احلقائق  دراسة  ا على 

 وضع األساليب واإلجراءات اليت  ومن مث إىلاملعاصرة،يستثمر نتائج ما توصلت إليه الدراسات النظرية  
تعليمي  ط تعل مي  مستهدفة تشمل بناء خمطمنهجية  خُتول له أن حيول هذه احلقائق العلمية اجملردة إىل  

املعل   وكفاءات  ،  ميتماشى  املتعل م  الل    وحاجيات  الوضعية  واالستعانة  واختيار  تدريسها  وطرق  غوية 
التقنيات اليت يستعني هبا علم اللغة التطبيقي يف جمال  بوسائل ومهارات لغوية وغريها من األساليب و 

،ومنه تكاد تنحصر ميادين علم اللغة التطبيقي يف تعل م وتعليم اللغة ألهلها ولغري الن اطقني  تعليم اللغة
 .                               1هبا 

عرض وبعد  تطبيقي،  فصوله  أحد  يكون  أن  إىل  به  تفضي  البحث  طبيعة  أن   اإلطار    واحلق  
النظري للدراسة والذي هي أ للجانب التطبيقي،وما تضيفه الدراسة امليدانية حىت تضفي عليه املصداقية 

زم وجب علينا النزول إىل    ة والتقصي، ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ومجع البياانت الال 
 امليدان لتحقيق أهداف الدراسة. 

 يدانية: األسس املنهجية للدراسة امل أوال :

 وصف جمتمع الد راسة: : 1
املرحلة   يف  العربية  اللغة  معل مي  من  عينة  اختيار  مت  العلمية  احلقائق  إىل  الوصول  أجل  من 
االبتدائية واليت مت  اختيارها لإلجابة عن جمموعة من األسئلة مفادها أهم صعوابت تعلم اللغة العربية  

هجني اللغوي، ومبوافقة مديري املدارس االبتدائية، حيث  الفصحى لتالميذ املرحلة االبتدائية يف ظل الت
 م.2019-2018يتواجد جمتمع الدراسة خالل املوسم الد راسي 

 
 

 
 . 11ي وتعليم العربية، مرجع سابق ، ص: ينظر: عبده الر اجحي، علم اللغة التطبيق  - 1
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 عي نة الد راسة:  : 2
إبتدائيات ببلدية بوقائد والية تسمسيلت واليت    3أستاذا من    41اشتملت عينة الدراسة على   

ا يشمل جزءا من اجملتمع األصلي للبحث، حيث هي جزء من جمتمع البحث "ألن العينة تعد أمنوذج
تكون ممث لة له وحتمل صفاته ومميزاته املشرتكة، إذ إن هذا النموذج يسمح للباحث بتفادي دراسة كل   
وحدات اجملتمع األصلي، وخاصة يف حالة صعوبة أو استحالة الت عر ض إىل دراسة كل  وحدات اجملتمع  

أستاذا ملدرسة "عمر زواوي"    15أستاذا موزعون كاآليت  41  ، حيث كان جمموع األساتذة 1األصلي"
 أستاذا ملدرسة "لعبوب الزوبري".  12أستاذا ملدرسة "بيشة بن حليمة" و  14و

 احلدود الز مني ة للد راسة: : 3

مت  اختيار الفرتة الزمانية لتوزيع االستبيان لألساتذة قبل بداية اختبارات الفصل األول للموسم 
اإلستبانة  2018/2019الدراسي   يف  املوجودة  األسئلة  عن  اإلجابة  من  األساتذة  يتمك ن  حىت  م 

أكتوبر إىل 20املقدمة  أبرحيية، وعدم الت سر ع وأخذ الوقت الكايف مللء االستبيان يف الفرتة املمتدة من
 من شهر ديسمرب خالل نفس املوسم الدراسي السابق الذكر. 25غاية 

 أداة مجع البياانت :  اثنيا :

 االستبيان .  : 1

اعتمدت يف هذه الدراسة على أداة االستبيان الذي يعترب أحد  أشهر األدوات استخداما مع 
العينة املراد استخبارها ومتكن احلصول من خالهلا على معلومات يسهل حتليلها من خالل إجاابت  

ملالحظة أو املقابلة فإننا جند  وآراء األساتذة، "وإذا ما قاران االستبيان أبدوات مجع البياانت األخرى كا
 .2أن لالستبيان الكثري من املزااي قد ال جندها يف غريها من األدوات األخرى"

وتفريغها   مجعها  أجل  من  لألساتذة  موج هة  )املغلقة(  األسئلة  من  جمموعة  إعداد  مت  ومنه 
الد ر  معاجلة  تفيد يف  مزااي  املغلقة حتمل عد ة  األسئلة  فإن   للعلم  اإلشكالية وحتليلها،  اسة وجتيب عن 

 
 - الصديق خبوش، منهجية البحث العلمي، دار طليطلة، احملمدية اجلزائر،  ط2، 2012م  ،ص: 53. 1

م   2010 ،  2،ط،غزة فلسطنيزايد بن علي حممود اجلرجاوي ، القواعد املنهجية الرتبوية لبناء االستبيان ، مطبعة أبناء اجلراح -2
 . 18 :ص
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من خالهلا معرفة أثر الت هجني الل غوي يف تعل م الل غة الفصحى للت الميذ يف املرحلة    أرداناملطروحة واليت  
يف   املتضم نة  البياانت  هبا  يرتجم  ترميزية  أطر  إعداد  يف  يفكر  أن  جيب  أنه  ذلك  "ويعين  االبتدائية، 

الت حليل اإلحصائي، وإعداد مثل هذه األطر يكون أيسر يف   االستبيان إىل قيم رقمية تيس ر من عملي ة
 .1حالة استخدام االستبياانت اليت تتضم ن أسئلة ذات بدائل حمدودة " 

املرحلة أمهية ابلغة ألهنا تسمح بوصول   إليه أسئلة    البحث إىلتكتسي هذه  ما كانت تصبو 
 الدراسة. 

 اهلدف من االستبيان. : 2

االستبي من وضع  األساس  الل غة يف إن  تعليمية  واقع  عن  األساتذة  رأي  على  الت عر ف  هو  ان 
الت هجني   الت واصل داخل القسم يف ظل  املدرسة اجلزائرية وخباصة املرحلة االبتدائية وكذا أهم  معو قات 

الد راسة،ويعرف االستبانة "أبهنا الئحة مؤل فة من "تركي رابح"الل غوي، ومنه كان هدف االستبيان يف 
ن األسئلة ترتبط مبوضوع الد راسة، وبعد تصميمها بشكل صحيح ودقيق يف املراحل املنهجية جمموعة م

أسئلة   إىل  تتحو ل  اليت  االفرتاضات  أن   وخباص ة  اهتمامه،  يوليها  أن  الباحث  على  يتعني  اليت  اهلامة 
 . 2ضمن االستمارة األوىل يف بناء املنطلقات الن ظري ة واملعرفي ة للبحث املدروس" 

تصميمه وفق متطلبات أسئلة الدراسة من أجل مجع املعلومات من    ام االستبيان وستخدامت  
من  مبجموعة  تزويدان  اثنية  جهة  ومن  جهة،  من  الطفل  للغة  األقرب  ابعتبارهم  األساتذة،  طرف 

 املعلومات عن واقع اللغة يف املدرسة االبتدائية. 

 طريقة مجع البياانت:  : 3

اخلطوات اليت يقوم هبا الباحث لدراسة ظاهرة معينة، حيث مت  عملية مجع البياانت من أهم  
املوضوع   لطبيعة  مناسب  ألن ه  وتفريغها  إحصائها  قصد  لألساتذة  املقد مة  االستبيان  استمارات  مجع 

 : املدروس، واعتمدت على اجلداول والد وائر الن سبي ة ابستخدام الن سب املئوية ابلط ريقة الت الية

 
   ، مصر1ط ، يف الدراسات الرتبوية والنفسية، دار النشر للجامعات   ، منهجية البحث وتطبيقاهتا بو الفتوح عطيفة محدي أ  -1

 . 253  :، ص م2002
 - تركي رابح، مناهج البحث يف علوم الرتبية، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر، 1984م، ص : 131. 2
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 100×عدد التكرارات =     ـويةالنسبة املئـــــــ
ـــــــــــــــــــوع                            العينة جمـــ

 عرض البياانت والنتائج : : 4
 مت االعتماد على طريقة اجلداول والدوائر النسبية مث التعليق على االستبياانت. 

 تدائية. املؤه ل العلمي الذي ميتلكه أستاذ املدرسة االباملؤهل العلمي : : 1

 سبة املئوية الن   كرارات الت   ل العملي املؤه  

 % 14.63 06 لتكنولوجي للرتبية ا  املعهد

 % 85.37 35 ليسانس

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

14,63%

85,37%

المعهد التكنولوجي للتربية ليسانس

 

املعل   املتحصل  مني واملعل  يتضح من اجلدول أن نسبة  ليسانس  مات  %  85.37ني على شهادة 
منه14.63بينما   فقط  تلق  %   الت  م  املعهد  يف  تكوينا  للرت  وا  يد  بي  كنولوجي  ما  أة،  على  معظم    ن  ل 

 معارف لغوية ال أبس هبا . ذووا ن و و األساتذة جامعي  



-ميدانية  دراسة  –الفصــــــــــــل الثّالث         أثر التهجين اللغوي على اللغة العربية   
 

180 

ستوى املولة يف حتسني  ة اليت متارسها الد  ألدوار املهم  اا  ضح له جلي  النتائج يت  يف هذه  ن  املتمع    إن  
ايل  على مستوى الكفاءات واملهارات وابلت    وينعكس إجيابي اي  ا يؤد  كوين مم  ة يف جمال الت  العلمي وخاص  

، ونظرا لطبيعة املهم ة اليت ميارسها معل م املرحلة االبتدائية  ي إىل انعكاس إجيايب على مستوى النتائجيؤد  
ا  من أنشطة يف اللغة العربية مل يتوج ب عليه اإلملام مبختلف الن ظرايت الل ساني ة املعاصرة لتعل م الل   غة، وإمن 

بوي ة اليت تتعل ق ابملمارسة العملي ة اليومية بدءا   حتضري الد رس وإعداده، من  االستفادة من الت طبيقات الرت 
على   وينبغي  وميوالهتم،  واستعدادهم  منو هم  خبصائص  عارفا  تالميذه  مالمح  على  مط لعا  يكون  وأن 

الت الميذ،حسب أعمارهم ،وبي ئاهتم األسري ة والث قافي ة، ومبعىن آخر على  املعل م معرفة كفاءات وقدرات 
 األستاذ أن يراعي الفروق الفردي ة للتالميذ.

العليا  املدارس  ي  خرجي  على  االبتدائية  املرحلة  وخباصة  ابلتدريس  العمل  يقتصر  أن  بد  ال 
طرق   ميتلكون  ألهنم  أفضل،  بصورة  عملهم  مزاولة  من  متكنهم  اليت  اختصاصه  جمال  يف  للت عليم،كل  

 . لت دريس وفهمهم مشكالت التالميذ اللغوية ومدى تذليل بعض الصعوابت التعليميةا

 اخلربة املهنية لألستاذ: : 2

 ة سبة املئوي  الن   كرارات الت   سنوات 
1- 5 20 48.78% 

5 – 10 12 29.27% 

 %21.95 09 فما فوق  -10

 . :  ةسبي  ائرة الن  الد  

48,78%

29,27%

21,95%

سنوات  من سنة إلى  سنوات   سنوات إلى   من  سنة   من سنة إلى 
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للجدول  املؤش  من    انطالقا اإلحصائية  الذين    -02-رات  األساتذة  نسبة  خربهتم ترت فإن  اوح 
إىل   سنة  من  مؤخ  ،  % 48.78سنوات    5املهنية  اجملتازة  املهنية  املسابقات  إىل  راجع  واليت  وهذا  را 

  10إىل    5اوح خربهتم املهنية من  ترت نسبة األساتذة الذين    أن    ، حيثة يف قطاع التعليمأحدثت حركي  
بـ:   سنوات  % ، ما يوحي أبن اجملتمع الرتبوي جمتمع    21.95% وما يفوق ذلك  29.27  قد رت 

 احليوية. و فيت قادر على بذل جمهودات مضاعفة نظرا لتمتعه ابلنشاط 

تش  أولوايت  بيعد  من  القطاع  الت    ،ولةالد    اسرتاتيجي ات يب  ملواكبة  والت  طو  وذلك  ات  غري  رات 
إىل  مناصب أخرى    توجيههما وجب  وإمن    ،ذوي اخلربة  غناء عنولكن هذا ال يعين االست  ،املتسارعة

 . ة اإلدارية منها من أجل االستفادة منهاوخاص  

ملعل م ذو خربة تكو نت لديه مهارات تدريسية، وقد أحاط ابلش روط الواجب توف رها واملتمثلة يف  ا
العرب اللغة  أنشطة  لتقدمي  يؤه له  مم ا  السليم  والن طق  الس ليمة  املهارة  الل غة  أكانت  عالية سواء  مبهارة  ية 

  .كتابية، أو مساعية، أو شفاهية

املعل م  له  يعد   إذا مل  تعليمي مهما كان جي دا  تربوي  أن  كل  عمل  املؤك د على  ومنه أصبح من 
إعدادا علمي ا كافي ا فسيبقى جناح هذا الت عليم غري مضمون، فإعداد املعل م تربواي  ونفسي ا ولغواي مطلب 

يلق نو ضر  بد  منه حىت   لغة سليمة وصحيحة،    اوُيسِمُعو   اوري ال  الفئةاملتعل مني  املتعل مة قادرة    وتصبح 
 على الفهم والنطق الس ليم للغتهم بطريقة صحيحة.

 .  مدى متكن الطفل من استيعاب اللغة العربية  : 3

 سبة املئوية الن   كرارات الت   

 % 9.75 04 دجي  

 % 73.17 30 طمتوس  

 % 17.07 7 ين  متد
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 ة : سبي  ائرة الن  الد  

9,75%

73,17%

17,07%

جيد متوسط متدني

 
ط  ة متوس  غة العربي  استعمال الل    منفل  ن الط  يف اجلدول أعاله أن مدى متك    املدونةتشري األرقام  

بــ:   بنسبة وهي نسب    ،%  9.75د بنسبة  ، وجي    %  17.07ين بنسبة  ، ومتد  %  73.17  تقد ر 
بتدين   العربي  الل    مستوى   تفيد  واجملتمع  غة  األسرة  طرف  من  لتهميشها  نتيجة  اجلزائرية  املدارس  يف  ة 

 .حادث اليوميحاور والت  ية يف الت  وطغيان العام  

سبق أبن  مما  عد  لتدين    نستنتج  أسباب  العربية  اللغة  تعليقنا  ذكران يف  دق    ،ة كما    وهنا وجب 
املعو   معاجلة  أجل  من  اخلطر  اكانقوس  دون  حتول  اليت  جي  قات  لل  تساب  العربي  د  املعو  غة  سواء  قات  ة 

الت  املتعل   أو  ابألساتذة  إعداد  وخاص    ،الميذقة  الن    إسرتاتيجي ةة  ملعاجلة  املتعل  دقيقة  ابملناهج  قائص  قة 
الل غة بويةالرت   وتعل م  اكتساب  يف  املتعل مني  تدين   أبن  احلديثة  الرتبوية  الد راسات  جل   أكد ت  حبيث   ،

املتعل مني  راجع جملموعة من ا   أنظار اجلميع   اليت أصبحت حمط    وإشراك األسرةلعوامل أمهها: ميوالت 
بوي وحىت اجملتمع، وكذا املعل م واملتعل م على حد  سواء  . وابألخص  القائمني على الشأن الرت 
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 . تفاوت املستوى اللغوي من تلميذ إىل آخر : 4

 النسب  التكرارات  

 %  92.68 38 نعم 

 %   7.32 03 ال

 :  سبيةائرة الن  الد  

92,68%

7,32%

نعم ال

 
وهي أكرب نسبة   %   92.68اجلدول أن املستوى اللغوي متفاوت من تلميذ آلخر بنسبة   يبني  

ة واجملهودات  ختالف القدرات العقلي  وهذا طبيعي نظرا ال  %  7.32ر بـ  من الغري متفاوت واليت تقد  
اللغة ابإلضافة لتالميذ دون    تكشافانهيك عن عدم اس  ، هتمام هباإىل اال  املبذولة الكتساب  اللغة 

 سواهم نتيجة لعدم املطالعة واملتابعة . 

اخت   التفاوت    إسرتاتيجيةاذ  ينبغي  هذا  بنيتصحح  وإن    قات فالفرو   ،التالميذ  املوجود  الفردية 
تتال تدريسية حديثة  وأساليب  ذلك ابعتماد طرائق  معاجلة  أنه ميكن  إال  قدرات ءكانت سببا  مع  م 

يف   تطبيقها  مع  التعليم املالتالميذ  من  املتقدمة  النقائص راحل  تدارك  على  منهم  الضعفاء  وحتفيز   ،
العربية، كما   ابللغة  التحدث  املستمر على  والت در ب  املطالعة  النجباء من خالل  ابلتالميذ  وااللتحاق 

الت فاوت ا الد راسات على دور املعل م يف كيفية جتاوز هذا  التالميذ، وهذا بتصميم  أكد ت  لل غوي بني 
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برامج عالجي ة ووقائية تتوىل  احلد من هذا الضعف، وتبيان جوانب القو ة والض عف للت الميذ من خالل  
 مجيع أنشطة الل غة العربي ة وخباص ة القراءة واحملادثة. 

 .تالميذ القسم الواحد إىل بيئات مـختلفة  اءنتما   : 5

 يةسبة املئو الن   كرار الت   
 %   75.61 31 نعم

 %   24.39 10 ال 

 ة :  سبي  ائرة الن  الد  

76%

24,39%

نعم ال

 
تالميذ القسم الواحد ينتمون إىل بيئات خمتلفة حيث     لنا أن  يتبني    05من خالل اجلدول رقم  

، حبيث  %24.39  ـ: رون بون إىل بيئات خمتلفة فيقد  مالميذ الذين ال ينت ا الت  ، أم  %75.61ر بـتقد  
الت   بعض  أم  جند  أسرة  متعل  ي  الميذ من  أسرة  اآلخر من  البعض  ينحدر  بينما  الفرق    ،مةة،  يظهر  فيما 

 غة .الل   تلقير يف سهولة أو صعوبة هجات ما يؤث  جليا من حيث الل  
ذلك ال مينع     أن  إال    ،غةا يف اكتساب الل  الميذ يلعب دورا هام  املستوى املعيشي للت    صحيح أن  

الميذ  بوية للت  سات الرت  وذلك بتوفري الوسائل واإلمكانيات يف املؤس    ،ل لتقريب املستوايت بُ اد سُ جيإمن  
اآليل اإلعالم  منهم عريب  كأجهزة  الش اسع، ألن  كل   ليس ابالختالف  بينهم  االختالف  أن   ، حبيث 

الت حصيل ضعف  أن   شك  وال  إتقاهنم،  ودرجة  ومستوايهتم  هلجاهتم  اختلفت  وإن  الل غوي   الل سان 
للت لميذ مير  مبراحل خمتلفة بدءا من صغره إىل أن يصل إىل مراحل متقد مة من تعل مه وعمره، ومن هنا  
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الُعُمرِيَّة  م خمتلفون يف مراحلهم  تعليمهم، ألهن  الط ريقة حني  بنفس  الت الميذ  يتعامل مع  املعل م أال  على 
 قهم ويعيق تقد مهم يف حتصيلهم الل غوي والد راسي.والن فسي ة وتفاوهتم الل غوي واالجتماعي، وحىت اليره

 . يف تواصلهم داخل القسم الواحد  بني العامية والفصحى التالميذ   مزج  : 6

 سب املئوية الن   كرارالت   
 %  12.90 05 نعم
 %   73.17 30 ال 

 %   14.63 06 أحياان 

 ة : سبي  ائرة الن  الد  

12,90%

73,17%

14,63%

نعم ال أحيانا

 

يف تواصلهم داخل القسم الواحد   هذا املزيج الميذ اليستعملون  معظم الت    دول أن  ضح من اجليت  
بــ:   بنسبة أحياان   ،%73.17  تقد ر  خمتلفة  لغات  بعضهم  يستعمل    %14.63  ـ: بـ  تقد ر  بينما 

، إن  استعمال لغات خمتلفة أمر طبيعي ابعتباره أحد مفرزات العصر  %  12.90ـ  نسبة:ويستعملوهنا ب
ت رغم احلايل من  ولكن  العوامل،  من  الث قافية وغريها  العوملة  وبسبب  مبهر،  معريف  و  تكنولوجي  طو ر 

الفصيحة  العربية  على  والرتكيز  اللغة  استعمال  يف  اجلي د  ابلت حك م  املشكل  هذا  ختط ي  ميكن  ذلك 
الميكن   واالستعانة بتوجيهات املعل م ومرافقته للت غل ب على هذا اهلجني الل غوي، ومع ذلك ومهما يكن

األم  يف  الل غة  الد ولة يف أتصيل  االستعمال يف ظل  جهود  تفوقها يف  أن  العربي ة  لغة أخرى غري  ألي  
بوي الت عليمي.    أبنائها السيما يف اجملال الرت 
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 .الميذ بلهجات خمتلفة تواصل الت   :7

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %  12.20 05 نعم
 %  87.80 36 ال

 ة : سبي  ن  ائرة الالد  

12,20%

87,80%

نعم ال

 

املوض   اجلدول  أرقام  أن  تفيد  أعاله  الت    ح  خمتلفة أغلب  بلهجات  يتواصلون  ال  الميذ 
 .  %12.20الميذ بلهجات خمتلفة حوايل ية من الت  يف حني يتواصل األقل  87.80%

زاهتا، حبيث  منطقة وممي    الميذ وهذا يعود إىل كل  واصل بني الت  ا يف الت  هجات دورا هام  تلعب الل  
الت   الل  يتواصل  بنفس  واحدة  منطقة  إىل  ينتمون  الذين  ،  هجة  الميذ  توف  بينهم  املؤس  إن  على رت  سة 

تتعد   فهنا  خمتلفة  مناطق  من  الل  تالميذ  األهم  هد  ولكن  احلد    جات،  ميكن  اعتماد   هو كيف  من 
 .؟فصحىغة البوي وتدريبهم على اعتماد الل  هجات داخل الوسط الرت  الل  
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 . لفصحى التالميذ أثناء حتدثهم اب مدى مشكالت : 8

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %  60.98 25 نعم
 % 24.39 10 ال

 % 14.63 06 أحياان 
 سبية: ائرة الن  الد  

60,98%

24,39%

14,63%

نعم ال أحيانا

 

رقم   اجلدول  الت  %60.98  أن    08يشري  الن  من  من صعوبة يف  يعانون  الس  الميذ  أثناء  ل طق  يم 
يعانون أحياان من صعوبة    %14.63ال يعانون من ذلك، بينما  %24.39 ثهم ابلفصحى، وأن  حتد  
 ة. سبة لتالميذ املرحلة االبتدائي  طق ابلن  الن  

وذلك راجع   ،الميذة يعاين منها معظم الت  عام    مشكلة  غة العربيةليم يف الل  طق الس  صعوبة الن    تعد  
غة وتطبيقها على  وصعوبة فهم قواعد الل  اللغوية يف اجملتمع  قافة  ة، وغياب الث  مروس املقدَّ إىل نوعية الد  

أو سواء كتابة  أن  اش م  الواقع  سبب    فهة كما  األوىل  املراحل  يف  الكرمي  للقرآن  األطفال  حفظ  عدم 
  منها،   طق هبا، وعلى هذا فالعودة إىل تعليم األطفال القرآن وحتفيظهم ضرورة البد  رئيسي يف عدم الن  
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منه،  مناص  ال  ذلك   ولعل    ومطلب  لنا  يثبت  إىل   الواقع  عدان  فلو  املعل مني،  بعض  إليه  أشار  وما 
الثمانينات، مثال جند دراستهم يف الكتاتيب قد خدمتهم وهي أهتم   التالميذ  لسنوات السبعات وحىت 

، وبالغة، بل وحىت   قلبا وقالبا، فاكتسبوا املخارج والص فات وكل  ما يتعل ق بعلوم الل غة من حنو، وصرف
 اخلط  . 

يتمثل يف اكتساب   املرحلة االبتدائية،  العربية يف  اللغة  تعليم  الرتبية أبن أهداف  املتخصصون يف  يرى 
 التلميذ القدرة التواصلية بلغة صحيحة، سواء كانت كتابة أو مشافهة. 

 الفصحى.غة م الل  املناسبة للبدء يف تعل   الس ن : 9

 ئوية سبة املالن   كرار  الت   

 %  60.98 25 سنوات  5

 % 31.71 13 سنوات  6

 %7.31 03 سنوات  7

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

60,98%

31,71%

7,31%

سنوات   سنوات   سنوات  
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غة  م الل  للبدء يف تعل     املناسبةن  الس    من األساتذة أن  %60.98  يرى  أنه  09:   اجلدول رقم  يبني  
هي   يرى    05الفصحى  حني  يف  اآل%31.71سنوات،  األساتذة  أن  من  هي    06  خرين  سنوات 

م ن املناسبة للبدء يف تعل  سنوات هي الس    07  من األساتذة أن    %7.31ن األنسب، بينما يعتقد  الس  
أن   أي  املناسبةن  الس    الفصحى،  تعل      الل  لبدء  الفصحى  م  فوق  05غة  فما  أو  الت    ألن    ،سنوات  لميذ 

  غة يف سن  هذه الل    إتقانا يتيح له  قة هبا مم  تعل  غة واملعارف املواستيعاب الل    علمفل يكون قادرا على تالط  
يت  ، و   مبكرة املعيش  الواقع  أن  ابلعودة إىل  لنا  تعل  كل    هضح  الط  ما  الل  م  الفصحى منذ  فل  سن مبكرة غة 

غة رة لألطفال كبداية لتلقينهم الل  املبك    ن  عامل هبا، وعليه وجب حتديد الس  والت    إتقاهنا يكون قادرا على  
القرآنص  الفصحى وخا الفنون،  ة حفظ  املتون حاز  قيل من حفظ  املختلفة، ألن ه كما  ولعل    واملتون 
املعيش أن    كذلك   الواقع  سن    يثبت  يف  الكرمي  القرآن  حفظوا  الذين  الن  مبك    األطفال  هم  اجحون رة 

  لعثم فتجدهم يتكل موهنا بطالقة دون ت  عامل هبا بسهولة،غة الفصحى والت  وبصفة ممتازة يف اكتساب الل  
يُـ   أولئك   عكس مل  القرآن جَّ وج الذين  حفظ  إىل  الل  تف  الكرمي  هوا  اكتساب  يف  يعانون كثريا  غة  جدهم 

 عامل هبا.والت  

 . ىاستعمال اللغة العامية يف سنوات التدريس األوىل بدل اللغة العربية الفصح    : 10

 سبة املئوية الن   كرار  الت   

 %  28.83 11 نعم

 %  73.17 30 ال
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 سبية: ئرة الن  االد  

26,83%

73,17%

نعم ال

 

نوات األوىل  ية يف الس  غة العام  دون استعمال الل  معظم األساتذة ال يؤي    يوضح اجلدول أعاله أن  
د البعض اآلخر استعماهلا بنسبة  فيما يؤي   %73.17بنسبة  وهذا غة العربية الفصحىدريس بدل الل  للت  

غة الفصحى وما ينتج عنه ية يضعف من استعمال الل  ال العام  استعم  ، وهذا ألن  %26.83تقدر بـ  
غوية احية الل  الميذ من الن  دريس فيكون تكوين الت  مة من الت  فاقهما يف مراحل متقد  يف ات    مستوى متدن  

 ضعيفا.

العام    إن   الس  اعتماد  يف  األية  للت  نوات  املرجُ وىل  النتائج  قيمة  من  ينقص  والعكس  وج دريس  ة، 
 ل من اكتساب العلومنوات األوىل يسه ِ عامل هبا وتدريسها منذ الس  غة الفصحى والت  م الل  صحيح فتعل  

واخلربات   املعل  واملعارف  واجب  فمن  إذ،  الل    امني  العربي  اعتماد  الس  غة  منذ  الفصحى  األوىل ة  نوات 
 س. درو  ما يقد م هلم من درات لفهمالميذ املهارات والقُ إلعطاء ديناميكية يف اكتساب الت  
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 ؟.ابلفصحى أوابلعامية  أين تكمن متعة التلميذ يف التواصل : 11

 سبة املئوية الن   كرار  الت   

 % 75.60 31 ابللغة العربية الفصحى 

 % 12.20 05 ابللغات األجنبية 

 %12.20 05 ابللغة اهلجينة 

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

75,60%

12,20%

12,20%

باللغة العربية الفصحى باللغات اۡلجنبية باللغة الهجينة

 
هبا إذ حتتل    جيد التلميذ متعة ابلتواصلاليت    ودارجة، واصل فصحى  آليات التميثل اجلدول نسب  

غة اهلجينة يف املرتبة  ة والل  غات األجنبي  وتتساوى الل    %75.60بية الفصحى املرتبة األوىل بـ:  ر غة العالل  
صحى، الفغة العربية  م الل  تعل    متعة يف  ونجيد  الميذالت    ا يعين أن  مممنهما،    ، لكل  %12.20انية بـ:  الث  
 ة. غة وإحراز نتائج مرضي  ر إجيايب يساهم يف تسهيل تلقني هذه الل  هو مؤش  و  ، هبا الهتمام ا و

هذه    ، وغرس حب  البد  عليه أن حيافظ عليها ألن ه أوىل هبا  فالعريب،  املواطن  تعد العربية هوية وثقافة   
بوي، وذلك بوجوب تدريس ل الرت  من قبل القائمني على اجملا  وحتمي    الميذ ضروري  غة يف قلوب الت  الل  
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، مبقر رات دراسية تستهوي نفوسهم و جتعلهم أكثر متك نا يف الل غة  غر وحتبيبهم هلاغة منذ الص  هذه الل  
الرت    ولعل   والن  الواقع  املتحص  بوي  عليها  تائج  فيما خيص  يبشر  ل  الل    ابخلري  الفصحىمستقبل  وعدم   غة 

دي به الس لطات املعنية يف هذا الشأن ، من أجل جودة الت عليم تكثيف الربامج واملناهج، وهذا ما تنا
املتعل مني  متطل بات  تواكب  وتعليمي ة  تربوية  إصالحات  وفق  واملخرجات  للن تائج  املوضوعي  والت قييم 

 .الل غوية

 .؟يف اخلطاب الواحد لغات أخرى هل يستعمل التالميذ الدارجة أم أن هناك : 12

 ئويةسبة املالن   كرار  الت   
 %75.05 32 يستعملون اللغة الدارجة 

 %21.95 09 اختالف اللهجات 

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

78,05%

21,95%

يستعملون اللغة الدارجة اختالف اللهجات

 

  الد ارجة، الميذ يستعملون  من الت  %78.05  فإن    ، 12لة يف اجلدول  سب املسج  من خالل الن  
تمائهم إىل نفس املنطقة اليت وهذا راجع إىل ان   هلجات خمتلفة ،منهم يستعملون    %21.95  كما أن  

وتكل   هلجتها  بوحدة  ابلل  تعرف  الد  مها  مم  غة  تعل  راجة،  على  سلبا  يؤثر  عرضة ا  وجيعلها  الفصحى  م 
 غوي.الل   هجنيلل 
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 د احلديث ابلعربية الفصحى خجال لدى بعض التالميذ ؟هل يول   : 13

 سبة املئوية الن   كرار  الت   

 %14.63 06 نعم

 %48.78 20 ال

 %36.59 15 ان أحيا

 ائرة النسبية: الد  

14,63%

48,78%

36,59%

نعم ال أحيانا

 

الميذ د خجال لدى بعض الت  يول    ة الفصحى الغة العربي  احلديث ابلل    أن    ،13 اجلدول رقم  يبني  
يول  %48.78بنسبة   بينما  بنسبة  ،  أحياان  يول  %36.59ده  حني  يف  بنسبة  ،  خجال  لديهم  د 

ه  مبا أن    ،غةم هذه الل  ل عائقا يف تعل  ة الفصحى ال يشك  غة العربي  لل  حدث ابالت  ، ما يعين أن   14.63%
ثون هبا فما من شيء يستدعي اخلجل بوية يتحد  مجيع أفراد األسرة الرت    ومبا أن    ،د خجال لديهمال يول  
أن   الش  مع  ليس ابألمر  للعادةه  واخلارق  لديهم خجال  اذ  يتول د  اآلخر  البعض  فإن   وابلر غم من هذا   ،
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األمراض   و  العوائق  بعض  الس بب إىل  يعود  أو  املعيشية،  أوساطهم  الغائبة عن  الل غوية  الث قافة  بسبب 
 الن فسي ة خاص ة و أن ه يتعر ض إىل الس خري ة من قبل زمالئه. 

الت   أولياء  على  يتوجب  املنطلق  هذا  الش  ومن  على  القائمني  وكذا  الرت  الميذ  تكريس  ؤون  بوية 
  .هجات األخرىارجة والل  من طغيان الد   غة العربية الفصحى وحماولة احلد  ل  واصل ابلممارسة الت  

 .ة الفصحى ؟غة العربي  لل  ه عند استعماله خرية من زمالئالتلميذ للس  ض هل يتعر   : 14

 سبة املئوية الن   كرار  الت   

 %14.63 06 نعم

 %60.98 25 ال

 %24.39 10 أحياان 

 سبية: ائرة الن  الد  

14,63%

60,98%

24,39%

نعم ال أحيانا
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خرية  ضون للس  الميذ ال يتعر  من الت  %60.98  إىل أن    15تشري األرقام اإلحصائية للجدول رقم  
لل   ابستعماهلم  زمالئهم  ومن  الفصحى،  العربية  زمالئهم يتعر    %24.39غة  من  أحياان  بينما    ،ضون 

، فهي ليست  ةغة العربي  ل  خرية من طرف زمالئهم أثناء استعمال الالميذ للس  من الت    %14.63ض يتعر  
أن  يتحد  و   بل مفخرة ملن يتقنها   ،خريةي الس  دعيء الذي يستابلش   القرآن، غري  ه من ث هبا كوهنا لغة 

رغم أهنا لغتنا األم ،  غة الفصحى  خرية أثناء استعمال الل  الميذ للس  ض البعض من الت  املؤسف رؤية تعر  
خاص ة عند طرح األسئلة عليهم ،من املتعلمني    القطاع من يسخر  ومن املؤسف جد ا أن جند منتسيب

تتكل ف، وهو  "دجر ِْج" وال  يقولون  األسئلة فرتاهم  األلفاظ يف صياغة  ينتقون  الذين  املتعل مني  قبل  من 
 . ولكن يف احلقيقة قتل طاقة متعل ميههبذا الفعل يظن  أن ه قل ص الوقت، 

الميذ وهذا بسبب اكتساهبم  لدى بعض الت  فعال ما يعكسه الواقع املعيش يشري إىل نقص الثقافة  
الص   الس  هلذه  والت  فة  الل  بعي  لبية  العوملة ة  لغوية هجينة   غوية ضمن إطار  اليت فتحت اجملال الستعماالت 

غوية وية الل  ذلك وجب ترسيخ ثقافة احلفاظ على اهلُ لو   ،  بداعي اللغات األجنبية لغات حضارة وتطور
الل   حتبيب  خالل  لمن  العربية  املتعل  غة  األولياء  ،منيدى  بوي  و وعلى  الرت  اجلانب  إمهال  عدم  املعلمني 

بوية واألخالقية واحلد من ظاهرة الس خرية ليس على الل غة فحسب، وإمنا على كاف ة  وترسيخ املبادئ الرت 
بوية و  األصعدة  .األخالقية اليت يتميز هبا اجملتمع اجلزائريالرت 

 ا غريبة؟ الميذ ألفاظهل حتتوي لغة الت   : 15

 سبة املئوية الن   كرار  الت   

 %85.37 35 نعم

 %14.63 06 ال
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 سبية: ائرة الن  الد  

85,37%

14,63%

نعم ال

 

الت   لغة  احتواء  األساتذة حول  أعاله آبراء  ألفاظتفيد إحصائيات اجلدول  غريبة، حبيث    االميذ 
بنسبة يقر  %85.37: تقدر  يقد    ، يف حني  ألفاظا    الحتوي ا  أهن    %14.63ـــ:  بـر  البعض اآلخر ما 

غات األخرى حبيث حتتوي املنبثقة من الفصحى واهلجينة مع الل    ابلدارجة  ثونم يتحد  غريبة، وهذا ألهن  
يف ذلك    ا، كما أن  للغات األجنبية دور ا جيعلها غريبة لألستاذكيب مم  الرت    معقدة   اغات ألفاظهذه الل  

 ريف مفرداهتا و عدم نطقها بشكل سليم فتبدو غريبة وغري مألوفة  فعدم الت حك م يف الل غة يعرضها لتح

الل    تعد   أساسي  العوملة  الغوية عامال  األلفاظ  واملتداخلة ا يف دخول  الت    غريبة  الوسط      عليمي داخل 
انقوس    أن يدق    ا جيعل لغتهم هجينة ركيكة، حيث البد  ة صلة مم  غة العربية أبي  إذ هي ال تنتمي إىل الل  

 خيلة.غة من األلفاظ الد  من دخول هذه الكلمات ووجوب غربلة الل   للحد  اخلطر 
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 ة الفصحى؟حدث ابلعربي  أثناء الت   معاصرةلميذ على ألفاظ هل يعتمد الت   : 16

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %85.37 35 نعم
 %14.63 06 ال

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

85,37%

14,63%

نعم ال

 

أثناء    معاصرة  ا الميذ يعتمدون ألفاظمن الت    %85.37  أن  :16الل اجلدول رقم  ل من خنسج  
يعتمدوهنا  حد  الت   ال  فيما  الفصحى  ابلعربية  طبيعي  %14.63ث  أمر  ملواكبة    ، وهذا  وضروري  بل 

  للعوملة أثرها الواضح يف ذلك ابعتبار أن    كنولوجيات احلديثة، كما أن  م الت  تقد    يف ظل    ،رات العصرتطو  
 التهجني.و عريب  جزء من الت  قي، وما هذه األلفاظ الغربية إال  غة اإلجنليزية لغة اإلنتاج والر  الل  

الت   يعتمد  أن  ألفاظ  ليس عيبا  لغته وخاص  معاصرة  لميذ على  اجملم  يف  أنتجه  ما  لل  ة  العريب    غةع 
استعمال مفردات    ، وعدموالغوي العريب وحنميه من الز  اث الل  ولكن هذا ال مينع أن حنافظ على الرت  

 .ختل ابلنظام اللغوي الفصيح معاصرة
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 ؟يف القسم واصللميذ صعوبة يف اختيار لغة الت  هل جيد الت   : 17

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %48.78 20 نعم
 %36.56 15 ال

 %14.63 06 أحياان 
 ة: سبي  ائرة الن  الد  

48,78%

36,56%

14,63%

نعم ال أحيانا

 

لميذ جيد الت    من األساتذة جيمعون على أن    %48.78  أبن  :  17قم  حه اجلدول ر ما يوض    إن  
ما نسبته   ، ومثل اإلجابة عن سؤال أو احلديث مع اقرأنه يف القسم  واصلصعوبة يف اختيار لغة الت  

يرى  36.56% بينما  ذلك،  أن    %14.63ال جيدون صعوبة يف  أحياان صعوبة يف  منهم  قد جيد  ه 
الت   لغة  الت  يفس    وهذا ما  ، واصلانتقاء  الل  الميذ وتفو  ر متيز بعض  أم  قهم دون سواهم يف استعمال  ا  غة، 

ا ينتج عنه تداخل لغوي يف  ية واملصطلحات الفصحى مم  عوبة فهي نتاج لتقارب مصطلحات العام  الص  
الت    كم   ظل   طرف  من  تصنيفها  يصعب  اليت  األلفاظ  من  أن  لميذهائل  الل غة    ، كما  تعليم  إدخال 

 حيدث ارتباكا، وهذا بسبب تعل قهم بلغتهم األم .  أجنبية أوىلة الفرنسي ة كلغ
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األساس   هذا  الت  على  طرق  توحيد  املتعل  جيب  على  وفرضها  واحدة  بلغة  ال منيدريس  حىت    ،  
 .الت عليم بصفة عامةجودة  وحتقيق تعلم لغة سليمة يكون هناك تداخل لغوي هجني حيول دون حتقيق 

 ا؟ا وعاملي  أ مكانتها حملي  ر تتبو  صة كأداة تواصل مواكبة للعلعربي  غة اهل ميكن اعتبار الل   : 18

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %82.93 34 نعم
 %17.07 07 ال

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

82,93%

17,07%

نعم ال

 

  غة يعتربون الل    %82.93نسبة كبرية من األساتذة واليت تقدر بـ:    ح من اجلدول أعاله أن  يتض  
للع مواكبة  تواصل  أداة  تتبو  صالعربية  حملي  ر  مكانتها  وعاملي  أ  مم  ا  وهذا  لغة  ا،  فقد كانت  فيه  ريب  ال  ا 

يؤه   ما  عهدها  سابق  يف  وعلم  أن  حضارة  غري  ابمتياز،  العصر  لغة  تكون  أن  من    %17.07  لها 
يروهنا غري ذلك  نسبة    ،األساتذة  أهن    ضئيلةوإن كانت  تؤث  إىل  الت  ا  رؤية    ن  أيذ، حبيث  لمر سلبا على 

لميذ فتتكون لديه ذهنية خاطئة حوهلا  ا غري مواكبة للعصر ستنتقل إىل الت  غة العربية على أهن  األستاذ لل  
 غة.هذه الل   عزوفا لتعلمل ا يشك  مم  
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العربي  الل   لغة  غة  وإمن    معاصرةة  فيها،  ليس  واخلطأ  ويف  ابمتياز  عليها  القائمني  يف  العوملة    ات باعا 
أن  اليت    لبيةالس   األذهان  بعض  يف  خل  الل    غرست  ما  إىل  إضافة  العلم،  لغة  هي  اإلجنليزية  فه  غة 

الل   مكانة  وإرجاع  العقليات  هذه  تغيري  وجب  ولذا  العربي  االستعمار،  يف  ة  غة  مرونة  من  به  تتميز  ملا 
 . تعلمها

 ؟ رحلة االبتدائيةيف املغة العربية الل  أنشطة ر كافيا لتعليم  اعي املقر  احلجم الس   هل يعد   : 19

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %63.41 26 نعم
 %36.59 15 ال

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

63,41%

36,59%

نعم ال

 
ر كافيا لتعليم اعي املقر  احلجم الس    أن  :19من األساتذة من خالل اجلدول رقم  %63.41يرى  

بينما يرى  الل   العربية،  أن    %36.59غة  القول إن  فف،  ه غري كامنهم  الس    خالصة  املقر  احلجم  ر  اعي 
ساعات اليوم    نوات األوىل حبيث كل  ل عائقا أمام تعليمها السيما الس  ة وال ميث  غة العربي  كاف لتعليم الل  

الل  راسي تدر  الد   لتعليم  املواد مع ختصيص ساعات  العربية من حيث س ابلفصحى ولو يف خمتلف  غة 
 .اعد اللغة العربيةمن قو  رف وغريهاحو والص  الن  
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ة يف املراحل األوىل، ولكن ة وخاص  غة العربي  ا يف تعليم الل  ر دورا هام  اعي املقر  يلعب احلجم الس  
  ألن    فيهاظر  الميذ، ووجب إعادة الن  رة على الت  ة هي طبيعة الربامج املقر  ي  املشكلة اليت نراها أكثر أمه  

 . عليميذ يف املراحل األوىل من الت  الما غري مالئمة لعقول الت  الواقع يثبت أهن  

 .   للمناهج اجلديدة وفق االبتدائيةغوية يف املرحلة الميذ الل  احتياجات الت   :  20 

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %43.90 18 نعم
 %56.10 23 ال

 ة:سبي  ائرةالن  الد  

43,90%

56,10%

نعم ال

 

املوض  يبني   اجلدول  أن    أعاله  ما ة  أغلبي    ح  نسبة    األساتذة  املناهج  ون  يعد    %56.10يقارب 
  منهم أن    %43.90، يف حني يرى  ية يف املرحلة االبتدائية  غو الميذ الل  الت    حاجيات الدراسية ال تليب  

،  املناهج اللغوية  احتياجاهتم  بفشل   تليب  االختصاص  أهل  من  كثري  حديث  يوافق  ما  وهذا 
ديد وهذا رغم احلرص الش    ،م إىل يومنا هذا2003ة منذ  اإلصالحات اليت شرعت فيها الوزارة الوصي  

املتخص  لل   الل  جنة  مناهج  إلعداد  جوانبصة  جبميع  لإلملام  العربية  الت عليمي ة،  غة    أهم    ولعل    العملي ة 
الص   من  االنطالق  فشله  الس  أسباب  املناهج  اعتبار  دون  وتفادي  فر  اإلجيابيات  من  لالستفادة  ابقة 
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والش  الس   الت    عو ر لبيات  اليت تصب  يف  القرارات  من  اإلدالء جبملة  مع  الت    طبيق،  لميذ يف غري مصلحة 
ملون شهادات غري مناسبة لتدريس الل غة  مثال حي  االبتدائيةاملدرسة    فمعل موغوي،  وتذبذب مستواه الل  

العربية ،ك اللغة  والل  الر  العربية ، حيث بعض األساتذة من ميتلك شهادات غري   ليزية االجن  غةايضيات 
وغريها  اريخوالت   الش هادات   والفلسفة  الش  ،  من  تؤه  فهل  ميتلكوهنا  اليت  اجلامعية  هلذا كل  هادة  ه؟  لهم 

ة هبا ال  غوية تستوجب معرفة مهارات ومعارف وخربات خاص  ة الل  عليمي  ة الت  لعملي  ا  أضف إىل هذا أن  
خر   الت  يعرفها  ملختلف  اجلامعات  وجب  خصصات جيو  األساس  هذا  على  والربامج  ،  املناهج  حتيني 

 وحمتوايت الكتب، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف يستلزم إشراك مجيع الفاعلني يف قطاع الرتبية الوطنية. 

 رس؟ غوية أثناء الد  هل تعتمد على تقومي الكفاءات الل   : 21

 سبة املئوية الن   كرار  الت   

 %85.37 35 نعم

 %14.63 06 ال

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

85,37%

14,63%

نعم ال
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من األساتذة  %85.37هو اعتماد    21  رقم:  ما تشري إليه اإلحصاءات املبينة يف اجلدول  إن  
الل   الكفاءات  تقومي  الد    ةغويعلى  تشريأثناء  املعل    %14.63نسبة    رس، كما  واملعل  من  مات ال مني 

يد  على  يعتمدون   ما  الكفاءات،  أ تقومي  مبدى  األساتذة  أغلب  وعي  على  الكفاءات  ي  مه  ل  تقومي  ة 
م بغية معرفة الكفاءات املكتسبة من عل  يهدف إىل توجيه الت    أن هإذ    ،غة العربية الفصحىم الل  غوية لتعل  الل  

الس   الص  املستوى  وتشخيص  مم  ابق  تواجهه،  اليت  سيمك  عوابت  جديدة، كما  نُ ا  إرساء كفاءات  من  ه 
الت   مسارات  تصحيح  على  مع  ،مات عل  يساعد  املتعل  وأخريا  اكتساب  مدى  األساسي  رفة  الكفاءات  ة  م 

 حق.ستوى الال  امللالنتقال إىل 

الت  كما   العملي  قومي دورا هام  يلعب  الت  ا يف  الوقوف على عليمي  ة  إذ من خالله ميكن لألساتذة  ة 
هاية  الن  يف    جْ وَّ تـج رس درسا إن مل يُـ الد    مني وتصحيحها إذ ال يعد  قائص واإلشكاالت اليت تواجه املتعل  الن  
 . تقومي الكفاءة ب

بوي ة املختلفة،    ملعل م الن اجح هو الذي له دراية ابجلوانب فا الن فسي ة للت الميذ، وكذلك الط رق الرت 
 .الت عليمي ة لتحقيق أهداف اجملتمع وفلسفته وتطل عاته ، والوسائلواملناهج والت قومي 

 رس؟ الميذ مع الد  فاعل الت  ة الفصحى لوحدها تغة العربي  هل يعيق استعمال الل   : 22

 سبة املئوية الن   كرار  الت   

 %17.07 07 نعم

 %48.78 20 ال

 %34.15 14 أحياان 
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 ة: سبي  ائرة الن  الد  

17,04%

48,78%

34,15%

نعم ال أحيانا

 

ة  غة العربي  استعمال الل    ون أن  من األساتذة يقر  %48.78   نسبة أن    22  رقم: ضح من اجلدول  يت  
ا لتفاعل  بعائق  الد  لت  ليس  مع  يقر  الميذ  فيما  بنسبة    رس،  اآلخر  تكون  هن  أ  %34.15البعض  قد  ا 

كثري من الت الميذ يفض لون الت واصل والت حد ث ابلعام ية،بل ابلل غة اهلجينة، وهذا  حيث  ،  أحياان كذلك 
العام ية   لديها ضوابط حنوية وإمالئية من جهة، ومن جهة أخرى عدم   ، كما ليس راجع إىل سهولة 

بسبب اخلوف من  إتقا تواصلهم ابلفصحى وهذا  للفصحى، ابإلضافة إىل اخلوف واالرتباك عند  هنم 
 الوقوع يف اخلطأ أمام املعل م وأمام أقرانه.

معو قات   هناك  أن   إال   هبا،  والت واصل  العربي ة  الل غة  حيب ون  الت الميذ  أبن   بوية  الرت  األحباث  وتشري 
ا صعبة الت واصل هبا بطالقة.لغوية تواصلية، إم ا نفسية كاخلوف و   اخلجل، وإم ا االعتقاد أهن 

الت الميذ   قدرات  لتنمية  القسم  داخل  املعل م  طرف  من  املبذولة  اجلهود  تكفي  للتواصل ال 
ئ الال  االهتمام  هبا  يهتم  مل  ما  من   قابلفصحى،  بوي  والرت  الل غوي  ابلش أن  واملهتم ني  األسرة  من  سواء 

 احلكومي ككل . مفت شني وحىت  على املستوى
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الفصحى، تبقى املهم ة على عاتق    اللغة  تدين  ب  ول األو لأبن  املعل م هو املسؤ   مهما ابلغنا القول
بدءا ابألسرة   و و اجلميع  واملنهاج،  ابملعل م  بوية  كذا  مرورا  الرت  العملي ة  على  والقائمني  املدرسي،  الكتاب 

 بصفة عام ة.

 ميهم؟غة العربية الفصحى أمام متعل  لل  ن فيما بينهم اب و مهل يتواصل املعل  :  23

 سبة املئوية الن   كرارالت   

 %  26.83 11 نعم

 %  73.17 30 ال

 :  ةسبي  ائرة الن  الد  

26,83%

73,17%

نعم ال

 

فيما بينهم ابللغة العربية    ال يتواصلون  نياملعلم   سب الواردة يف اجلدول أن  ضح من خالل الن  يت  
أمام متعل   املعل  مالفصحى  تبلغ نسبة  الذين أك  يهم، حبيث  ما  هذا  %  73.17دوا هذه احلقيقية  مني 

 رس.حدث هبا منحصرة يف قاعة الد  حادث هبا، بل الت  ة الت  قل  من الميذ ر سلبا على الت  يؤث  
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فإذا كان ال    فرتاه حياكيه يف كل  تصر فاته،  التلميذ يف هذه املرحلة يعترب أستاذه قدوة له،   كما أن  
للمتعل    ،م ابلفصحىاملعل    يتواصل املعل    حني أن    يف،    ؟ م فعل ذلك فكيف  يتواصلون  نسبة  الذين  مني 

 ا ضئيلة . فاؤل رغم أهن  وهي نسبة توحي ابلت    %   26.83قدرت ب غة العربية ابلل  

عليها    أن نبينه ميكن   أن  إال    %26.83ـ  ـــ:رة بة ضئيلة واملقد  غة العربي  واصل ابلل  رغم أن نسبة الت  
ة الفصحى وحماولة تعميمها على مجيع  غة العربي  واصل ابلل  سني بضرورة الت  املدر    توصيات إرشادية ختص  

 خاصة أمام التالميذ.بوية األوساط الرت  

تؤكد الدراسات يف جمال تعلم اللغات ، أبن أسلوب التدريس التخاطيب من أجل حتفيز املتعلمني 
ىت مع زمالئهم داخل القسم الدراسي ، ابستعمال أمثلة من على التعبري بصفة تفاعلية مع املعلم وح

االعتماد على   ، بدال من  التواصل  السليمة يف  اللغة  املتعلم ابستعمال  يتمكن  الصحيحة حىت  اللغة 
 طريقة تلقني القواعد، اليت غالبا ما تعيق تعلم اللغة املراد تعلمها. 

ة اللغوية لألطفال ، وعليه فعلى املعلم أن اللغويون أن احملادثة والتخاطب من أهم األنشط  ويرى
يركز على هاتني املهارتني ، عن طريق احملادثة واملناقشة والتحادث ، مما يتيح الفرصة للتالميذ التعبري  

 .ماخلجل أمام أقراهن عنهمبلغة سليمة ويدفع 

وزمالئ  :  24 الت الميذ  بني  ختاطب  الفصحى كلغة  العربي ة  الل غة  تستعمل  ال  هم  ملاذا 
 . ؟ ومدر سيهم

 سبة املئوية الن   كرارالت   

 %   7.32 03 صعوبتها 

 %  92.68 38 لغة اهلجينة طغيان ال
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 ة : سبي  ائرة الن  الد  

7,32%

92,68%

صعوبتها طغيان العامية

 

املوض   اجلدول  خالل  من  أن  نالحظ  أعاله  أك    ح  الذين  األساتذة  أن  نسبة  عدم   دوا  سبب 
الفصحى ك العربية  الت    أداةاستعمال  العام  الميذ وزمالئهم ومدر  ختاطب بني  والل غة  ية  سيهم هو طغيان 

لميذ على استعماهلا  د الت  وهي نسبة ال يستهان هبا، فتعو    %  92.68ـ  ــ:بالنسبة  رت  قد  اهلجينة حيث  
يف حني    ،ما يستخدمها يف حتادثه اليوميفقل    -الفصحى -يف حياته اليومية يصعب عليه استخدامها

غة  ة سيئة هلذه الل  بب إىل صعوبتها ما يعطي خلفي  مني يرجعون الس  من املعل    %7.32  نسبة  جند أن  
 الفصيحة. 

ة، ولكن  غة العربي  فكرة صعوبة الل    لميذ فيما خيص  لت  لدى البية  ظرة الس  الن    السهل تغيريليس من  
لتغيري هذه الفكرة لديهم وذلك بتسهيل قواعد    لِ بُ هذا ال مينع أن تبحث عن سُ  العربي ة    غةالل  وطرق 

تطلب طرائق تعليمية  لميذ ينغمس يف تعلم الفصحى،وهذا يتعليمي تعلمي جتعل التووضعها يف قالب  
عليهالتلميذقدرات  و تتناسب   يسهل  حبيث  القاعدة  ،  يستوعب  أن  املرحلة  هذه  وابلت ايل حيصل   يف 

ن املناسبات العلمية اليت عقدت  العربية يف كثري مغة  ع الل  به جمم    اندىهذا ما    ولعل    الفهم واإلفهام،
 خصيصا لرتقية اللغة العربية.



-ميدانية  دراسة  –الفصــــــــــــل الثّالث         أثر التهجين اللغوي على اللغة العربية   
 

208 

التحدث ابلفص  نستنتج من خالل اجلدول أبن  من التالميذ  املدرسة ،  مظاهر ضعف  حى يف 
التحدث بطالقة ابلفصحى ، كمزج الفصحى ابلعامية ، وهذا بسبب اخلجل واخلوف يف    عدم قدرهتم

 .  مئهالوقوع يف اخلطأ أمام املعلم وأمام زمال

 ؟ ة الفصحىغة العربي  خاطب ابلل  الميذ عن الت  على من تقع مسؤولية عجز الت   : 25

 سبة املئوية  الن   كرارالت   

 % 17.07 07 لميذالت  

 % 48.78 20 األسرة

 % 17.07 07 م املعل  

 % 17.07 07 بوي املنهاج الرت  

 :  ةسبي  ائرة الن  الد  

17,07%

48,78%

17,07%

17,07%

التلميذ اۡلسرة المعلم المنهاج التربوي
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املوض  نتا  إن   االستبيان  األئج  آراء  حسب  اجلدول  يف  ب ساتذة  حة  حيث    %48.78تقدر 
  ، نسبة   تقع على عاتق األسرةة الفصحى  غة العربي  خاطب ابلل  الميذ عن الت  مسؤولية عجز الت    رجعوني

املع الواقع  حبيث يترتجم  واألم    ش  اآلابء  تسارع  ما  نرى  أطفاهلم  وعي إلكساب  دون  أو  بوعي  هات 
تعامل  ولغة ال  ،ولغة العمل  ، ة جبعلها لغة البيتوق العمل ووظيفة املستقبل من لغات أجنبي  لهم لس يؤه ِ 

أن  األساسي على مستوى األسرة بينما جند  بنسبة    ،  املنهاج  تقع على عاتق    %  17.07املسؤولية 
املعل   والت  وكذا  الن  م  بنفس  أن  لميذ  الرت     طبيعةسبة، ذلك  يليب  املنهاج  الل  الت    حاجيات   بوي ال  غوية  لميذ 

جمهودا    يبذللميذ ال  الت    م مهمل هلذه املسؤولية يف حني أن  املعل    حسب رأيهم كما أسلفنا القول، وأن  
 خاطب هبا .  غة والت  الكتساب الل  

 ؟ ةضرورة حتمي  لدى الت لميذ ر الفهم عند تعذ   من طرف املعل م يةاستعمال العام   هل يعد   : 26

 ية سبة املئو الن   كرار  الت   

 %  70.73 29 نعم

  %29.27 12 ال

 ة : سبي  ائرة الن  الد  

70,73%

29,27%

نعم ال
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من األساتذة يرون    %70.73نسبة    نفإحة يف اجلدول  رات اإلحصائية املوض  انطالقا من املؤش  
العام   الفهم ضرورة حتمي  ية عند تعذ  استعمال  العام    غري أن    ، ةر  الت  هذا االستخدام  س جرمية  دريي يف 

سلبي  تربوي   أاثر  إىل  تفضي  عملي  ة  على  الت  ة  الل  ة  على  يرتكزان  وفهمها ال  املعلومات  فإيصال   غةعليم، 
على  وإمن    ،وحدها الت  الا  الت  بليغي  كيفية  املعل  عليمي  ة  يستخدمها  اليت  األهداف ة  حتقيق  لغرض  م 

لميذ يلجأ إليها ويدور يف  جيعل من الت    ية يف إيصال املعلومةم يستخدم العام  فمادام املعل    ،البيداغوجية
من    %29.27نسبة    كما أن    ، لغوي فصيح  رصيد  وعندئذ اليكتسب أي    ،تها بعيدا عن الفهممادو  

 ر الفهم.ة عند تعذ  ية ضرورة حتمي  األساتذة ال يرون استعمال العام  

غة العربية، وهلذا ال  ية فهذا ضرب لكيان الل  ابلعام    تالميذ إن كانإيصال املفاهيم واألفكار للت  
إدخا الت    هلاجيب  اعتماد  إمن    ،دريس يف  جيب  إيصاهلا  ا  يف  ابالفصحى  واالستعانة  الغني  ،  ة  لقصص 

عملي   تسهل  اليت  الت  ابملصطلحات  دون  واصل  ة  املتعلم  إىل  الفكرة  تصل  حىت  الشرح  على  وتساعد 
 االستعانة ابلعامية أو لغة أجنبية أو لغة هجينة. 

 

 ؟غة املستعملة األكثر استيعااب وإيصاال للمعلومةل  ما هي ال  : 27

 سبة املئوية الن   كرارالت   

 %  63.41 26 ةي  العام  

 %  36.53 15 الفصحى 
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 :  الدائرة النسبية

63,41%

36,59%

العامية الفصحى

 
غة ة الل  ي  من األساتذة جعلوا من العام    %63.41نسبة   نة أعاله أن  توحي األرقام اإلحصائية املبي  

استعمال  %  36.59املستعملة األكثر استعماال وإيصاال للمعلومة، فيما جعل بعضهم اآلخر بنسبة  
 الفصحى أنسب إليصال املعلومة للتلميذ. 

دوا تالميذهم على استعمال م عو  وهذا ألهن  أن  غالبية التالميذ يفهمون ابلعامية،  مما يفسر  وهذا
لي  العام   منها  للفصحى جيعل  فاستخدامهم  مبهمة كأهن  ة،  أجنبي  غة  لغة  الل  ا  رصيدهم  لفقر  نظرا  غوي ة 

فكري ي إىل هتاون يف الت  وهذا يؤد    هتا، فقرية يف ألفاظها،ة ضعيفة يف ماد  ي  العام    وهذا خطأ فادح ألن  
الت   تنشأوهذا  لغوية    عنه  هاون  الدراسية  عادات  املراحل  يف  أي  مستقبال،  تصحيحه  يصعب  خاطئة 
املؤسف  و   الالحقة، العام  من  استعمال  خبطورة  األساتذة  بعض  والت  ي  جهل  هبا ة  من    دريس  هلا  ملا 

انعكاسات على تعلم الفصحى ، ابعتبار املرحلة العمرية املناسبة ابلنسبة للطفل لتعلم الفصحى بدل 
 العامية.

 الميذ؟ رة لدى الت  غوية املتكر  ما طبيعة األخطاء الل   : 28

 سبة املئوية  الن   كرارالت   

 %  58.53 24 حويةالن  

 %  31.70 13 صرفية  

 %  09.75 04 أخطاء أخرى  
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 :ةسبي  ائرةالن  الد  

58,53%
31,70%

9,75%

النحوية صرفية أخطاء أخرى

 
الل  يوض   األخطاء  طبيعة  اجلدول  لنا  املتكر  ح  الت  غوية  لدى  أن  رة  حبيث  الذين املعل    الميذ،  مني 

الميذ  وهذا نتيجة لرؤية الت  ،%  58.53  ا لغوية قد بلغت نسبتهمدوا طبيعة هذه األخطاء على أهن  حد  
الن   ات  حوية أبهن  للقواعد  أن    عاساعا وتعقيدا وتفر  ا أكثر  من األساتذة    %  31.70  نسبة  جند  نا، كما 

غوي ابملدارس االبتدائية اجلزائرية، كما  ق انقوس اخلطر للوضع الل  ر يد  ا صرفية، وهو مؤش  دون أبهن  حيد  
 الميذ يرتكبون أخطاء أخرى . الت   ن  أ  %9.75ة األساتذة أفاد بقي  

عدم االهتمام من طرف بعض األساتذة والالمباالة    ح من خالل قراءة اجلدول أبن هناكيتض
يف األداء اللغوي، ورمبا جتاوز وجتاهل مواطن اخلطأ والصواب اليت يرتكبها املتعلم مهما كانت طبيعة  

 هذه األخطاء.
اللغات   األحباث تؤكد   تعليمية  جمال  اللغة   معلمعلى    يف  بقواعد  ملما  يكون  أن  العربية  اللغة 

 العربية، حنوا وصرفا وإمالء، حىت يتمكن من تصحيح األخطاء وتصويبها اليت يقع فيها التالميذ. 
 وتعبيا؟  ةة الفصحى قراءة وكتابواصل ابلعربي  له للت  لميذ تؤه  غوية للت  هل اإلمكانيات الل  :  29

 سب املئوية الن   كرارالت   
 %  19.51 08 نعم
 %  19.51 08 ال

 %  60.98 25 بعضهم 
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 ة: سبي  ائرة الن  الد  

19,51%

19,51%
60,98%

نعم ال بعضهم

 
املبني  يتبني   اجلدول  من  لنا  أن    أعاله  املعل      أن  نسبة  إىل  أشاروا  الت    مني  ميتلكون  بعض  الميذ 

تؤه   لغوية  للت  إمكانيات  وكتابلهم  قراءة  الفصحى  ابلعربية  حيثتعبرياو   ة واصل  رت  قد    ، 
قد    %60.98ــبـ املعل  بينما  نسبة  برت  أجابوا  الذين  أجابوا    %19.51  "ال"ــــ:مني  والذين 

الفردية  ،أيضا  %  19.51  م"نع"ب  الفروقات  عن  انجتا  هذا  يكون  التالميذ،  وقد  وعدم   بني 
  ، عبريالكتابة والت  ادة  إلجالقراءة العامل األساسي    بوي، إذ تعد  الرت    املعلم واملنهاجمراعاهتا من قبل  

 الميذ من صعوابت يف القراءة .بينما يعاين معظم الت  
إذا كانت لغة املتعلم ختتلف عن اللغة املراد تعلمها، كأن التلميذ مزود  إليه أبنوما جتدر اإلشارة 

ت االبتدائية  املرحلة  يف  العربية  اللغة  فتعلم  األم  للتلميذ،وعلى  بلغة  ابلنسبة  اثنية  لغة  هذا عترب 
ألهنا  ،ولن يستوعبها ،  األساس يصعب الفهم لدى التلميذ لأللفاظ الفصحى اليت يلفظها املعلم

األوىل   اللغة  توظيف  أمهية  على  الرتكيز  وجب  وعليه   ، السابقة  خرباته  يف  موجودة  اليت  -غري 
اجلوانب   ةاعايف تعلم اللغة الثانية املتمثلة يف اللغة العربية، مع مر   -اكتسبها التلميذ قبل املدرسة

 املعرفية واخلربات اليت تكونت لدى املتعلم قبل ولوجه املدرسة. 
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 غة العربية؟لك لتدريس الل  لتكوين يؤه   ت  هل خضع   : 30

 سبة املئوية الن   كرار  الت   
 %  48.78 20 نعم 

 %  51.22 21 ال
 الن سبي ة:   ائرةالد  

48,78%

51,22%

نعم ال

 
من  يتض    لنا  نسبته  أبن    أعاله  اجلدولل  خالح  األساتذة      %  51.22ـ   ما  خيضعوا من  مل 

الل  لتكوين يؤه   لتدريس  العربية، فيما خضع  لهم  يؤه    %  48.78غة  لتكوين  الل  منهم  لتدريس  غة لهم 
العربية، فإذا كان املعل    ،ةالعربي   ة صلبة من امتالك  م ال يقف على أرضي  ما يبعث ابخليبة حيال تعليم 

 ما يف مراحل حياته. غة تعل  انصية الل  

التعليم   أن  مهنة  الد راسات  العربية-تشري  اللغة  املعل م   -تعليمية  االبتدائية على  املرحلة  وخاص ة 
مبيادين   وعالقتها  املعاصرة  الت عليمي ة  الط رق  واالجتماعية،وإتقان  الث قافية  ابجلوانب  الكايف  اإلملام 

الث قاف وهذه  املختلفة،  الث قافة  ومنه  ومصادر  مشرتكة،  لغة  تكوين  على  تساعده  واملختلفة  الواسعة  ة 
 يسهل عليه الت واصل مع الت الميذ بطريقة مفهومة.
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 هل تعتمد أساليب احلوار واملناقشة أثناء طرح األسئلة؟: 31

 سبة املئوية الن   كرارالت   

 100 41 نعم

 00 00 ال

 : ةسبي  ائرة الن  الد  

100%

0%

نعم ال

 
يعتمدون أساليب احلوار واملناقشة أثناء    %  100مجيع األساتذة    ضح من اجلدول فإن  ما يت    إن  

بينما   األسئلة،  ب  %0طرح  أجابوا  ألن    "،ال"ـ  منهم  قي    وهذا  أسلوب  واملناقشة  احلوار  يف  أسلوب  م 
للفيلسوف  الت   يعود  وتشجيعهم  "سقراط" عليم  تالميذه  فكر  اإل  ،لتوجيه  ألسلوب  تطوير  لقاء وهو 

الد   تثري  املناقشة يف صورة تساؤالت  الط  إبدخال  الب مع احرتام آرائهم واقرتاحاهتم ما  افعية ومشاركة 
 ا. ا ووجداني  فل معرفي  يساعد على تنمية شخصية الط  

الت   أسلوب انجع يف متكني  واحلوار  املناقشة  أسلوب  ولكن  فعال  املعارف،  اكتساب  من  الميذ 
واسع    رق جيعل املدرس يف جمالع األساليب والط  ة، فتنو  ي  أمه    عنه  تقل    هناك أساليب أخرى حديثة ال

 الد روس. خيتار الوسيلة اليت تناسبه إللقاء  ،قييددون ت
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 ؟ةغة العربي  ا على األسئلة اعتمادا على الل  اإلجابة شفهي   هل تتم  :  32

 ة : سبي  الن    ائرةالد  

87,80%

12,20%

نعم ال

 
اعتمادا    فهية على األسئلة تتم  اإلجابة الش    وا أبن  نسبة األساتذة الذين أقر    ح لنا اجلدول أن  يـوض  

  12.20وا غري ذلك  يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين أقر    ،%  87.80ة بلغت  غة العربي  على الل  
على تفاعل واستجابة    م يف طرح األسئلة ما يدل  ملة من طرف املعل  غة املستعوهذا يعتمد على الل    ،%
 . فوي ابملتابعةة تطوير تعبريه الش  م وإمكاني  لميذ مع اللغة اليت يستعملها املعل  الت  

وعلى   املعلم،  لغة  حيب ذ  الت لميذ  أن   الد راسات  بعض  الت حد ث تبني   املعل م  على  األساس  هذا 
املتعل م، وقد يتعل ق هبا وخاص ة بعض اجلمل والعبارات اليت أث رت يف ذهنه   ابلفصحى حىت  يتعو د عليها

 ومنه ينم ي رصيده الل غوي وهو يف مرحلته الت عليمي ة األوىل.

 النسبة املئوية  التكرار 

 %  87.80 36 نعم

 %  12.20 05 ال
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 ؟يةغتني الفصحى والعام  هل تقدم اإلجاابت على شكل مزيج بني الل  :  33 
 

 سبة املئوية الن   كرارات الت   

 %  39.02 16 نعم

 %  60.98 25 ال

 
 : ةسبي  ائرة الن  الد  

39,02%

60,98%

نعم ال

 

الن  يقد   حول  معلومات  اجلدول  حبيثم  األساتذة،  إلجاابت  املئوية    أن    جند  سب 
لميذ ليست على شكل مزيج  مة من قبل الت  اإلجاابت املقد    فقون على أن  من األساتذة يت  60.98%

الل   والعام  بني  الفصحى  الغتني  بينما أمجع  يقد  ية،  ما  اآلخر  ببعض  تقد  أهن    %  39.02ـ  ـــ:ر  م على  ا 
أن   يعين  ما  لغوي  مزيج  وإمن  الت    شكل  لوحدها  الفصحى  استعمال  على  قادر  غري  يستخدم لميذ   ا 

العربي  لغواي  اهجين إجياد  أن  ، فهو جيتهد يف  الل    ة غري  العام    ، غوي غري كافرصيده  أو  فألفاظ  ما ية  ل 
ما جي ذهنه  إىل  االستعمال  علهايتبادر  متنح  سهلة  واضحة  تكون  وألفاظ  طريقة  اختيار  املعل م  على   ،
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للت لميذ تعل م الفصحى ويتحك م يف القدرة على القراءة الس ليمة والت عبري والت واصل مع غريه، ومنه يتلق ى 
 . املعارف واخلربات، ويتجاوب ويندمج مع حميطه

 ؟االبتدائية ةلميذ تعليمه يف املدرسى الت  يتلق  لغة  أبي  : 34 
 

 سبة املئوية الن   كرارالت   
 %  78.05 31 الفصحى 

 % 4.88 02 العامية
 %  17.07 07 اهلجني

 
 ة: سبي  ائرة الن  الد  

78,05%

4,88%

17,07%

الفصحى العامية الهجين

 

املوض   االستبيان  نتائج  من  فإن  انطالقا  أعاله  اجلدول  يف  األو    حتتل    ىالفصح  حة  من  املركز  ل 
  حتظى يف حني    ،%17.07اين بنسبة  املركز الث    واهلجني حيتل    ،%78.05بة  تصويت األساتذة بنس 

العلوم وابلت  فقط، ما يزيد من فرص فهم و استعمال الفصحى يف شىت    %4.88ية بنسبة  العام   ايل  
الط   الس  استعماهلا نطقا وكتابة مع استنباط  الل  ريقة  لنطق  املعل  ليمة  املعل م مغة من خالل كالم  ، وعلى 
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املعجمي جتن باختيا املستوى  الس ليمة على  األلفاظ  املعاصرةر  األلفاظ  بعض  بني  للخلط  تبدو    ا  اليت 
ا ألفاظ فصيحة وهي دخيلة أو أجنبي ة مثل كلمات   -العاملي-أو املوندايل    -كر اس-كاييللت لميذ أبهن 

الل   واقعنا  دخلت  أو  هتج نت  اليت  األلفاظ  من  وغريها   ،... ميكرو  ابل،  فوت  صالة،  إىل  ،  غوي، 
جانب تداخالت لغوية أخرى سواء على املستوى الص ويت أو املستوى الرت كييب والد اليل، وعليه وجب  
والن طق  احلفظ  لتسهيل  الس ماع  طريق  الص حيح عن  نطقها  القراءة يف  وسيلة  إىل  الل جوء  املعل م  على 

 .   وتصحيح اخلطأ بواسطة القراءة اجلهري ة

 ؟األخـرى اللغاتاستعـمال اللغـة العربيـة بـدل اللغة اهلجـينة أو التالميذ هـل حيـبذ :  35

 سب املئوية الن   كرارالت   
 %  73.17 30 نعم
 %       00 00 ال

 
 ة : سبي  ائرة الن  الد  

73,17%

0%

26,83%

نعم ال بعضهم

 
مدى  يبني   اجلدول   الل  الت    تفضيل  استعمال  العربي  الميذ  الل  غة  بدل  أو  ة  اهلجينة  اللهجات غة 

نسبة    ىاألخر  أن  أك    %  73.17فكانت  نسبة  الميذ حيب  الت    دوا  بينما كانت  العربية،  استعمال  ذون 
بينما كانت نسبة    %  26.83ـــ:ذون ذلك وتقدر بالميذ فقط حيب  بعض الت    األساتذة اللذين أفادوا أن  

اللذين ال حيب  الت   الل  الميذ  استعمال  العربية  ذون  يوحي ابهتم %0غة  الت  ، ما  الل  ام  غة حبيث  لميذ هبذه 
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الط   بعملي  يبدأ  ابلقيام  املرحلة  هذه  يف  عقلي  فل  فكري  ات  مم  ة  ة  املعل  ،  جيعل  إكساب ا  إىل  يسعى  م 
 .ةل عليه هذه العملي  غوية ويسه  مني املهارات الل  املتعل  

 ؟ الميذ على استعمال لغات أخرى غي الفصحىاهتمام الت   هل ينصب  :  36

 املئوية سب الن   كرارالت   
 %   36.59 15 نعم
 %   24.39 10 ال

 %   31.71 13 أحياان 
 %     7.31 3 بعضهم 

 ة: سبي  ائرة الن  الد  

36,59%

24,39%

31,71%

7,31%

 

استعمال لغات أخرى غري   أبن    معونمن األساتذة جي  %36.59   نسبةأعاله أن    املبني اجلدول  يبني  
  ، مني الستعمال لغات أخرى غري الفصحى انتج عن إرادة ذاتيةل  املتع  اهتمام  أن  فسري  ت  الو   .الفصحى

العربي  حيب    يذلمالت    ألن   استعمال  رأينا سالفاذ  للمؤثرات   ، ة كما  يفضلون  ونظرا  بلغة   اخلارجية  احلديث 
زمالئهم، وهذا لعد ة أسباب من بينها عدم متك نهم من الفصحى، وعدم تعو دهم   هجينة مع املعل م و 
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ا  غري متداولة يف حياهتم اليومية، هذا من جهة، ومن جهة اثنية اعتقاد بعض األسر على أن   عليها ألهن 
األجنبي  ل  لاة  ي  أمه   الس  غات  لغة  ابعتبارها  الط  ة  فيها  يعيش  اليت  فالبيئة  اإلنتاج،  ولغة  والعمل  قد وق  فل 

لعملي   العربي  الل    استبدالة  خضعت  يغري  غة  طريق  ة  عن  بطر ها  للفصحى  غري  الت هميش  أو  مباشرة  يقة 
 غة.عوملة الل  مباشرة، وما سب بته تكنولوجيا  املعلومات ك

 نتائج الد راسة امليداني ة: 

  نلخ صها يف الن قاط الت الية:  وأخريا أهم  الن تائج املتوص ل إليها من خالل الد راسة امليدانية

سك ان   - جلميع  األم   الل غة  الفصحى  العربية  الل غة  تعترب  حميطه   ، كوهنااجلزائرال  يف  تكتسب  ال 
ا يقتصر تعليمها فقط يف املدارس.   األقرب، و إمن 

العربية إقصاء - اللغة  اللغات    تعرف  اللغوي ، فهي تعيش حصارا بني   التعدد  و هتميشا يف ظل 
لغة املتعلم ، اليت ال تكاد ختلو من األخطاء على كافة   غات العامية، و هذا ما يلحظ يفاألجنبية و الل 

 وايت النحوية و الصرفية و الداللية و اإلمالئية. املست
أنفسهم حبجة   - األساتذة  و حىت  التالميذ  العامية على حماداثت  و  األجنبية  األلفاظ  فقر  طغيان 

 . ، خاصة مستعملي مواقع التواصل االجتماعيربية من الكلمات املعاصرةالع اللغة
الصعيد - على  اللغوي  اهلجني  انعكاسات  وا  تربز  والت عليمي  االجتماعي  والث قايف  القتصادي، 

بناء احملتوايت الل غوية، أو من    واختيار املناهج    خاللللمجتمع، فهي تؤث ر على واقع تعليم الل غة من  
 أتثريها على الن تائج الت عليمي ة، كاألخطاء الل غوية، وهتجني الل غة، والت داخل الل غوي. خالل

، و اللغة التواصلية بني املعلم و للغة يف الوسط االجتماعيإن كل من املمارسات اللغوية ملتعلمي ا -
تسهم املتعلم، و لغة الكتاب املدرسي اليت تطرح حوهلا الكثري من األسئلة يف الوسط الرتبوي، عوامل  

 هجني الل غوي عند أفراد العي نة. ضعف امللكة الل غوية وانتشار مظاهر الت   يف
وا   انعدام  - شرحية  لدى  الل غوي  مستاحلس   من  وخسعة  الل غة،  املسؤو خدمي  احلقل اص ة  يف  لني 

بوي   . ، إداريني ، وأساتذة  الت عليميالرت 
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ي ة إىل جانب فقر رصيدهم الل غوي، سلوكيات تدل على عدم إتقان هذه العي نة لقواعد الل غة العرب -
 ضعف اللغة العربية لدى املتعلمني.

الفر   - يراعوا  بوي ة مل  الرت  املناهج  العربي ة جند واضعي  العربي ة واكتساهبا، فنجد أن   الل غة  تعليم  ق بني 
ا الل غة األم ، ولكن العكس فهي لغة اثني ة لكوهنا تكتسب  الفصحى تـُعجلَُّم يف املدرسة اجلزائري ة على أهن 

 يف احمليط العائلي أو الط بيعي للط فل. 
ط - مع  التكييف  من  متكنها  مميزات  و  خصائص  ذات  لغة  العربية  التدريس  اللغة  مناهج  و  رق 

 التعلم.    ةسهل احلديثة، األمر الذي جيعلها 
حتتل الل غة العربي ة مكانة هام ة يف الت دريس غري أن  القدرة العقلي ة للت لميذ يف املرحلة االبتدائية ال   -

 .يصال الفكرة للتلميذإل م ي ة لل غات العايع أن حيق ق هبا أهدافه، لذا يستعني املعل م  ابيستط
 للتالميذ.وى اللغوي دى املعلمني الوعي الكامل مبختلف األسباب اليت تضعف من املستل -
االزدواجية - و  الث نائي ة  من  به كل   يتواجد  لغواي،  متعد د  بلد  هذه  اجلزائر  ونشأة  اهلجينة   واللغة   ،

 .يف اجملتمع يف وطننا ظاهرة طبيعي ة يقتضيها الواقع الل غوي الظواهر اللغوية
س مقيا ، ويعتربها الغالبية من الشباب يف اجلزائر الفرنسي ة اثين أكثر اللغات انتشارا الل غةتعد  -

 لولوج سوق الش غل. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة 
 

224 
 

يعد  التهجني اللغوي من املواضيع املهمة للغاية يف الدراسات اللغوية املعاصرة ، وإن ه ملن أكثر  
الثقافية و  التبعية  التبيعات اليت حتدثها  التعليمية ، وخاصة تلك املعوقات اليت يسببها يف تعلم وأخطر 

 اللغة العربية الفصحى ، ابعتبار متيز الوسط اللغوي يف اجلزائر ابلتعددية اللغوية واالزدواجية اللغوية. 

الت    ومن خالل دراسيت  الل  ملوضوع  الل  غوي وأثره على تعل  هجني  العربي  م  الت  غة  البيئة  ة  عليمي  ة يف 
االبتدائي    ةبصفة عام   الن  يْ وحماولة اإلحاطة ابملوضوع يف شق    ،ة ة بصفة خاص  واملرحلة  والت  ه  طبيقي  ظري 

ل أساسا يف  املتمث  و غة د لل  ابع املتعد  ة يغلب عليها الط  غة املستعملة يف املرحلة االبتدائي  الل   لت إىل أن  توص  
احقة يف اجملتمع اجلزائري بصفة ة الس  غة املستعملة يف اخلطاب اليومي لألغلبي  لغة هجينة ابعتبارها الل  

سل    ،ةعام   أن  وإذا  خاص  الظ    منا  ليست  جزائري  ي  اهرة  عاملي  ةة  ظاهرة  هي  بل  خمتلف    ، ة،  بني  ومنتشرة 
الت   فل يف ظ الط  ، حيث ال يتلف  ةة بصفة خاص  عليم واملرحلة االبتدائي  طبقات اجملتمع ويف مجيع مراحل 

، وحني  ب، بل لغة هجينة قد رسخت يف ذهنهة فحس ي  األوىل ابلعام  مراحل عمره األوىل مفردات لغته  
 غته اهلجينة.  عب استعمال الفصحى بدل لم الفصحى يصبح من الص  يلتحق ابملدرسة لتعل  

معو  هنا    ومن على  للوقوف  حماولة  اجملال  هذا  يف  نغوص  أن  علينا  لزاما  استعمال كان  قات 
الل  ،  ةالفصحى يف اجملتمع واملدرسة بصفة خاص   غوي والوصول إىل  والبحث عن أسباب هذا اهلجني 

ني أصبح  غوي  ختطيط الل  ياسة و س ومن خالل ما سبق نستنتج أن    ،ةغة العربي  هوض ابلل  رق للن  احللول والط  
،  ة غة العربي  ة مناهج الل  ة خاص  راسي  ، لتحديث املناهج الد  غوي اهلجنيالواقع الل    أكثر من ضرورة يف ظل  

 ع طرق تعليمها وتعل مها. أجن عنوالبحث 

ة  ة يف املرحلة االبتدائي  غة العربي  م الل  غوي على تعل  هجني الل  لة يف أثر الت  راسة املتمث  بعد هذه الد  و 
 :  أن نلخ صها يف الن قاط اآلتي ةميكننا  تائج، خنلص إىل مجلة من املالحظات والن  

أ - البحث عن  أجل  اللغوي جدير ابالهتمام من  التهجني  اليت من شأهنا موضوع  الطرق  جنع 
 تذليل الصعوابت اليت أحدثها على تعلم اللغة العربية الفصحى. 
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 يشكل التهجني نوعا من االغرتاب الثقايف واللغوي لدى شرحية كبرية يف اجملتمع اجلزائري. -
 شيوع العامية واالزدواجية والثنائية اللغوية ومنه التهجني اللغوي، وهيمنة هذه الظواهر اللغوية -

على اخلطاابت يف الوسط التعليمي راجع إىل الضعف امللحوظ يف التواصل بني التالميذ فيما  
بينهم، و حىت يف التحصيل الدراسي ، فال يستطيع التلميذ التحدث بلغة عربية سليمة خالية  

 من األخطاء اللغوية، مما يؤدي إىل االستعانة ابلعامية حني التحدث والتواصل.
اهل - الشكل  ألفاظا أجنبية، و أخرى منحوتة حنتا  استخدام  املمتزج أبلفاظ عامية وأحياان  جني 

 غري صحيح أدى إىل تلويث اللغة العربية العربية الفصحى. 
، حيث يتقاطع مع جمموعة صات خص  ميدان متداخل الت    ة الفصحىالعربي  غة  الل  و تعليم  تعل م   -

أمه   العلوم  الن    :هامن  الرت  و ،  فسعلم  الل    ألن    االجتماع؛ وعلم    ،ةبي  علوم  اجلزائر  واقع  يف  غة 
 ي ة الستعمال الفصحى يف ظل  ة املتدنـ  غوي  ة حيتاج إىل تشخيص احلالة الل  واملدرسة بصفة خاص  

ة الفصحى غة العربي  هوض ابلل  ومنه وجب العمل وبذل اجلهود من أجل الن    ،وجود لغة هجينة
البيت  عها وات  ات الكفيلة حلمياهتا وشيو اذ اإلجراءات واآللي  واخت   و وصوال ساعها انطالقا من 

 إىل أعلى مستوايهتا. 
الس    الحظنا - يف  جديدة  الت  إصالحات  متث  عليمي  ياسات  تغيري  ة  وكذا  األساتذة  تكوين  يف  لت 

 .يف السنوات األخرية  ةراسي  املناهج الد  وحتديث 

  ة الفصحى غة العربي  ى الل  رت عل عة أث  الت كثرية ومراحل متنو  غوي يف اجلزائر حتو  شهد الواقع الل    -
 واستعمال الفرد الواحد أكثر من لغة يف خطاب واحد.

العربي  الل    إن    - الت  غة  تتأث  ة يف  االبتدائي  أتث  عليم  الل  ر  تعانيه  مبا  مباشرا  أو  را  البيت  سواء يف  يف غة 
ر بلغة املعلم و مدى  تتأثكما  كالفيسبوك واألنستغرام ،    ة املعاصرة واصلي  احمليط اجملتمعي، و الوسائل الت  

لتبسيط املفاهيم يف حالة تعذر استيعاهبا ، يسهم يف    وسيلةً  استخدامه للعامية  ن  فصاحتها، حيث إ
 .سالمتها من الل كنة والت هجنيي ملكتهم اللغوية و مدى ترد  
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اللغوي  - األخطاء  من  الكثري  وجود  والصرفية إن  والنحوية  الصوتية  املستوايت  خمتلف  على  ة 
للمناهج  ية و والدالل اللغوي  الضعف  الدالة على  العربية  اإلمالئية، من األمور  ابللغة  اخلاصة  التعليمية 

 متخض عنها ضعف ملحوظ لدى تالمذتنا يف خمتلف األطوار التعليمية ، وخاصة املرحلة االبتدائية. 

مهم  - دور  إ   لألسرة  إذ  الل غوي؛  الت هجني  ظاهرة  املنشأ  يف  بلغة  الت الميذ  تعل ق  الذي  ن   واحمليط 
فيه   بون شاسع يعيشون  إبراز  الت خاط  ساهم يف  لغة  ابني  الل غوي  واالستعمال  اأُلسجرِي  لفصيح يف  ب 

 املدرسة. 

ال  - يعود  فقطال  لغواي  التالميذ  إىل ضعف  العربية  اللغة  وهن  إىل  سبب يف  السبب  يعود  بل   ،
الت املنتشرة يف وطننا: كاسترياد طرق و مناهج  الظواهر  ابلنسبة  و دريس،  جمموعة من  التكوين  ضعف 

 ي هذه اللغة. مملعل 

ن  تعد  الل غة وسيلة الت واصل وتبادل املصاحل بني الش عوب، و وسيلة من وسائل نقل املعارف م  -
جيل إىل جيل ومن أم ة إىل أخرى، ولذا فاللغة العربية أجدر ابلتقدم احلضاري يف ظل الثورة املعلوماتية  

 حلياة رغم املنافسة الشرسة هلا من لغة املستعمر البغيض.اليت طغت على جل جماالت ا

 التهجني اللغوي.  حنو دافعا من الدوافعظاهرة العوملة وما أفرزته من وسائل اتصالية  تعد -

وانعكاساته   الل غوي  الت هجني  ظل   العربي ة يف  الل غة  واقع  تشخيص  إىل  الد راسة  هذه  كما هدفت 
 : حبثه ابلتوصيات اآليت ذكرهالذا يوصي الباحث يف ضوء نتائج على تالميذ املرحلة االبتدائية، 

 الدعوة لتطهري اللغة العربية من اهلجني اللغوي ، ملا له من انعكاسات سلبية تعلمية وتعليمية .  -

 البحث عن سبل وطرائق مناسبة لتعلم الفصحى يف ظل التهجني اللغوي. -

و إشراكها يف وضع الس ياسة والت خطيط الل غوي ني،   االعتماد على أعمال اجمللس األعلى لل غة العربي ة -
واعتماد املصطلحات العلمي ة الص حيحة يف مجيع اجملاالت والت خص صات للحد  من انتشار العام ي ة  

 واهلجني لدى أطفالنا. 
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ل لمي ة، وإقرارها وتقريبها للفصحى، من أجدراسة الل هجات العربي ة املعاصرة واأللفاظ اهلجينة دراسة ع -
لغواي   وتصحيحها  املعاصرة  املصطلحات  وضبط  األجنبية،  واللغات  اهلجينة  اللغات  تقديس  جتنب 

 ومعجميا من طرف الباحثني ابالعتماد على ضوابط اللغة العربية وأنظمتها. 
 إجراء دراسات تقييمية تفرز الفرق بني اللغات األجنبية واللغة العربية يف حتصيل املوارد املعرفية.  -
العملي  البحث يف   - الرت  ُسبل تطوير عناصر  أنشطة -طرائق تدريس  –حمتوى    –ة احلديثة )أهداف  بوي  ة 

اجليد وتعلم اللغة العربية ، معتز ا بلغته متطل عا لل غات  عليم  ي إىل بناء جيل مسل ح ابلت  ات( مبا يؤد  وتقني  
 أخرى.

 ف اإلسرتاتيجية.غات ذوي كفاءات عالية للتعامل مع األهدال الرتكيز على إعداد معلمي ال -
و - حاجيات  مع  تتوافق  الفصحى،  لتعليمي ة  للمناهج  تضاف  دراسي ة خاص ة  مقر رات  ميوالت   إعداد 

 الت الميذ، وتواكب الت طو رات احلديثة. 
العربي ة الفصحى والن هوض هبا من خالل - تنمي ة  البحث عن اآللي ات واألدوات املساعدة    العمل على 

االستفادة من  ات العاملي ة يف اجملال الل غوي بغية  االنفتاح على املستجد  ع  على مواكبة متطل بات العصر م
 الد راسات والبحوث يف هذا اجملال.

ملا هلا صلة مباشرة على  - املختلطة واهلجينة  الل غة  والت قليل من  الفصيحة  الل غة  توجيه اإلعالم إبحالل 
للت الميذ، اللغوية  حر   املكتسبات  س  صمع  تقومي  على  النطق  األسرة  على  وتعويدهم  أبنائها  لوكات 

التعليمية   العربية حىت ال نلقي املسؤولية الكاملة على اجلهات املعنية ابلعملية  ، أو على السليم للغة 
 وحدها.عاتق وزارة الرتبية الوطنية 

ومضاعف  - ومستوايته،  مراحله  مجيع  ابلت عليم يف  وحما  ةاالهتمام  العربي ة،  لل غة  املخص صة  ولة  الس اعات 
 الت عليم يف كل  الت خص صات.  بتعري

، و كاف ة    العمل على تعريب مؤس سات الد ولة الس ياسي ة، واالقتصادية، والت عليمي ة، وخاص ة اجلامعات   -
 العلمي ة و األدبي ة.  الفروع
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العربي ة    - البالد  القائم يف  الل غوي  الواقع  بصفة خاصة  وصف  واجلزائر  معامة  أجل  الوضع من  عرفة 
معرفة العوامل املؤث رة لتعلم اللغة العربية ،من أجل تشخيص وتذليل املعو قات اليت ل غوي االجتماعي، و ال

 تقف أمام تعلم الل غة العربي ة الفصحى ، و يف ظل  ظهور لغة هجينة. 

الل غة أكثر الد عوة    - الت كنولوجي ة، ملا هلا م  ا هي  مم  والعمل على حوسبة  ن  عليه، و إدخاهلا األجهزة 
قدرة يف استيعاب قدر ضخم من املعلومات و تنمي ة الن شر اإللكرتوين ابلعربي ة و دعم إنشاء املدو انت 

عبد الرمحان احلاج اللساين  ذات الت خص صات املختلفة، كإمتام مشروع الذ خرية الل غوي ة الذي دعا إليه  
 صاحل. 

تهم يطمحون إىل تنمي تها و جعلها لغة  االعتزاز ابالنتماء العريب و تكوين أشخاص غيورين على لغ  -
تضاهي أو تفوق  حيث  علم و أدب وثقافة تقوم أبدوارها كاف ة يف سوق الل غات العاملي ة، لتتبو أ مكانتها 

 ما وصلت إليه الل غات األجنبي ة اليوم. 
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 اجلزائر.
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عبد اجلليل مراتض ، اللسانيات اجلغرافية يف الرتاث اللغوي العريب ، دار الغرب للنشر والتوزيع   -66
 م .  2003، وهران ،اجلزائر ، 

، وهران   -67 والتوزيع  للنشر  الغرب  دار   ، اللهجات  أولية يف علم  ،مقارابت  اجلليل مراتض  عبد 
 م. 2002،اجلزائر ، 

اجلوا -68 طعبد  الوفاء،  دار  القرار،  وصنع  التعليمية  السياسات  بكر،  مصر 1د  اإلسكندرية   ،
 م. 2003

عبد الرمحان احلاج صاحل ، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ، موفم للنشر ، اجلزء األول    -69
 م.2012اجلزائر ، 

ا -70 مكتبة  فهرسة  العربية،  اللغة  يف  اللغوي  االزدواج  القعود،  حممد  بن  الرمحان  فهد  عبد  مللك 
 ه. 1417الوطنية للنشر، الرايض، 

عبد الرمحان سالمة، ابن الدوامية، التعريب يف اجلزائر من خالل الواثئق الرمسية، الشركة الوطنية   -71
 م. 1981للنشر و التوزيع، اجلزائر، 

 م.2000عبد الرمحني بن خلدون، املقدمة، دار صادر، بريوت لبنان،  -72

ية واألمن اللغوي، املركز العريب لألحباث و دراسة السياسات  عبد السالم املسدي، اهلوية العرب -73
 م.2014، بريوت، يوليو  1ط

عبد القادر الفاسي الفهري، إعداد: كنزة بنعمر و فاطمة اخللويف، تعليم اللغة العربية و التعليم   -74
 م. 2002، ماي 1املتعدد، منشورات معهد الدراسات و األحباث للتعريب ابلرابط، ج

القادر   -75 طعبد  التوزيع،  و  للنشر  جسور  اجلزائر،  يف  اهلوية  معركة  و  اللغة  ،اجلزائر  1فضيل، 
 م. 2013
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التوزيع، ط   -76 و  للنشر  اجلزائر، جسور  اهلوية يف  و معركة  اللغة  القادر فضيل،  ،اجلزائر     2عبد 
 م. 2015

ألفاظها  -77 املهجور من  بلى  و  تطورها  قوانني  نظرات يف  العربية،  اللغة  آيت األعشري،     عبد هللا 
 م. 2014،  44، اإلصدار 1مكتبة لسان العرب، ط

 م.2012، مصر، 1عبده الراجحي، اللغة و علوم اجملتمع، دار الصحابة للرتاث، ط -78

عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر  -79
 م. 1990

  1996حتقيقات علوم  إسالمية، الكويت ،  عبده حممد بدوي، أمهية تعلم اللغة العربية، مركز -80
 م.

81-  ) املقارن  الثقايف  النقد  ضوء  يف  قراءات   ( اللغوية  التعددية  و  اهلوايت  املناصرة،  الدين  عز 
 م. 2013الصايل للنشر و التوزيع، عمان، 

 عزيز خليل، ظاهرة شيوع التهجني اللغوي يف الكتابة العربية املعاصرة، بيت حلم فلسطني.  -82

 م.2006، ، دار اهلانئ ، 1كارم، التعليم و العربية ) رؤية من قريب (، طعلي أبو امل -83

 م. 1995علي أمحد طاب، أثر استعمال العامية يف التدريس، أكتوبر  -84

لبنان   -85 بريوت،  لبنان،  مكتبة   ، ط  د  التعريفات،  اجلرجاين، كتاب  الشريف  حممد  بن  علي 
 م1985

العربية   -86 اللغة  الرائد العريب ، طعلي جواد الطاهر ، أ صول تدريس  لبنان     2،  دار  ،بريوت 
1984 

 م.1983، 1علي عبد الواحد وايف، اللغة و اجملتمع، دار عكاظ، القاهرة، مصر، ط -87
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الكرمي، -88 القرآن  الدمشقي،تفسري  بن كثري  إمساعيل  الفداء  أيب  الدين  الطبعة  1ط  عماد  ، هذه 
ا دار  نسخة  على  وكذلك  األزهرية  النسخة  على  مقابلة  طبعة  الفاروق  أول  دار  املصرية،  لكتب 

 م. 2000للطباعة والنشر،القاهرة مصر ،
اللغة  -89 العربية، كتاب  للغة  األعلى  اجمللس  ومظاهره،  أسبابه  اللغوي،  التهجني  حلسن،  عمر 

 م. 2010العربية بني التهجني والتهذيب، اجلزائر،   

العامة السورية  عهد كمال شلغني، اهلوية العربية، صراع فكري و أزمة واقع، منشورات اهلي -90 ئة 
 م.2015للكتاب، دمشق، 

دار اخللدونية للنشر   –األبعاد و املتطلبات    –فريد حاجي ، بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات   -91
 م. 2005و التوزيع، القبة، اجلزائر،  

فكري حسن راين، التدريس: أهدافه، أسسه، أساليبه، تقومي نتائجه، تطبيقاته، عامل الكتب  -92
 م. 2004، القاهرة،  4ط

العلمية   -93 البازوري  دار  الصعوبة،  و  املهارة  بني  العربية  اللغة  تدريس  أساليب  زايد،  خليل  فهد 
 م. 2006للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 

 م. 1999كمال بشر، اللغة العربية بني الوهم و سوء الفهم، ، دار الغريب، القاهرة،  -94

الص -95 على  آاثرهم  و  النفي  و  احلراك  اهلجرة،  فياليل،  سلسلة كمال  اللغوي،  و  الثقايف  عيد 
 م. 2010مطبوعات امللتقيات السنوية، 

كوثر حسني ، وجمموعة من املؤلفني ، تنويع التدريس ، دليل املعلم لتحسني طرق التعليم يف   -96
 2008لبنان ،   –مدارس الوطن العريب ، بريوت 

 م. 2012  ، مصر ، 1ليلى أمحد جرار ، الفيسبوك والشباب العريب ، مكتبة الفالح ، ط -97
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املربوك زيد اخلري، حماضرات يف قضااي املعجم العريب و عالقتها ابلدرس اللساين احلديث، دار   -98
 م. 2012، الرويبة، اجلزائر، 2الوعي، ط

حممد األوراغي، اللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية، منشورات االختالف، الدار العربية   -99
 م. 2010، 1للعلوم انشرون، ط

الفتح حممد اخلضر   -100 دار  العربية و اترخيها، املكتب اإلسالمي و مكتبة  حسني، دراسات يف 
 م. 1960، 2ط

ط -101 للدراسات،  الفكر  دار  املنطوقة،  اللغة  و  املكتوبة  اللغة  العبد،  مصر  1حممد  القاهرة،   ،
 م. 1990

 مد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، اجملمع العلمي العريب. حم -102

ر الرازي بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، حتقيق حممود خاطر، مكتبة  حممد بن أيب بك -103
 م. 1990لبنان، لبنان ، 

ختطيطها  -104 عناصرها،  أسسها،  مفهومها،  نظرايهتا،  الرتبوية،  املناهج  محادات،  حسن     حممد 
 م. 2009، اململكة األردنية اهلامشية،  1تقوميها، دار احلاص للنشر و التوزيع، ط

احل -105 صربي  األجنلو  حممد  مكتبة  اخلارج،  ضغوط  و  الداخل  واقع  بني  التعليم  إصالح  وت، 
 م  . 2008، ، القاهرة، مجهورية مصر العربية1املصرية ط

 حممد عبده حمجوب، االجتاه السوسيوأنثروبولوجي، وكالة املطبوعات، الكويت.  -106

و   -107 للنشر  الفالح  دار  اللغوية،  الثنائية  لغتني،  مع  احلياة  اخلويل،  علي  األردنحممد           التوزيع، 
 م. 2002ط 
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  حممد عيد، املستوى اللغوي للفصحى و اللهجات للنثر و الشعر، دار الثقافة العربية للطباعة -108
 عامل الكتب، القاهرة.

نظرايهتا              -109 قضاايها،  مشاكلها،  خصائصها،  اللغة،  ايسني،  بين  أمحد  فوزي  حممد 
 م. 2011، األردن، عمان، 1زوري، طمداخل تعليمها، تقييم تعليمها، دار اليا 

 م. 2003حممد حممد داود ، اللغة والسياسة ، دار غريب ، مصر ،  -110

 م. 2003حممود سليمان ايقوت، فن الكتابة الصحيحة، دار املعرفة اجلامعية، جامعة طنطا،   -111

 م. 2017مصطفى حركات، العربية بني البعد اللغوي و البعد االجتماعي، دار األفاق،   -112

صادق -113 الك  مصطفى  دار   ، العرب  آداب  اتريخ   ، لبنان   الرافعي  بريوت   ، العريب  تاب 
 م. 2005

 . 2005، سوراي ،  1منري احلافظ ، الوعي اللغوي ، دار الفرقد ، ط -114

 م.2009مها حممد فوزى معاذ، األنثربولوجيا اللغوية، دار املعرفة اجلامعية،  -115

اجتماع -116 لغوية  دراسات  تطبيقية،  ألسنية  قضااي  زكراي،  العلوم ميشال  دار  تراثية،  مقاربة  مع  ية 
 م.1993، بريوت، لبنان، 1للماليني، مؤسسة ثقافية للتأليف و الرتمجة و النشر، ط

البشري   -117 دار  اهلوية،  أتصيل  و  االنتماء  دوائر  إبراهيم،  ماجد  جماهد،  أسامة  مصطفى،  اندية 
 م. 2013، القاهرة، مصر، 1للثقافة و العلوم، ط

 م.1988غات األجنبية تعليمها و تعلمها، عامل املعرفة،  انيف خرما، علي حجاج، الل  -118

   نبيل أمحد بالسي، االجتاه العريب و اإلسالمي و دوره يف حترير اجلزائر، اهليئة املصرية للكتاب  -119
 م. 1990
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  1نصر الدين بن عريسة ، عن أزمة اهلوية ورهاانت احلداثة يف عصر العوملة ، دار األمان ، ط  -120
 م.2012الرابط ،املغرب ،   

العلمي   -121 اجملمع  مطبعة   ، واملعاصرة  الرتاث  بني  اللغوي  البحث  مناهج   ، العزاوي  رحيم  نعمة 
 م. 2001بغداد العراق،

نفوسة زكراي سعيد، اتريخ الدعوة إىل العامية و أاثرها يف مصر، دار نشر الثقافة ابإلسكندرية   -122
 م. 1964، 1ط

 م. 2007روق، عمان،  اللغة العربية يف العصر احلديث، دار الش هناد موسى،  -123

 هناد املوسى، اللغة العربية و أبناؤها: أحباث يف قضية اخلطأ و ضعف الطلبة يف اللغة العربية.  -124

نور اهلدى لوشن، مباحث يف علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، املكتبة اجلامعية، األزاريطة   -125
 م.2000اإلسكندرية ، مصر، 

اململكة العربية السعودية  ي ، مكتبة الرشد ،  هشام عثمان خوجلي ، أسس علم النفس الرتبو  -126
 م.2006، 

النحو، ط -127 العربية يف  اللهجات  أثر اختالف  املباركي،  النشر 1حيىي علي حيىي  القاهرة، دار   ،
 م. 2007للجامعات، 

 :املراجع املرتمجة 

التغري االجتماعي   -1 اللغوي و  التخطيط  أ. روبرت: ل. كوبر، ترمجة: خليفة أبو بكر األسود، 

 . 2006لس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا، جم
ألفرد بيستون، ترمجة: حممد جواد النوري، اللغة العربية الفصحى، دار الكتب العلمية، بريوت    -2

 لبنان. 
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ت.س .أليوت ، ترمجة : شكري حممد عياد ، مالحظات حنو تعريف الثقافة ، مكتبة األسرة     -3
 2001مصر ، 

حيياتن، اجلزائريون و املسألة اللغوية، دار احلكمة، اجلزائر    خولة طالب إبراهيمي، ترمجة: حممد -4

 م.2007
امللك  -5 مكتبة  الغربية،  املرآة  يف  العربية  حماسن  املزيين،  قبالن  بن  محزة  تر:  جيستس،  ديفيد 

 . ه1420فيصل، الرايض، اململكة العربية السعودية، 
األوالد -6 عند  اإلبداع  تنمية  صبح،  فاتح  ترمجة:  دورهام،  للطباعةكريستني  الفراشة  دار   ،   

 . م2009بريوت، لبنان، 
ترمجة -7  . ط   . كلري كرامش   ، قطر   ، قطر  الثقافة  وزارة   ، والثقافة  اللغة   ، الشيمي     1أمحد 

2010    
، املنظمة  1لويس جان كالفي، ، تر: حسن محزة ، حرب اللغات و السياسات اللغوية، ط -8

 .م2008العربية للرتمجة، 
جان   -9 تر:  جان كالفي،  للعوملةلويس  اللغوية  اآلاثر  للغات؟  مستقبل  أي  جبور،     ماجد 

 م. 2018، 1مؤسسة الفكر العريب، ط

 الرسائل اجلامعية: 

اجمللس األعلى للغة   أحالم قرقور ، أثر السياسة اللغوية يف ممارسة اللغة العربية جهود  -1
حممد   أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة  –أمنوذجا    –العربية يف اجلزائر  

 . 2018-2017اجلزائر  - 2 -دابغني سطيف 
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رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اللغوية " أثر التعددية    –حنان عواريب    -2
جامعة قاصدي    –مدينة ورقلة عينة    –اللغوية يف التعبري الشفوي يف املرحلة الثانوية  

 . 2015/2016اجلزائر  – مرابح ورقلة
السياسة التعليمية و بناء مقررات اللغة العربية يف اجلزائر،رسالة  عبد الرؤوف احممدي،   -3

 . 2011ماجستري ، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر،  
معايف خرية ،اللغة العربية و سؤال التخطيط اللغوي يف اجلزائر، مذكرة مقدمة لشهادة    -4

 . 2015/2016املاسرت، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،
 

  الت و الندوات: اجمل

التعليم ابللغات    -1 الثالث:  اللغة  اللغوي، حبث مقدم ملؤمتر علم  الدبيان، الصراع  إبراهيم بن علي 
 . ه1427، األجنبية يف العامل العريب، ، جامعة القاهرة

برماد   -2 العامأمحد  بني  اللغوي  التداخل  أزمة  اجلزائرية،  املدرسة  يف  والفصحى  األكادميية ية   ،  
 2018، 19، العدد  إلنسانية واالجتماعيةللدراسات ا

ج   -3  ،" اجلامعة  اللغة  و  اللساين  التعدد  الدولية"  الندوة  العربية:  للغة  األعلى  اجمللس    1أعمال 
 م. 2014

، اجلزائر   05-إلزعر حبيبة ، التهجني اللغوي من " منظور صاحل بلعيد" جملة التعليمية ، العدد     -4
2018 . 

اللغوي يف اجلزائر و انعكاساته على تعليمية  ابديس هلوميل، نور اهلدى     -5 التعدد  حسين، مظاهر 
اللغة العربية، أعمال اجمللس األعلى للغة العربية: مظاهر التعدد اللغوي و انعكاساته على تعليمية  

 م، اجلزائر.  2017اللغة العربية يف اجلزائر، منشورات اجمللس 
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رها يف جتذير اهلوية العربية واإلسالمية يف عصر ابسم يونس البديرات و حسني حممد ، اللغة وأث   -6
 ، 2016، األردن ، 10العوملة ، جملة مقاليد ، العدد 

، اجمللد    02كالم  ،العدد :  -لغة أم لغة اثنية ،جملة لغة     –بن علة خبتة ، اللغة األم يف اجلزائر     -7
 .  2017، املركز اجلامعي غليزان اجلزائر ،  3

للغة بني ممارسة التعلمات و تثبيت اهلوية، أعمال اجمللس األعلى للغة العربية بن ميينة بن ميينة، ا   -8
 . 2017ورات اجمللس ش مظاهر التعدد اللغوي و انعكاساته يف تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر، من

  46، العدد  21ة والتهجني يف الصحافة اجلزائرية، جملة اللغة العربية، اجمللد، واقع اللغبوقره أمال   -9
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 أسئلة االستبيان 
موضوع التهجني اللغوي وأثره يف تعلم وتعليم اللغة العربية يف إطار إجراء دراسة علمية حول  

املشاركة يف إعداد هذه الدراسة   -أيها األساتذة    –  طلب منكم أ أن    ، يسعدين يف املرحلة االبتدائية  
ألغراض   حيطكم علما أن نتائج الدراسة ال تستعمل إالأعلى هذا االستبيان، و   اإلجابةل  من خال 

أ لذ   ،علمية  منكم  ا  االستبيان،    اإلجابةلتمس  هذا  على  موضوعية  قدر بكل  معنا  تسامهوا  وأن 
شكركم مسبقا على مشاركتكم الفعالة يف اإلمكان يف اجناز هذا البحث اللغوي ، كما ال يفوتين أن أ

 .اليت قد يستفاد منها يف اجملال الرتبوي.   اء هذه الدراسة إثر 

  –املرحلة االبتدائية .–للعلم أن هذا االستبيان يهدف إىل مجع آرائكم أيها األساتذة األفاضل    
امليدانية هي : مدرسة عمر زواوي   املعنية ابلدراسة    –بيشة بن حليمة    –وأحيطكم علما ابملدارس 

الزوبري ت  –لعبوب  بوضع عالمة   بوقائد  األسئلة بكل موضوعية  سمسيلت..الرجاء منكم اإلجابة عن 
 )+( يف املكان املناسب . 

    □ليسانس            □املؤهل العلمي:       املعهد التكنولوجي للرتبية   •
     
 اخلربة املهنية:       •

      □فما فوق 15           □ 15...10         □10... 5         □ 5...1 

    

 .□متدين    □ متوسط     □ ما مدى متُكن الطفل من استعمال اللغة العربية؟  جيد  -1
 . □ال          □هل يتفاوت املستوى اللغوي من تلميذ آلخر ؟   نعم  -2
 .□ ال        □إىل بيئات خمتلفة؟     نعم هل ينتمي تالميذ القسم الواحد -3
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 داخل القسم الواحد؟ هل يستعمل التالميذ لغات خمتلفة يف تواصلهم -4

 □ أحياان             □ ال              □نعم 
        □ ال                  □هل يتواصل التالميذ بلهجات خمتلفة؟    نعم    -5

 هل يعاين التالميذ أثناء حتدثهم ابلفصحى من صعوبة يف النطق السليم؟  -6

        □ان أحيا                  □ال                      □نعم 

 ما هو السن املناسب للبدء يف تعلم اللغة الفصحى؟                                      -7

        □ س 7            □س  6          □س 5

العربية                -8 اللغة  بدل  األوىل  التدريس  سنوات  يف  العامية  اللغة  استعمال  تؤيد  هل 

        □ال                   □الفصحى؟               نعم 

 أين تكمن متعة التلميذ يف التواصل:  -09

        □ابللغة العربية الفصحى؟  -

           □ابللغات األجنبية ؟   -

          □ أم ابللغة اهلجينة؟   -

 التالميذ اللغة الدارجة أم أن هناك اختالف يف اللهجات؟. هل يستعمل-10

     □اختالف اللهجات                    □يستعملون اللغة الدارجة           
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 هل يولد احلديث ابلعربية الفصحى خجال لدى بعض التالميذ؟.  -11

        □أحياان                    □ال                    □ نعم       

 هل يتعرض التلميذ للسخرية من زمالئه ابستعماله للغة العربية الفصحى؟.-12

        □أحياان                     □ال                    □نعم      

        □ال                 □هل حتوي لغة التالميذ الفصحى ألفاظ غريبة ؟. نعم  -13

 هل يعتمد التلميذ على ألفاظ عصرية أثناء التحدث ابلعربية الفصحى؟. -14

        □ ال                    □نعم        

 وبة يف اختيار لغة مناسبة للتواصل؟هل جيد التلميذ صع -15

        □أحياان          □ ال        □ نعم       

عامليا؟             -16 و  حمليا  مكانتها  تتبوأ  للعصر  مواكبة  تواصل  العربية كأداة  اللغة  اعتبار  ميكن  هل 

        □ال                      □نعم 

        □ال               □اللغة العربية؟. نعم هل يعد احلجم الساعي املقرر كافيا لتعليم  -17

اللغوية يف املرحلة االبتدائية ملباة وفقا للمناهج اجلديدة؟.  نعم    -18 التالميذ  هل تعد احتياجات 

        □ال                      □

        □ال              □هل تعتمد على تقومي الكفاءات اللغوية أثناء الدرس؟ نعم  -19
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            □ هل يعيق استعمال اللغة العربية الفصحى لوحدها تفاعل التالميذ مع الدرس           نعم    -20

        □أحياان             □ال 

 الرصيد اللغوي للتالميذ ؟ .  ء ما هي األنشطة املعتمدة ال ثرا -21

        □نشاط آخر                □التلقني                  □املطالعة 

 هل يكمن التهجني اللغوي لدى التالميذ يف تداخل اللغة األم مع لغة التعلم؟. -22

        □ ال                  □ نعم       

        □ال            □ هل يبدي التالميذ استجابة للتصحيحات اللغوية املقدمة ؟ نعم  -23

أمام  -24 الفصحى  العربية  ابللغة  بينهم  فيما  املعلمني  يتواصل  متعلميهم؟                            هل 

        □ال          □نعم 

 ملاذا ال تستعمل العربية الفصحى كلغة ختاطب بني التالميذ و زمالئهم ومدرسيهم ؟  -25

        □طغيان العامية                 □صعوبتها  

 .على من تقع مسؤولية عجز التالميذ عن التخاطب ابللغة العربية الفصحى؟ -26

       □ املنهاج الرتبوي       □املعلم       □األسرة       □ التلميذ        

        □ ال       □هل يعد استعمال العامية بدل الفصحى عند تعذر الفهم ضرورة حتمية؟ نعم  -27

 ما هي اللغة املستعملة األكثر استيعااب و إيصاال للمعلومة؟.  -28

         □الفصحى       □العامية     
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 ما طبيعة األخطاء اللغوية املتكررة لدى التالميذ؟.   -29

        □أم هناك أخطاء أخرى       □صرفية       □حنوية 

اللغوية للتلميذ تؤهله للتواصل ابلعربية الفصحى قراءة و كتابة و تعبريا؟ نعم    -30 هل اإلمكانيات 

        □بعضهم             □ال           □

        □ال               □لتكوين يؤهلك لتدريس اللغة العربية ؟نعم هل خضعت  -31

 هل يعتمد املعلم على اللغة الدارجة لتسهيل لتعليم وتلقني التالميذ اللغة العربية الفصحى ؟. -32

        □أحياان                □ال              □نعم        

        □ال        □حى أثناء طرح األسئلة؟ نعم  هل تعتمد أساليب احلوار و املناقشة ابلفص -33

 هل تساهم مراجعة املكتسبات القبلية للتلميذ يف تسهيل اكتساب تعلمات جديدة؟ -34

        □ال                □نعم      

        □ال      □هل تتم اإلجابة شفهيا على األسئلة اعتمادا على اللغة العربية؟نعم -35

 ت على شكل مزيج بني اللغتني الفصحى و العامية؟هل تقدم اإلجااب -36

        □ال                 □نعم    

 أبي لغة يتلقى التلميذ تعليمه يف املدرسة؟                                        -37

        □اهلجني             □العامية          □الفصحى 

 بدل اللغة اهلجينة أو اللهجات األخرى؟ هل حيبذ التالميذ استعمال اللغة العربية-38
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        □بعضهم           □ال             □نعم     
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 : امللخص

تشهد اللغة العربية يف اآلونة األخرية واقعا متدنيا يف اجملتمع اجلزائري على غرار ابقي دول الوطن العريب، ابلنظر إىل املشهد  
خاصة، حبيث تفشت العاميات  اللغوي املتمثل أساسا يف املمارسات اللغوية يف اجملتمع بصفة عامة والبيئة التعليمية بصفة  

املستوايت   مجيع  على  العربية  اللغة  وضعف  تراجع  إىل  أدى  مما  اجملتمع،  أفراد  بني  اهلجينة  اللغة  وكذا  األجنبية  واللغات 
 واألصعدة. 

اللغة   وتعليم  تعلم  على  اللغوي  التهجني  أثر  ما  اآلتية:  اإلشكالية  على  الدراسة ابإلجابة  هذه  اهتمت  املنطلق  هذا  ومن 
لعربية خاصة يف املرحلة االبتدائية ؟ وما هي أسباب و مظاهر التهجني اللغوي ؟ ، كما مت التطرق إىل مواضيع ذات صلة  ا

وثيقة ابللغة ، منها :العالقة بني اللغة والثقافة ، اللغة واهلوية ، اللغة والعوملة ، وأهم التحدايت اليت تواجه اللغة العربية يف  
 هذا العصر. 

هذه الدراسة عمال ميدانيا استقصى عينة من األساتذة اببتدائيات بلدية بوقائد والية تسمسيلت ، ملعرفة أهم  كما عاجلت   
عن كيفي والبحث  أسبابه  عن  البحث  أجل  من   ، اللغوي   التهجني  العربية يف ظل  اللغة  تعلم  ، كما    ة معوقات  عالجه 

النتائج واحللول والتوصيات ال الدراسة إىل جمموعة من  يت من شأهنا قد تساعد األساتذة وكذا األولياء يف تذليل  خلصت 
 صعوابت تعلم اللغة العربية يف ظل هذه الظاهرة اللغوية. 

   التعلم، اللغة، التهجني اللغوي، اللغة العربية، الكلمات املفتاحية:
Résumé : 

Dans la société algérienne, la langue arabe connaît, en réalité, une régression, similaire 

au reste pays arabes, et cela est dû, en général, aux pratiques linguistiques dans la société et, 

en particulier, dans l’environnement éducatif où le langage familier et les langues étrangères 

ainsi que la langue hybride se sont répandus parmi les membres de la société, ce qui a causé 

un certain déclin de la langue arabe. 

Dans cette perspective, cette  étude a tenté de répondre à cette problématique : quel 

est l’effet de l’hybridation linguistique sur l’apprentissage et l’enseignement de la langue 

arabe, surtout au niveau primaire ? A quoi est-il dû ce problème et quels sont ses différents 

aspects ? 

On a également abordé des sujets étroitement liés à la langue, notamment : la relation 

entre la langue et la culture, la langue et l’identité, la langue et la mondialisation, et les défis 

les plus importants auxquels la langue arabe est confrontée à cette époque. 

A travers cette présente étude, on a mené une enquête de terrain sur un échantillon 

d’enseignants d’écoles primaires de Boucaid, Wilaya de Tissemsilt, afin de découvrir les 

obstacles les plus importants à l’apprentissage de la langue arabe à la lumière de l’hybridation 

linguistique, afin de rechercher ses causes et comment la traiter. Ainsi, on est arrivé à un 

ensemblede résultats, de solutions et de recommandations, qui aideront les enseignants et les 

parents à surmonter les difficultés d’apprentissages de la langue arabe à la lumière des défis 

auxquels elle est confrontée. 

Mots clés : apprentissage, langue, hybridation linguistique, langue arabe. 



 

 
 

   Summary 

The Arabic Language has witnessed a critical situation in recent times, in the Algerian 

society and in the other Arabian countries as well, given the linguistic scene represented 

basically in the linguistic practices among the members of the community, and 

especially the learning environment as colloquialism and hybrid language  have spread 

over and over which led to the decline and weakness of the Arabic language at all 

levels. 

          From this point of view, the present reasearch work attempts at investigating the 

problematic in the light of the following questions : what is the impact of language 

hybridization on the learning and teaching process of the Arabic language, mainly in 

primary education ? what are the causes as well as the aspects of the language 

hybridization ? The study also takes in hand the most common related subjects such as 

the relationship between the language and culture, the language and indentity, the 

language and globalisation, and the main challenges which the Arabic language is 

facing in this era. 

          The present study also included a  field work that investigated a sample of 

teachers at the primary schools in the province of Boukaid in the state of Tissemsilt. 

The reason  is to find out the most important obstacles to learning the Arabic language 

in the light of linguistic hybridization so that  to come up with its causes and how to 

treat it, as the study concluded with a set of results, solutions and recommendations that 

would help teachers and parents overcome the difficulties of learning the Arabic 

language in light of this linguistic phenomenon. 
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