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 شكر و تقدٌر

إلى  أداء ىذا الواجب ووفقناعمى الحمد هلل الذي أنار لنا درب العمـ والمعرفة وأعاننا 
 انجاز ىذا العمؿ

 

ساعدنا مف قريب أو مف بعيد عمى انجاز ىذا  مف نتوجو بجزيؿ الشكر واالمتناف إلى كؿ 
ألستاذ الدكتور حمداوي ا رالعمؿ وفي تذليؿ ما واجيناه مف صعوبات، ونخص بالذك

الذي لـ يبخؿ عمينا بتوجيياتو ونصائحو القيمة التي و  المشرؼ عمى ىذا العمؿ، محمد
، كما نشكره عمى تواضعو واستماتتو في العمؿ قبؿ إتماـ ىذا البحث في كانت عونا لنا

 كؿ  شيء.
 

ونشكر أيضا أعضاء لجنة المناقشة عمى االىتماـ الذي أولوه ليذا العمؿ 
ثرائو بآرائيـ وتوجيياتيـ ونقدىـ البناء  وقبوليـ لمناقشتو وا 

 أساتذة شعبة عمـ اإلجتماعكؿ  أيضا نشكرأف  وال يفوتنا
 

  

 

  



 
 

 إهداء

 الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف
 :ىذا العمؿ إلى نيدي

 
سيرىما وتعبيما عمى تعميمنا والوقوؼ إلى جانبنا  الوالديف األعزاء المذاف لوال

 إتماـ ىذا العمؿ المتواضع إلى ما توصمنا دائما

 

لى أفراد أسرتناالصغيرة وجميع أساتذتنا ال  كراـ وزمالئنا في الدراسةوا 

 
ىذا نفعا يستفيد منو جميع  نارجوا مف اهلل تعالى أف يجعؿ عممنوفي األخير 

 الطمبة المتربصيف المقبميف عمى التخرّج
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 ةمقدمة عام
جـر أف المغة وسيمة تحقيؽ التواصؿ بيف األفراد والتعبير عف األغراض  ال

والمقاصد، لذلؾ يكوف ارتباط الفرد بيا شديدا في مجتمعو، فيي تعكس وجوده وىويتو، 

وجزء مف شخصيتو، ىذه المغة صارت اليـو في ظؿ مايشيده العالـ مف تقدـ عممي 

ية والتكنولوجية واإلنسانية، وما وفره ذلؾ وثورات معرفية وتقنية في شتى المجاالت العمم

مف سيولة التواصؿ بيف المجتمعات المختمفة ال األفراد فقط، صارت تشيد تداخال وتزاحما 

سواءا مف طرؼ المغات األجنبية أو المغات المحمية)العامية(، ىذا التعدد في المغات لـ 

نت إدارية أو اقتصادية أو تستثنى منو الجزائر، حيث نجد أف معظـ مؤسساتيا سواءا كا

عممية أو إعالمية، تعيش خميطا لغويا، بالرغـ مف تبنييا سياسة التعريب منذ استقالليا، 

فقطاع التعميـ مف بيف أىـ القطاعات التي الزالت متأثرة بيذا الوضع المغوي، خاصة 

الذكر التعميـ العالي منو، ىذا األخير بالرغـ مف أف جّؿ عمومو شيدت تعريبا ونخص ب

معالميا  ىذا إال أف لغة تدريسيا الزالت إلى يومنا ،شعبة العمـو االجتماعية واإلنسانية

 .    غير واضحة
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 تحديد المكضكع ػ 1

تتناوؿ ىذه الدراسة بالبحث العالقة بيف التعريب ولغة التدريس بالعمـو 

قسـ عمـ االجتماع االجتماعية"عمـ االجتماع نموذجا"، ذلؾ أنو حسب تجربتنا كطمبة في 

أمكننا مالحظة أف بعض األساتذة ال يستعمموف في تدريسيـ المغة التي يتوقع الطالب مف 

األستاذ التدريس بيا وىي المغة العربية الفصحى التي ىي لغة الكتابة عممية كانت أو 

أدبية، كما أمكف أيضا مالحظة أف األعماؿ التطبيقية ال يسود فييا استخداـ العربية 

العامية فصحى، بؿ إف مختمؼ ىذه األعماؿ تقدـ بيذه المغة بينما يسيطر عمى المناقشة ال

وأحياف مزيجا مف الفرنسية والعامية والعربية، وما ينطبؽ عمى التدريس ينطبؽ عمى 

 .األنشطة العممية األخرى
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 دكافع اختيار المكضكع ػ 2

تدفعو إلى ضوؿ الباحث  و ودوافع عديدة تثير ف إف أي موضوع يحمؿ في طياتو أسباب

وانطالقا مف ىذا تبرز أسباب اختيارنا لمموضوع  ،تيار موضوع دوف غيره مف المواضيعاخ

 لى نوعيف: إوىي تنقسـ 

 أ ػ أسباب ذاتية  

 إشباع رغبة ذاتية سيطرت عمى عواطفنا خالؿ مدة زمنية طويمة. -  

 عية.الفضوؿ القوي لمعرفة لغة التدريس في العموـ االجتما -  

 ب ػ أسباب مكضكعية 

 ػ افتقار المكتبة إلى دراسات خاصة بيذا الموضوع  .

مف خالؿ سنوات التكويف الحظنا ضياع رصيد لغوي متمثؿ في عدـ التحكـ في لغة  -

 معينة.

معرفة طبيعة المغة السائدة في عمـ االجتماع بصفة خاصة و العمـو االجتماعية بصفة  -

عامة.

 ة إلى الدراسات القميمة السابقة تنفرد بزاوية لـ يتـ دراستيا مف قبؿ.إضافة دراسة نوعي -
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السير عمى خطى مف سبقونا مف الباحثيف الذيف اىتموا بدراسة الظاىرة المغوية مف  - 

 أمثاؿ عبد اهلل شريط ،عبد المجيد مزياف، أحمد بف نعماف.

  دراسة أىداؼ ال ػ 3 

فالغرض مف الدراسة  ،ى يكوف ذا قيمة عمميةأو غاية حت "إف لكؿ دراسة أو بحث ىدؼ 

الجيد ىو  البحثو   الباحث بإعداد ىذه الدراسة نو السبب الذي مف أجمو قاـعادة م يفيـ

 .1الذي يتوخى أىدافا عامة عف مسألة مشتركة بيف أفراد المجتمع"

 مف ىذه الدراسة فيما يمي: توخاةوتتمثؿ األىداؼ العممية الم

مف  االجتماعية تكشؼ عف الوجو الحقيقي لمغة التدريس في العمـوج الوصوؿ إلى نتائػ  1

 .أقرب إلى الموضوعيةعممية أو تكوف خالؿ لغة تدريس عمـ االجتماع، و 

  .معرفة المغة المناسبة في تدريس العمـو االجتماعية -2

 دراسة الأىمية  ػ 4  

يمكف أف تحققو مف نتائج  تقؼ أىمية البحث العممي عمى أىمية الظاىرة المدروسة و ما "

 1"وما يمكف أف تخرج بو مف حقائؽ يمكف االستناد الييا ،يمكف االستفادة منيا

 وعميو تتمثؿ أىمية بحثنا فيمؿ يمي:

                                                           
   0996ـ يؽًذ شفُك، انثؽس انؼهًٍ:انخطىاخ انًُهعُح إلػذاد انثؽىز انًُهعُح.انعضائش:انًكرة انعايؼٍ انؽذَس،  1

 .55ص
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 المغة بصفتيا قضية وطنية وحضارية ىامة. يط الضوء مف جديد عمى أىميةتسمػ 1

 تعميـ العالي التي تشكؿ فيو المغةإبراز العالقة المتداخمة و المترابطة بيف التعريب و الػ 2
       محور العممية التربوية.

مواصمة المجيودات المبذولة في مثؿ ىذا النوع مف الدراسات مف خالؿ تعزيز نتائجيا ػ 3
 المتوصؿ إلييا .

توضيح الصورة الممتبسة لدى القراء حوؿ التعريب الجامعي بصفة عامة والتعريب في ػ 4

 فة خاصة.العمـو االجتماعية بص
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 كالفرضيات شكاليةاإل ػ 5

 أ ػ االشكالية 

خرى الدوؿ العربية األ مناقشة مسألة المغة في الجزائر ليس جديدا، شأنيا شأف إف

لحساب المغة العامية والمغات  التي أصبحت تعاني مف تراجع المغة العربية الفصحى

ع المغة العامية التي تنتشر في فالمغة في الجزائر تعيش مف جية صراعا م ،جنبيةاأل

رى تعيش خأ ومف جية أوساط المجتمع وتستخدميا شريحة كبيرة مف أفراد المجتمع،

إذ مازالت إلى يومنا ىذا وبعد مرور خمسيف سنة عمى  ،صراعا مع المغة الفرنسية

بالرغـ مف  فية واإلعالمية ىذا الصراع،استقالليا تعاني جؿ المؤسسات التعميمية والثقا

ىذه األخيرة بشكؿ تعريب  إعادةالمتمثمة في و  ،انتياج الدولة الجزائرية لسياسة التعريب

والذي  عامة والتعميـ العالي بصفة خاصة ونخص بالذكرىنا قطاع التعميـ بصفة ،تدريجي

 جتماعية قد مسيااال، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف شعبة العمـو ؿ تعريب جؿ عمومومِ شَ 

ىذا التناقض المتمثؿ في عدـ ، إلى يومنا ىذا 1980اية مف سنة بد التدريجي التعريب

أصبح يشكؿ محور نصوص عمييا في الدستور عمى ارض الواقع، سيد القوانيف المتج

حوؿ  اختمؼ ىؤالء حيثاع والتربية، اىتماـ الباحثيف والمفكريف خاصة عمماء االجتم

ىذا االلتباس  )التدريس( ية أخرىمف ج طبيعة المغة مف جية وعالقتيا بالعممية التعميمية

والذي تمثؿ في عدـ وضوح  ،طواؿ مسارنا التكويني بالجامعةلفت انتباىنا قد والغموض 

ففي ، لغة موحدة في تدريس العمـو االجتماعية بصفة عامة وعمـ االجتماع بصفة خاصة
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ىي المغة  بمغة التدريس التي اوف عارفكُ ستاذ الباحث أف يَ مف األ عمـ االجتماع ٌيتوقع

بيا تتـ مداخالتو وما يصاحبيا مف تحضير ومناقشة، و العربية، حيث بيا يمقي محاضراتو 

 أعماليـ بيا،انجاز وتقديـ وكذلؾ مناقشة مختمؼ رض عمى طمبتو فْ العممية، كما يُ 

  اآلتي : وانطالقا مما سبؽ يتبادر إلى أذىاننا طرح التساؤؿ

الدوؿ المتطورة بمغة الوطف المناسبة  تتـ في جامعاتية التربوية كميا إذا كانت ىذه العمم

ويمكف أف يتفرع عف ىذا   ؟ نسبة لمجامعة الجزائريةاللمثقافة العالمة فيؿ األمر كذلؾ ب

 التساؤؿ األساسي مجموعة مف التساؤالت أىميا: 

ىي المغة التي يدرس بيا األساتذة الذيف تربوا في وسط يعتز بالثقافة العربية  ماػ 

 القرآنية ؟ سالمية والتحقوا في صباىـ بالمدارساإل

ما ىي المغة التي يدرس بيا األساتذة الذي تشبعوا بالثقافة الفرنسية ودرسوا بيا وتربوا في ػ 

 ؟ وسط يتبنى ىذه المغة في حياتيـ اليومية

بأي لغة يستعيف كؿ مف األساتذة المعربيف والمفر نسيف حيف تعوزىـ لغة التدريس ػ  

 ؟ بة وىؿ تمنح األسبقية لمعامية أو الفرنسيةالمطمو 

 الفرضيات ب ػ 

 بالعربية، يتـ تدريسبعد تعريب العمـو االجتماعية وتكويف األساتذة المفر نسيف لمتدريس 

 عمـ االجتماع بالعربية الفصحى مع االستعانة بالعامية لمضرورة، وبدرجة أقؿ بالمغة
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 ضية مجموعة مف الفرضيات الجزئية أىميا: ويمكف أف يتفرع عف ىذه الفر  .رنسيةالف  

بالثقافة العربية يعتز  يدرس بالعربية الفصحى، األساتذة الذيف ينتموف إلى وسطػ 

 اإلسالمية ويعمؿ عمى إكسابيا، بأي لغة كانت.

 يدرس بالفرنسية األساتذة الذيف يتبنوف الثقافة الفرنسية ميما كانت أصوليـ.ػ 

الفصحى  سية األساتذة الذيف يعانوف في تكوينيـ ضعفًا في المغةيستعيف بالعامية والفرنػ 

 .ةخصوصًا بسبب تخصصاتيـ العممية الثانوي

 حقؿ الدراسة ػ 6

لقد كانت دراستنا الميدانية في قسـ عمـ االجتماع بشعبة العمـو االجتماعية الواقعة   

مف شير، ابتداء مف حيث امتدت فترتيا أكثر  ػ مستغانـ ػبجامعة عبد الحميد بف باديس 

مقابمة مع عينة  31، وفي ىذه الفترة أجرينا2017أفريؿ  09إلى غاية  2017مارس 03

دقيقة عمى األكثر، أما  30ساعة و1 دقيقة إلى 40مف  إجرائياوقد استغرقت مدة  ،بحثنا

فيما يتعمؽ بعينة البحث والمتكونة مف طمبة سنة ثانية ما ستر عمـ االجتماع الحضري 

وي، إضافة إلى األساتذة المنتميف إلى ميداف عمـ االجتماع، حيث بمغ عدد الطمبة والترب

سنة، أما عدد األساتذة  33 لىإ 22( طالبا وطالبة تتراوح أعمارىـ مابيف 18المبحوثيف )

 سنة. 58سنة إلى  34تتراوح أعمارىـ مابيف  (13) المبحوثيف فقد بمغ عددىـ
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 دراسةية المنيج ػ7

ناؾ مجموعة مف الخطوات التي يجب إتباعيا إلعداده، كما وأنو يعتمد في أي بحث ى

فالمنيج عدة أنواع مف المناىج العممية عمى منيج يختمؼ باختالؼ المواضيع وليذا توجد 

 يعتبر بمثابة اإلستراتيجية العامة أو الخريطة العامة التي يرسميا الباحث لكي يتمكف مف

مف  إلستراتيجية التي تعتمد عمى مجموعةىو ا حؿ مشكمة بحثو أو تحقيؽ ىدفو أو

 ، 1الخطوات التي يستفاد منيا في تحقيؽ أىداؼ البحث والعمؿ العممياألسس و القواعد و 

 والمنيج الذي اعتمدنا عميو في دراستنا ىو:

  المنيج الكصفيأ ػ 

وصفا  أو الظاىرة كما ىي في الواقع وييتـ بوصفيا ةىو الذي يعتمد عمى دراسة الواقعو  

، فالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة ويوضح خصائصيا، فيو ادقيقا يعبر عنيا تعبيرا كيفي

طريقة مف طرؽ التحميؿ و التفسير بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الوصوؿ إلى أغراض 

ذي ال يقتصر عمى محددة وبناء عمى طبيعة الموضوع فقد اخترنا المنيج الوصفي ال

نما يعب ،عممية الوصؼ فقط تفسير لمبيانات حقة مف تحميؿ و ر عف تمييد لعممية الوا 

المختمفة التي جمعناىا مف ميداف البحث بغية استخالص النتائج حوؿ الظاىرة المدروسة 

                    . 

                                                           
تٍ ػكُىٌ انعضائش، دَىاٌ انًطثىػاخ انعايؼُح       انثؽس،يُاهط انثؽس انؼهًٍ وطشق ئػذاد  ػًاس تىؼىػ، ـ 1

 .54ص ، 0995
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 المنيج المقارفب ػ 

مف أجؿ مقارنة المعطيات في ىذه الدراسة، عمى المنيج المقارف  اإلعتماد أيضا كاف    

دريس ي التيوقوؼ عمى ماىية المغة جنا بيا مف خالؿ الدراسة الميدانية، أي بالالتي خر 

عمـ االجتماع، وبيف المعطيات التي تحصمنا عمييا مف خالؿ ما تطرقنا إليو في  بيا

 الجانب النظري حوؿ سياسة التعريب التي انتيجتيا الدولة الجزائرية في تعريب العموـ

بصفة خاصة، والمقارنة  بيف األساتذة والطمبة مف خالؿ  بصفة عامة والعمـو االجتماعية

ا، لمتأكد مف مالبيانات والمعطيات المتحصؿ عمييا ميدانيا، والمتمثمة في تصريحات كميي

 صحتيا والخروج في األخير باستنتاجات.

 تقنيات جمع المعطيات  ج ػ 

ات والبيانات التي معموميمجأ إلييا الباحث لمحصوؿ عمى ال"تعد تقنية البحث بمثابة وسيمة 

ويدخؿ في إطار المنيج الوصفي الذي اخترناه عدة تقنيات والتي توجينا  ،يتطمبيا البحث

في ما يخص التقنية التي اعتمدنا عمييا ىي و  ،نات التي نحتاج إلييا في دراستنانحو البيا

سة األفراد في درا تقنية المقابمة التي تعتبر مف األدوات الرئيسية لجمع المعمومات والبيانات

كما أنيا تعد مف أكثر وسائؿ جمع المعطيات شيوعا وفعالية في  ،و الجماعات اإلنسانية

 1المقابمة ليست بسيطة بؿ ىي مسألة فنية"مى البيانات الضرورية ألي بحث، و الحصوؿ ع

ألساتذة بقسـ عمـ وىي الفئة المتمثمة في الطمبة وا ،كما أنيا تتناسب مع طبيعة العينة

                                                           
 .65ص ،َفظ انًشظغ  ـ 1
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لمبحوثيف وذلؾ قيامنا بصياغة األسئمة راعينا الجوانب اإلدراكية لدى ا االجتماع ، وأثناء

وقبؿ صياغتنا لدليؿ  عمى المبحوثيف اإلجابة عنيا، بتبسيط األسئمة أوشرحيا إذا تعذر

المقابمة النيائي قمنا بوضع دليؿ مقابمة مؤقت يحتوي عمى مجموع مف األسئمة ومف ثـ 

داف بحثنا ثـ عرضناه عمى مجموعة مف المبحوثيف وقد أمدنا ىذا االتصاؿ نزلنا بو إلى مي

األولي بعدة مالحظات ىامة أخذناىا بعيف االعتبار باإلضافة إلى توجييات األستاذ 

الخروج في األخير بدليؿ ا بتعديؿ دليؿ المقابمة األولي و المشرؼ والتي عمى أثرىا قمن

 المقابمة النيائي .

حيث لمسنا قبوال  نا بإجراء المقابالت مع المبحوثيف في ظروؼ حسنة،وبعد ضبطو بدأػ 

   .منيـ

حيث  ،ساعة عمى األكثر1دقيقة إلى  40ف أما فيما يخص مدة المقابمة فكانت تتراوح مابي

مف  كتابي وذلؾ بتدويف كؿ ما صرح بو المبحوثيفاعتمدنا في ذلؾ عمى التسجيؿ ال

ضافة إلى التسجيؿ اآللي )آلة تسجيؿ( وىذا باإل ،معطيات ومعمومات حوؿ الموضوع

جمالي وقد كاف العدد اإل ،الحقاً  ، ومف ثـ إعادة تدوينيافي ذلؾ ثيفبموافقة المبحو 

دائما ما ا أيضا عمى تقنية المالحظة التي كما اعتمدن (31) مقابمةلممقابالت واحد وثالثيف 

 مف صحتيا.بيدؼ دعـ تصريحات المبحوثيف والتأكد  ،كانت مصاحبة ليا
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 لتاريخيةد ػ المقاربة ا

تعتبر أداة منيجية ارتبطت بعمـ  المقاربة التاريخية، والتيبفي ىذه الدراسة ستعنا لقد ا 

الدكتكر عبد اهلل ليذا يصؼ  نقطة االرتكاز المحورية في ظيوره،االجتماع، حيث كانت 

(  في أحضاف عمـو ىذه العالقة بقولو " لقد نمت االجتماعيات )السوسيولوجيا العركم

التاريخ، ثـ استقمت عنيا، ثـ عادت لتؤثر فييا، فظيرت مؤخرا بحوث تصؼ الحياة 

االجتماعية مف منظور سوسيولوجي في عيد ماضي.... والمقدمة الخمدونية تمثؿ مقاربة 

كما جاء عمى لساف األستاذ الدكتور حمداوي  1"تاريخية نوعية لتأسيس عمـ االجتماع

القاعدية  األسس ا"ولقد ورثنا مف أسالفنا الذيف أرسو   مداخالتو العمميةمحمد في إحدى 

، وابف لعمـ االجتماع والتاريخ ، مف أمثاؿ ) إبف خمدوف، والمسعودي، والطبري، وابف حـز

يا تاريخيا، تْف كانت طبيعتيا ال يمكف فيميا إال بمقارب، أف الظاىرة االجتماعية َأي  تيمية(

خضاعيا إلى العقالنية النقدية، إذ ال  تعميميا بشروطيا الموضوعيةىيا، و وقياسيا بأشبا وا 

فيـ لظاىرة معمومة التغير سمفا، إال بمقاربة عوارضيا وأصوليا بإرجاع ذلؾ إلى نقطة 

والتي تعود إلييا سمسمة   مرجعية، نفترض أنيا الحالة الثابتة وىي ليست ثابتة إال منيجيا

 .2مف االنتقاؿ مف حالة إلى أخرى"

                                                           
 .60،  ص0997 ،0ض ،3، طتُشوخ، انًشكض انصمافٍ انؼشتٍػثذ هللا، انؼشوٌ، يفهىو انراسَخ، ـ   1
نهطالق ػهً األتُاء، لغى ػهى ذساعٍ ؼىل األشاس انُفغُح واإلظرًاػُح اننُىو اـ يؽًذ، ؼًذاوٌ، يؽاضشج افرراؼُح  2

 .6107أفشَم  65اإلظًاع، َىو
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مثؿ ىذه المقاربات )المقاربة التاريخية( العالـ ل د مف الرواد الذيف خضعت دراساتيـونج-

صاحب الفمسفة الوضعية لتفسير األزمة االجتماعية  أكجست ككنتاالجتماعي الفرنسي 

التي واكبت الفترة االنتقالية مف تاريخ الحضارة الغربية، إضافة أيضا إلى العالـ األلماني 

لتطور  اإعطاء تفسير صاحب المادية التاريخية، والتي أراد مف خالليا  سكارؿ مارك

الذي قاـ بتفسير الظاىرة و  ماكس فيبراأللماني   المجتمعات البشرية، باإلضافة إلى العالـ

لؾ بالمقارنة بينيما مف خالؿ مقاربة تاريخية، وذالدينية )البروتستنتية والكاثوليكية( مف 

ثقافة( في إنتاج االقتصاد عمى خالؼ ما اليديولوجية و اإلالفوقية )أجؿ إبراز دور البنية 

 .تراه الماركسية في البنية التحتية )االقتصاد( 

وبما أف المغة ظاىرة اجتماعية مرتبطة بشروط موضوعية وجغرافية وتاريخية حسب الرؤية 

)مف الحقبة الخمدونية، كاف والبد مف إخضاعيا لسياؽ تاريخي مرتبط بفترة زمنية محددة 

( ، مع الجزائري( وعميو فإف دراستنا مجتالاالستعمارية إلى يومنا ىذا( وبإطار جغرافي معمـو

المراحؿ التي مرت بيا عممية التعريب في  خضعت ليذه المقاربة التاريخية، وذلؾ بتتبع

شعبة العموـ عمى وجو التحديد خاصة و  ةلجزائرية بصفالجزائر بصفة عامة، والجامعة ا

 تماعية )عمـ االجتماع ( مف خالؿ الوقوؼ عمى البدايات األولى لتدريسيا وتعريبيا.االج

  ػ خطة الدراسة   8

خيرة حيث احتوت ىذه األ، عممية قد اتبعنا في ىذه الدراسة عمى خطة منيجيةل  

 ظريا وأخر ميدانيا، فأما بالنسبة لممقدمة العامة فقد تضمنتجانبا نو عمى مقدمة عامة، 
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، حيث كانت البداية بتحديدنا لموضوع الخاصة بالجانب المنيجي مف العناصرمجموعة 

وألف  ،دراستنا والذي ال يخمو بدوره مف أسباب ذاتية وموضوعية كانت دافعا لنا في اختياره

ىو األخر يتوخى ذلؾ، مف أجؿ الوقوؼ عمى فإف بحثنا  عممية أي بحث يراعي أىدافا

متضمنة المراحؿ المعموؿ بيا في  تو في إشكاليةأنو تـ صياغ ذلؾ أىميتو، ضؼ إلى

الذي بدوره  ، وطرح في األخير سؤاؿ محوري،وعرض لو، مف تحديد لإلشكاؿ ،ىار تحري

والتي تتفرع إلى  مدراسةوضع فرضية رئيسية ل ذلؾتـ بعد  ثـيتفرع إلى أسئمة فرعية، 

ي تـ الذ ؿ الدراسةعدميا، باإلضافة إلى ذكر حقمف أو صحتيا  فرضيات جزئية لمتأكد مف

 ىذه األخيرة احتوتثـ التعريج عمى منيجية البحث، إذ ومف  معالجة فيو ىذا الموضوع،

وعمى  ، وقد تمثمت في المقاربة التاريخية،ياولج مف خاللالمقاربة النظرية التي عُ  عمى

كما شممت عمى عدة تقنيات، المنيج المتبع فيو والمتمثؿ في المنيج الوصفي والمقارف، 

الصعوبات التي  أىـليا، وفي األخير تـ ذكر  صاحبةالمقابمة والمالحظة الم منيا تقنية

 ىذه الدراسة.إنجاز واجيتنا في 

 عمى ثالثة فصوؿ مرتبة ترتيبا منيجيا، حيث أما فيما يتعمؽ بالجانب النظري فقد تمحور 

الذي ، و ةأسبابو وأبعاده الوطني:الفصؿ األوؿ، تحت عنواف التعريب في الجزائر جاء

الجامعي:اىميتو نماٌعنوف الفصؿ الثاني بالتعريب بي تضمف عناصرأساسية وأخرى فرعية،

في الفصؿ أما  عمى عناصر أساسية وأخرى فرعية، وقد شمؿ ىو اآلخر ،ومتطمباتو
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ماع تشعبة عمـ اإلج خاصةماعية، التعريب في العمـو االجت ـ التطرؽ إلىت فقداألخير 

 رأساسية وأخرى جزئية.والذي اندرج تحتو عناص

  ارفصميف، حيث تضمف الفصؿ األوؿ اإلط الجانب الميداني فقد خصصنا لوأما  و

 الميدانية لعرض المعطياتالفصؿ الثاني ٌخصص الميداني واإلجراءات العممية، بينما   

 . واستنتاج عاـ ليا نتائج الدراسة عمى تـ الوقوؼ وفي األخير  عالجتيامو 

 اسةدر ػ صعكبات ال 9 

 .رة الدراسات السابقة حوؿ ىذا الموضوعذنػ  1

 صعوبة الحصوؿ عمى المراجع خاصة األساسية منيا.ػ  2

 صعوبة إجراء المقابالت في العديد مف المرات وذلؾ النشغاؿ المبحوثيف. -3

 بالشكؿ المطموب . ؽ الوقت في إنجاز مثؿ ىذه الدراساتضي -4

 .قمة اإلمكانات المادية -5
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 :أسبابو كأبعاده الكطنيةلفصؿ األكؿ: التعريب في الجزائرا
                                                              مفيـك التعريبأكال : 

  لغةالتعريب  -1

 العرب العاربة: : " "عرب، في كممة  العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدي" جاء في معجـ 

ليكوف عربي في لساف العرب  1ي"بعر  ورجؿ، جماعة األعراب واألعاريب : ، الصريح منو

 .2أفعاؿ ليا" وىما مف المصادر التي ال بيف العروبة والعروبية ، :"يعربّ "ىو و 

و بالمقابؿ ب"المضافة إلى العر  ،صفة العاربةب"ويحدد الفراىيدي الصريح مف جنس العرب 

 ؿ ابف منظور فييقو  .ب مف األعاجـف تعر  ليذه الصفة استعممت صفة المستعربة إلى م

موا في العرب فتكمموا بمسانيـ قاؿ األزىري المستعربة عندي قـو مف العجـ دخ ذلؾ :

ـ بمساف كما ىو واضح يطمؽ عمى مف تكم   ،عربالت  و  3ىيئاتيـ وليسوا بصرحاء فييـ" واكوح

أقاـ  ،بو بالعربتش   خالؽ العرب،ؽ بأتخم   ا :بً ب تعر  فتعر    ،العرب وحاؾ حياتيـ مف العجـ

  .4"افي البادية وصار أعرابيً 

   يقاؿ غ منيا الفعؿ المزيد أعرب،صي  المتفاوتة  غوي )ع ر ب(واألفعاؿ مف الجدر الم

وفي لساف. 5أي فصيح" عرب في المساف،أوىو  أفصح القوؿ و الكالـ، أعرب الرجؿ:

                                                           
 .068ص ،6113 ،6ضداسانكرة انؼهًُح،  انخهُم، تٍ أؼًذ انفشاهُذٌ، يؼعى انؼٍُ،ـ  1

 
2
 . 003، صَفظ انًشظغ  ـ
 . 004ص  ،0881 ،9وداس طادس،   تُشوخ، نغاٌ انؼشب، أتى انفضم، ،ظًال انذٍَ يؽًذ - 3
 .368، صَفظ انًشظغ ـ  4
 .068، صيشظغ عاتكانخهُم، تٍ اؼًذ انفشاهُذٌ،  ـ 5
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 ربا....وأعربيً عأي صار  روبةً عُ  بالضـ، ولسان برُ وعَ  ،ـتأعرب األغ أيضا: العرب جاء 

 1"ذاكقاؿ أعرب في ويُ  صييمو.و بِ تقَ فعرؼ عِ  ؿ،صيُ  الفرس:

ني آوىو المعنى الذي يوظفو النص القر  .2"تحببت إليو بت المرأة لزوجيا :تعر  أيضا ومنو 

أي   (37-36 الواقعة،سورة )  ا"ا أترابً ربً حور الجنة يقوؿ اهلل تعالى فييف:"عُ لو صففي و 

 .حببات ألزواجيفتم

  مف المحف أي: والف منطقب فُ :عرّ  اجـوفي المع ب بالتضعيؼ،عر   مصدر : أيضاوجاء 

 تكمـ ب عف صاحبو :وعرّ  تفوه بو عمى منياج العرب، وعرب االسـ األعجمي : ،صوخمّ 

 3يـ كالمو بالعربية"فُ  إذا : أعرب األعجمي وتعرب واستعرب : وقالوا عنو واحتج لو،

 اصطالحاتعريب ال -2

 ا وما استعممو كاف أصمو أعجميً  جاء في معجـ عمـو الّمغة العربية أف العربي ىو "ما 

 وتخضع الكممة األعجمية عند تعريبيا فصحاء عمى طريقتيـ في ألفاظيـ...العرب ال

 جاء و  .4لألساليب الصوتية العربية فيناليا التعريب في أصواتيا ووزنيا وطريقة نطقيا "

  مداللة عمى ثالثة معاف:للفظ التعريب استخدـ  أف : يضاأ

                                                           
 .007، صيشظغ عاتك، ظًال انذٍَ يؽًذ، أتى انفضم ـ  1
 .368ص، 0963انًؼعى انؼشتٍ انؼهًٍ ، ظىَهُح انخطُة، ػذَاٌ، َظشاخ فٍ انًؼعى انىعُظ،  ـ 2

 
3

  .057ص، 6111س، كرة انذا ذىَظ، ـ شؽادج، انخىسٌ، دساعاخ فٍ انرشظًح وانًظطهػ وانرؼشَة،
 .63، ص0995 ، 6ض يإعغح انشعانح، ألشمش، يؼعى ػهىو انهغح انؼشتُح، انشَاع،ـ يؽًذ عهًُاٌ ػثذ هللا، ا 4
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 أي ،ؽـ العرب ألفاظا أعجمية عمى طريقتيـ في المفظ والنطا: يقصد بو استخدمعنى أكؿ

عمى األوزاف العربية واإليقاع العربي قدر  يحافظوف أنيـ عند وضع الكممات المعربة،  

  يستقميا الّمساف العربي أو ينوء بيا.تتنافى مع روح العربية وموسيقاىا فال اإلمكاف حتى ال

: يقصد بو نقؿ النصوص مف إحدى الّمغات األجنبية إلى الّمغة العربية أي أف معنى ثاني

اؼ صنأر ترجمة العمـو واآلداب وسائ معنى التعريب ينصرؼ ىناؾ إلى الترجمة،

ى مف لغة إلى وىنا تكوف كممة التعريب مرادفة لكممة ترجمة التي ىي نقؿ المعن المعرفة،

 .لغة

لغة  اتية واألساسية لغة العمـ والعمؿىو جعؿ الّمغة العربية لغة اإلنساف الحي : معنى ثالث

ما استعممو  لفاظ ىو : "ألوفي المزىر المعّرب مف ا. 1الفكر والشعور والحراؾ االجتماعي"

 2في غير لغتيا " لفاظ الموضوعة لمعافٍ ألالعرب مف ا

 تعريب لم التعريؼ اإلجرائي  -3

مف استخداـ المغة الفرنسية ؿ اقتنيتـ بموجبيا االعممية نستخدـ مفيومو ىو  كما التعريب 

دارة واقتصاد واتصاؿ  التي كرسيا االستعمار، في كؿ المجاالت الحيوية مف تربية وا 

بمختمؼ أنواعو، إلى استخداـ المغة الوطنية في جميع ىذه المجاالت ومنحيا السيادة عمى 

 األجنبية التي تدعو الضرورة لتدريسيا أو التعامؿ معيا داخؿ الوطف وخارجو.    كؿ المغات
                                                           

 .059ص ،انخىسٌ، يشظغ عاتك شؽادج،ـ  1
     .668، ص0998، 6، ج0بٌروت، دار الكتب العلمٌة ، ط ،المزهر فً علوم اللغة السٌوطً، جمال الدٌن، ـ 2
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 التعريب ثانيا : دكافع

  حضاريةكالثقافية ػػ الدكافع ال1

الجزائر جزء مف العالـ اإلسالمي العربي وقد اتخذت العربية لغة ليا كما اتخذت إف  

حدث العربية ونتعمـ بو وندرسيا وُندرسيا وقبؿ االستعمار الفرنسي كنا نت اإلسالـ دينا ليا،

فكاف عندنا محدثوف وفقاه ولغويوف  وكنا ُنسيـ في كؿ حقوؿ المعرفة آنذاؾ بالعربية،

كانوا جميعا عمى .وشعراء وأدباء، وفمكيوف، وأطباء، ورياضيوف، وكيميائيوف، وجغرافيوف،

وكاف يخالط العربية أحيانا في  ،يكتبوف بالعربية ويؤلفوف بالعربية ،امتداد التاريخ اإلسالمي

الحديث اليومي الضيؽ ليجات محمية وىي ليجات موجودة في كؿ لغة وبيئة ولكف يبقى 

دائما أف الّمغة األصيمة والّمغة األصمية التي ترتبط بالديف والتي تحيؿ بيننا وبيف غيرنا مف 

 1المسمميف وباقي الدوؿ األخرى ىي العربية"

كاف التعريب لمدة مئات  " :بد المجيد مزياف في إحدى مقاالتو العمميةيقوؿ عىذا الصدد، في و 

كانت تحتضف  غير أف األمة جمعاء، السنيف ثمرة مجيكدات حياة مف طرؼ المثقفيف كبعض رجاؿ الدكلة،

كككسيمة ضركرية لفيـ العقيدة  ،ات لتشخيص رغبتيا العميقة في اكتساب الثقافة العربيةجيكدىذه الم

الرغبة الجماعية أبرز مظير يجعؿ مف التعريب ظاىرة ه ىذف تعد أيمكف  ك ،الراسخة في النفكساإلسالمية 

 2"ااجتماعية طبيعية ألنيا مقركنة بحضارة األمة ككالمي

                                                           
عُح  ،07/08ػذد األطانح،يعهح  انصىسج انصمافُح ذؼشَة وانرؼشَة شىسج انصمافُح، طانة اإلتشاهًٍُ، ،أؼًذ ـ 1

 .34، ص0973/0974

 
2

  0973/0974ُحع ،07/08ػذد يعهح األطانح، انرؼشَة يٍ انىظهرٍُ االظرًاػُح وانغُاعُح، يضَاٌ، ،ػثذ انًعُذـ 

 .64ص
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إلى نقطة ميمة تخص  العممية كتاباتوحدى إالدكتور أحمد مطاطمة في  كذلؾ ويشير

التعريب ىي نقؿ لممعاني مف لغات غير عربية إلى  أف عممية " األىمية الثقافية لمتعريب حينما قاؿ:

تصاغ في ألفاظ متناسبة كمتناسقة في صياغة فنية ُتعطي المعاني المنقكلة شكال معكضا  الّمغة العربية،

كقد يعطييا الشكؿ الجديد المعرب قكة كقد يكسبيا جدة فتصبح منقكلة ككأنيا   أصالة عف الشكؿ السابؽ،

ى الثقافي لمتعريب كىك المنيج الذم اتبعو العرب األكائؿ في تعريب العمكـ كاآلداب لـ تنقؿ كىذا ىك المعن

 التي عرفيا اليكناف كالركـ كالفرس فانتفعكا كنفعكا البشرية كآثركا الحضارة كالثقافة اإلنسانية بتحديد ما

                                         . 1"عربكه كتطكيره كتكييفيـ تكييفا مالئما لكاقعيـ كعقيدتيـ كتقاليدىـ

في كتابو دراسات في الترجمة والمصطمح  الخوري ةشحادوفي نفس السياؽ تطرؽ الدكتور 

 ذ يقوؿ:إو التعريب عف دواعي التعريب في بعده الحضاري 

إنيا صمة أفراد  إّف الّمغة العربية ىي مستودع الثقافة العربية ووعاء التراث الحضاري،"-

 اؿ السابقة وفي الحاضر والمستقبؿ.األمة باألجي

 لحركة التحرر السياسي والتخمص مف النفوذ األجنبي التي خاضيا امتداد التعريب ىو -

 الشعب العربي في جميع أقطاره.  

لجمع بيف واالتعريب ىو السبيؿ إلى بناء الشخصية العربية الجديدة نفسيا وثقافيا -

 .2 معاصرةاألصالة وال

                                                           
 .69ص ،0978ُحع ،57ذدػ ،يٍ خالل انرعشتح انعضائشَح يعهح األطانحؼشَة انماَىٌ وانر ح،هيطاط أؼًذ، ـ 1
 .061ص ،يشظغ عاتك شؽارج انخىسٌ، أَظش، ـ 2
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المغة ىي نقطة  أفذلؾ " ،ربؽ فالتعريب يعكس البعد القومي لمجزائس ما إلىإضافة  -

عمى  ليذا كاف لزاما لسانا قوميا، ليا ووحدتيـ القومية بتبنييـ االتفاؽ بيف جميع العرب،

  الوحدة العربية وتساىـ في حتى تعكس البعد القومي ليا، الجزائر تطبيؽ سياسة التعريب

كما اقترنت  كاف ليا صمود أماـ كؿ اليزات التي مرت بيا، والتاريخ يثبت أف المغة العربية

ف جميع األفراد جماعة دائما بالوعي القومي العربي في كؿ أدواره التاريخية، وجعمت م

 .1 ةلغوية واحد

  كطنيةال ػػ الدكافع  2

وطنية تعكس ىوية  أخرى أسبابا إلى جانب األسباب الثقافية و الحضارية، يوجد  

سواء  ىذه الدواعي عدة مياديف،تشمؿ و  ائري و ثقافتو العربية اإلسالمية،المجتمع الجز 

 :لتاليوالتي يمكف تمخيصيا كا ،اجتماعية أو عممية تربويةو أكانت تاريخية أ

 تاريخيةػػ الدكافع أ  

 حاولوا أف يجعموا مف ،الّمغة األجنبية مع الغزاة الفرنسيوف خوؿدو بعد غزو الجزائر  " ػػ

فالحرب  ،بوالرتباطيا  حاربوا الّمغة العربيةكما حاربوا الّديف  طعة مف فرنسا،الجزائر ق  

 الّمغوية قد فرضوىا في كؿ مكاف.

حالؿ محميا ال ياـق -   بالقوة. فرنسيةفرنسا بعدة أساليب لمقضاء عمى الّمغة العربية وا 

                                                           
 .669ص  0980انرؼشَة تٍُ انًثذأ وانرطثُك، انعضائش، انششكح انىطُُح نهُشش وانرىصَغ ،  ،أؼًذ تٍ َؼًاٌ أَظش،ـ  1
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ي إلى أصالتيا بعد انتصار الثورة كاف البد مف أف تعود األمور إلى مجراىا الطبيعي أ - 

لتصبح  ،بإعادة العربية إلى مكانتياو  وذلؾ بالقضاء عمى بقايا االحتالؿ الفرنسي وأدواتو،

 1تعامؿ يومي"الثقافة و الديف و اللغة 

 جتماعيةالدكافع االب ػػ 

  إعادة مكانة الّمغة الوطنية بيدؼ القضاء عمى التبايف االجتماعي الذي سببتو المغة

 الفرنسية.

 ى مقومات الشخصية الوطنية لممجتمع الجزائريالمحافظة عم. 

 .تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف أفراد المجتمع الجزائري 

 ...الخ.المحافظة عمى التراث الثقافي مف عادات وتقاليد وأعراؼ 

 جعؿ الّمغة العربية لغة التواصؿ اليومي والتعامؿ اإلداري. 

  الجزائري عيلممحيط االجتمااإلسالمية إعطاء الصبغة العربية . 

 .المحافظة عمى  الشعائر الدينية لدى المجتمع الجزائري 

  تربكيةكالمية عملالدكافع اجػ ػػ 

 : ما يميفيباختصار وتتمثؿ 

 2جعؿ الّمغة الوطنية ىي لغة التعبير العممي والتقني "*

                                                           
 

1
   .34، صيشظغ عاتك، أؼًذ، طانة اإلتشاهًٍُـ 

 .30، صـ أَظش:ػثذ انًعُذ يضَاٌ، يشظغ عاتك 2
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 ترقية الّمغة الوطنية بما يتماشى وتطورات البحث العممي والتكنولوجي.* 

 "لغة القرآف "فوس الناشئة حب المغة العربية غرس في ن* 

في ميدانيا  الجزائرية تكويف أفراد المجتمع بالمغة األصمية حتى يزيد في رأسماؿ األمة* 

 العممي.

 المغة العربية لغة التعميـ في مختمؼ أطواره . ر* اعتبا

 االبتكار والتقدـ مرتبطاف أساسا بالتكويف بالمغة الوطنية.* 

يمة الحقيقية لمغة العربية كمغة ليا مكانتيا بيف لغات العالـ في مجاؿ البحث إعطاء الق* 

 العممي .

 

 

 

 

 

 

 



 الجانب النظري
 

~ 33 ~ 
 

 متعريبلبعاد الكطنية ثالثا : األ

 البعد االجتماعيػػ  1

وال تجانس في  ،ر" أدى الوضع المغوي الناتج بعد االستقالؿ إلى حدوث اختالؼ كبي 

رة مف أفراد المجتمع الجزائري ومع ىذا الوضع المغة والثقافة والتفكير بيف مجموعة كبي

 إلىالجزائرية  ةوليذا بادرت الدول االجتماعي تعالت األصوات الُمنادية إلى التعريب،

بينيا البعد االجتماعي والذي  حيث ترتب عف ىذه السياسة عدة أبعاد وطنية مف ،تطبيقو

 تمثؿ فيما يمي:

 عناصر الشخصية الكطنية  استكماؿأ ػػ 

د كاف التعريب دائما يمثؿ أحد األىداؼ السامية لممجتمع الجزائري أثناء االحتالؿ لق

الدولة  الستعجاؿالمدف الكبرى و ما المظاىرات العديدة التي نظميا المواطنوف في  ،وبعده

ف المجتمع مف كِ وُيم   ،المستقبؿبفي تطبيؽ التعريب الكامؿ الذي يربط الحاضر بالماضي و 

جاء أيضا  و  1" كيد عمى ذلؾأالعربية وسيادتو الوطنية إال ت شخصيتواستكماؿ عناصر 

"ال يخفى عمى أحد بأنو البد أف نصؿ في أقرب كقت ممكف إلى  :في تصريح ألحد الوزراء الجزائرييف

  تعريب إدارتنا كمصالحنا العامة ألنو ليس مف المعقكؿ أف نتخمص مف االستعمار كنترؾ أثره سائدا في

    فالتعريب ىدؼ ، بذلؾ الرئيس بكمديف منذ سنتيف بالدنا بالدناح ثكرم كما صر  لتعريب ىدؼ ثكرمفا، بالدنا

                                                           
1
  .617، صيشظغ عاتكأؼًذ، تٍ َؼًاٌ، ـ  
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ننا بنشرنا لمغة العربية إنما نستجيب لمطمب كطني ،ثكرم     .1"كا 

     تأصيؿ الثقافة الكطنية                                                                               ب ػػ 

إّف الّمغة التي يتعمميا الفرد ألوؿ مرة في حياتو ىي الم غة التي تتحكـ في فكره وثقافتو في 

وعمى ىذا األساس فإف الفرد الجزائري المتعمـ  المستقبؿ ولو تعمـ بعدىا عشرات المغات،

يضيؼ  ىذا يعني أف الفرد الو  أساسا بالمغة الفرنسية ال يفكر وال يبدع إال بالمغة الفرنسية،

نتاجو الفكري الذي أكتسبو بتمؾ  إذا إالّ  ،إلى ثقافتو الوطنية شيئا أصيالً  ترجـ إبداعو وا 

الذي قضى  ستيفاف ماالرميوخير مثاؿ عمى ذلؾ الشاعر الفرنسي  ،الّمغة إلى لغتو األـ

حياتو مدرسا لمغة االنجميزية ومع ذلؾ فمـ يكتب شيئا في أدبو الرائع إال بالّمغة الفرنسية 

 .2التي تكوف بيا فكره"

واحدا مف الذيف فكروا وكتبوا بالعربية وىو الذي  بف خمدكفعبد الرحمف  أف نجدكما  

وليس  الفرد ثقافيا يكوف إلى أىؿ لغتو وأثبت أف انتساب ،ؿ القوؿ حوؿ الّمغة األساسيةصَ فَ 

لؾ ما تسمعو مف  رض  ع   ف  إ   " :وفي ىذا يقوؿ إلى المجتمع الذي ينتسب إليو عرقيا أو جغرافيا،

 ،ا مع حصكؿ ىذه الممكة ليـأمثاليـ مف فرساف الكالـ كانكا أعجامن  شرم كالزمخّ  أف سيبكيو كالفارسي ك

ربى كالنشء فكانت بيف كأما المه  فاعمـ أف ىؤالء القـك الذيف تسمع عنيـ إنما كانكا عجما في نسبيـ فقط،

كا بذلؾ مف الكالـ عمى غاية الشيء كراءه...حتى فاستكل أىؿ ىذه الممكة مف العرب كمف تعمميا منيـ،

                                                           
 .619ص ،0976 ،انؼاطًح فٍ افرراغ َذوج انرؼشَة، وصَش انؼًم، يؽًذ انغؼُذ، يؼضوصٌ، ـ 1
 .698ص ،يشظغ عاتك ،تٍ َؼًاٌ ،أؼًذ ـ 2
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حقيقة أخرى في  مدكفابف خبيف مف كالـ تي و 1" في عنفكانيا كالّمغة في شبابيا أدرككا الممكة

ونخمص إلى القوؿ أف األصالة  أف ممكة الّمغة يجب أف تكوف في النشأة، موضوعنا وىي 

 .2"تكوف إال بالّمغة الوطنية الثقافية ألي مجتمع ال

 تكحيد الثقافة الكطنيةجػ ػػ 

كاف لو األثر  ،ثقافية ال متجانسةو فو االستعمار الفرنسي مف ازدواجية لغوية إف ما خم  "  

 واإلخوةمما أحدث خالفا بيف اآلباء واألبناء  ،البالغ في تصدع البناء االجتماعي وتفككو

أدى  ىذا ما جتمع،وبيف أىؿ الريؼ والحضر ومختمؼ فئات الم مف األسرة الواحدة،

ذلؾ بتبنييا و  ،رإلى اتخاذ إجراءات لتفادي ىذا الوضع الثقافي الخطي الجزائرية بالدولة

  لعممية التعريب التي توحد لغة المجتمع وثقافتو الوطنية.

 القضاء عمى الطبقيةد ػػ 

ؼ أف بقاء الّمغة الفرنسية في اإلدارة الجزائرية وفي مختمبالقضاء عمى الطبقية  نقصد

أحدثت طبقة اجتماعية متمتعة بجميع االمتيازات في الحصوؿ عمى قد  مؤسساتيا،

وىذا يعني دحض الّمغة العربية التي تنافسيا في األولوية والمكانة  مختمؼ المناصب،

وليذا استوجب عمى الدولة تطبيؽ  وأفراد المجتمع الجزائري المدافعيف عف الّمغة العربية،

وتبقى الّمغة  مى ىذه الطبقة الناشئة في المجتمع الجزائري،سياسة التعريب لمقضاء ع

                                                           
 .531ص ، 6115 ،تٍ انهُصىداس انماهشج،  انًمذيح، اتٍ خهذوٌ، ػثذ انشؼًٍ، ـ 1
 .601ص ،يشظغ عاتك تٍ َؼًاٌ، ،أؼًذ ـ 2
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الفرنسية كالّمغات األجنبية األخرى تدرس لالستفادة  منيا والتفتح بيا عمى الثقافات 

ال مجاؿ لممقارنة أك المفاضمة بيف الّمغة العربية كأم  " :وقد أكد ذلؾ رئيس الدولة بقولو .1العالمية

مار لغة أجنبية دانجميزية ألف الفرنسية كانت كستبقى مثمما بقيت في ظؿ االست لغة أخرل، فرنسية كانت أك

 .2"ال لغة الجماىير الشعبية

 إنجاح برامج محك األميةق ػػ 

ارتفاع نسبة األمية بيف أفراد  إلىمار الفرنسي في الجزائر دلقد أسفر وجود االست " 

ذا قالؿ،بالمائة تقريبا غداة االست 90المجتمع الجزائري إلى  األمية أمرا  بات محو وا 

  ضروريا يتعيف عمى الدولة القياـ بو لمنيوض بالمستوى االجتماعي واالقتصادي لمبالد

ىؤالء األميوف في بيئتيـ  تحدثيايفالبد ليذه العممية أف تتـ بالّمغة العربية التي 

ألف  ة التعريب،ومف ىنا تكوف عممية محو األمية مرتبطة ارتباطا كميا بعممي ،االجتماعية

 . بقاء استعماؿ الّمغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية سيجعؿ العممية عديمة الجدوى

  البعد السياسيػػ  2

  البد أف يصؿ إلى خمؽ وحدة في ،المياـ الرئيسية لمنظاـ السياسي في أي دولةمف ف إ

     لتحفظ وب عمى إدامة ىذه الوحدةءاإلحساس بيف أفراد المجتمع والعمؿ الدالفكر و 

 ومف ىنا تأتي أىمية عممية  التوازف بيف الفئات االجتماعية في منظومة سياسية واحدة،

                                                           
 .606ص ،أَظش: َفظ انًشظغ  1
 .006ص ،0975ياسط 04انخطاب االفرراؼٍ نُذوج انرؼشَة األونً فٍ انعضائش  2
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 يألفراد وربطيـ بواقعيـ االجتماعالتعريب التي يتوقؼ عمييا توحيد وسيمة االتصاؿ بيف ا
يجاد التكامؿ واإلنسجاـ الفكري بينيـ لتوحيد حساسيـ، وتتمثؿ أوجو البعد  وا  فكرىـ وا 

                                                         اسي لعممية التعريب في النقاط التالية:السي

 المحافظة عمى الكحدة الكطنيةأ ػػ 

 ،تعتبر المحافظة عمى الوحدة الوطنية مف المياـ الرئيسية لمنظاـ السياسي في أي دولة

 أوؼ النظاـ السياسي القائـ وأي ضعؼ ليذه الوحدة أو زواليا سيؤدي حتما إلى إضعا

ومف ىنا تتضح لنا أىمية الّمغة المشتركة في تحقيؽ الوحدة الوطنية والمحافظة  زوالو،

ذلؾ أف المجتمع الذي يتحدث أفراده بمغة واحدة سيكوف متحدا بكيفية طبيعية وال  عمييا،

وىذا يفرض  تدخمت عوامؿ خارجية قضت عمييا بالقوة، إذاتنعدـ الوحدة بيف أفراده إال 

اتخاذ إجراءات صارمة لمحفاظ عمى رموزىا الوطنية مف بينيا الّمغة العربية  عمى الجزائر

 ألف انعداـ وجود لغة مشتركة قوية في الجزائر قد يؤدي إلى االحتماالت التالية: ،الوطنية

ت إطارا ات مسيرة بالمغة الفرنسية مف قبؿورث المجتمع الجزائري مؤسس ":األكؿاالحتماؿ 
  وبالتاليقد يؤدي إلى تكويف طائفة لغوية في المستقبؿ تعـ كؿ أنحاء البالد  مثقفة بيا

 يمكف عرقمة سياسة التعريب.   

 رعرقي بيف العرب والبرب ؽ اختالؼقياـ فرنسا بعدة أساليب وطرؽ لخم :االحتماؿ الثاني

 .بيدؼ تفتيت الوحدة الوطنية مما يعرقؿ سياسة التعريب في الجزائر
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 ب ػػػ تكامؿ النظـ اإلجتماعية

نما ،الخارج عمى المجتمعخصائص النظـ االجتماعية أنيا ال تفرض مف  مفإف          تولد وا 

فمثال النظاـ الديني والمغوي في  ،تمقائيا في خضـ الحياة االجتماعية وتتكامؿ فيما بينيا 

ياسي السائد أف يتكامال وىذا ما ينبغي عمى النظاـ الس ،االجزائر متكامالف تكامال قوي

 معيا وذلؾ لألسباب التالية:

تعصب المجتمع الجزائري لحديثو أفرض عمى النظاـ السياسي أف يتماشى مع إرادتو -1

 ضرورية.و في نشر الّديف والّمغة ومف ىناؾ كانت عممية التعريب في البالد طبيعة 

لغتيا الرسمية في مختمؼ العضوية الفعالة لمجزائر في جامعة الدوؿ العربية في نشر -2

كاف لزاما عمى الدولة أف تنتيج سياسة  ىذا ما ،المنظمات العالمية وفي العديد مف البمداف

التعريب في الداخؿ، فالّمغة العربية يفرضيا الواقع االجتماعي عمى النظاـ السياسي.

 .البعد االقتصادمػػ  3

وىذا ما يستوجب النيوض  ،ارةيعتمد االقتصاد الوطني أساسا عمى الصناعة والتج  

بالمستوى الثقافي لمفرد الذي يتوقؼ عميو نجاح ىذيف القطاعيف وىو اآلخر بدوره يرتكز 

 تغيير طرؽ اإلنتاج في مجاؿ الصناعة والزراعة،بوذلؾ  في تطوره عمى عممية التعريب،

ف م خاصة في عصر التكنولوجيا حيث تغيرت النظرة إلى العامؿ البشري مف مجرد كـ

فإف استعماؿ الّمغة ليذا  العضالت إلى كيؼ مف الوعي الذي يتحكـ في اآللة المعقدة،
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بيف توىكذا ت لتحقيؽ التطور المنشود، ضروريا،أمرًا العربية في النظاـ االقتصادي يصبح 

 العالقة القوية التي تربط االقتصاد الوطني  بعممية التعريب في بعض األوجو التالية:

 ة.الثقافك كامؿ بيف االقتصاد تحقيؽ التأ ػػ 

ىذا ما يستوجب  يمثؿ العماؿ والفالحيف الدعامة األساسية لنجاح المشاريع االقتصادية،  

أف تسير عممية التعريب في خط متواز مع ىذه المشاريع لرفع المستوى التعميمي ليؤالء 

وىي الّمغة  حتى تتناسب مع الّمغة الوطنية المستعممة في بيئتيـ االجتماعية ،العماؿ

 العربية.

 كالمغة الكطنية. تحقيؽ التكامؿ بيف التككيف المينيب ػػ 

يرتكز نجاح النظاـ االقتصادي إلى جانب العماؿ والفالحيف عمى اإلطارات المكونة مينيا  

وفي  1بمغة الوطف حتى يتحقؽ االنسجاـ والوحدة الثقافية بيف الفئات المنتجة في البالد "

لـ  إذاأكُد القكؿ أف التربية ميما كانت راقية : " دولة في إحدى خطبو التوجيييةىذا يقوؿ رئيس ال

             2 "لـ يكف بمغة البالد يبقى ناقصا أبتر إذاكالتككيف ميما كاف غالبا  ،كطنية فميست بتربيةالتكف بالمغة 

  تكفير األمكاؿ لمتنمية االقتصادية. جػ ػػ 

 فرنسية في الجزائر كمغة استعماؿ بجانب الّمغة العربية كمغة قصد بو أف بقاء الّمغة اليٌ "

 العربية إلىقد فرض عمى الدولة ترجمة جؿ الوثائؽ مف الفرنسية  رسمية لمدولة،
                                                           

.661ص ،ـ أَظش: َفظ انًشظغ 1
   

 .96ص أَظش خطة تىيذٍَ، ،0967ؼرفال تؼُذ انصىسج إلخطاب تًُاعثح ا ـ 2
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عمى الدولة أمواال طائمة، يمكف أف توفرىا سياسة التعريب، فتوظفيا في مشاريع ضيع ما

 .1بناءة اقتصادية

 البعد الديني ػػ 4    

لما لو  ،والمجتمع الجزائري خاصة د الديني أىمية كبيرة في حياة المجتمعات عامة،لمبعإف 

مف دور فعاؿ في إرساء وتثبيت مقوماتو، وبما أف المجتمع الجزائري ينتمي إلى الحضارة 

اج كاف البد عمى القائميف في وضع سياسات الدولة الجزائرية عمى انتي ،العربية اإلسالمية

ويتمثؿ البعد الديني  مرجوع إلى ثقافتو العربية اإلسالمية،لاالستقالؿ  سياسة التعريب بعد

 لمتعريب فيما يمي:

 إعادة الصبغة اإلسالمية لممجتمع الجزائري*

 .ترسيخ العقيدة اإلسالمية في نفوس أفراد المجتمع الجزائري* 

    مية.اإلسالالمحافظة عمى رمزية الّمغة العربية باعتبارىا لغة القرآف والشريعة * 

عمى وحدتو  محافظتومف خالؿ  ،التعريب في التماسؾ الديني بيف أفراد المجتمعـ يساى*

 .األصميةالعربية لغتو  الوطنية وجعؿ

  .اإلسالـ أساس الّمغة العربية فإذا ضاعت ضاع اإلسالـ* 

 
                                                           

 .660، صفظ انًشظغَـ أَظش:  1
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 التعريب                                                        رابعا : عكائؽ

التي حالت دوف  ،واجيت عممية التعريب في الجزائر العديد مف العقبات والعوائؽ قدل 

بالشكؿ الذي يتماشى والقوانيف التي نص عمييا الدستور الجزائري والمستوحى مف  تطبيقو

 وقد تمثمت أىـ ىذه العوائؽ أو المشاكؿ في النقاط التالية: ،مبادئ أوؿ نوفمبر

  ماعيةالنفسية كاالجتالعكائؽ ػػ 1

"االعتياد الشخصي واالجتماعي طويؿ المدى لدى اإلنساف الجزائري خاصة المتعمـ -

 فكر.ال وأحضارة ال وأثقافة ال وأغة ملا لؾ فيسواء كاف ذىو فرنسي  لكؿ ما ،والمثقؼ

الذي ىو مف أخر  ،بيف كونيا بمد عربي أصيؿ وبيف ىذا الواقع الموضوعي التناقض -

 بقاء الّمغة الفرنسية لغة الحديث اليومي. مار والمتجمي فيدستاال

إال أنيـ مازالوا  ،وبالرغـ مف أنيـ متحمسوف إلنجاح معركة التعريب ،الجزائريوف -

 .ليـ يتكمموف الفرنسية في الحياة الفكرية واالجتماعية

 الفكرية كالثقافية العكائؽػػ 2 

بتشكؿ تياريف أوليما  ،خؿ الجزائرالثقافية لمسار التعريب داالفكرية و  ائؽتتمركز العو  ػػػػ 

أدى  ىذا ما كموقؼ مبدئي لسياسة التعريب، ،واآلخر رافض ليا ،داعـ لعممية التعريب

 كؿ تيار أفحيث نجد  ثقافي وطني بيف المفكريف والمثقفيف،إلى وجود صراع فكري و 
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موقفو  )حجج المعربوف صحة  عمؿ عمى تقديـ مجموعة مف الحجج التي يبرىف بيا

 وتمثمت ابرز حجج المعارضيف في: (،متفرنسوفوال

 الحالي .وعدـ مواكبتيا لتطورات العصر تقادـ الّمغة العربية وتحجرىا ػػػػػ  1

الحفاظ عمى استخداـ الّمغة الفرنسية يساعد الجزائر عمى استمرارىا واتصاليا بالتقدـ ػػػػػ  2

 العممي في الخارج.

 خاصة في الدائرة اإلفريقية منيا.خدمة سياسة الجزائر الخارجية ػػػػػ  3

التي يجب أف و  أمة ودولة ليست عربية )ىي دولة افريقية شمالية(كاعتبار الجزائر ػػػػػ  4

 تستفيد أساسا مف الثقافة الفرنسية.

 اعتبار الجزائر دولة متوسطية تضـ مجموعة مف الجنسيات والمغات .ػػػػػ  5

 لمتطبيؽ في الحياة العممية.الّمغة العربية أداة غير صالحة ػػػػػ  6

القروف  ىبؿ إنيا سوؼ تعيد الجزائر إلى غياب ،الّمغة العربية ليست لغة الحضارةػػػ 7

يؤكد موقؼ أصحاب ىذا التيار الرافض  األشرؼجاء بو مصطفى  ولعؿ ما  .1الوسطى

ية الساذجة مف الخطأ أف يتصدر المرء في حكمو عف العاطفة القكم " لعممية التعريب وذلؾ بقولو:

 .2" فيدعي أف الّمغة أقكل مف اإلنساف كبأنيا معصكمة مف التخمؼ الذم يقع فيو

                                                           
، تُشوخ، يشكض انذساعاخ نهىؼذج َاصنٍ يؼىع، انرؼشَة وانمىيُح انؼشتُح فٍ انًغشب انؼشتٍأؼًذ، اَظش: ـ  1

 .071، ص0986انؼشتُح ، 
 .41، ص6117داسانمظثح نهُشش،  انعضائش، ـ يظطفً، األششف، انعضائش األيح وانًعرًغ، 2
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عبد  لبعض المفكريف عمى حجج التيار األوؿ  مف أمثاؿ المفكروفي مقابؿ ذلؾ نجد ردا 

يمكف أف تتحقؽ بكاسطة الّمغة  إف الثقافة الشعبية ال " في ىذا الصدد: حيث يقوؿاهلل شريط 

أف ال أحد يفصؿ  " "  كيضيؼ أيضا :بؿ تتحقؽ بكاسطة لغة الشعب نفسو التي ىي العربية ،األجنبية

عبد المجيد  دكتورنفس السياؽ ال يسيرو  1"عف مضمكنيا الركحي كالحضارم كاالجتماعي اليـك الّمغة

مف المالبسة أف نقذؼ بمغتنا بعيدا عف " مزياف عمى نفس خطى أنصار التعريب إذ يقوؿ:

فنسمييا لغة القركف الكسطى كلغة الشعر  ،أنيا الشيء المنفصؿ عف كياننا كنصب عمييا المعناتك ،كجكدنا

كالعاطفة كأخيرا لغة الرجعية كالرجعييف....كبما أف الّمغة ليست إال جزءا مف إنتاج المجتمعات كنشاطاتيا 

نقكؿ أف التمسؾ بالمغة فعمينا أف نمكـ أنفسنا عف كؿ عجز ُيالحظ في لغتنا...كانو لمف المالبسة أف 

الكطنية أمر عاطفي أكثر مما ىك عقالني كمنيج التغمب عمى مظاىر التخمؼ ال يتطمب إال الفعؿ البارد 

 .2"الصرؼ

 السياسية العكائؽػػ  3

 "البربري مف خالؿ قياـ مراكز األبحاث     الصراع بيف العنصريف العربي و  إذكاء

مازيغية لتمزيؽ الوحدة الثقافة والحضارة األغة و لمّ الجامعية الفرنسية بإصدار مؤلفات عف ا

   .الوطنية

  مدادات بالعنصر البشري الفرنسي تعزيز اإلشعاع الثقافي لفرنسا بتقديـ معونات وا 

 لعرقمة جيود التعريب في الجزائر.مف الخبراء العامميف والفنييف بأغراض ثقافية وتعميمية 

                                                           
 .64، ص0986رؼهُى وانرؼشَة، انعضائش، انًإعغح انىطُُح نهكراب ، َظشَح ؼىل عُاعح انـ ػثذ هللا، ششَظ،  1
 .64، صيشظغ عاتكـ اَظش: ػثذ انًعُذ، يضَاٌ،  2



 الجانب النظري
 

~ 44 ~ 
 

  منشأة ثقافٌة وتعلٌمٌة فرنسٌة  61حو إنشاء مكاتب جامعٌة ثقافٌة لإلدارة بن

 .بالجزائر رغما عنها
  إبراـ اتفاقية لمتعاوف الثقافي والفني بيف الحكومتيف الفرنسية والجزائرية في أفريؿ 

 .1والغرض منيا المحافظة عمى الثقافة الفرنسية ،لخدمة مصالح فرنسا 1966

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .086، صيشظغ عاتكأَظش: أؼًذ، َاصنٍ يؼىع،  ـ 1
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 متطمباتوالفصؿ الثاني : التعريب الجامعي : أىميتو ك 

 الجامعة الجزائرية غداة االستقالؿ  أكال:

لقد ورثت الجزائر في الستينات مف القرف الماضي وضعا مزريا في جميع النواحي   

والتعميـ  ااالىتماـ بالتعميـ عموم وأماـ ىذا األمر اتجيت إلى االقتصادية واالجتماعية،

المنتج لإلطارات القادرة عمى  ىذا القطاع ىو األكثر أىمية بصفتو ألف ،العالي خصوصا

تعبر إال عف ال  الّمغة العربية التي " :لذلؾ قاؿ عمماء الّمغة العربية الكبار ،قيادة التنمية

" ومف ثـ اعتمدت الدولة عمى  ىي لغة عوراء ستظؿ عرضة لمزواؿ ،بعض أحواؿ األمة

نموذجا  1962سياسة التوازف الجيوي في خدمة المصالح العامة، كما وجدت في عاـ 

ري وبخاصة في بمد أجنبي يختمؼ في االنتماء الحضا ،فوقيةالجامعيا يتمثؿ في البنية 

وقد بدأ ىذا االمتداد  االجتماعي عف أصوؿ المجتمع،وفي مستوى التطور االقتصادي و 

لمجامعة الفرنسية واضح جدا إلى درجة أف الدولة الفرنسية كانت إلى غاية الستينات مف 

الجامعة  منحياتعترؼ بكامؿ الحقوؽ لمعظـ الشيادات التي كانت ت القرف الماضي

ورثتيا الجزائر  التي وليذا أجري إصالحا جذريا فوضعت جانبا كؿ األنظمة . 1الجزائرية"

عف فرنسا فأعيدت ىيكمتيا، وبني التعميـ عمى نظاـ الوحدات الفصمية واإلختيارات 

 .2المستمرة"

                                                           
 1

 .66ص ، يشكض انذساعاخ نهىؼذج انؼشتُحنُاخ انىالغ وسؤي انًغرمثم،، ـ آيال لاعًٍ، وآخشوٌ، انعضائش ئشكا
6

ألولاف، انًشكض يُشىساخ وصاسج انشإوٌ انذَُُح واانعضائش، نىد لاعى، َاَد تهماعى، عهغهح أػالو انعضائش، ـ يى

 .449، ص6103، انصمافٍ اإلعاليٍ
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 الجزائرية االنطالقة األولى التي انتيجتيا الدولة( 1967/1969)ويعد المخطط الثالثي 

 اآلونة.األوضاع السائدة في تمؾ  لتغيير

                                                           (1969-1967)فترة الالتعميـ العالي خالؿ ػػ  1

حيث شيدت  ،عميـمثمت ىذه الفترة أساسا لتطبيؽ سياسة التوازف الجيوي وديمقراطية الت

وكانت مف  " بقسنطينةو"جامعة  "جامعة وىراف" :إنشاء مؤسستيف لمتعميـ العالي وىما

 يمي: أىداؼ ىذا المخطط ما

 زيادة عدد الطمبة و المتخرجيف بما يتناسب مع حاجات الوطف مف إطارات مؤىمةػ. 

  مجاالت التكويف التي تحتاجيا التنمية. إلىتوجيو الطمبة 

 وذلؾ بتخصيص الجامعات حسب متطمبات  ،كة قطاع التعميـ العاليال مركزية شب

 التنمية والتوازف الجيوي .

 (1962/1965)ولقد كاف مجموع طالب الجامعة المسجميف في التدرج في العاـ الدراسي 

ارتفاع عدد اليياكؿ المخصصة ليذا القطاع ارتفع ر و ومع التطو  طالبا وطالبة،  2725

ثـ إلى  (1967/ 1966)طالبا وطالبة في السنة الدراسية  7478 عدد الطمبة ليصؿ إلى

في ىياكؿ  أدى إلى تسجيؿ عجز وىو ما (1984-1969)طالبا وطالبة سنة  12243

حيث تنازلت وزارة الدفاع الوطني عف بعض ثكناتيا العسكرية في وىراف  االستقباؿ،

لعالي إصالحا شامال مف وعمى ىذا األساس استوجب إصالح التعميـ ا ،وغيرىا مف المدف
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في إطار  1970حيث تـ إنشاء وزارة التعميـ العالي سنة  حيث اليياكؿ و البرامج التعميمية،

ألف الجامعة قبؿ ىذا التاريخ كانت تحت وصاية وزارة التربية  ،مخطط الرباعي األوؿ

 1الوطنية "

لّمغة العربية كالعمـو وفي ىذا السياؽ شرعت الوزارة في فتح بعض األقساـ العممية با "ػػػ

وذلؾ استجابة لمتعميـ الثانوي الذي أصبح يحتاج إلى  الرياضية و الفيزيائية والكيميائية،

عدد معيف مف الساعات لدراسة  التعريبيةأساتذة معربيف في ىذه المواد كما مست العممية 

سعى أولي ساعة أثناء ثالث سنوات األولى مف الميسانس كم180المغة العربية ال تتجاوز

 .2 نحو بداية تنظيـ تعريب التعميـ العالي العممي وتخطيطو

 1979-1971الفترة  التعميـ العالي خالؿػػ  2

" تميزت ىذه المرحمة بإعادة النظر والتفكير في محتوى نظاـ التعميـ العالي الموروث عف 

في مصير شيدت ىذه الفترة تطورا حاسما  النظاـ الفرنسي و فضال عف تأسيس الوزارة،

في اإلصالح الشامؿ لمتعميـ العالي الذي كاف اليدؼ الرئيسي منو 1971 الجامعة سنة 

قامة جامعة جزائرية أصيمة بشكؿ أوسع في عممية  ،ضماف تكويف اإلطارات كما ونوعا وا 

 التنمية ومف أىـ خصائص ىذا اإلصالح في ىذه المرحمة:

 .إلغاء السنة اإلعدادية في جميع الجامعات 

                                                           
 .   63ال لاعًٍ وآخشوٌ، يشظغ عاتك، صآيـ  1
 .449ص ،يشظغ عاتك ،َأَد تهما عى ،ىد لاعىيىنأَظش:  ـ 2
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 د السنوات الدراسية في بعض التخصصات العميا.تمدي 

 . إلغاء التنظيـ السنوي وتعويضو بالتنظيـ السداسي نصؼ السنوي 

  أجؿ تقييـ المعارؼ ونيؿ تحويؿ المناىج الدراسية إلى نظاـ الوحدات مف

 .1"الشيادات

 بتوفير أربع نقاط أساسية وىي: االىتماـ 

التكنولوجي مف خالؿ تكويف تنمية التوجو العممي و وكذا  الجزأرة، الديمقراطية، التعريب،"-

العممية والتقنية إلنشاء الصناعات الثقيمة  الطالب القادريف عمى استيعاب مجموع األفكار

 .2و استصالح الموارد الطبيعية والوطنية 

فقد ُسنت مف أجمو القوانيف وُصدرت في  ،مقننا التعريب في مرحمة التسعيناتأصبح   

  3"لتشريع وبحكـ القانوف أمرا مقرراوأصبح بحكـ ا ،ت الحكوميةحقو القرارا

 " :والتكنولوجيا ىواري بومديف بالعاصمة  جامعة العموـ إنشاء مراكز جامعية أىميا

 ،جامعة باتنةو  التكنولوجيا بوىراف،جامعة العمـو و و  جامعة عنابة،و  جامعة تممساف،و 

 وجامعة تيزي وزو. جامعة البميدة،و 

  ٌ4جديدة لتغطية النقص عمى مستوى القطاعات االقتصادية. بْ عَ إدخاؿ ش 

  
                                                           

 .63، صيشظغ عاتكآيال لاعًٍ وآخشوٌ،  ـ 1
 .64، صَفظ انًشظغأَظش:  ـ 2

 
3
 .016ص، 0973/0974عُح ،07/08ػذد طانح،ػثذ هللا انشكُثٍ، ذؼشَة انرفكُش أوال، يعهح األ ـ
 .64، صيشظغ عاتكأَظش: آيال لاعًٍ وآخشوٌ،  ـ 4
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 (1998-1981) التعميـ العالي خالؿ الفترةػػ  3

-1980لمخطط الخماسي األوؿ )طويمة المدى مف خالؿ اال ياواصمت الدولة بمخططات

يمي :    أىـ ما ميز ىذه المرحمة ماو ( 1989-1985والمخطط الخماسي الثاني ) (1984

حيث تـ مف خالليا  ،كوسيمة لتسيير التعميـ العالي 1984 شروع الخريطةظيور م -

 تحديد األىداؼ التالية:

جديدة في  بْ عَ ألؼ طالبا مع زيادة فتح شٌ  150الوصوؿ إلى عدد الطمبة في حدود -

 تخصصات العمـو و التكنولوجيا

 آالؼ طالبا. 08وآالؼ  06 بناء منشآت يمكنيا أف تستقبؿ ما بيف  -

أيضا متطمبات و  ،اختصاص نسبي لكؿ جامعة بحسب المنطقة التي توجد فييا خمؽ-

 التنمية لتمؾ المنطقة .

 التحتية والطاقات البشرية. البنىوفعالية التعميـ العالي عمى مستوى  مرد وديةتحسيف  -

 دكتوراه عمـو ،رماجستي وضع ىيكؿ جديد فيما يخص الدراسات في التدرج ليسانس، -

غاية مف ىذا التقسيـ تكويف تقنييف سامييف لسد النقص في سوؽ العمؿ وقد كانت ال

 وتجديد البرامج مف جية أخرى.

      مركزا جامعيا 13 جامعة، 17 ح قطاع التعميـ العالي يحصيأصب 1999ة وبحموؿ سن
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   معيدا ومدرسة 12، وليمعيد وطني لمتعميـ العا 141و عميا لألساتذة، مدارس 06و 

 متخصصة .  

كنتيجة لتدىور األوضاع السياسية واالقتصادية في فترة السبعينات فشمت في ىذه الفترة و 

الحد مف  البيروقراطية المركزية )مشروع ت الوزارية لمنيوض بيذا القطاع و كؿ المبادرا

ومشروع األكاديمية الجيوية( وىجرة أغمب اإلطارات نحو  1989استغالؿ الجامعات 

 .1" شيةيحسيف ظروفيـ المعحثا عف العمؿ وتالخارج ب

 1998التعميـ العالي بعد سنة ػػ  3

بالمياـ المناطة بالجامعة عمى المستوى الداخمي مف ا مف الدولة إطار العولمة ووعي فيػػ 

وعمى المستوى الخارجي مف أجؿ ضماف  ،أجؿ ضماف التطور والتحكـ في العمـ والمعرفة

عمى جميع  ت الثقافية والحركة البشريةالمبادال تطورىا بغية تطوير وجودىا واستمرار

في السياؽ العالمي الخاص بإصالح  2007 رانخرطت الجزائر منذ سبتمب المستويات،

العمؿ عمى المستوى القصير والمستوى الطويؿ المدى  وانطالقا مف أنظمة التعميـ العالي،

يا توجو أنظمة فمـ يعد خاف (2013-2004)تمت برمجة إستراتيجية لتطوير القطاع ما بيف 

ف ثالث أطوار م ميميةتنظيـ نمطي يتخذ شكؿ ىيكمة تع التعميـ العالي في العالـ نحو

ممموسا في مجاؿ تطبيؽ  وليذا عرؼ قطاع التعميـ العالي تقدما ،دكتوراه ،رماست ليسانس،

                                                           
 .66، صَفظ انًشظغـ آيال، لاعًٍ، وآخشوٌ،  1
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 13وفؽ ىذا النظاـ الجديد في تعميميا جامعة ومركزا جامعيا  49نظاـ جديد وبذلؾ يقدـ 

 تكويف. مجاؿ

إف عمى  ،وقد عرفت ىذه الفترة تطورا كميا الفتا في منظومة التعميـ العالي في الجزائر

الذي كاف  المستوى المالي أو البشري أو المادي حيث ارتفع عدد المؤسسات الجامعية،

 62نحو  2009ليبمغ في عاـ  2004جامعة سنة  56إلى  2000جامعة سنة  53 ػػيقدر ب

( 2011)مؤسسة سنة  84مدارس وطنية عميا( ثـ  راكز جامعية،جامعة )جامعات وم

متطمبات الحياة الجديدة   إلىتمكيف النظاـ التعميمي مف االستجابة و  بيدؼ التطوير

استيعاب التطورات العممية و التكيؼ مع المستجدات االجتماعية واالقتصادية والثقافية  و 

1"  التكنولوجيةو 

                                                           
 .67، صَفظ انًشظغ  ـ 1
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  تطمباتو كم التعريب الجامعيثانيا : 

 العممي المستكل عمى متطمباتوػػ  1

إف الكضع :" "مستقبؿ المغة العربية في المغرب األقصى"في مقالو  المشرفييقوؿ ُمحي الّديف 

في ذلؾ تركيز الستقالليا  إذ أال يككف إال بمغة األـ، ىك ،مةأالطبيعي لمتعميـ في كؿ مكاف كبالنسبة لكؿ 

ُيضاؼ إلى ذلؾ أف تعريب التعميـ العالي قبؿ  ،حررة مف كؿ تبعية لمغيرحيث يجعميا م كتجسيد لشخصيتيا،

 إف يسبؽ تعريب التعميـ الثانكم ،الخصكص كاجب كضركرم عمى غيره بمكاده األدبية كالعممية كالتكنكلكجية

 وعمى ىذا األساس وحتى يكوف التعريب شامال ومحققا ألىدافو البد مف توفر 1"كاالبتدائي

 نذكر منيا:التي ممية في عممية التعريب الجامعي و عدة متطمبات ع

 في مجاؿ العمـك ك التكنكلكجيا:أ ػػ 

فعممية  "إف العمـو والفنوف مف األمور الُمشاعة بيف الحضارات واألمـ مثؿ الماء واليواء،

حيث باتت المغة ليا دور  تكامؿ وتبادؿ الخبرات فيما بينيا يحتاج لوسائؿ اتصاؿ متطورة،

ال مناص ألي أمة ترغب بااللتحاؽ بركب  وذلؾ أن قؿ الحضاري التكنولوجي،في الن

ويأتي في مقدمة ىذه  د وسائؿ نقؿ لتمؾ المنجزات الحضارية،عِ الحضارة مف دوف أف تٌ 

أف أمتنا العربية في ىذا العصر مازالت  غير ،الوسائؿ الضرورية إعداد الّمغة القومية

الحضاري الكبير بسبب انعداـ وجود لغة  تعاني مف صعوبات لتحقيؽ ىذا اليدؼ

المتطمبات لالستفادة  أنجعتكنولوجية عربية، ولتجاوز ىذا الوضع الرديء البد مف إتباع 
                                                           

 0973/0974عُح ،07/08ذدػ ، يعهح االطانح،ثم انهغح انؼشتُح تانًغشب االلظً، يغرميؽٍ انذٍَ انًششفٍ ـ 1

 .647ص
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ومف المعمـو أف المفردات الجديدة يمكف أف تدخؿ  مف العمـو و التكنولوجيا لألمـ األخرى،

 التالية: الكيفياتإلى الّمغة العربية بإحدى 

 راديو...الخ       ىو نقؿ كممة أجنبية إلى الّمغة العربية بمفظيا مثؿ كممة سينما،التعريب: و - 

 إلى نفس المعنى أو نقؿ المعنى  الترجمة: ىي إبداؿ كممة أجنبية بكممة عربية تؤدي -

 .1 وسيارة اإلسعاؼ...الخ األسموب مف لغة إلى لغة كترجمة سكة الحديدية،أو 

ف إلى العربية المعمومات الموجودة في كتب غيرىـ وكانوا ىذا وقد كاف األجداد يترجمو "

ثـ في المرحمة اإلنشائية اخرجوا منتجاتيـ بالعربية فأعطوا لمغتنا مكانة  يدرسونيا بالعربية،

   2"رفيعة بيف الّمغات طيمة قروف 

 لـ يوجد لمكممة األعجمية مقابؿ في العربية يشتؽ ليا لفظ عربي  إذايعني و االشتقاؽ: "- 

 مثؿ لفظ سيارة وطائرة و غواصة.

 الرأسماليةال فرو األسيوية و أنحت مف كممتيف كممة واحدة  مثال وىو أف ت: النحت- 

وىو إدخاؿ ألفاظ جديدة إلى الّمغة العربية لـ يكف ليا وجود في الّمغات األخرى  التوليد:- 

العرب يولدوف اف عندما ك ،وقع ذلؾ في العصر الذىبي لمحضارة اإلسالميةوقد  ،مثمما

بالذكر إف عممية التعريب ونقؿ الفنوف  الكحوؿ و الّموغاريتـ و الحديد،ألفاظا مثؿ الجبر و 

                                                           
 .415ص ،يشظغ عاتك تٍ َؼًاٌ، ؼًذ،أَظش:أـ  1
 . يهرمً انفكش اإلعاليٍ وهشاٌ ،  ،َمال ػٍ انذكرىس عؼُذ شُثاٌ أخضش انغضال،، أؼًذ ـ 2
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التي كانت دأب العرب منذ ية ليست بنت ىذا القرف العشريف و والعمـو إلى الّمغة العرب

 حضاراتيـ بحيث كانت الجيود جماعية ومف أمثمة ذلؾ :

تعدتيا إلى أنطاكيا عمى يد ابف إيجي في عيد عمر بف ظيور الفمسفة اإلسكندرية و  -

 عبد العزيز.

  اليونانية وعف الفاشية  إلىالعممية  المعتزلة مف األلفاظ الفمسفية و  تعريب فالسفة - 

 . 1"واسطس وناموس ،يالسريانية مثؿ ىيونو 

 الفنكف    في مجاؿ اآلداب ك ب ػػ 

الفنوف و تختمؼ عنو في اآلداب  ،يا بصفة عامة"إّف عممية التعريب في العمـو و التكنولوج

تجعؿ مف المجاؿ الّمغوي  ،يدوف دوما في العمـو بقوانينياقذلؾ أف رجاؿ التكنولوجيا م

البالغية يو وغيره مف المحسنات الّمفظية و خاصة فيما يتعمؽ باستعماؿ المجاز و التشب

لتتمكف مف التعبير عف تمؾ  البيافألديب تتسـ بالمرونة و الفصاحة و لغة ا أف ومنيا نجد

الفنوف يتطمب معرفة واسعة في ا أف التعريب في اآلداب و المعنويات المختمفة، ولذلؾ وجدن

يتبعو ُأدباؤىا وشعراؤىا مف تشبييات ومجازات وتكويف لأللفاظ كما  ماو الّمغة الُمعرب عنيا 

وليا وأسرارىا يجب أيضا عمى المعرب لألدب أف يكوف متطمعا في الّمغة العربية وأص

وعارفا بما كاف يتبعو العرب في مختمؼ عصورىـ التعبيرية مف طرؽ ووسائؿ لالستخداـ 

كما تتمثؿ مسؤولية رجاؿ  ،ما في ىذه المغة الفصيحة مف ثروة لفظية ومرونة تعبيرية فائقة
                                                           

1
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ية عموما في إنتاج الروائع والمأثورات بالّمغة العرب األدب والفف والفكر واإلبداع المفظي

شبع فضوليـ ويروي ظمأىـ إغنائيـ بيا عمى التفتيش عما يٌ  ليست حاجات القراء العرب و

                                         .1في االستمتاع األدبي والفكري فيما يبدعو األدباء األجانب في لغتيـ القومية 

 في مجاؿ اإلعالـ كالصحافة جػ ػػ 

ي التكنولوجيا و اآلداب تتمثؿ في وضع مصطمحات جديدة "إذا كانت متطمبات التعريب ف

النشر   فإف اإلعالـ بدور ،وتزويد المجامع الّمغوية بيا إلقرارىا ووضع القواميس ليا

خراج تمؾ المصطمحات في الرفوؼ ومخازف المجامع الّمغوية إلى الناس في و  الممارسة وا 

والمطموب مف رجاؿ األعماؿ   ىو حجر األساس في عممية التعريب، ،الحياة العممية

التنسيؽ مع رجاؿ المعاجـ والمجامع الّمغوية ألخذ ما توصؿ إليو ىؤالء  ،الصحافةو 

لما يتوفر عميو رجاؿ اإلعالـ   ،المتخصصوف مف إجماع حوؿ المفردات الّمغوية الجديدة

نجد خير مثاؿ ليذه و  ،الصحافة مف وسائؿ وأجيزة فعالة و خطيرة في مجاؿ االتصاؿو 

الفعالية ىي ما قامت بو الصحافة الجزائرية في السنوات األخيرة مف نشر لأللفاظ المعربة 

 2في مجاؿ الرياضة بكؿ أنواعيا"

عمى استعماؿ  والمسف ،ة اإلعالـ العربي إذ ال تقؿ عف كونو ناشرا ومعودا لإلسماعمَ يِ مٌ "فَ 

عف ضرورة  فضال ،اجتيد في إيجادىا مئات الرجاؿ الفصيحة التي الكممات العربية

                                                           
 .407صظغ، : َفظ انًشـ أَظش 1
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العامة استساغة لدى  أكثر مدادىـ بالمفردات التي تكوفمع رجاؿ المجامع في إالتعاوف 

 . الناس مف

مفردات وصياغتيا في أسموب سيؿ  يمكف أف نتغاضى عف دور الصحافييف في توليد وال

 .1يجتماعإلالمستمر بالواقع ا الحتكاكيـيسترضي الذوؽ العاـ 

 لمستكل المادم ك البشرممتطمباتو عمي ا ػػ 2

 المستكل المادمأ ػػ متطمباتو عمى    

يقتضي جسد الجيود البشرية وتوفير  ،إف العمؿ عمى تقوية الّمغة العربية ونشرىا 

وتشمؿ اإلمكانات المادية لإلنشاءات الالزمة مف معاىد  اإلمكانات البشرية في آف واحد،

الكتب  وكذا دوات والوسائؿ التعميمية المختمفة،األجيزة والمعدات الفنية واأل وكميات وتوفير

 والمراجع والمجالت والصحؼ واألشرطة...الخ

يكوف في طاقة البمد  وليس مف ريب في أف توفير ىذه اإلمكانات يتطمب أمواال قد ال

بوصفو عمال ولكف انطالقا مف أىمية التعريب و المعني أف يخصصيا ليذا المشروع، 

فإف السمطة مطالبة  نمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،يدخؿ في نطاؽ حركة الت

  عمما بأنو عمؿ ،بميزاتيا السنويةفي خططيا التنموية و  هبرصد كؿ ما تستطيع اعتماد
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ال عمى الصعيد  ،عمى البمد أضعافا مضاعفة مردودهاستثماري رابح ومفيد وسيكوف 

 .1"وحده بؿ عمى الصعيد المعنوي كذلؾالمادي 

 لمستكل البشرمتطمباتو عمى اب ػػ م

 ،عمى العناصر البشرية األولى"إف عمؿ التعريب وتقوية الّمغة العربية إنما يعتمد بالدرجة 

 إنماولذا كاف نجاح  ىذا العمؿ  ،ى منيا رسـ الخطة التعميمية والقياـ بتنفيذىاوخَ تَ التي يٌ 

ف بو مف اإليماف باليدؼ  الباحثيف والخبراء وما يتحمو مف  يتوقؼ عمى قدرة ىؤالء الناس

مف عدد وافر  يتوافر أفالبد و كما  اإلخالص في العمؿ، الذيف يضعوف الخطط والبرامج،و 

وحتى يكوف التعريب في الجامعة يسير وفؽ ما ُخطط ، المدرسيف الجامعييف والمشرفيف

ة مف الجيود مف جميع القائميف عمى شؤوف التعميـ العالي بداي تتضافرفالبد أيضا أف  لو،

النخب الفكرية  ؿوك والبحث العممي، وزير التعميـ العاليوالمتمثؿ في  عميو األوؿالمسؤوؿ 

 نجاح سياسة التعريب في الجامعة الجزائرية.إالتي ناضمت مف اجؿ 

يجابيا في إعداد العناصر البشرية لمتكويف و التدريس دورا فعاال و  "ومما ال ريب فيو أف ا 

  . 1إلعداد بدعـ المؤسسات القائمة مثؿ المعاىد وكميات التربيةويتـ ىذا ا ،لمعمؿ الناجح

  كأىميتو  التعريب الجامعي ثالثا: 

   عريب التعميـ والسيما العالي منوإف السعي لتحقيؽ التعريب الشامؿ بما فيو ت  
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ليست بدعة أو ردة بؿ ىو  ،العربية لغة العمـ والتعميـ والحياة بأسرىا المغة كي تكوف  

فالتعريب  إذف يجب أف يكوف، ىو كائف إلى ما إعادة ما ة األمور إلى مسارىا القويـ،إعاد

 ،)الدولة( حتى يتحقؽ عمى كؿ صعيد يجب أف يكوف ىَما مف ىموميا وىدفا مف أىدافيا

 يمي: ما 1عمييا في عممية التعريب الجامعي" تتحصؿومف فوائده التي 

 بالماضي والتطمعوعيو وتراثو وقوميتو واالعتزاز بناء إنساف بناءا سويا سميما بتعميؽ " - 

ويصبح عامال رئيسيا في تنمية بالده في عدة مجاالت سواء كانت  إلى المستقبؿ،

 .2وثقافية واجتماعيةاقتصادية 

 مكشؼ واإلبداع في مختمؼ مجاالت المعرفة والعمـو والفنوف واآلدابل طريؽأنو  - 

 العممي والتكنولوجي.و خاصة في جانبو الثقافي  ياإلنتاج الحضاري العالميساىـ في  - 

فيـ ما يتمقونو مف  مف يتيح لمطمبة الجامعييف عمى اختالؼ مستوياتيـ العممية والثقافية - 

 .معارؼ وعمـو بمختمؼ مستوياىا

 .الرصيد الّمغوي والمعرفي لمطالب يثري - 

 حوث األكاديمية.يساىـ في االرتقاء بالبحث العممي فيما يخص الدراسات والب - 

 .تعزيز التفاعؿ بيف الفاعميف في الجامعة - 

                                                           
 .069ص ،َفظ انًشظغ  ـ 1
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 وغيرىـ مف المنتسبيف إلى الجامعة. واألساتذةأىمية الّمغة العربية لدى الطمبة  إبراز - 

وا أىمية كبيرة لمغة لُ وْ الذيف أَ  ،عمى نيج المفكريف الجزائرييف السابقيف المحافظة والسير - 

 .العربية

 .العربية اإلسالميةي في نفوسيـ روح االنتماء إلى الثقافة بنتب الوطنية،توطيد الوحدة  - 

 صعكبات التعريب الجامعي  رابعا:

الفروع التي أعمف عف تعريبيا  عمى الّمغة الفرنسية في باإلبقاءتحايؿ مسؤولوا الجامعة ػػػػ  1

الفروع األخرى منع الّمغة العربية مف اقتحاـ بعض  اوكذ ،عمـ النفس وعمـ االجتماع مثؿ

 ..الخمثؿ الرياضيات والطب

 1تغمغؿ الّمغة الفرنسية في شتى عمـو التعميـ الجامعي"ػػػػ  2

 عدـ االتفاؽ عمى مصطمح عممي موحد بيف البمداف العربية.ػػػػ  3

 قومية. وطنية و عدـ إيماف بعض اإلطارات العميا بقضية التعريب كقضية ػػػػ 4

يمعب دورا في عرقمة  ر،في مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ كبي أجنبيةوجود إطارات ػػػػ  5

  2"التعريب

 عدـ تعريب إدارة وزارة التعميـ العالي و البحث العممي أدى إلى عرقمة التعريب .ػػػ  6
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بدال مف   ،خاطب طمبتو بمغة األـ البميغةمعدـ وجود األستاذ الجامعي القادر عمى "-7

 العجمية البغيضة.

 والتي غزت سوؽ الكتاب العممي ،اسية المترجمة عف لغات الغرب والشرؽالكتب الدر -8

 .1("معوؽ مقنع)
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 عمـ االجتماع نمكذجا :بالجامعة االجتماعيةالعمـك تعريب  الثالث:الفصؿ 

                                                                         مقاربة تاريخية  :عمـ االجتماع تدريس   أكال:

نيالية إلى و ملقد مر عمـ االجتماع في الجزائر بمراحؿ مختمفة ومتنوعة مف الك

 وتتمثؿ ىذه المراحؿ في: اإليديولوجية، ثـ إلى التيميش واإلقصاء

 نياليةمك المرحمة األكلى: السكسيكلكجيا الك-1

ؿ المرحمة السوسيولوجية الكمونيالية ىي تمؾ الدراسات واألعماؿ التي أجريت خال

االستعمارية في الجزائر والتي عممت عمى دراسة المجتمع الجزائري والتنقيب في بناياتو 

كانيزمات التي تتحكـ في المياالجتماعية والثقافية واالقتصادية وذلؾ محاولة منيا لفيـ 

  ،مينيالية أو لخدمة البحث العمو مالك اإليديولوجيةالبنى االجتماعية والثقافية سواء لخدمة 

إذ عممت السمطات الفرنسية عمى دراسة البناء االجتماعي لمشعب الجزائري والتنقيب عف 

مواطف القوة ومواطف الضعؼ في ىذا البناء عف طريؽ جيش مف العمالء والباحثيف 

وذلؾ بغية تفكيكو ومحو مقوماتو  ،السوسيولوجييف واالنثروبولوجييف والضباط واألكاديمييف

وزرع البدع  ،يقيروزرع األفكار اليدامة بأف الجيش الفرنسي ال الروحية والوطنية 

والخرافات وانتياج سياسة التجييؿ ألف االستعمار الفرنسي كاف يدرؾ أف الشعب الجزائري 

وىذا ما حصؿ حيث قامت السمطات  ،ال يمكف ىزمو إال مف خالؿ ىدـ بنائو االجتماعي

نية والوطنية والثقافية مف عادات وتقاليد الفرنسية بدراسة كؿ المقومات الروحية والدي
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مستمدة مف أصالة الشعب الجزائري الذي كاف متعاونا ومتآزرا ومترابطا بثقافتو وىويتو 

فالعربي والقبائمي والمزابي والترقي كميـ ينتموف  ،وشخصيتو القومية الوطنية دوف إقصاء

القوة في الشعب الجزائري  تحت راية اإلسالـ والعروبة، وفرنسا أدركت أف ىذا ىو موطف

فقامت بتفكيؾ تمؾ الروابط مف خالؿ اإليقاع بيف العروش والقبائؿ حتى يتناحروا فيما 

واألخطر مف ذلؾ ىو  االستعماريةبينيـ وينصرفوا عف عدوىـ ليستمر في سياستو 

محاولتيا محو اليوية اإلسالمية التي تعتبر أقوى عدو لالستعمار ألنو يفرض الجياد ضد 

ألعداء، ولكي تصرؼ الشعب الجزائري عف الجياد قامت باستغالؿ رجؿ يدعي اإلسالـ ا

مف السعودية بإصداره فتوى موجية إلى الشعب الجزائري تحـر محاربة االستعمار الفرنسي 

والجزائرييف ال يممكوف  ،ألنو جيش قوي مجيز بمختمؼ أنواع األسمحة الثقيمة والخفيفة

ذا  والمولى عز وجؿ قد  ،حاربوه سوؼ يمقوف بأيدييـ إلى التيمكةسوى العصي والسيوؼ وا 

وعممت السمطات الفرنسية عمى نشر  كال تمقكا بأيديكـ إلى التيمكة"حـر ذلؾ في كتابو الكريـ "

تمؾ الفتوى في أوساط المجتمع الجزائري وبالتالي نجد أف السياسة السوسيولوجية 

 30استقالؿ الجزائر إلى أكثر مف قرف والكمونيالية قد نجحت إلى حد ما حيث أخرت 

 .سنة

نيالية موجية مو ف كؿ الدراسات السوسيولوجية في الحقبة الكتكغير أنو في الحقيقة لـ 

بؿ منيا مف كانت دراسات سوسيولوجية أكاديمية بحتة قاـ  ،لخدمة مصالح االستعمار فقط

دة في ىذا المجاؿ، ومف بيا مجموعة مف الباحثيف األكاديمييف الذيف قاموا بدراسات جا
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 Jacques"جاؾ بيرؾ"  قاـ بو عالـ االجتماع بيف الدراسات السوسيولوجية الجادة نذكرما

Berque   مؤلؼ وما  43وترؾ ما يزيد عف  1995وتوفي سنة  1910وىو مف مواليد

نيالية إال أنو استطاع أف يقوـ مو مقاؿ ورغـ قيامو بمياـ في اإلدارة الك 200يقارب 

 .  نياليةالكمو عة مع اإليديولوجية بالقطي

 " Masqueray ماسكرام"ومف بيف العمماء الذيف أّصموا لعمـ االجتماع في الجزائر نجد 

( والذي كاف يدير مدرسة اآلداب العميا في 1994-1883الذي عاش في الفترة ما بيف )

بيف تحميؿ  رائدا مف رواد المدرسة االنقسامية التي جمعت ماسكرامالجزائر، وقد كاف 

الميكانيزمات الداخمية والظاىراتية لممجتمعات وعمى العالقات القبمية واعتبرتيا خصوصية 

      تبسيط المعطيات واستخداـ  التحميؿ االنقسامي بحيويتو في ويتميز ىذا ،اجتماعية مغاربية

      مقارناتوال حصائياتإلا عف استعماؿ الضالتخطيطية، ف ة والرموز واألشكاؿالبياني الرسـو

بدراسة مختمؼ القبائؿ والعروش الجزائرية مف عرب وقبائؿ وميزاب  ماسكراملقد قاـ -

 شيريفوذلؾ بالتقرب منيا واإلقامة مع سّكانيا كمنطقة ميزاب التي مكث فييا ألكثر مف 

وىذا ما سمح لو بفيـ طبيعة ىذا  ،باستعماؿ أسموب المخادعة بمبس لباسيـ وتكمـ لغتيـ

المتميز باالنغالؽ، حيث قاـ بجمع مادة عممية ىائمة عف بني ميزاب متمثمة في  المجتمع

الكتب التاريخية والدينية والّتشريعية لميزاب، كما عمؿ عمى تأليب بني ميزاب عمى القبائؿ 

العربية األخرى بحجة أف بني ميزاب ىـ خوارج كما قاؿ ابف خمدوف وذلؾ بغرض إيقاع 

تحالفوا ضد المستعمر ويسيؿ احتالليـ، أما األطروحة التي قاـ بيا العداوة بينيـ حتى ال ي



 الجانب النظري
 

~ 64 ~ 
 

فتعد مف أشير أعمالو وقد بيف فييا أف المجتمع  Formation des cites تحت اسـ

البربري متكوف مف طبقات ترتكز أساسا عمى التضامف كما حممت أسباب التالحـ وقوة 

 ."فرؽ تسدؿ: "المقاومة لالستعمار وأنجع حؿ ىو القاعدة التي تقو 

ومف بيف الباحثيف الذيف اىتموا باألولياء والكرامات وكذلؾ الدراسات المونوغرافية لممدف 

والذي يعد بمثابة مؤرخ  Corneille Trumelet "ككرنيؿ تريمميالجزائرية نجد العقيد "

فريقيا عامة وقد قامة بدراسة حوؿ مدينتي البمي دة السوسيولوجية الكمونيالية بالجزائر وا 

وبوفاريؾ مف خالؿ الطابع العمراني لممدينتيف وطبيعة سكاف المنطقة والقبائؿ التي ينتموف 

  طانية.يإلييا وىذا خدمة لممصالح اإلست

وبيذا دخمت السوسيولوجيا إلى الجزائر عف طريؽ الكمونيالية الفرنسية بغض النظر عما ػػػ 

نسي أو لخدمة الدراسات األكاديمية إذا كانت ىذه الدراسات موجية لخدمة االستعمار الفر 

البحتة، كما تتممذ عمى يد ىؤالء الباحثيف الكمونيالييف عدد كبير مف الطمبة الجزائرييف 

والمغاربة الذيف كانوا يدرسوف عمـ االجتماع ضمف الفمسفة في المعيد الذي تـ إحداثو في 

 ية في الجزائر وشماؿوىـ الذيف تابعوا المسيرة السوسيولوج 1952جامعة الجزائر سنة 

    إفريقيا خاصة بعد االستقالؿ وىذا ما يقودنا إلى التحدث عف المرحمة الثانية مف المراحؿ
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   .1"الحاسمة في التجربة السوسيولوجية في الجزائر التي انطمقت غداة االستقالؿ

 (1971-1963المرحمة الثانية: مسيرة عمـ االجتماع في الجزائر)

 عقبت استقالؿ الجزائر وكاف عمـ االجتماع يدرس بجامعة الجزائر وىي المرحمة التي

عبد الرحمف  ضمف كمية اآلداب والعمـو االجتماعية مف طرؼ مجموعة مف األساتذة منيـ

الديف  د. نكر  بكزيدة، د.فاركؽ عطية، د. عبد الغني مغربي، د.كمكديف شكلي،

اد لعمـ االجتماع في الجزائر ىؤالء الرو  ،حقيقي، د. سيدم بكمديف، د.محفكظ سماتي

 .نيالييفو مويطمؽ عمييـ اسـ الجيؿ األوؿ حيث تتممذوا عمى يد مجموعة مف الباحثيف الك

ومف الصفات التي تميزت بيا ىذه المرحمة مف مسيرة عمـ االجتماع في الجزائر ىو أف 

ـ التعميمي الجامعة الجزائرية كانت تابعة لممدرسة الفرنسية موضوعا ومنيجا، وكاف النظا

الجزائري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجامعة الفرنسية مف حيث البرامج والغايات 

واالستراتيجيات، كما ظؿ التوجو الفرانكفوني لمخطاب السوسيولوجي قائما حتى عاـ 

، وىو توجو كرس ليذا الخطاب كعمـ كتبي يعني بالتنظير، وىو يفتقر لمدراسات 1971

مؿ عمى نقؿ اإلرث السوسيولوجي الفرانكفوني إلى الطمبة، ويصب الميدانية الواقعية، ويع

جؿ اىتماماتو عمى أعماؿ المدرسة الدوركايمية غالبا، ويكاد يقتصر عمى النقؿ دوف 

                                                           
( 0) األول العدد جتماع،اال لعلم أفاق مجلة جدٌدة، نقدٌة قراءة أجل من الكلونٌالٌة السوسٌولوجٌة معتوق، جمال ـ 1

 .6117البلٌدة،
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عالف  التأصيؿ وعمى التحصيؿ دوف التحميؿ، وعمى الرغـ مف انتصار الثورة الجزائرية وا 

ظمت تعالج مسألة  السوسيولوجيافي  إال أف المقررات الفرنسية 1962االستقالؿ عاـ 

عمى أنيا مسألة إنسانية جاءت لخدمة الشعب الجزائري ونقؿ الحضارة مف ر االستعما

  1"الضفة األوروبية إلى ضفة شماؿ إفريقيا 

ومنو نستخمص أف ىذه المرحمة مف مسيرة عمـ االجتماع في الجزائر كانت متأثرة جدا مف 

ة الفرنسية وظمت السوسيولوجيا الكمونيالية تدرس في حيث المناىج والبرامج بالمدرس

الجامعات الجزائرية رغـ االستقالؿ وبدا ذلؾ واضحا في األعماؿ والكتابات التي تمت في 

تمؾ المرحمة مف طرؼ العديد مف السوسيولوجييف الجزائرييف مف الجيؿ األوؿ وحتى 

فرانكفوني الذي طغى عميو الثاني، مف حيث المغة المستعممة )الفرنسية( والخطاب ال

 يد الطابع الدوركايمي، وىذا نظرا لتتممذ العديد مف السوسيولوجييف الجزائرييف عمى

الباحثيف والسوسيولوجييف الفرنسييف، وبالتالي لـ يستطيعوا أف يحدثوا القطيعة مع ذلؾ 

 .االمتداد السوسيولوجي الكمونيالي

 (1984 -1971)لجزائرالمرحمة الثالثة: مسيرة عمـ االجتماع في ا

حيث  عاـوىي المرحمة التي شيدت تحوالت كثيرة في الدولة الجزائرية والمجتمع بشكؿ 

التي مست قطاع ية، واالقتصادية، واالجتماعية، و توالت العديد مف اإلصالحات السياس

                                                           
    6116 ،0ط ،نشر دار بدون الجزائر، هذا، ٌومنا إلى النشأة من: الجزائر فً االجتماع علم معتوق، ،جمال - 1

 .80ص
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التعميـ العالي كباقي القطاعات األخرى، ليذا كانت الممارسة السوسيولوجية التطبيقية في 

الجزائر جد غنية وثرية في ىذه الحقبة وكاف ليا األثر البارز والتدخؿ الفاعؿ في متابعة 

حجـ التغيرات الحاصمة في الجزائر، وكانت الدولة الجزائرية تشعر بأف ذلؾ االختيار ىو 

وىنا تـ رد االعتبار لمسوسيولوجيا الجزائرية مف حيث القرارات  ،1"اختيارىا االستراتيجي

ت المتخذة في حؽ ىذا التخصص، وذلؾ بمحاربة كؿ ما ىو تقميدي مورث واإلجراءا

والعمؿ عمى تحريؾ البحث العممي لدراسة أسباب دفع عجمة النمو االقتصادي والرقي 

 . االجتماعي وىذا ما يختص بو عمـ االجتماع

كذلؾ نجد أف عمـ االجتماع والمنشغميف بو في تمؾ المرحمة قد جندوا لمدفاع عف 

يولوجية االشتراكية، أي إيديولوجية الحزب الحاكـ، وعميو نجد أف عمـ االجتماع في اإليد

ىذه المرحمة قد تحوؿ مف عمـ أكاديمي إلى عمـ إيديولوجي أي تنفيذا لسياسة الحزب 

الحاكـ، وأصبح محتوى الدروس في عمـ االجتماع كمو خطاب إيديولوجي يعمؿ عمى 

ية والتوجو اإلسالمي، كما أف كؿ التخصصات في عمـ تمجيد االشتراكية وتدنيس الرأسمال

االجتماع التي كانت تمارس في تمؾ المرحمة لـ تأتي صدفة أو ألغراض عممية بحتة، بؿ 

جاءت لتساير المشروع االشتراكي الذي تبنتو الدولة الجزائرية، فيكذا نجد مثال تخصص 

ية، ونفس الشيء لعمـ االجتماع عمـ اجتماع الريفي ػ حضري جاء تجاوبا مع الثورة الزراع

                                                           
( 0) األول العدد االجتماع، لعلم أفاق مجلة  والتأوٌل، الممارسة: الجزائر فً السوسٌولوجٌة التجربة عٌادي، ،سعٌد ـ 1

 .046، ص6117البلٌدة،
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الصناعي الذي جاء خدمة لمثورة الصناعية التي أطمقيا النظاـ أنا ذاؾ، وعمى ىذا 

األساس انقسمت الساحة السوسري تقدمي المتشبع باإليديولوجية االشتراكية الماركسية، 

ولوجي وقسـ آخر وقؼ في وجو االشتراكية وأخذوا عف المعسكر الرأسمالي تكوينيـ السوسي

وبالتالي  ،أمواؿوىـ الرجعييف البورجوازييف وأصحاب الممتمكات مف أراضي ورؤوس 

انقسمت الساحة السياسية واالجتماعية وفؽ ىاذيف التوجييف وسار عمـ االجتماع في 

 .اتجاىيف متناقضيف

وفي المقابؿ نجد نسبة ضئيمة مف المنشغميف بعمـ االجتماع الذيف عمموا عمى ممارسة 

ولوجيا بشكؿ عممي محض بالرغـ مف المضايقات والتيميش واإلقصاء الذي السوسي

تعرضوا لو مف طرؼ النظاـ، بؿ العديد منيـ قرر اليجرة، كما أف أعماؿ الطمبة المتعمقة 

بإعداد الرسائؿ الجامعية لمتخرج كالميسانس، دكتوراه، لـ تنجوا مف تمؾ الضغوطات 

ي كانت تدرس كانت تعالج القضايا المشار إلييا والتوجييات القيرية فكؿ المواضيع الت

  .سابقا

 (إلى يكمنا ىذا 1984المرحمة الرابعة: مسيرة عمـ االجتماع في الجزائر)

شكمت ىذه المرحمة منعطفا حاسما بالنسبة لممسيرة السوسيولوجية في الجزائر، فبعدما كاف 

ريا، أصبح مع التوجو الميبرالي ىذا العمـ في المرحمة التي سبقت عمما نقديا إيديولوجيا ثو 

وىذا بالرغـ  السابقةالجديد لمدولة عمما منبوذا، فاقد لكؿ المكاسب التي حققيا في المراحؿ 

مف ضآلتيا، فنجد أف الخطاب الرسمي في ىذه الفترة قد تغير موقفا وعمال اتجاه العمـو 
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نحو العمـو االجتماعية عامة وعمـ االجتماع خاصة، وأصبحت كؿ األنظار متجية 

  . الطبيعية والتكنولوجية، وذلؾ باسـ التنمية والتغيير

كما تميزت ىذه المرحمة مف السيرورة التاريخية لعمـ االجتماع في الجزائر بتغيرات 

 1988أوليا أحداث أكتوبر  ،وتحوالت اجتماعية كبيرة لـ تشيدىا الدولة الجزائرية مف قبؿ

ع مطالبا بالتغيير والديمقراطية رافضا لمواقع حيث خرج الشعب الجزائري إلى الشوار 

غير أف النظاـ السياسي في ذلؾ الوقت قاـ بقمع تمؾ  ،االجتماعي المزري الذي يعيشو

التظاىرات فراح العديد مف األبرياء ضحية العنؼ السياسي وقد كاف ليذا الحدث األثر 

وقد  االقتصاديماعي أو إما عمى المستوى السياسي أو االجت ،البالغ عمى سياسة الدولة

كاف الفرصة مواتية ليظير عمـ االجتماع في ىذه المرحمة الحرجة بالذات ليحمؿ أسباب 

االنتفاضة وانعكاساتيا عمى الصعيد االجتماعي والسياسي، غير أف المنشغميف بيذا العمـ 

ف ىذا لـ يبذلوا جيدا يذكر في الكتابة أو الدراسة عف ىذا الحدث البالغ األىمية رغـ أ

 .الحدث يدخؿ في صميـ انشغاالتيـ، وىذا ما زاد مف انتكاسة عمـ االجتماع في الجزائر

وىو إعالف التعددية الحزبية في  1988أما الحدث الثاني الذي يعد كنتاج ألحداث أكتوبر 

وبيذا اإلعالف شكمت الجزائر منعطفا حاسما في تاريخيا المعاصر، وتوجيت  ،الجزائر

 ديدة رغـ ما وجو ليا مف انتقاداتـ نحو التجربة الديمقراطية الجزائرية الجكؿ أنظار العال

وشيدت الجزائر في ىذا الشأف حركية حزبية وسياسية لـ يشيد ليا مثيؿ وظيرت عمى 

الساحة السياسية أحداث عديدة متتالية ومتشابكة، انعكست بصورة مباشرة عمى الصعيد 
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الشعب الجزائري الذي أصر عمى ضرورة االجتماعي وتشكؿ وعي فكري قومي لدى 

التغيير، غير أنو ولألسؼ الشديد لـ يتـ التطرؽ ليذه األحداث مف طرؼ األخصائييف 

ولـ تنؿ تمؾ األحداث اىتماـ السوسيولوجييف الجزائرييف بالدراسة والتحميؿ  ،االجتماعييف

 .وأضيفت انتكاسة أخرى لمسوسيولوجيا الجزائرية

لمتمثؿ في بما يسمى العشرية السوداء وىي الفترة التي حدث فييا أما الحدث الثالث وا

وظير فييا اإلرىاب الذي أخذ في القتؿ والتدمير وأصبحت الجريمة  ،االنفالت األمني

والعنؼ يمارساف جيارا نيارا، ودمرت كؿ المكاسب التي حققتيا الجزائر المستقمة طيمة 

قطاع التعميـ العالي، وكغيرىـ مف شرائح  وشمت كؿ القطاعات بما في ذلؾ ،سنوات عديدة

المجتمع نجد أف المنشغميف بعمـ االجتماع قد قدموا ثمنا باىظا جراء تمؾ األوضاع األمنية 

 .فمنيـ مف قتؿ ومنيـ مف سجف ومنيـ مف ىاجر الوطف

وبعد سياسة المصالحة الوطنية التي أعمنتيا الدولة الجزائرية عادت المياه إلى مجارييا 

ت كؿ القطاعات تتحرؾ شيئا فشيئا بما في ذلؾ قطاع التعميـ العالي وأنشئت وبدأ

الجامعات واألقطاب والمراكز الجامعية وبدأ تخصص عمـ االجتماع يدرس في كؿ جامعة 

تقريبا، وتضاعؼ أعداد الطمبة واألساتذة المنشغميف بيذا العمـ وأقيمت المئات مف 

النظرية، فالكـ  وزائري سواء الميدانية منيا أالج الدراسات السوسولوجية في المجتمع

موجود، ولكف تبقى مشكمة النوعية، فمعظـ تمؾ الدراسات لـ ترقى إلى المستوى المطموب 
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وذلؾ إما لضعؼ التكويف أو لنقص التمويؿ، وقمة المخابر السوسيولوجية التي تعنى 

 1"بدراسة الظواىر االجتماعية في البالد

   الجتماعتعريب عمـ ا  ثانيا: 

لقد طرح مشروع تعريب العمـو االجتماعية ألوؿ مرة بعد انعقاد المؤتمر العالمي الرابع  

مف خالؿ مشاركة بعض  1974شير مارس  ،والعشروف لعمـ االجتماع بمدينة الجزائر

طارحة عامؿ  ،وبعض األسماء التي تناولت مداخؿ مختمفة في عمـ االجتماع ،الوفود

إلى  لؾ يعودواألثر الكبير في ذ ،ـو االجتماعيةفي االىتماـ بالعمالمغة كعنصر أساسي 

عممي لغوي  لعربية وعادوا محمميف بإرثسوا بالمغة ايف درّ جيؿ الباحثيف الجزائرييف الذ

عمى الرغـ مف قوة بالغتيـ و وميزة ىؤالء  ،القاىرة وبغداد وتونس والرباطف دمشؽ و غزير م

وأثناء النقاشات التي دارت عالنية عند  ،الفرنسيةالمغة تقنوف العربية إال أنيـ كانوا يُ 

وتعميـ المغة  رىتـ طرح مشروع تعريب العمـو االجتماعية مرة أخ 1976التحضير لدستور 

تـ تشكيؿ  1976دة النيائية لدستور ا األساس وبعد االتفاؽ عمى المسوّ وعمى ىذ ،العربية

 ،والبحث العممي العالي مستوى وزارة التعميـ "عمىجنة التعريب لمعمكـ االجتماعيةلُ المجنة "

 ،خطة التعريب التدريجيوقد اعتمدت  ،1978مف  ءااوراحت تشتغؿ بصفة رسمية ابتد

قابؿ فتح وتـ بالم ،ذة عرب لتدريس العمـو االجتماعيةلؾ تـ انتداب أساتذ وعمى اثر

لؾ وبعد ذ ،التدريس المغة العربية فيلمتمكف مف استخداـ  متفرنسيفورشات لتكويف أساتذة 

                                                           
 . 97ـ ظًال، يؼرىق، ػهى اإلظرًاع فٍ انعضائش: يٍ انُشأج ئنً َىيُا هزا، ص 1
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ه الميمة وتـ اإلعالف الرسمي لتطبيؽ تعريب لكثير مف األساتذة الجزائرييف ليذوقع تأىيؿ ا

وكانت التجربة القاعدية األولى  (1981-1980)سيةالعمـو االجتماعية خالؿ السنة الدرا

مع  ،بسنة حيث تمت مراعاة التعريب سنةالجزائر(  -)خروبةمعيد العموـ االجتماعية  في

ألربع وكانت السنوات ا ،لمستوى العاـ لمتمقي خالؿ كؿ سنةتكميؼ نفس المجنة بتقييـ ا

دبيـ تكانت نفس المجنة تنتقي أحسف الطمبة وتنقد ة العرب و ساتذاألولى مفتوحة أماـ األ

غة العربية لمختمؼ فروع صيد القائـ لمتدريس بالمّ نوا الرّ لمتكويف في الجامعات العربية ليكوّ 

 ماتـ تعريب مرحمة  (1985-1984وىكذا ومع نياية السنة الجامعية)مـو االجتماعية الع

 (1987-1986)ا األساس ومع انطالؽ السنة الجامعية وعمى ىذ قبؿ التدرج تعريبا كميا،

)ممحقة  2تـ تحويؿ جزء كبير مف أقساـ العمـو االجتماعية مف خروبة إلى جامعة الجزائر

يف الموجوديف في ست في القطبيف اآلخر كما تكرّ  ،جربةست التّ رّ بوزريعة سابقا( وىناؾ تك

وقد سمح استثنائيا لعمماء اجتماع الفرنسييف الحامميف لمجنسية  ،شرؽ وغرب الجزائر

 كمكديف"شتغاؿ بالمغة الفرنسية عمى غرارااللجزائرية مف البقاء في الجامعة و ا

 "ككلكنا"،"جرماف تيميكفشكلي"،"فاني 

 تعريب عمـ االجتماعأىمية ثالثا: 

ولـ ستشر فيو النخب الجامعية لـ تُ  ،ف تعريب العموـ االجتماعية كاف قرارا سياسيا خالصاإ

األساس  اىذمف وعمى  ،تعريب العمـو االجتماعية في اإلسراع في السمطة مف ودّ  ىتر 

في " مصايؼ محمدب راجع كتا"ف مسألة التعريب ىي مسألة ثورية ت بأوألف السمطة آمن
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وىكذا صارت  "يةكار إيديكلكجي حكؿ المغة العربح"  كعبد اهلل شريط" ، لثكرة كالتعريبا

 ،مختمؼ أقساـ العمـو االجتماعية تشتغؿ بتركيز عمى المصادر العربية دوف األجنبية

ا يمكف أف نشير ىذ، وعمى ية تعميمية إلى خصوصية فكريةفتحوؿ التعريب مف خصوص

 األىمية: شكمت ىذه عض المعالـ الكبرى التيإلى ب

عبر عف االنتشار السياسي لمسمطة السياسية في دوائر العمـو االجتماعية التي أنيا تُ -1

 كانت تطرح تخوفات لدى السمطة.

 أنيا كانت تيدؼ إلى خمؽ التوازف المعرفي بيف مختمؼ تخصصات العمـو التكنولوجية-2

ة التي تـ اإلقرار بتدريسيا بالمغة التي كانت تدرس بالمغة الفرنسية و العمـو االجتماعي 

 العربية.

عادة ربط  ،تعكس لنا عممية ترجمة العمـو االجتماعية إلى المغة العربية -3 وتعميميا وا 

 وقيع عقود بعيدة المدى مع العراؽلؾ تذ، ونجـ عف القومي العربيباإلطار  الجزائر

ابر لتوطيد عالقاتيا وجعمت السمطة الجزائرية مف الجامعة مع ،واليمف سوريا، مصر،

 السياسية.

دراسية وبحثية يقـو بيا مختصوف عرب  وراء عممية التعريب إليجاد بدائؿ السعي مف -4

بدرجة أساسية إلتاحة المجاؿ لمجامعة الجزائرية بتجريب مقاربات جديدة تتوافؽ مع 

 فضاءات الثقافة العربية.



 الجانب النظري
 

~ 74 ~ 
 

   لنشر في الجزائروا الطباعة طنشاب العمـو االجتماعية إلى تدعيـ لقد أدى تعري -5

ية بالمغة االجتماع وليذا السبب تولت بعض المؤسسات الكبرى بنشر نصوص لمعمـو

 الشركة الوطنية لمنشر سناد، شركة ث بقسنطينة،مؤسسة البح: وىي ،العربية

 ديواف المطبوعات الجامعيةو  ،وشركائو النيضة ليودوامكتبة (  و anedواإلشيار)

 توفير الكتاب العربي مترجما أو مؤلفا بالعربية.كميا عممت عمى 

فقد اتخذت السمطة قرارا  ،ارتباط تعريب العمـو االجتماعية بتعريب وسائؿ اإلعالـ -6

ا تـ إنشاء ىيئات تنسيؽ مشتركة لتوظيؼ وليذ ،ا بتعريب أغمب وسائؿ اإلعالـموازي

    .خريجي العمـو االجتماعية في مختمؼ وسائؿ اإلعالـ

  مشروع تعريب التعميـ في الجزائر لتكريسبرامج بدورىا  وزارة التربية الوطنية الؽإط -7

توظؼ خريجي الجامعات مف مختمؼ تخصصات العمـو تستقبؿ و التي  1كانت البيئة رقـ 

 . 1" االجتماعية

وكذا مراعاة لى ذلؾ، ف في العمـو االجتماعية والحاجة إساتذة وباحثيتكويف أ -8

 اجبة في التكويف.  االعتبارات الو 

خذىا بعيف االعتبار في تدريس العمـو االجتماعية ليا عالقة أ الواجبةاالعتبارات  -9

 بالتنمية.

                                                           
يرخظض فٍ ػهى  (،6)انثهُذج ظايؼح ػهٍ نىَُغٍ أعرار انرؼهُى انؼانٍ، ػُادٌ، ،عؼُذ فٍ ؼذَس يغ انثشوفُغىس ـ 1

 17h.نًئ16hانغاػح  ،64/14/6107االظرًاع انًؼشفح، َىو االشٍُُ
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ي والثقافي مع تمكيف دارسي العمـو االجتماعية بالمغة العربية عمى التبادؿ العمم -10

والتنمية البشرية  كما تساىـ في االستجابة لمتطمبات العولمة والمنافسة ،المجتمعات العربية

 .1"واالجتماعية

 

                                                           
-Mohammed Benguerna - http://www.cread.dz/index.php/sciences sociales -en ـ 0
algerie.html.   

http://www.cread.dz/index.php/sciences%20sociales%20-en-algerie.html
http://www.cread.dz/index.php/sciences%20sociales%20-en-algerie.html
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 الفصؿ الرابع:اإلطار الميداني كاإلجراءات العممية

 اإلطار الميداني أكال: 

 المجاؿ المكاني -1

بيا قسـ عمـ  "خركبةتقع كمية العمـو االجتماعية بجامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ "

عات لمدراسة ومدرج لممحاضرات يفوؽ عدد مقاعده أكثر قا 10االجتماع الذي يحتوي عمى

وجناح خاص باإلدارة يحتوي عمى مكتب لرئيس قسـ عمـ االجتماع وأخر مقعد،  360مف 

ومكتب أخر خاص برئيس شعبة العمـو االجتماعية بو أيضا  خاص بالسكرتيرة التابعة لو،

قاعة و  لسحب الورقييوجد مكتب أخر خاص باكما  ،لو ةمكتب خاص بسكرتيرة التابع

 خاصة باالجتماعات بالنسبة لألساتذة .  

 المجاؿ الزماني -2

بطمب تسريح مف نائب عميد الكمية السيد  ،الفعمية لنزولنا إلى ميداف البحثكانت البداية 

)ش.ع ( لمسماح لنا بالقياـ بعممنا الميداني و المتمثؿ في إجراء عدة مقابالت مع أساتذة 

وبعد قبوؿ طمبنا باشرنا عممنا في اليـو الموالي بتقربنا إلى  ماع،وطمبة قسـ عمـ االجت

وذلؾ بطرح  ،ارؼ بيننا وبيف أساتذتنا وطمبتناميداف بحثنا ومحاولة خمؽ عالقة تع

وبعدىا قمنا بتقديـ محتوى دليؿ المقابمة الذي ، حيث المسنا  قبوال منيـ ا عمييـ،موضوعن

 سوؼ نقوـ بإجرائو معيـ.
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ما  الرسمي لبداية إجراءنا لممقابالت كاف مع الطمبة وذلؾ مف الفترة الممتدة إّف التاريخ-

وفي خضـ إجراءنا ليذه المقابالت راعينا عدة  09/04/2017إلى  05/03/2017بيف 

جوانب منيا المكاف والوقت مع مراعاة الظروؼ المناسبة لمطمبة والمتعمقة بدراستيـ وأياـ 

وقد أجريت ىذه المقابالت في عدة  ،اليـ بإعداد مذكراتيـة وكذا انشغحضورىـ إلى الجامع

أمكنة منيا ما كاف في المكتبة الخاصة بالعمـو االجتماعية ومنيا ما كاف في قاعات 

 الدراسة ومنيا ما كاف أيضا في الفضاء المخصص لتجمع طمبة عمـ االجتماع.

دقيقة إلى ساعة  40مابيف ما يتعمؽ بمدة إجراءنا لممقابالت فكانت تتراوح مدتيا أّما في

وأما بخصوص األساتذة فقد امتدت فترة  ىذه الجوانب خاصة بالطمبة، عمى األكثر،

وكاف المكاف األكثر  27/04/2017إلى غاية  10/04/2017إجراءنا لممقابالت ما بيف 

واحدة  كانت  ،مقابمتيف إضافة إلى ذلؾ إجراء ،إجراءا لممقابالت معيـ ىو قاعة األساتذة

الخمدكنية البحث في بمخبر المكتب الخاص بالتكويف ما بعد التدرج  والثانية   في

 ".المؤسسات العمرانية ك السمطةك  الجديدة 

 المجاؿ البشرم: "العينة"-3

و وتعبر يعد اختيار العينة إحدى العناصر الجوىرية في البناء األساسي لمبحث وفي نجاح

لمتغمب عمى  اإلحصائية، ابتكرتية ومبرراتيا المنطق العينة بمثابة وسيمة ليا، أسسيا

 صعوبة دراسة جميور البحث كمو
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وتتكوف العينة مف مفردات أو وحدات تؤخذ مف مجتمع البحث وتحدد وحدة العينة 

تار منيا ما نراه مناسبا والنتقاء العينة ىناؾ عدة طرؽ نخ المناسبة حسب أىداؼ البحث،

ي قمنا بيا فاف عينتنا متكونة مف طمبة سنة ثانية ما ما يتعمؽ بالدراسة التفي ،1"لمدراسة

بحيث بمغ عدد الطمبة  ،حضري وتربوي باإلضافة إلى أساتذةستر عمـ االجتماع 

سنة أما عدد األساتذة  33الى 22طالبا وطالبة تتراوح أعمارىـ مابيف  18المبحوثيف 

ح أعمارىـ مابيف أستاذ مبحوث بتخصصات مختمفة تتراو  13 المبحوثيف فقد بمغ عددىـ

 سنة . 58سنة إلى  34

وقمنا بإحصاء عدد الطمبة واألساتذة  ،عشوائية قصديوتـ اختيار العينة بطريقة - 

طمبة ذكور مف تخصص  05 طمبة إناث و 06 ، حيث أخذناعمـ االجتماعالمنتسبيف لقسـ 

ة ونجد أف أغمبية الطمب ،طمبة ذكور مف تخصص تربوي 03 إناث وطمبة  04 حضري و

ينحدروف مف مناطؽ ريفية ذات األسر المحافظة عمى مقومات الثقافة العربية اإلسالمية 

مف الجنسيف، في حيف نجد أف البا ط 13 تعمؽ بالمغة، حيث تقدر نسبتيـ بػػ وخاصة فيما ي

  طمبة، آتيف مف أسر يقطنوف بمناطؽ حضرية، ذات التأثر  05ػػ البقية والمقدر عددىـ ب

 معات األخرى وخاصة الغربية منيا.المجتب الثقافي

أساتذة ذكور بطريقة قصدية عشوائية  08أساتذة إناث و 05أما بالنسبة لألساتذة فقد أخدنا 

أساتذة في غالبيتيـ  08 أيضا، ىـ بدورىـ يتوزعوف عمى مناطؽ حضرية والبالغ عددىـ 
                                                           

   6انًؼشفح انعايؼُح ، ط ، يظش، داسـ ػهٍ ػثذ انشصاق، ظثهٍ، ذظًُى انثؽس اإلظرًاػٍ، األعظ واإلعرشاذُعُاخ 1

 .096، ص6115
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موزعيف حسب أساتذة  05منحدريف مف أسر محافظة، وعمى مناطؽ ريفية والبالغ عددىـ 

 وثقافة مجتمعيا العربي اإلسالمي.ذات األسر التقميدية المتمسكة بأعراؼ  الجنسيف،

"أنو يتـ االختيار عمى أساس إعطاء فرص لعينة العشوائية حسب عمار بوحوش وٌتعرؼ ا

فإذا كاف أفراد العينة مرقميف عمى قصاصات  ،لكؿ فرد مف أفراد المجتمع األصميمتكافئة 

نتقاء األرقاـ يتـ بطريقة عشوائية إلى أف يتـ انتقاء العدد المطموب وكؿ ما زاد مف الورؽ فا

 .1عمى ذلؾ يمغى ويستعمؿ ىذا األسموب في عممية القرعة"

  ثانيا: اإلجراءات العممية

التعريب كلغة تدريس العمكـ االجتماعية :  "بػػالمعنونة  دراستنا بإنجاز قيامنابداية  عند-

 وعممية  لإلحاطة بموضوع دراستنا قمنا بعدة إجراءات منيجية  "ذجاعمـ االجتماع نمك 

األرضية  ىيئنا وقبؿ الشروع في بحثنا ،منو المتوخاة األىداؼمف أجؿ التوصؿ إلى 

المتواجد بجامعة عبد و نزولنا لميداف بحثنا، في بادئ األمر، حيث كاف ب النجازه، المناسبة

ىذا  وقد صاحب بقسـ عمـ االجتماع تحديدا"اعية كمية العمكـ االجتمباديس " الحميد بف

التي عمى إثرىا اخترنا و ، بموضوع دراستنا مباشرة ليا عالقةعدة مالحظات  إجراء النزوؿ

جتماع بتخصصيو "الحضري االعمـ ماستر  سنة ثانيةالمتمثمة في طمبة و  عينة البحث

 استخدمنا لمدراسة الميدانيةبداية الفعمية وعند ال ،والتربوي"  وكذلؾ بعض أساتذة التخصص

 لمنيج الذي اتبعناه في ىذا البحثأما فيما يخص ا،  المقابمة تقنية المالحظة جانبإلى 
                                                           

  ػاخ انعايؼُحدَىاٌ انًطثىتٍ ػكُى انعضائش، ػًاس، تىؼىػ، يُاهط انثؽس انؼهًٍ وطشق ئػذاد انثؽس ،  ـ 1

 .54، ص0995
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والمنيج المقارف المذاف يتناسباف مع ىذه  في المنيجيف الوصفي التحميمي، تمثؿقد ف

قبؿ الشروع و ، ولمتذكير فإننا في إطار مقاربة تاريخيةعالجنا ىذا الموضوع  وقدالدراسة، 

ة احدىما خاص بالطمب مقابمة عداد دليؿجراء ىذه المقابالت مع المبحوثيف، قمنا بإفي إ

مرتبة مجموعة مف األسئمة  ندرج تحتياتمحاور  تضمفوالذي يخر خاص باألساتذة، واأل

 بغرضوذلؾ  قمنا بطرح  ىذه األسئمة عمى عينة بحثنا، وبعدىا ،اومنيجي امنطقي ترتيبا

   .والوصوؿ في األخير إلى استنتاجات تحميميا ومف ثـ ى البيانات والمعطيات الحصوؿ عم
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 عرض المعطيات كمعالجتيا الفصؿ الخامس:

 : لغة التدريس حسب الطمبةأكال 

 ةالجامعي ةسادر العالقة مع المغة قبؿ ال ػػػ 1

المنطقي في طرح  عند بداية إجراءنا لممقابالت مع الطمبة المبحوثيف تقيدنا بالترتيب- 

األسئمة الموجودة أساسا في دليؿ المقابمة وقد ارتبطت األجوبة الخاصة بالسؤاؿ األوؿ 

والمتمثؿ في إذ سبؽ لمطمبة أف تمقوا تعميما بالمدارس القرآنية قبؿ االلتحاؽ بالمرحمة 

األـ   االبتدائية أو لـ يسبؽ ليـ ذلؾ والتي مف خالليا يتبيف لنا مدى تعمؽ الطمبة بالمغة

" ال"نعـ" ومف كانت إجابتو بػ"بيف مف أجاب بػحيث شيدت األجوبة تساويا في النسب، 

  " نعـ"بيف الذيف أجابوا بػ ( لكؿ حالة، ورغـ ىذا التوافؽ لدى الطمبة سواءا9/18بنسبة )

"ال"، فإف ىذا التوافؽ لـ نجده عند تبريرىـ لمدوافع واألسباب التي أدت ػبيف ممف أجابوا بأو 

بيـ إلى االلتحاؽ بالمدرسة القرآنية مف عدمو، ففي الحاالت التي لـ يتمقى فييا الطمبة 

تعميما في المدرسة القرآنية نجد البعض يؤكد أف ضيؽ الوقت ىو السبب الرئيسي في عدـ 

( بينما آخروف فسروا األمر لكوف أنو في 15)المقابمة رقـ االلتحاؽ بيا وىذا ما جاء في 

يقيموف بيا ال توجد مدارس قرآنية واف وجدت فيي بعيدة جدا وىذا ما صرح المنطقة التي 

  "(" ال لـ أتمقى تعميما بسبب عدـ وجود مدرسة قرآنية12بو احد المبحوثيف في المقابمة رقـ)

أخر يقوؿ" توجد لكف بعيدة عف البيت كثيرا وأنا كنت أخاؼ في الطريؽ" في حيف يرجع  و
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ف البنت ال تمتحؽ بالمدرسة القرآنية بؿ الذكور فقط وىذه البعض خاصة اإلناث منيـ أ

ماخصنيش وما ال تقوؿ"  (2في المقابمة رقـ) ( وأخرى4اإلجابة تضمنتيا المقابمة رقـ)

عندي حاجة بيا " كما أف الذيف سبؽ ليـ تمقي تعميما بالمدرسة القرآنية ىـ بدورىـ كانت 

فظ القرآف الكريـ وكذلؾ اكتساب بعض مف ليـ دوافعا لذلؾ والتي مف بينيا رغبتيـ في ح

بالتالي ال مفردات المغة العربية الفصحى حتى تكوف عونا ليـ عند الدخوؿ المدرسي و 

 ، وبعد استطرادنا في أجوبة المبحوثيف توصمنا إلى:يجدوف عائقا في فيميا

تمعب  أف األسرة تمثؿ عامال رئيسيا في التحاؽ األبناء مف عدمو، فالعائمة المحافظة -

دورا كبير في دفع أبنائيا إلى المدارس القرآنية وعيا منيا بأىمية ما يتمقوه مف فصاحة في 

تعوداف عمييـ بالفائدة في باقي مشوارىـ الدراسي والحياتي إذ مما المغة وكذا حفظ القراف  

ممكة  ة الحفظ+جكدة المحفكظ=كثر ) في قاعدتو العممية ابف خمدكف  المفكر العربي يقوؿ

 ناىيؾ عف الرمزية الكبيرة  التي ترمز ليا المدرسة القرآنية بصفتنا مجتمع عربي (غكيةل

في المقابؿ إذا لـ تكف األسرة ممتزمة بشدة بالقيـ اإلسالمية ستكوف ال محالة و   ،اسالمي

اقؿ وعيا بأىمية المدرسة القرآنية مما يعود بالسمب عمى أبناءىا في اكتساب أبجديات 

ة الفصحى وكذلؾ تعمـ حفظ السور القرآنية منذ الصغر لعدـ التحاقيـ بيا المغة العربي

 وبالتالي يكوف تكوينيـ القاعدي ضعيفا وغير مبني عمى قاعدة صمبة.

غة التدريس في تساعدنا عمى معرفة ل إف معرفة المغة المنتشرة بكثرة في الوسط األسري -

في السؤاؿ المتعمؽ بالمغة األكثر تداوال جاءت أجوبة الطمبة المبحوثيف  إذعمـ االجتماع ، 
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داخؿ األسرة متقاربة نسبيا، حيث سجمت  المغة العامية حضورا قويا  كمغة غالبة عمى 

( وبدرجة اقؿ تتقاسـ العامية مع المغة العربية 11/18) الحديث في األسرة وتقدر  نسبتيا بػػ

     ىذه األجوبة الحظنا أف:  بعد اإلستطراد في حاالت، و 06 ػالفصحى الحديث األسري ب

الحاالت التي يكوف فييا الحديث  بالعامية فقط ، فيذا نابع مف تغمغميا بقوة في الوسط  -

االجتماعي الذي يتكوف أساسا مف ىذه األسر وذلؾ نتيجة سيولة نطقيا وعدـ إخضاعيا 

رسة بالمدإضافة لعدـ التحاؽ بعض أفرادىا  ،قواعد نحوية وبالغية وصرفية خاصةل

خاصة الوالديف الذيف ىـ في معظـ األحياف نجدىـ أمييف وىذا  يعد السبب الرئيسي لعدـ 

في  ، وما يدعـ ىذا القوؿ تصريح احد المبحوثيفدث بالمغة العربية وحتى الفرنسيةالتح

 الف األـ أمية"   ة الحديث داخؿ األسرة ىي العاميةلغ الذي يقوؿ فيو "و   (12) المقابمة

المغة العربية الفصحى إلى جانب العامية مرتبطة بالمستوى التعميمي ألفراد  أف تواجد -

األسرة إذ نجد أف معظـ األسر الجزائرية تتضمف جيميف، جيؿ أوؿ عاش مرحمة غداة 

االستقالؿ والذيف لـ يمتحقوا بالمدرسة اطالقا وىـ ال يعرفوف المغة العربية الفصحى جيدا 

مؾ الفترة بسبب قمة المدارس وحتى إف كانت موجودة فيي نتيجة الجيؿ الذي عاشوه في ت

تدرس بالمغة الفرنسية باإلضافة إلى ندرة المعمميف الذيف يدرسوف بالمغة العربية وجيؿ ثاني 

 ( 17) حديث سبؽ لو االلتحاؽ بيا ولديو القدرة عمى التحدث بيا وىذا تؤكده المقابمة رقـ

 .لعربية الفصحى كوف لنا القدرة عمى ذلؾ "نحف في األسرة نتحدث العامية وكذلؾ ا"
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ىي حالة ية مع العامية في الوسط األسري و وال تخمو األجوبة أيضا مف تواجد المغة الفرنس

مي، والفرنسية لممتعمميف" لأل (" العامية3) وحيدة استثنائية إذ يقوؿ صاحب المقابمة رقـ

امية وىـ الغير متعمميف الذيف لـ إشارة منو عمى أف أسرتو تضـ أفرادا يتحدثوف المغة الع

يسبؽ ليـ تمقي تعميما في المدرسة ال في المغة العربية وال في المغة الفرنسية وأفرادا آخريف 

ذات مستوى تعميمي معيف وربما متخصصيف في المغة الفرنسية وليذا اعتادوا عمى 

إلى أف الوالديف  التحدث بيا  حتى ولو كاف المكاف األسرة وليست المدرسة، أو يفسر ذلؾ

 متفرنسيف. 

ىذا فيما يخص المغة المتداولة داخؿ األسرة، أما ماىية المغة في التعميـ الرسمي   -  

والتي ليا عالقة وثيقة بالمغة المستخدمة في عمـ االجتماع، فإف األجوبة عرفت توافقا 

رحمة االبتدائية،  ففي كبيرا بيف الطمبة المبحوثيف فيما يتعمؽ بالمغة التي ُدرسوا بيا في الم

معظميـ تمقوا تعميميـ االبتدائي بالمغة العربية الفصحى وحدىا إال في حاالت ثالث 

شيء طبيعي أف ُيدرس المعمـ التالميذ مـ بالمغة العامية إلى جانبيا، و استعاف فييا المع

بية العر و عربي يعتز بمغتو التي تعكس ثقافتبالمغة العربية دوف غيرىا لكوننا مجتمع 

حيث أف الدولة الجزائرية كانت سباقة في انتياج سياسة التعريب خاصة في  واإلسالمية،

في إحدى  محي الديف المشرفي الطور اإلبتدائي، وفي ىذا السياؽ يقوؿ المفكر العربي 

افة " فبالنسبة لمتعميـ االبتدائي ال يعقؿ أف يحمؿ األطفاؿ عمى تعمـ لغة أجنبية باإلضكتاباتو العممية  

إلى لغتيـ األصمية، خاصة في سف مبكرة مف حياتيـ لما يترتب عف ذلؾ مف تحريؼ لشخصيتيـ، بؿ 
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حمميـ عمى تعمـ لغتيـ األصمية كحدىا في ىذه المرحمة مف حياتيـ، كما يعيف عمى إبراز شخصيتيـ 

  (10) احد المبحوثيف في المقابمة رقـ يدعـ ىذا القوؿو  1"كالمحافظة عمى كيانيـ الركحي

 العربية لغة راقية وأنا راض عمى التعمـ بيا، والمعمـ يضرب التالميذ ألجؿ مصالحيـ" "

أف تأصيؿ "  : بعدة توصيات ولعؿ أىميا المؤتمر الثاني الذم عقد بالجزائركما خرج  

ية لغة التعميـ كانتشار المعارؼ بيف األمـ ال يككف إال بمغة األمة لذلؾ يجب أف نبدأ باستخداـ المغة العرب

 لمتدريس"

  لتبسيط الفيـ حتى يتـ  العامية  استخداـ يمجأ المعمـ إلى في بعض األحيافأما  -

متالميذ الضعفاء في المغة العربية الفصحى، وقد ل بالنسبة خاصة جيدا الدرس ستيعابإ

أكثر بالمواد العممية و ذلؾ لضعؼ المستوى المغوي لبعض المعمميف في  عاميةاقترنت ال

ر عف بعض األشكاؿ اليندسية أو المسائؿ الرياضية كما يقوؿ احدىـ في المقابمة التعبي

(  " العربية الفصحى، لكف األستاذ يتحدث بالعامية بسبب عدـ تمكنو جيدا مف 13رقـ)

 المغة العربية مستخدما عبارة:وحنا كنا منعرفوش".

 ـ في المرحمة المتوسطةبيا تعميميبينما المغة التي سبؽ أف تمقى الطمبة المبحوثيف  - 

حاالت مف  08 ػفإنيا عرفت تفاوتا بارزا، إذ تصدرت المغة العربية الفصحى ىذه األجوبة ب

تـ االستعانة فييا بالمغة الفرنسية   (04/18مبحوثا، تمييا نسبة اقؿ ال تتجاوز) 18مجموع 

ة إلى االعتماد إلى جانب المغة العربية أثناء تمقي تكوينيـ بالتعميـ المتوسط ، باإلضاف

عمى المغة االنجميزية إلى جانب المغة الفرنسية والمغة العربية في حاالت ثالث ، كما 
                                                           

 .646، صيشظغ عاتكيؽٍ انذٍَ، انًششفٍ،  ـ 1
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أيضا بعض األساتذة المغة العامية إضافة إلى المغة العربية الفصحى في حالتيف، استعمؿ 

وحالة واحدة تمقى الطمبة فييا تعميميـ  بالمغة العامية فقط. وقد استطعنا بفضؿ ىذه 

 لنتائج مف استنتاج عدد مف النقاط ومنيا:ا

ارتباط األجوبة التي ٌيدرس فييا األساتذة بالمغة العربية وحدىا بالمواد األدبية وكذلؾ  -

( " المغة 12) العمـو الشرعية أكثر مف المواد العممية إذ يصرح أحدىـ في المقابمة رقـ

واد األدبية واإلسالمية " ويعود العربية الفصحى ىي المغة الغالبة في التدريس خاصة الم

ذلؾ إلى طبيعة ىذه المواد المدرسة التي ال يمكف أف تدرس إال بالمغة العربية الفصحى 

وىي مف الركائز األساسية التي ال جداؿ فييا، فيي ببساطة لغة القرآف والديف اإلسالمي 

عرفيا خطير ليؤالء وأي محاولة لعدـ التدريس بيا سيكمؼ ذلؾ فراغا روحيا ولغويا وأيضا م

 التالميذ واألجياؿ الصاعدة عامة. 

اقتراف المغة الفرنسية وحتى المغة العامية بالمواد العممية خاصة الفيزياء والرياضيات  -

قائال "مثال الرياضيات كنا نتمقى تعميمنا  (18حيث يقوؿ احد المبحوثيف في المقابمة رقـ )

( " في بعض 15) دسة " ويقوؿ أخر، المقابمة رقـبالفرنسية خاصة القوانيف الجبرية والين

 المواد العممية يدرس األستاذ بالدارجة "

ة كؿ ويعود ىذا التعدد المغوي في التدريس إلى طبيعة  كؿ مادة وأيضا حسب كفاء -

تصؿ  تفضيؿ لغة عمى حساب أخرى حتى  األساتذةتفرض عمى  ف مف المواد ماأل أستاذ،

في الذىف مثال حصة المغة  ةراسخ بشكؿ مبسط وبالتالي تبقىالمعمومات إلى التالميذ 
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العربية أو التربية اإلسالمية إذا لـ تدرس بالمغة العربية الفصحى فال جدوى منيا ونفس 

األمر مع باقي المواد ومف األساتذة مف يمجأ إلى لغة دوف أخرى لضعؼ أو عدـ قدرتو 

ره إلى استخداـ لغة مغايرة عف المغة التي عمى  تبميغ الفكرة بالطريقة المناسبة مما يضط

 مف يفترض أف يدرس بيا .

أما فيما  يخص المغة التي سبؽ وأف تمقوا بيا دراستيـ في المرحمة الثانوية، فإف و - 

ى ليا حضور مطمؽ في األجوبة جاءت متفاوتة، ويمكف القوؿ بأف المغة العربية الفصح

يس بالمغة الفصحى وحدىا دوف االستعانة ، حيث أنو في حيف يتـ التدر أغمب الحاالت

مبحوثا، فإنو ال يدرس بالمغة  18 حاالت مف مجموع 06 بالعامية والمغات األجنبية في 

العامية  وحدىا وال بالفرنسية وحدىا إال في حالة واحدة وىي حالة شبيية بحالة أخرى يتـ 

إلى جانب المغة  سبانية (فييا التدريس بأكثر مف لغة أجنبية )الفرنسية+االنجميزية+اإل

العربية، ويمكف مف خالؿ استطراد بعض أجوبة المبحوثيف في األجوبة ، مالحظة أمريف 

 ىما:

أف الحاالت التي يتـ فييا التدريس بالمغة العامية ىي الحاالت التي تكوف فييا المواد  - 

د المبحوثيف: "يتـ المدرسة عممية، فال ينطبؽ ذلؾ عمى المواد األدبية والدينية : يقوؿ أح

التدريس بالمغة العربية الفصحى أما في التخصصات العممية فغالبا ما تستخدـ المغة 

 لتدريس بالعامية والمغة العربية العامية " ويقوؿ أخر سبقت لو الدراسة بقسـ عممي "يتـ ا

 ما عدا العمـو الشرعية ، فإنيا تدرس بالعربية "
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س بالمغة الفرنسية، وىي الحاالت التي تكوف فييا المواد الحاالت التي يتـ فييا التدري - 

المدرسة مواد عممية، أو يكوف األمر متعمقا بالمغات األجنبية ، وال ينطبؽ األمر ىنا أيضا 

ال عمى المواد الدينية وال األدبية وال العمـو اإلنسانية، يقوؿ احد المبحوثيف: "في الماضي 

، خالفا لما ىو عميو الحاؿ اليـو فإف الرياضيات ،كاف كؿ شيء يدرس بالمغة العربية

 تدرس بالفرنسية وبيذه المغة فإننا ال نفيـ شيئا ".

 ف إلى المغة العامية أو الفرنسيةوبالرغـ مف أف بعض األساتذة في المرحمة الثانوية، يمجئو 

 إال أف المغة العامية ليا األسبقية عمى الفرنسية.

وىي   (02/18بالعربية، إلى الفرنسية واالنجميزية فيمثموف )أما الذيف يمجئوف وىـ يدرسوف 

أعمى نسبة مف الذيف يدرسوف بالفرنسية وحدىا والعامية وحدىا، والذيف ىـ محصوروف في 

 المواد العممية وفي المغات األجنبية.

وال تخمو تصريحات المبحوثيف مف بعض التعاليؽ التي تفيد االستيزاء مثؿ ذلؾ التصريح 

عبارة نحب المغات  ضيؼ إلى جوابو، بأف التدريس يتـ بالمغتيف العربية والفرنسية،الذي ي

 وىو أمر يحتمؿ أكثر مف تأويؿ. فجر بالضحؾ)الحاجة في نفس يعقوب(ثـ ين ،األجنبية

، مثؿ قوؿ احد المبحوثيف "أدرس عتزاز بالمغة العربية منذ الصغروىناؾ أيضا ما يفيد اال

يريد بذلؾ أنو يجد راحتو في تمقي تعميمو بمغتو األـ التي  أت بيا "ية ألني نشبالمغة العرب

 تعود عمييا منذ الصغر في األسرة والمجتمع.
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 العالقة مع المغة في الجامعة-2

دراستيـ، لكف ىذه المرة في التعميـ  ونبقى أيضا في ماىية المغة التي تمقى بيا الطمبةػ 

وثيف جاءت متباينة نوعا ما، حيث جاءت المغة العالي )الجامعة( إذ نجد أف أجوبة المبح

العربية الفصحى في اغمب الحاالت كمغة أولى في التدريس بقسـ عمـ االجتماع  بالرغـ 

 (06/18)د الحاالت فكانت النسبة األولى  مف مشاركة الفرنسية ليا تقريبا في نفس عد

( يدرس فييا 03/18 ) ػ( عمى التوالي، كما توجد أيضا نسبة تقدر ب05/18ثانية )وال

األساتذة بالمغة العامية إلى جانب المغة العربية الفصحى والفرنسية ونسبة ضئيمة جدا تقدر 

 ( يكوف التدريس بالمغة العربية والعامية فقط.2/18) ػب

األجوبة أيضا مف وجود حالة واحدة كاف التدريس فييا بالمغة الفرنسية فقط وىي  اولـ تخمو 

  الفرنسيةصحى أو انة بالعربية الفرس بيا بالمغة العامية دوف االستعحالة شبيية بأخرى دٌ 

 وعمى ضوء ىذه اإلحصائيات أمكننا مالحظة عدة أمور أىميا :

في  أف معظـ الحاالت التي درست فييا  بالمغة العربية الفصحى  لقيت قبوال وارتياحا -

غة العربية ألني نشأت لم(" ا5المقابمة رقـ) في الطمبة، إذ جاء عمى لساف أحدىـ نفوس

وىذا االعتزاز بالمغة العربية ىو  "ونادرا والمغات األجنبية قريتيـ ولكف سطحيا ،وتربيت بيا

في مقالو المعنوف  رابح تركي الدكتكرإذ يقوؿ  ،ليد اليـو بؿ موجود منذ قروف خمتليس و 

وال  1" الحضارة اإلسالميةالعربية ىي لغة القراف ، كلغة الديف ك ( " عالقة العامية بالفصحى) ػب

                                                           
 .70ص، 0975، عُح  65يعهح األطانح، ػذد ، ػاللح انؼايُح تانفظؽًـ ساتػ، ذشكٍ،  1
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يخفى عمى أحد أيضا أف الدولة قد انتيجت سياسة تعريب العمـو اإلجتماعية في 

بالمغة العربية  سيا في تدريس بعض األساتذة لعمـ  االجتماع الثمانينات وىذا يعد سببا رئي

جع إلى فقط، أما بالنسبة لتدريس بعض األساتذة بالمغة الفرنسية والمغة العربية فذلؾ ير 

كوف بعضيـ تمقى تكوينو بالمغة الفرنسية مما يعني عدـ تمكنو مف المغة العربية بالشكؿ 

المطموب وىذا ما يحتـ عميو أف ٌيزاوج بينيما مع مراعاة الفروؽ الفردية لمطمبة أثناء 

التدريس وىناؾ أيضا مف َتكوف بالمغة العربية لكنو غير متمكف منيا جيدا أو ينجذب أكثر 

الفرنسية وبالتالي يجد نفسو مضطرا لتدريس بيا، كما أف ىناؾ بعض المقاييس في لمغة 

عمـ االجتماع تفرض عمى األساتذة استخداـ بعض المصطمحات وشرح بعض النظريات 

 (.15السوسيولوجية بمغتيا األصمية التي ىي المغة الفرنسية وىذا ما جاء في المقابمة رقـ)

اع بالمغة الفرنسية وحدىا راجع  لكوف بعض األساتذة تدريس األساتذة لعمـ االجتم -

تكونوا في الجامعات الغربية خاصة الفرنسية منيا وبعد عودتيـ إلى ارض الوطف وجدوا 

أنفسيـ في صراع مع المغة العربية التي مف المفروض أف يدرسوا بيا، لكنيـ غير قادريف 

األساتذة يدرسوف مقاييس  "ىناؾ بعض (4) عمى ذلؾ، حيث يقوؿ صاحب المقابمة رقـ

 بالمغة العربية لكنيـ يتحدثوف األجنبية ".

أما بالنسبة لألساتذة الذيف يدرسوف بالعامية فالسبب يعود باألساس إلى نقص الرصيد  -

 صحى والعامية في نظرىـ أسيؿ منياالمغوي وحتى المعرفي لدييـ في المغة العربية الف
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س بيا نزوال عند رغبة بعض الطمبة الذيف ىـ غير وفي الوقت نفسو مف األساتذة مف يدر 

 متمكنيف مف المغة العربية الفصحى  ألنيـ ال يفيمونيا جيدا مقارنة بالمغة العامية.  

في إذ سبؽ لمطمبة أف تمقوا تكوينا خاصا في لغة معينة مف اجؿ  لمتمثؿوفي السؤاؿ ا -

 بػػ وتبمغ نسبتيـ "ال"يف أجابوا بتحسيف مستواىـ فييا، فإف األغمبية الساحقة مف المبحوث

( ورغـ أف ىؤالء الطمبة ليـ نفس األجوبة إال أنيـ ال يتفقوف في األسباب التي 14/18)

حالت دوف االلتحاؽ بيذا التكويف، فبعضيـ في نظره ال فائدة أو جدوى منو باإلضافة 

لـ أتمقى تكويف  (" ال11المقابمة رقـ) في أيضا عدـ وجود الرغبة في ذلؾ، إذ يقوؿ أحدىـ

خاص في المغات لعدـ رغبتي فيو" بينما البعض األخر فقد كانت ليـ الرغبة في تمقي 

االجتماعية ة الفرنسية لكف الظروؼ النفسية و تكوينا خاصا في احد المغات وخاصة المغ

واالقتصادية المختمفة لـ تسمح بتحقيؽ ىذه الرغبة ولعؿ أىميا ما جاء في التصريح 

  "( " تراودني الفكرة، وربما اإلىماؿ واالفتقار لإلرادة منعني مف ذلؾ5مقابمة رقـ)التالي، ال

وأخر يقوؿ بالعامية الجزائرية "كنت حاب نتعمـ الفرنسية بصح كنت قميؿ دراىـ ومعنديش" 

ويمكف تفسير ذلؾ أيضا إلى أف ىؤالء الطمبة سبؽ أف درسوا  مختمؼ األطوار التعميمية 

ا يعني عدـ االىتماـ لتمقي تكويف في المغة الفرنسية عكس الطمبة الذيف بالمغة العربية مم

(" أبدا لـ أتمقى 3) إذ يصرح أحد المبحوثيف في المقابمة رقـ يدرسوف المغات األجنبية،

ىذا  في المغة العربية" و (19)تكويف في المغة الفرنسية ألني كنت أتحصؿ عمى عالمة 

  في القواعد النحوية  نقصبال التالميذ أو الطمبة بعضإحساس  بدوره يحيمنا إلى عدـ
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سجيؿ أنفسيـ في معيد خاص الصرفية وغيرىا في المغة العربية أبعدىـ عف محاولة تأو 

خاصة أولئؾ الذيف تمقوا تعميما بالمدرسة القرآنية وأصبح لدييـ فصاحة في  لتعمميا

   .المساف

( 04/18 ) ػػثموف نسبة قميمة جدا تقدر بأما الذيف تمقوا تكوينا في لغة معينة فإنيـ يم 

وتمثؿ المغة الفرنسية أحد أىـ المغات التي يريدوف تعمميا واالنجميزية بدرجة ثانية  ،مبحوثا

ومف األسباب التي دفعتيـ إلى ذلؾ: ضعؼ  (14،2،16 ،4) وىذا ما أكدتو المقابمة رقـ

اؿ مف الطمبة أو بسبب إىماؿ التكويف الخاص بالمغات في المراحؿ التعميمية نتيجة اإلىم

وعدـ تمكف األساتذة مف تدريسيا ليـ بطريقة أفضؿ، وىذا أدى بدوره إلى تدني التحصيؿ 

الدراسي فييا و لتعويض ىذا اإلخفاؽ وتطوير مستواىـ في المغة األجنبية  البد مف تمقي 

 تكوينا خاصا خاصة التالميذ الذيف يدرسوف شعبة المغات األجنبية. 

يا الطمبة التي يتـ االعتماد عمي )العربية، الفرنسية( تطرقنا عمى نوعية المراجعوعند  -

مجأ إلى ت ىاألولفئة فال،  شيدت أجوبتيـ اختالفا فيما بينيـفقد   ،في تكويف أنفسيـ غالبا

 ةالثاني فئة( بينما ال12/18) بػ تقدر و عربية وىـ يمثموف النسبة األعمىالمراجع بال

ينيـ عمى المراجع بالعربية وبالفرنسية معا بنسبة تقؿ بالنصؼ عف  يعتمدوف في تكو ف

 :أنو ، وعميو نستنتجمبحوثا 18النسبة األولى مف مجموع 

ال يوجد احد مف الطمبة المبحوثيف اعتمد عمى المغة الفرنسية وحدىا، وىذا إف دؿ إنما -

( 3لمقابمة رقـ)يدؿ عمى ضعؼ الطمبة في إتقاف المغة الفرنسية إذ يقوؿ احدىـ في ا
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بالميجة الدارجة "الفرنسية، القرايا  نقراوا والفيامة ما نفيموش" وىذا االعتراؼ  قد لمسناه 

" وىذا   ثـ ينفجر بالضحؾ يزءا " العربية المطمقةما يصرح أخر مستك الطمبة غالبية عند 

يوجد  ابؿفي المقو   ،بو مقتنعيحمؿ في طياتو عدة تأويالت مثال كاإلشارة إلى أنو غير 

ال يستخدميا  والمراجع الفرنسية لكناإلعتماد عمى مف ىو قادر عمى أف يحضر دروسو ب

عتزازه بالمغة األـ خاصة إذا إلكبر مقارنة بالمراجع العربية، أو ألنو في نظره تتطمب جيدا أ

 سبؽ لو أف تمقى تعميما بالمدارس القرآنية.

 ، فنجد أف معظـمراجع العربية والفرنسيةا عمى الأما الحاالت التي كاف االعتماد فيي -

فرنسي" وىذا معناه أف الطمبة تحديدا "القاموس ال اجـالطمبة كانوا يعتمدوف عمى المع

إلى  المراجع بالمغة الفرنسية لترجمة بعض المصطمحات أو المفاىيـ ال أكثر وفي  ئوفيمج

 مى القاموس الفرنسيأعتمد ع"( 6) المقابمة رقـ صرحت أحد المبحوثات فيىذا السياؽ 

منيـ مف يعتمد عمى المغة الفرنسية والمغة العربية و  لترجمة بعض المصطمحات بالعربية" 

في تحضير دروسو ألنيـ  درسوا شعبة المغات األجنبية بالثانوية وأصبح ليـ عادة المجوء 

 إلى الكتب األجنبية.

مثؿ "رنيف الياتؼ  مف المبحوثيف األفعاؿوقد صاحب ىذه األجوبة بعض التصرفات و 

واف لـ تؤثر عمى السير الحسف لممقابمة  " حديث عف أشياء ليس ليا عالقة بالمقابمة وال

لكف تحمؿ عدة دالالت لدى الباحث السوسيولوجي كاإلشارة إلى أنو غير مرتاح ليذه 

 المقابمة.
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ورصيدىـ إلييا الطمبة غالبا في تشكيؿ ثقافتيـ  التي يميؿفيما يخص المراجع  وأما  - 

لنصيب المعرفي، فإف األجوبة جاءت متباينة كثيرا، حيث أخذت المغة العربية الفصحى ا

اإلعتماد عمى  مف يعتمدوف عمى أكثر مف لغة أي بينما  (13/18األكبر منيا بنسبة )

فيما توجد حالة   (03/18ػػ )الفرنسية فيمثموف نسبة قميمة جدا تقدر بو  المراجع بالعربية 

العتماد فييا عمى المراجع باالنجميزية وبالعربية وىي حالة شبيية بأخرى واحدة تـ ا

حضرت فييا المغة العامية إلى جانب المغة العربية وعمى اثر ىذه النتائج المعمنة تـ 

 استنتاج ما يمي:

يميؿ المبحوثيف إلى مطالعة الكتب سواءا في التخصص أو غيرىا مف الكتب ذات  -

يولة فيميا وجماؿ بالغتيا وأسموبيا وغزارة مفرداتيا المؤثرة وكذلؾ الطابع العربي وذلؾ لس

استيعاب محتواىا في وقت قصير وأيضا ألنيـ يجيدوف راحة في قراءتيا بالمغة العربية 

( 17) ألنيا ببساطة لغة القرآف والديف اإلسالمي حيث يصرح المبحوث في المقابمة رقـ

ف مضمونيا بصورة جيدة" ويقوؿ يا تجعمني أتمكف م"أطالع الكتب ذات المراجع العربية ألن

   " بالمائة ألننا لـ ندرس الفرنسية كثيرا100( " أنا معرب 15) المقابمة رقـفي  أخر

اقتراف االنجميزية في قراءة الروايات فقط، فالبعض يحب القصص والروايات المشوقة -

 (.2) ا ما تؤكده المقابمة رقـالمكتوبة بالمغة االنجميزية خاصة وانو سبؽ واف درسيا وىذ

العامية إلى جانب إقباؿ بعضيـ عمى قراءة بعض األشعار والحكايات القديمة بالمغة  -

ألنيا مفيومة وواضحة وغالبا ما يضرب بيا المثؿ في المجتمع وتستقطب المغة العربية 
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الجميع ببساطة أمثاؿ شعبية قديمة رواىا األجداد، وىي في متناوؿ غالبية الشعب فيي 

 ألنيا ال تخضع إال أوزاف أو قواعد نحوية وبالغية .

الذيف يميموف إلى تشكيؿ ثقافتيـ بالمراجع الفرنسية وحدىا فيو راجع إلى كونيـ  بينما  -

درسوا شعبة المغات األجنبية في الثانوية  وقد ارتبطت ىذه المراجع بقراءة الجرائد إذ يقوؿ 

د المكتوبة بالفرنسية لكي أكوف رصيد لغوي فييا" وىذا احد المبحوثيف "أعتمد عمى الجرائ

  المكسب المغوي يسمح  لو بفيـ محتوى مختمؼ النصوص سواء في كتب التخصص

 غيرىا.أو 

)بالعربية، بالفرنسية...( يعتمد  شيدت األجوبة المتعمقة بالسؤاؿ المتمثؿ في أي المراجع -

 مف بيف جميع العربية كتبرت الوقد تصد ،تحضير دروسيـ تباينا واضحا الطمبة في

( كمغة مفضمة لدييـ لتحضير ىذه الدروس متفوقة بذلؾ تقريبا 12/18الحاالت بنسبة )

قدر تي تفرنسية معا والبالضعؼ عف الحاالت التي اعتمد فييا عمى المراجع بالعربية وبال

مييا ُيعتمد ع كما لـ تستثنى ىذه األجوبة أيضا مف المغة االنجميزية، إذ ،(05/18) نسبتيا

( وىذا 01/18) بػػ بنسبة ضئيمة جدا تقدر نسبتياأيضا عند تحضير الدروس لكف 

باالعتماد إلى جانبيا المراجع العربية وكذلؾ الفرنسية، وقد أمكنتنا ىذه األجوبة مف 

 :والمتمثمة في الوصوؿ إلى بعض النتائج

  ة وبمشاركة العربية والفرنسيةعدـ  اإلقباؿ عمى المراجع باالنجميزية إال في حالة واحد-
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رجع ذلؾ باألساس إلى تدني المستوى المغوي والمعرفي فييا وىذا ما صرحو يليا، و   

 (.2) أحد المبحوثيف في المقابمة رقـ

 عربية أيضاعدـ االعتماد عمى المراجع بالمغة الفرنسية وحدىا بؿ بتواجد المراجع ال -

مبة لترجمة بعض المصطمحات أو كتابة بعض أسماء  فالفرنسية في الغالب يمجأ إلييا الط

، حيث الفرنسي األكثر شيوعا بيف الطمبةرواد عمـ االجتماع بالالتينية حيث يمثؿ المعجـ 

لترجمة بعض  ( "استعيف بالقاموس الفرنسي9) المقابمة رقـمبحوث في  يصرح احدىـ

متيا بالمغة العربية خاصة وأحيانا أخرى يستعيف بالمراجع الفرنسية لق  فقط" المصطمحات

وىذا أكده صاحب ، ت عمـ اإلجتماع  أومنيجية البحثنظرياب الخاص مقياسالفي 

 (.4المقابمة رقـ)

ىويتنا الثقافية تواجد المراجع العربية في كؿ الحاالت ، وىذا ليس أمرا غريبا بحكـ  -

ر الخاص بالتعريب مؤتمر الجزائ، حيث جاء في والدينية ذات الجذور العربية واالسالمية

"المغة مقـك رئيسي مف مقكمات كجكد األمة كاستمرارىا ككؿ خطر ييدد المغة ىك خطر يتيدد : مايمي

( مستعمال ليجة 12وفي ىذا يصرح احدىـ في المقابمة رقـ ) 1"شخصية األمة ك استمراريتيا

العرب  لشوكي مثؿ التي كانت لدى قريشا بالمائة حتى النخاع  100دارجة "أنا معرب 

يقوؿ احدىـ بالدارجة  إذال يحب المغة الفرنسية مطمقا  العاربة المستعربة" كما أف البعض

راجع العربية أما البعض فيستخدـ الم "الفرنسية مند ورش بيا وما عندي حاجة بييا" 

                                                           
 .475ص، 0973/0974 ، عُح07/08 ـ ذىطُاخ انًإذًش انصاٍَ نهرؼشَة، يعهح األطانح، ػذد 1
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بحيث تبقى راسخة في الذىف مدة  طويمة كما تعطي المغة  محتواىا لسيولة فيميا وحفظ

ؿ الطمبة قد تمقوا تكوينيـ ، كما أف جُ قارئيا شكال مميز عف باقي المغاتتوبة لالعربية المك

في مختمؼ مراحؿ التعميـ بالمغة العربية واكتسبوا مف خالليا رصيدا لغويا ومعرفيا يسمح 

 لمطمبة بإيصاؿ بعض المعارؼ لزمالئيـ بطريقة واضحة .    

لمستخدمة في ذلؾ مف طرؼ األستاذ أما إذا احتاجت المحاضرة إلى شرح، فإف المغة ا -

حسب  تصريحات المبحوثيف ىي خميط مف المغة العربية الفصحى والمغة العامية وأيضا 

بػ  المغة الفرنسية، ىذه األجوبة مثمت أغمبية كبيرة مف بيف جميع الحاالت  وتقدر نسبتيا

والعامية دوف متقدمة بذلؾ بفارؽ كبير عف النسبة التي ُشرح فييا بالعربية   (12/18)

متبوعة بحالتيف تـ االستعانة فييا  (03/18) نسية إذ تقدر نسبتيا حوالياستخداـ الفر 

بالعامية إلى جانب المغة العربية الفصحى وحالة واحدة  لـ يشرح فييا األستاذ ال بالمغة 

بالمغة  العربية وال بالمغة الفرنسية بؿ بالمغة العامية فقط، وبذكر ىذه  اإلحصائيات المتعمقة

 التي تغمب عمى المحاضرة أثناء شرحيا  نكوف قد استنتجنا :

نو ال يوجد مف األساتذة مف يشرح محاضرتو بالمغة العربية الفصحى وحدىا وىذا لعدة إ-

 أسباب ومنيا:

 .إما أنيـ درسوا في المدارس الفرنسية أو تمقوا تعميميـ بالمغة الفرنسية -

 وىي ليست دوما جذابة بسبب طرؽ التبميغ السيئة وىذا"طرؽ تعميـ المغة في المدرسة  -
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ة العامية المحضة يفسر استخداـ بعضيـ المغ بدوره وىذا  1ينطبؽ عمى المغة العربية "ما  

 ثمة نظرة دونية ينظر بيا إلى المغة العربية في المجاالت العممية خاصة في الشرح وأيضا

. 

ما أنيـ ال يستخدمونيا بشكؿ محض مراعاة- لمفروؽ الفردية فيناؾ مف ىو ضعيؼ  وا 

فييا وبالتالي ال يستوعب المحاضرة إال بتبسيطيا وذلؾ باستخداـ العامية معيا وىذا ما 

 (.10( و)1صّرح بو في المقابمة رقـ)

كما أف الخمفية الثقافية واالجتماعية لألساتذة  تؤثر بشكؿ أو بأخر عمى المغة التي  -

نحدر مف أسرة متفرنسة فيجد نفسو في صراع مع العامية يناقش بيا محاضرتو، فبعضيـ ي

 في المجتمع والمغة العربية في المدرسة.

ا شيء طبيعي ألننا في مجتمع ال يتـ شرح المحاضرة بالمغة الفرنسية بشكؿ مطمؽ وىذ -

، فالنصوص التعميمية لوزارة التعميـ العالي تمـز األساتذة التدريس بالمغة األصمية في عربي

في حيف نجد أف  ،ية بصفة عامة وعمـ االجتماع خاصةف العمـو اإلنسانية واالجتماعميدا

وىذا المزج  بيف  العامية تنافس بشكؿ كبير العربية الفصحى في شرح ىذه المحاضرات 

بالمغة العربية أو تكويف الذي تمقاه األساتذة سواء المغات المذكورة يعود باألساس إلى ال

 تمقى بياجيدا كاف أكثر تحكما في المغة التي  كاف ىذا التكويف الفرنسية فكمما المغة

                                                           
 انًعهظ خ يُشىساانعضائش، نغح انرخاطة تٍُ انرمشَة وانرهزَة،  ـ انًعهظ األػهً نهغح انؼشتُح، انفظؽً وػايُاذها: 1

 .33، ص6118، 
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حيث يقوؿ   ،يدفعو ذلؾ الستخداميا جيدا في إتقانيا وفيميا وبالتاليتعميمو أو بذؿ   

احد المبحوثيف "استخداـ األساتذة خميط مف المغات يعود بالدرجة األولى إلى طبيعة ىذا 

 ضا ضعؼ التكويف المغوي لمطمبة ".العمـ الذي يقصد بو عمـ االجتماع وأي

المغة التي غالبا ما يشرح بيا الطمبة المحاضرات، فإف األجوبة عرفت ثالثة  بينما -

 بػ) أصناؼ، فالفئة األولى والتي تمثؿ أعمى نسبة مف بيف جميع الحاالت و تقدر نسبتيا

غة العامية، في المب لكف باإلستعانة أيضايناقش الطمبة بالمغة العربية الفصحى  (08/18

تعتمد  إحداىما  ( لكؿ فئة05/18 ) والبالغة حيف أف الفئتيف المتبقيتيف ليما نفس النسبة

  في شرحيا عمى المغة الفرنسية والمغة العربية إضافة إلى العامية وأخرى عمى العامية فقط 

 أجوبة المبحوثيف تـ استنتاج ما يمي:استطردنا أف  وبعد

ا قمناه سابقا فانتشار أثناء النقاش في كؿ الحاالت ىذا يؤكد متواجد المغة العامية -

اإلدارات واألحاديث اليومية في الوسط األسري والمحيط اإلجتماعي اثر عمى العامية في 

( 4) ىذا القوؿ أكده لنا المبحوث في المقابمة رقـ لغة النقاش لدى الطمبة وحتى األساتذة ،

أنو حتى  يستوعب جميع الطمبة المحاضرة البد مف "توالفو" وىذا يعني  كممةمستخدما 

 الشرح بيا.

ىذا لضعؼ المستوى ة الفصحى وحدىا وحتى الفرنسية، و غياب النقاش بالمغة العربي-

المغوي لمطمبة الناتج عف عدـ االىتماـ بأي لغة ، ففي نظر بعض الطمبة المبحوثيف أف 

( 9) صرح احد المبحوثيف، المقابمة رقـالمغة ال تيـ كثيرا بقدر ما تيـ الفكرة وفي ذلؾ ي
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وىذا بدوره يمثؿ سببا رئيسيا إلى  "أنا ال تيمني المغة الميـ نوصؿ المعمومة لمطمبة "

األساتذة و  مزج بيف المغات يوضح عجز الطمبة وىذا ال لجوءىـ  لممناقشة بالمغة العامية،

 في شرح محاضراتيـ بمغة عممية راقية.

ة التي ُيسمح لمطمبة أف ينجزوا بيا أعماليـ، فإف األجوبة عرفت فيما يتعمؽ بالمغو     -

اختالفا نسبيا، ويمكف القوؿ بأف أكثر الحاالت حضورا تمؾ التي يكوف فييا االنجاز بالمغة 

ال يسمح لمطمبة  )06/18( ونسبة (11/18(ػ العربية الفصحى والمغة الفرنسية وتقدر ب

توجد حالة واحدة يسمح ليـ بانجاز أعماليـ بأحد  ، بينماالفصحىنجازىا مف غير المغة بإ

ومف خالؿ االستطراد في ىذه األجوبة، نجد  االنجميزية(،)العربية، الفرنسية  المغات الثالث

أف معظـ األساتذة ال يجبروف الطمبة عمى استخداـ لغة معينة إال في حاالت نادرة كما 

مغة العربية وىذا يعود بالدرجة األولى إلى نجد حضورا قويا لمغة الفرنسية التي تزاحـ فيو ال

الحقبة االستعمارية التي ال تزاؿ بعض بقاياىا في المجتمع إلى يومنا ىذا مما يجعؿ 

يـ عمى إتقانيـ األساتذة ال يمنعوف الطمبة مف القياـ بأعماليـ بالمغة الفرنسية بؿ يشجعون

المغة " ننجز أعمالنا ب  ماقوليب (17( و)3المبحوثيف في المقابمة رقـ) ليا وىذا ما أكده

العربية والمغة الفرنسية مذابييـ"، وأيضا التكويف الذي تمقاه بعض األساتذة بالمغة الفرنسية 

في المدارس والجامعات الفرانكفونية  يؤثر عمى تفكيرىـ، وحتى طبيعة التخصص وبعض 

 وثة في المقابمة رقـالمقاييس تفرض  عمى استخداـ لغة أجنبية عمى األقؿ إذ تقوؿ المبح

المقياس يفرض نفسو"، أما عدـ تواجد االنجميزية إال نادرا فمضعؼ الطمبة في المغة  ( "4)
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االنجميزية وأيضا عدـ تخصيص مقياس خاص بيا ُيدرس إلى جانب المغة الفرنسية 

 لتحسيف مستواىـ فييا أكثر عمى األقؿ في بعض الجوانب المتعمقة بيذا العمـ.  

االت التي اعتمد فييا األساتذة عمى المغة العربية فقط، فيذا يعود في غالب أما الح -

األحياف إلى تمقي ىؤالء األساتذة تعميما بالمدارس القرآنية وربما يعيشوف في وسط عائمي 

متشبث بالقيـ اإلسالمية والثقافية التي تعكس ىوية وشخصية الفرد والمجتمع معا ومنيا 

درجوا في المستوى التعميمي فإنيـ باقوف متمسكيف بيا وكميـ فخر المغة العربية، فميما ت

 بالتدريس بالمغة العربية بؿ تعويد الطمبة عمى اإلقباؿ عمييا في مختمؼ العمـو والمجاالت. 

، فقد جاءت أجوبة الطمبة ي يكمؼ األساتذة بيا الطمبة عادةأما عف طبيعة األعماؿ الت - 

فيناؾ مف األساتذة  ال يتقيدوف بعمؿ واحد بؿ  يتـ تكميفيـ المبحوثيف متفاوتة  نوعا ما، 

بعدد مف األعماؿ التي يطمب مف الطمبة إنجازىا )عروض، بطاقة قراءة ،عمؿ ميداني ( 

بينما بعض األساتذة ال يطمب مف  ، (09/18) توتمثؿ ىذه األجوبة نسبة معتبرة قد قارب

انجاز عروض وبطاقة قراءة فقط و تٌقدر الطمبة القياـ بإنجاز عمؿ ميداني بؿ تكميفيـ ب

كما أف  ىذه النسبة بأربع حاالت، ونفس النسبة كاف فييا العمؿ المطموب عروض فقط

مف األساتذة مف يكمفونيـ بإنجاز عمؿ ترجمة إضافة إلى جميع األعماؿ المذكورة أعاله  

 توصمنا إلى : تصريحات المبحوثيف وبفضؿ  وىي تمثؿ حالة واحدة ،

، إذ أف غالبا ما خاة مف ىذه األعماؿكؿ أستاذ وكيفية تقييمو لمطمبة، وأىدافو المتو أف  -

يطمب إنجاز ىذه العروض حتى يكتسب ويتعرؼ الطمبة عمى كيفية إنجاز بحوث عممية 
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مف خالؿ إتباعيـ لمنيجية البحث الصحيحة وبالتالي ىي عبارة عف ممارسة لبحوث 

 البحث العممي .  أكثر مف وتقريبو ياعمي مصغرة  تيدؼ إلى تعويد الطالب

فيما يخص بطاقة القراءة والترجمة فإف اليدؼ منيا ىو قراءة تمؾ الكتب  بينما   -

ب اكتبعض مف فصوؿ وتمخيصيا حتى ينتفع بيا الطمبة أما الترجمة فيي خاصة بترجمة 

 ة منيا.المغة الفرنسية رغبة مف األساتذة لدفعيـ عمى تحسيف مستواىـ فييا لالستفاد

أما العمؿ الميداني، فكما يقاؿ عالـ االجتماع ىو طبيب المجتمع والميداف يمثؿ مخبرا -

لو ليذا مف الطبيعي أف يطمب األساتذة انجاز عمؿ ميداني حتى يوفؽ طالب عمـ 

االجتماع  بيف الجانب التطبيقي ليتماشى مع الجانب النظري وىذا ما قالو صاحب 

 (.10المقابمة رقـ)

دما أف لمسنا اختالفا نسبيا حوؿ طبيعة األعماؿ التي يتـ تكميؼ بيا الطمبة، نجد   بع - 

تقاربا كبيرا في لغة انجازىا إذا كاف العمؿ المطموب انجازه عروض فقط، فمعظـ الطمبة 

وال يجدوف سبب  ،مبحوثا ٌينجزوف عروضيـ بالمغة العربية فقط 13والمقدر عددىـ ب

      نسية، بينما البعض يستخدـ المغة الفرنسية إلى جانبيا في انجازىا معيف النجازه بالمغة الفر 

يقدر عددىـ بأربع مبحوثيف، أما الحالة الوحيدة والتي نادرا ما نجدىا فتٌنجز بمزج المغة و 

 العامية معيما وقد تضمنت األجوبة العديد مف المالحظات ولعؿ أىميا:
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كذلؾ نادرا ما يتـ االستعانة ة العامية وحدىا و ا العروض بالمغال توجد حاالت أنجزت فيي-

وأيضا  ،و ال مكاف لمعامية في إنجاز ىذه العروضبيا ويفسر ذلؾ لوعي الطمبة أنفسيـ بأن

وىذا لو  ،ألف كؿ المراحؿ التي مروا عمييا تمقوا بيا تدريسيـ بالمغة العربية الفصحى

فسيـ حيث أننا لـ نجد مف يمجأ إلى عالقة بالمراجع التي يعتمد عمييا الطمبة في تكويف أن

المراجع بالمغة العامية في مجاؿ التخصص وفي نفس الوقت يعمموف أف األساتذة 

يرفضوف ذلؾ وىذا لو عالقة بالسؤاؿ السابؽ المتمثؿ في المغات المسموح االنجاز بيا 

 والتي توصمنا مف خالليا عدـ سماح األساتذة باالنجاز بالمغة العامية.

عمى المغة الفرنسية إلى جانب المغة العربية فيذا لوجود نقص  فييا ت التي أعتمدالحاال -

 (.18) في المراجع بالمغة العربية في تخصص عمـ االجتماع، وىذا أكدتو المقابمة رقـ

، إذ  ياف لو رمزيتو الخاصة لدى الطالبفي معظـ األح لوطنيةاالعتماد عمى المغة ا -

العمـ ال يمكف أف يفيـ كأف ينتشر إال في نطاؽ المغة إف "  ذلؾ في  يطالب إبراىيم الدكتكريقوؿ 

 (.12) وتؤكد ذلؾ أيضا المقابمة رقـ 1األصمية "

أما بخصوص المغة التي تُقدـ بيا ىذه العروض، فقد جاءت أجوبة المبحوثيف متفاوتة و  -

غة العربية كثيرا، فأغمبية المبحوثيف يؤكدوف عمى أف ىذه العروض ال تٌقدـ إال بالم

   )08/18نسبتيـ بػػ ) تقدرإذ  ،وىـ  يمثموف نسبة مرتفعة مف بيف جميع الحاالت ،الفصحى

                                                           
 .33، صيشظغ عاتك ـ طانة، ئتشاهًٍُ،  1
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مبحوثيف فإنيـ يقدمونيا مزيجا بيف المغة  40بينما البعض األخر الذيف يتراوح عددىـ 

 العربية والمغة الفرنسية ، أما بالنسبة لمرأي الذي  يقوؿ أف الطمبة يقدموف عروضيـ بخميط

 .) 03/18)ػ ب قدرت مف المغة العامية والمغة العربية الفصحى فنسبتيـ منخفضة و

وال تخمو األجوبة أيضا مف تواجد حالتيف متمثمتيف في حضور المغة االنجميزية إلى جانب 

 المغة الفرنسية والمغة العربية وحالة واحدة يكوف فييا تقديـ البحث بالمغة العامية فقط.

 نالحظ : نا بو المبحوثيف مف تصريحات ما أمدومف خالؿ  

 يقدمونيا أيضا أف الطمبة مثمما ال ينجزوف عروضيـ بالمغة الفرنسية وحدىا فإنيـ ال-

وىذا إما بسبب عدـ فيميـ أو إدراكيـ ليا جيدا أو نزوال عند رغبة الطمبة ، بالمغة الفرنسية

ما ألنيـ أكثر اع تزاز بالمغة الوطنية التي تكونوا الذيف ال يفيموف المغة الفرنسية جيدا، وا 

 بيا منذ الصغر سواء في األسرة أو المدرسة وال يستطيعوف بذلؾ مفارقتيا.

أف الطمبة في معظـ األحياف يقدمونيا بالمغة العربية الفصحى دوف االستعانة بالمغة  -

تمقوا  العامية أو المغة الفرنسية مثمما ىو الحاؿ في لغة إنجازىا وىذا الف معظـ الطمبة

زد  ،ما أف أساتذتيـ كانوا أكثر فصاحةدراستيـ في المراحؿ التعميمية بالمغة العربية فقط ك

عمى ذلؾ  خمفيتيـ الثقافية واالجتماعية المستمدة مف الديف اإلسالمي  تمعب دورا ىاما 

 في التوجيو والتأثير عمى األبناء.

 البحوث محصور في بعض المقاييس ارتباط المغة الفرنسية مع المغة العربية  في تقديـ -
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فقط مثؿ المنيجية الخاصة بالمدارس االنجميزية واألمريكية والفرنسية التي تتوفر عمى   

مصطمحات بالمغة الفرنسية واالنجميزية، أما بعض الطمبة كانوا يمجئوف إلى العربية 

 لضعؼ تكوينيـ بالمغة العربية.

ية معزولة حيث يقوؿ صاحبيا "أنثى" في المغة العامية شبو منعدمة وىي حالة شخص-

( "أنا أجد راحتي بتقديـ البحث بالميجة دارجة ألف طمبة يفيمونيا أكثر" 4المقابمة رقـ)

 إشارة منيا إلى تأثير المجتمع المتحدث بالميجة عمى المتمدرس.

ىذا فيما يخص لغة االنجاز و التقديـ إذا كاف العمؿ المطموب عرضا، أما إذا كاف -

مؿ المطموب انجازه ىو بطاقة قراءة، فإف األجوبة شيدت شبو توافؽ بيف الطمبة الع

كمغة  )12/18(المبحوثيف، إذ نالت المغة العربية الفصحى نسبة مرتفعة جدا بمغت حوالي 

فقد أنجزت بالمغة العربية مع االستعانة  )06/18) مفضمة النجاز بطاقة القراءة، أما نسبة

 المالحظ في ىذه األجوبة : بالمغة الفرنسية ، ومف

أنو ال يستعيف الطمبة أبدا بالمغة العامية وىذا شيء ايجابي، و يعود ذلؾ إلى طبيعة  -

بطاقة القراءة الممخصة أساسا مف الكتاب بالمغة العربية الفصحى وىذا ينطبؽ عمى 

 العروض أيضا، أو خوفا مف رفض األساتذة ليا.

 نجازىا عمى المغة الفرنسية بشكؿ مطمؽ، وىذا ُيفسرفي جميع الحاالت ال ٌيعتمد في إ -

 إلى كوف بعض الطمبة ال يتقنوف المغة الفرنسية عكس المغة األـ ونادرا ما يمجا إلييا  
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باستيزاء و العامية ب وىي محصورة في القواميس الفرنسية فقط إذ يصرح احد المبحوثيف   

 "(16) المقابمة رقـ أثناء " ويقوؿ أخرنسي( "شكوف لي راه يفيـ الفرو 11في المقابمة رقـ)

وىناؾ مف ىو قادر عمى انجازىا  أنجز بالمغة العربية ألني ضعيؼ في المغة الفرنسية" 

 بالمغة الفرنسية لكف افتخاره واعتزازه بالمغة األصمية يمنعانو مف ذلؾ خاصة إذا سبؽ لو 

وليذا نجد   (3) لمقابمة رقـؽ بالمدرسة القرآنية وىذا التفسير يتطابؽ مع صاحب االتحإلا

 في غالبية الحاالت تنجز بطاقة القراءة بالمغة العربية.

فيما يتعمؽ بالمغة المستخدمة في تقديـ بطاقات القراءة، فنجد أف ىناؾ تغيرا طفيفا  بينما -

أما  ،يا بنفس الحاالت كمغة تقديـ  لياعف لغة انجازىا، فالمغة العربية حافظت عمى مكانت

نخفضت إلى ثالث التي استعيف فييا بالمغة الفرنسية إلى جانب المغة العربية فا الحاالت

بمكانة ليا في  ىي األخرى أما المغة العامية  فقد حظيت ( 03/18)حاالت بنسبة تقدر

وبنفس النسبة  تقديـ بطاقات القراءة  لكف مع خميط مف المغة العربية والمغة الفرنسية

 :أف نتائج نستنتجوعمى ضوء ىذه ال  السابقة،

محافظة المغة العربية عمى ريادتيا انجازا وتقديما فماداـ اإلنجاز في اغمب الحاالت  -

وىذا يرجع إلى طبيعة العمؿ  ،فالتقديـ بدوف شؾ يكوف أيضا بالعربية ،بالمغة العربية

األولى في المراحؿ التعميمية وكذلؾ التكويف الجيد بالمغة العربية  المدرس المنجز والمقياس

لو أىمية كبيرة عمى الفرد فيذا كمو يجعميـ ينحازوف إلى استخداـ المغة العربية في مختمؼ 
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المجاالت واألماكف، كما ال ننسى أيضا إجبار بعض األساتذة الطمبة عمى تقديميا بالمغة 

 العربية.

التي ندرة استخداـ المغة الفرنسية أثناء تقديـ بطاقات القراءة وذلؾ راجع لألسباب  -

 ذكرناىا سابقا.

انو وبالرغـ مف انجاز بطاقات القراءة بالمغة العربية وأيضا بالمغة الفرنسية فإف بعض  -

يؤكد التأثير الذي سببو المحيط االجتماعي في  المرات يتـ تقديميا بالمغة العامية وىذا ما

في تدني المستوى المغوي والفكري لمطالب بحيث أصبحت لديو عادة التحدث بالدارجة 

نحف  ( بقولو "4) حتى في الفضاء العممي وىذا ما جاء عمى لساف احدىـ في المقابمة رقـ

ا" كما أف ىذا لو عالقة اعتدنا عمى التحدث بالميجة الجزائرية وال نستطيع التخمي عني

حيث أف معظـ مستخدمي العامية لـ يسبؽ ليـ تمقي تعميما  ،وثيقة بالمدرسة القرآنية

فيو  والمتسبب السابقة بالمدرسة القرآنية وكذلؾ التكويف الضعيؼ في المراحؿ التعميمية

 .نفسواألستاذ والطالب 

اقات القراءة إذا ُأنجزت بالمغة أما فيما يتعمؽ بالمغة التي يتـ بيا غالبا مناقشة بط - 

 لمذيف يستعمموف خميط مف المغاتالفرنسية، فإف األجوبة جاءت متفاوتة نسبيا، فالبنسبة 

يشارؾ و   (05/18)فرنسية ،عربية فصحى، عامية( فإنيـ يمثموف النسبة األعمى والبالغة )

روف إلى المناقشة ىذه النسبة أيضا الطمبة الذيف يشرحوف بالمغة العربية،بينما يمجأ آخ

ػػ تقدر بو  يمثموف نسبة أقؿ مقارنة باألولى بالمغة العربية مصحوبة بالمغة الفرنسية  وىـ
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كاف النقاش فييا  )02/18ػػ )مقدرة بالو ( كما توجد نسبة أخرى منخفضة جدا 04/18)

باالستعانة بالمغة العامية إلى جانب المغة العربية الفصحى وحالة واحدة شيدت حضورا 

 مف اسنتاج ما يمي:  األجوبة لمغة االنجميزية إلى جانب العربية والفرنسية ، وقد أمكنتنا ىذه 

أنو وبالرغـ مف إنجاز بطاقة القراءة لكتاب بالمغة الفرنسية، فإف الطمبة ال يناقشونيا -

" تمت المناقشة فييا غة المنجزة بيا )المغة الفرنسية( إذ توجد حالة وحيدة فقط "أنثىبالم

بالمغة الفرنسية، فكما قمنا سابقا أنو وبالرغـ مف أف الطمبة ينجزوف أعماليـ كتابيا 

ويقدمونيا أيضا شفويا بالمغة الفرنسية فيذا ال يعني بالضرورة مناقشتيا بالفرنسية وقد 

لمسنا ذلؾ طواؿ مسارنا الدراسي بالجامعة، كما يصرح أيضا أحد المبحوثيف في المقابمة 

"ويقوؿ آخر بالميجة  ساب مستوى الطمبة ال عالقة بالمغة الفرنسية( "عمى ح10رقـ)

أنا مرات نفيميا لكف ما نقدرش ننطقيا وناقش بيا" ىذا الضعؼ المتمثؿ في  الدارجة "

عدـ القدرة عمى المناقشة بالفرنسية  لو أسبابو المتعددة التي مف بينيا اإلىماؿ مف قبؿ 

ىي صادرة مف قناعة ات وخاصة الفرنسية أو المغالطالب نفسو أو ضعؼ التكويف في 

الطالب  بعدـ تعمميا العتزازه وافتخاره وكذلؾ تعمقو الشديد بالمغة العربية الفصحى، كما 

أف العائمة ىي األخرى إذا كانت محافظة ألصوؿ وقيـ المجتمع مف عادات وتقاليد  

حيث ينشأ ويتمقى ب ،تغرس في نفوس أبناءىا كؿ مقومات الشخصية العربية واإلسالمية

تربيتو بالمغة األصمية لغة القرآف فال يقدر عف مفارقتيا، وبالتالي كميا قد تعد أسبابا تعيؽ 

الطمبة عمى مناقشتيا بالفرنسية وحدىا مما يعني استخداـ المغة العربية عوضا عنيا، حيث 
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يظير لما مدى كؿ ىذا   (13ا ما تؤكده المقابمة رقـ )وىذ ،يجد الطمبة أكثر في الشرح بيا

فغياب لغة عممية موحدة في مناقشة ىذا   ،تدني المستوى المغوي الذي يعاني منو الطمبة

المحيط االجتماعي الذي أدى إلى تذويب  سواء أكافالعمؿ يتحمؿ مسؤوليتو الجميع 

المصطمحات العربية الفصحى وتحريفيا لتتولد بذلؾ عنيا المغة العامية التي يستطيع أف 

لمدرجة مختمؼ فئات المجتمع  وكذلؾ  انتشار بعض المصطمحات الفرنسية ا يتحدث بيا

عمى المستوى المغوي لمطالب، أما تواجد المغة  تأثر  التي بسبب الموروثات الثقافية،

رادة نابعة مف  اإلنجميزية نادرا فيي حالة استثنائية ال تعّدو أف تكوف مجرد مجيود فردي وا 

س مف قبؿ المغات األجنبية في المرحمة الثانوية وىذا ما جاء أو ربما انو در  الطالب نفسو،

ولـ تخمو األجوبة أيضا مف بعض التعاليؽ التي أحيانا تفيد   (2) في المقابمة رقـ

 لغة " ىمثؿ عبارة "أحنا ما نعرفوا ناقشوا بحتاالستيزاء والسخرية 

ما المغة التي رنسية، بينىذا فيما يخص مناقشة بطاقة القراءة لكتاب منجزة بالمغة الف -  

بطاقات القراءة معا فشيدت أجوبتيا اختالفا كبيرا، ويمكف القوؿ بأف و  تناقش بيا العروض

في أغمبية الحاالت يناقش األساتذة باستعماؿ خميط مف المغة العربية الفصحى والمغة 

ة الحاالت تمييا مباشر   )09/18تبمغ ) يمثموف نسبة مرتفعةىـ العامية والمغة الفرنسية و 

التي استعاف فييا األساتذة بالمغة العامية إلى جانب المغة العربية فقط في مناقشة 

في حيف يدرس األساتذة بالعربية   )06/18ػ )العروض وبطاقات القراءة والمقدرة  نسبتيا ب

الفصحى فقط في حالتيف وحالة واحدة باالستعانة بالمغة الفرنسية ومف المالحظ أف المغة 
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ية حاضرة بقوة لدى األساتذة أثناء المناقشة وىي تزاحـ بشكؿ كبير المغة العربية العام

 الفصحى وذلؾ لعدة أسباب منيا :

في المغة العربية الفصحى نظرا لسيولة تعابير وبساطة القواعد التي  ضعؼ الطمبة  -

يف حد المبحوثوىذا ما صرحو ا  تختص بيا ىذه المغة العامية التي تولدت عف الفصحى

كما أف بعض األساتذة  تمقوا دراستيـ بالمغة الفرنسية ويبذلوف جيدا   (8في المقابمة رقـ)

معيف لشرحيا بالعامية والمغة العربية إضافة إلى المغة الفرنسية وىذا ما يعني عدـ قدرتيـ 

حيث نجد نسبة قميمة جدا منيـ يناقشوف بالمغة العربية  ،عمى شرحيا بالمغة العربية وحدىا

لفصحى  بمفردىا وىـ في معظميـ تمقوا تكوينيـ بالمغة العربية الفصحى، والبعض منيـ ا

تمقى تكوينيـ بالمغة الفرنسية وال يبذلوف جيدا في مناقشتيا بالمغة العربية بؿ يتـ شرح ىذه 

أما مف يمجأ إلى المغة الفرنسية إلى جانب ، بطاقات القراءة بمغة التكويف فقطالعروض و 

ذا لعدـ توفر بعض المفردات العربية الدالة عمى المفاىيـ التي جاءتنا بيا العربية في

 الحضارة الغربية"

أما بالنسبة لمطمبة فإف جؿ األجوبة تضمنت المغة العامية كمغة أولى يناقش بيا الطمبة ف -

 40و  مبحوثا 18مف مجموع  07ػعروضيـ وكذلؾ بطاقات القراءة و تتراوح تمؾ الحاالت ب

فيما  ،كف بإضافة المغة الفرنسية إلييمااالستعانة بالمغة العربية وبمثميا أيضا لحاالت ب

توجد حالة واحدة تتـ المناقشة بالمغة العربية الفصحى وحدىا وحالة  أخرى بالمغة العامية 

والمغة الفرنسية ولعؿ مف األسباب التي جعمت أغمب الطمبة يناقشوف بالمغة العامية عوض 
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ىي: ضعؼ التكويف في المغة العربية الفصحى  مما يصعب عمييـ  العربية الفصحى

سيولة المغة العامية ألنيا ال تخضع لقواعد مضبوطة، األسرة والمجتمع ليما  استعماليا،

دور في تدريب أبنائيا فإذا كانت األسرة والمجتمع أيضا يشجعانيـ عمى التحدث بالمغة 

كاف المجتمع واألسرة غير ميتميف لمسألة المغة العربية فإنيـ سيعتادوف عمى ذلؾ أما إذا 

 فحتما سيبتعدوف عنيا. 

أما فيما يخص المغة التي يجيب بيا الطمبة أثناء إجراء االمتحانات والتي تمكننا مف و  - 

معرفة عالقتيا بعمـ اإلجتماع، فإف األجوبة بيف الطمبة المبحوثيف جاءت متقاربة إلى حد 

 بية بمكانة خاصة مف بيف كؿ األجوبة بنسبة مرتفعة جدا تقدربعيد، وقد حظيت المغة العر 

كما لـ  )06/11)في حيف تمت االستعانة بالمغة الفرنسية إلى جانبيا بنسبة  )11/18( بػ

تخمو الحاالت مف اإلجابة أثناء االمتحانات بالمغة العامية باإلضافة إلى المغة العربية لكف 

في أجوبة المبحوثيف توصمنا إلى   اإلستطراد و اثر (01/18) بػػ بنسبة ضئيمة جدا  تقدر

 أف:   

الحضور القوي لمغة العربية في األجوبة عمى أسئمة االمتحانات ىذا مرده إلى طبيعة  -

"أجيب حسب نوع األسئمة، فإذا  (6احدىـ في المقابمة رقـ)صرح صياغة األسئمة كما ي

ذا بالفرنسية أجيب بيا أيضا" وليذا ماداـ األسئمة في معظميا  كانت بالعربية أجيب بيا وا 

مطروحة بالعربية فستكوف اإلجابة دوف شؾ أيضا بيا، إضافة إلى تأثير التكويف فإذا كانوا 

يجيبوف عمى أسئمة االمتحانات منذ أف دخموا المدرسة فإنيـ سيتمسكوف بيا ميما تدرجوا 
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مى األفراد وىذا أكده صاحب في المستوى التعميمي باإلضافة إلى تأثير األسرة والمجتمع ع

أحنا قاع معربيف تروح وتولي لطبيعة  ،"المغة العربية عندما قاؿ بالعامية (8المقابمة رقـ)

 العائمة"

الحاالت التي يجيب بيا الطمبة بالمغة الفرنسية مع المغة العربية فيذا لوجود بعض   -

ربية  التي تجبرىـ عمى المصطمحات و مفاىيـ  النظريات التي جاءتنا بيا المدارس الغ

أي أنو ال توجد مفردات دالة عمييا بالمغة العربية وكذلؾ أسماء ، كتابتيا بالمغة األصمية 

عمماء االجتماع الغربييف وىذا ما يؤكده لنا احد المبحوثيف "ىناؾ نظريات ومصطمحات 

 فرنسية تفرض عمينا كتابتيا بمغتيا األصمية "تابعة لممدرسة السوسيولوجية 

أما المغة العامية فنادرا ما يجيب بيا الطمبة أثناء إجراء االمتحانات إال عند الضرورة  -

مثال لتوضيح فكرة ما وىذا ربما لوعي الطمبة بالمسؤولية المحمولة عمى عاتقيـ وأيضا 

 عدـ تعودىـ عمى استخداميا عند اإلجابة وكذلؾ خوفا مف رفض األساتذة ليذه األجوبة.

التي يجيب بيا الطمبة إذا ُطرح عمييـ سؤاؿ بالمغة الفرنسية فإف األجوبة  بينما المغة  - 

قد اختمؼ بشأنيا المبحوثيف، حيث أف البعض منيـ وىـ يمثموف أعمى نسبة مف بيف جميع 

( قالوا أف اإلجابة عمى السؤاؿ مرتبطة بمستوى  فيمنا 07/18ػػ )الحاالت والمقدرة نسبتيا ب

ألخر فإنو في نظرىـ اإلجابة عمى السؤاؿ تكوف بالمغة العربية لو، أما بالنسبة لمبعض ا

( وفي مثؿ ىذه النسبة تكوف اإلجابة عمى 04/18) ػػالفصحى وحدىا وتقدر ىذه النسبة ب

 نسية حسب البعض، في حيف أف نسبةالسؤاؿ بالمغة العربية مناصفة مع المغة الفر 
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العربية والمغة العامية وكذلؾ المغة (  يجيبوف بخميط مف المغات ممثمة في المغة 02/18)

 ( فقط يجيب صاحبيا بالمغة الفرنسية التي طرح بيا السؤاؿ، ىذا 01/18)الفرنسية، ونسبة 

 أمكننا مف استنتاج ما يمي: تصريحاتفي ال التضارب

أف المغة العربية الفصحى ليا حضور أكبر مف باقي المغات  بالرغـ مف طرح السؤاؿ  -

، وىذا لو أسبابو قدرة عمى اإلجابة عميو بالفرنسية، حتى لو كاف ليـ ال بالمغة الفرنسية

 منيا:  نذكر التيو 

اعتزازىـ بالمغة األصمية لممجتمع لغة القرآف، والقدرة عمى التحدث بيا نتيجة اكتساب  -

 جؿ تعاليميـ بيا.

فسيـ عمى أف الطمبة الذيف يجيبوف حسب فيـ السؤاؿ فيذا يعني أنيـ غير واثقيف مف أن -

اإلجابة بالمغة التي طرحت بو وىذا يفتح الباب لعدة احتماالت وكؿ الحاالت ليا نفس 

 الفرص.

أف الحاالت التي يستعيف فييا بالمغة العربية فيذا ألنيـ قادريف عمى التحدث نوعا ما  -

بالمغة الفرنسية لكف ليس بشكؿ مطمؽ بؿ باالستعانة بالمغة العربية أحيانا خاصة في 

 ض الجمؿ التي يصعب عمييـ التعبير عمييا بالمغة الفرنسية.بع

ال يوجد مف يجيب بالمغة الفرنسية إال نادرا وعمى األغمب فقط مف تمقى تكوينو بالمغة -

 .الفرنسية
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التعاليؽ المتفرقة مف قبؿ  األجوبة الخاصة بيذا السؤاؿ بعضكما شيدت بعض  

يانا أخرى المزاح مثؿ عبارة " نحف العربية وال والتي تفيد أحيانا السخرية وأح ،المبحوثيف

نفيميا كثيرا كيؼ نفيـ الفرنسية ثـ ينفجر بالضحؾ " وىذا التعميؽ يحمؿ في ثناياه 

إيحاءات كاإلشارة إلى كوف الطمبة ليس في مستوى الرد بالمغة الفرنسية بؿ حتى المغة 

 العربية الفصحى ُيعانوف ضعفا فييا.

قد سبؽ لنا الحضور في  " نعـػ ة المبحوثيف عمى ىذا السؤاؿ بلقد أجاب كؿ الطمب -  

لكف رغـ أف ىناؾ إجماع عمى  الحضور في  ،اىرات العممية المحمية )الجامعة(التظ

التظاىرات العممية، إال أف ىناؾ بعض االختالؼ في الدوافع واألسباب التي جعمتيـ 

ي مف أستاذ المقياس وتقدر يحضروف ليا، فالبعض حضورىـ في بعض المرات كاف إجبار 

والبعض  (4،6،7،10) حو المبحوثيف في المقابالت رقـ( وىذا ما صر 04/18) ػنسبتيـ ب

األخر يؤكد أف األساتذة ال يجبرونيـ عمى االلتحاؽ بيذه التظاىرات العممية بؿ ذىابيـ 

عظـ ويتفؽ م ،(14/18) ػف نسبة مرتفعة جدا تقدربإلييا كاف بمحض إرادتيـ و ىـ يمثمو 

الطمبة المبحوثيف أف لمتظاىرات العممية الخاصة بعمـ االجتماع فائدة كبيرة عمى دارسو 

مف اجؿ الرفع مف رصيدىـ المعرفي خاصة في النظريات السوسيولوجية و منيجية 

البحث مف خالؿ االطالع عمى كؿ  جديد، كما اف ىذه التظاىرات العممية تعتبر فرصة 

ألساتذة لالستفادة مف نصائحيـ وكذا توجيياتيـ حتى يكوف لمطمبة لالحتكاؾ أكثر مع ا

 تكوينيـ تكوينا صحيحا مبني عمى أسس متينة.
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أما فيما يخص المغة التي يتـ بيا الطمبة طرح السؤاؿ في ىذه التظاىرات العممية، فقد  - 

عرفت األجوبة تقريبا توافقا تاما بيف الطمبة المبحوثيف، حيث جاءت المغة العربية 

فصحى في طميعة ىذه األجوبة وبأغمبية كبيرة كمغة مفضمة لدييـ في طرح األسئمة أثناء ال

مبحوثا يستعيف مف خالليا الطمبة  18التظاىرات العممية باستثناء حالتيف فقط مف مجموع 

بالمغة العامية إضافة إلى العربية الفصحى، وىذا الحضور القوي لمغة العربية الفصحى 

ف معظـ ىذه األياـ الدراسية والممتقيات العممية تكوف بالمغة العربية يعود أساسا إلى كو 

وأيضا قدرة الطمبة عمى طرحو بالمغة العربية الفصحى ألنيـ يفيمونيا ويمقوف راحة فييا 

عكس المغات األجنبية التي ىـ ضعفاء فييا وحتى لو يوجد مف ىو متمكف منيا فال يقدر 

( "ال  بد 16في المقابمة رقـ ) المبحوثيف ؿ احدقو عمى استخداميا أماـ الحضور حيث ي

مف طرحو بالمغة العربية الف الفرنسية تسبب لي إحراجا ويمكف نزعؽ" وىذا اإلحراج أيضا 

يمثؿ احد األسباب التي أدت إلى ندرة طرح األسئمة بالعامية باستثناء قمة ربما أنو ليس 

لعربية وىذا ما يجعميـ يستخدموف المغة لدييـ رصيد لغوي كافي لمتعبيرعف السؤاؿ بالمغة ا

كما تضمنت ىذه التصريحات  بعض  "لكؿ مقاـ مقاؿ العامية وىذا ال يدعـ القوؿ القائؿ "

مف اإلشارات والرموز التي توحي الكثير مف األمور الخفية والتي لـ يفصح عنيا 

في نفسو أنا لـ يسبؽ المبحوثيف مثؿ قولو "أنا أطرح السؤاؿ بالعربية ثـ يبتسـ" وكأنو يقوؿ 

طرحو بالمغة العربية وحدىا بؿ  لي طرح سؤاؿ وحتى لو كاف ذلؾ فميس لدي القدرة عمى

  .العامية أيضا بالمجوء إلى
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بينما السؤاؿ المتعمؽ بأي التظاىرات العممية يفضؿ الطمبة )الطابع العربي أو الطابع  - 

بأف في معظـ األحياف يفضؿ  فإف األجوبة ميزىا التفاوت، ويمكف القوؿ ، الفرنسي(

يمثموف نسبة مرتفعة جدا قاربت  الطمبة التظاىرات العممية ذات الطابع العربي  وىـ

ثـ تأتي بدرجة اقؿ التظاىرات العممية ذات االزدواجية المغوية الممثمة في المغة  (12/18)

(  02/18بػ ) ونسبة ضئيمة جدا تقدر (04/18بػػ ) الفرنسية والمغة العربية  بنسبة تقدر

بفضؿ ىذه و ،  عممية ناطقة بالمغة الفرنسية فقطٌيفضؿ الطمبة أف تكوف التظاىرات ال

 األجوبة تبيف لنا:

أف االىتماـ  الكبير الذي تمقاه المغة العربية في ىذه التظاىرات العممية مف قبؿ الطمبة  - 

ساتذة وكذلؾ سيولة يعود باألساس إلى التفاعؿ الكبير الذي ينتج عنيا بينيـ  وبيف  األ

الفيـ واالستيعاب حوؿ ما يدور فييا مف مداخالت ومناقشات وأيضا الرمزية التي ترمز 

ليا المغة العربية بصفتنا مجتمع عربي ينتمي إلى الحضارة العربية واإلسالمية  لذلؾ وجب 

 االعتزاز واالفتخار بيا .

المغة الفرنسية فذلؾ راجع  إلى بينما الذي فضؿ أف تكوف مزيجا بيف المغة العربية و  -

تتيح ليـ أكثر مف  ، كمارغبتيـ االستفادة أكثر مف بعض المفاىيـ والكممات بالمغتيف 

فمف ال يجد ضالتو في المغة  اضريف في ىذا التجمع العممي،يفيـ جميع الححتى  فرصة 

 العربية يمقاىا في المغة الفرنسية .
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أف تكوف ىذه التظاىرات العممية بالمغة الفرنسية فقط أما الحالة االستثنائية التي يفضؿ  -

فحسب رأييـ أنيا لغة راقية ومفيدة يجب أف تكوف أجدر بيا مبرريف ذلؾ إلى أف المغة 

العربية في الوقت الحالي أصبحت عاجزة عف مسايرة ىذا الكـ اليائؿ مف التطور العممي 

جتمعات الغربية وفيـ ما يصمنا مف وأنو ال سبيؿ لالنفتاح عمى ثقافات الم ،والتكنولوجي

 ابتكارات وعمـو دوف التدريس بالمغة الفرنسية وخاصة في تخصص عمـ االجتماع.

أما لمعرفة المغة المناسبة لتدريس عمـ االجتماع ارتأينا طرح ىذا السؤاؿ عمى الطمبة و - 

أف المغة العربية فأما بالنسبة الذيف قالوا  فكانت أجوبتيـ متقاربة جدا، مع نياية األسئمة،

أما   (14/18ىي المغة المناسبة لتدريس عمـ االجتماع فيمثموف أغمبية ساحقة بنسبة )

( فقط أجابوا بأنو مف المفروض تدريس عمـ االجتماع  بالمغة الفرنسية وفي 01/18)نسبة 

أيضا مثميا يعتقد انو مف األفضؿ تدريسو بالمغة العربية والمغة الفرنسية معا، وحالة واحدة 

يقوؿ صاحبيا أف عمـ االجتماع عمـ ذو جذور أجنبية ليذا يجب أف ندرسو بالمغات 

األجنبية سواء باالنجميزية أو بالفرنسية، وىي حالة شبيية بأخرى لكف صاحبيا يرى أنو 

  حتى يكوف لعمـ االجتماع القدرة عمى منافسة باقي العمـو ويصبح لو مكانة بينيا يجب 

مية لممجتمع باإلضافة إلى المغة االنجميزية بصفتيا لغة العمـو و العالـ تدريسو بالمغة األص

 ومف خالؿ ىذه النتائج توصمنا إلى االستنتاجات التالية: ،في الوقت الحالي

ذلؾ أف عمـ االجتماع ىو عمـ    تقريبا جميع الحاالت تصب في صالح المغة العربية،  -

ة األصمية لممجتمع وذلؾ مراعاة لخصوصيات ييتـ بالمجتمعات وىذا يعني تدريسو بالمغ
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 بقولو (4المقابمة رقـ )اكده صاحب  وىذا الطرح  مجتمعنا الثقافية والدينية واالجتماعية،

ف مف فيـ عادات وتقاليد "المغة العربية ىي األفضؿ لتدريس عمـ االجتماع لكي نتمك

في المجتمعات العربية باإلضافة إلى ذلؾ فالمغة العربية ليا رمزية كبيرة  مجتمعنا"

واإلسالمية ألنيا لغة القرآف الذي جعؿ منيا لغة الديف واألدب والعمـو والفنوف، وكذلؾ ألف 

معظـ الطمبة يجدوف راحتيـ في التعميـ بالمغة العربية ألنيـ نشئوا وتربوا عمييا منذ الصغر 

 (.8ة رقـ)سواء في األسرة أو المدرسة وىذا ما جاء عمى لساف أحدىـ في المقابم

الحاالت الضئيمة التي قيؿ فييا أف المغات األجنبية ىي األحؽ بتدريسو سواء أكانت  -

اإلنجميزية أو المغة الفرنسية أو مع بعضيما، فيعود ذلؾ إما لكوف اسر الطمبة متفرنسوف 

أو أف الطمبة درسوا شعبة المغات األجنبية وىذا يعني أنو  ليس ليـ القدرة عمى الفيـ 

كـ في المغة العربية الفصحى جيدا،  أما بعضيـ يفسر ذلؾ إلى أف معظـ الدراسات والتح

التي أنجزت في عمـ االجتماع  كانت بالمغة الفرنسية والمغة االنجميزية وىذا يعني قمة 

ألف بعض األساتذة ٌيدرسوف بيا وىذا ما أكدتو المقابمة  نظراأيضا المراجع بالمغة العربية، و 

( "يقوؿ أساتذتنا أف عمـ االجتماع ُيدرس 7يصرح أخر في المقابمة رقـ) بينما  (14رقـ)

 بالمغة الفرنسية"

يوضح أحدىـ أف    الحاالت التي ارتبطت فييا المغة العربية بإحدى المغتيف األجنبيتيف، -

كما أنو حتى يتمكف  ،ينا المزج بينيما في بعض األحيافطبيعة المقاييس تفرض عم

ـ تخصص عمـ االجتماع البد عميو أف يتقف إحدى المغات األجنبية الطالب جيدا مف في
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عمى األقؿ حتى يستفيد مف بعض مراجعيا الغير مترجمة بالمغة العربية والتفتح أيضا 

 عمى المجتمعات الغربية الكتساب والتقرب أكثر مف بعض عموميا وابتكاراتيا.

 ةذات: لغة التدريس حسب األسثانيا

 غة قبؿ التدريس الجامعيػ العالقة مع الم 1

ولمعرفة الشيادة الحالية التي يحمميا األساتذة في قسـ عمـ االجتماع، سألنا  األساتذة  - 

المبحوثيف عف ذلؾ فكانت أجوبتيـ متفاوتة، فأما بالنسبة لمذيف يحمموف شيادة ماجستير 

جدا ممف يحمموف  وبنسبة مرتفعة قميمة  )02/13( ال نسبة قميمة ال تتجاوإفإنيـ ال يمثموف 

وأما بالنسبة لألساتذة الذيف يحمموف   )03/13( بػشيادة "تأىيؿ"وىـ يمثموف بذلؾ نسبة تقدر 

شيادة دكتوراه عمـو فإنيـ يمثموف األغمبية الساحقة مف بيف جميع الحاالت التي رأينيا 

ت ارتئيا مبحوثا المذيف أجرينا معيـ المقابالت، ىذه التصنيفا )08/13) بحيث تقدر نسبتيـ

مف وراءىا معرفة ما إذا كاف ىناؾ عالقة بيف مستوى الشيادة التي يحمميا األساتذة وبيف 

، ألنو في بعض الحاالت يكوف مستوى شيادة األستاذ سبب جماعلغة التدريس في عمـ اإل

 في استعماؿ لغة عمى حساب أخرى .

شيادتيـ  بياغة التي قدموا ثـ استطردنا الكالـ مع األساتذة المبحوثيف لمعرفة ماىية الم

الجامعية وربطيا بالخمفية الثقافية والمغوية ليـ، قمنا بطرح سؤاؿ عمييـ بخصوص ىذه 

 المسألة فالحظنا أف ىناؾ تفاوت في أجوبتيـ.
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      فبالنسبة لمذيف قدموا شيادتيـ بالمغة الفرنسية فإنيـ ال يمثموف إال نسبة قميمة ال تتعدىػػ 

وف في ذلؾ حججيـ عمى إجاباتيـ فمنيـ مف أرجع إلى أف تخصصو وىـ يقدم (02/13)

يجبره عمى أف يقدـ شيادتو بالمغة الفرنسية عمى غرار المغات األخرى ومنيـ مف أرجح 

إلى تكوينو الذي تمقاه في معظمو بالمغة األجنبية و باألخص "الفرنسية" ىذا ال يعني أف 

سية يقدميا بيا وىذا ما أكده أحد المبحوثيف كؿ مف أنجز أطروحتو الجامعية بالمغة الفرن

حيث قاؿ أنو في بعض الحاالت تنجز الرسالة بالمغة األجنبية لكنيا ( 08)في المقابمة رقـ 

تقدـ بالمغة العربية، وىناؾ حاالت أخرى حيث كانت لغة تقديـ الشيادة الجامعية الحالية و 

وىـ بدورىـ يقدموف أسبابا عف  ا،لبعض األساتذة المبحوثيف ىي العربية و الفرنسية مع

أف التخصص الذي ندرسو يحتـ عمينا أف ننجز ، ذلؾ مختمفة مف حالة إلى أخرى منيا

أطروحتنا أو رسائمنا العممية الجامعية بازدواجية في المغة )الفرنسية و العربية( وىذا ما 

نفس تأكده بعض الحاالت التي كاف لنا لقاء معيا أدلوا ٌجميـ بنفس السبب وب

الجواب،وىناؾ حاالت أخرى مف رأت أف السبب الذي جعميـ يقدموف شيادتيـ الجامعية 

بالعربية و الفرنسية ىو طبيعة تكوينيـ الذي تمقوه في مسارىـ التعميمي والذي كاف جمو 

ىذا األخير كاف وراء انجاز وتقديـ رسائمنا و أطروحتنا الجامعية وأما  بازدواجية في المغة،

ذيف قدموا شياداتيـ الجامعية بالمغة العربية وحدىا وىـ يمثموف النسبة األعمى بالنسبة لم

مف بيف جميع الحاالت األخرى، ىـ بدورىـ يقدموف أسباب تقديـ شياداتيـ بالمغة العربية 

 الفصحى ومنيا.
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أف القانوف الجزائري المنصوص عميو في الدستور وخاصة فيما يخص القوانيف الخاصة ػػػ 

نقدـ أطروحتنا العممية بالمغة و  لبحث العممي يفرض عمينا أف ننجز لتعميـ العالي وابوزارة ا

العربية، ىذه األخيرة التي تمثؿ لغة المجتمع السائدة فيو والتي تعبر عف انتمائو إلى 

عمى مف يتكمموف بالمغة ولكي يكوف ليذا العمؿ المنجز فائدة  الحضارة العربية اإلسالمية،

إضافة إلى أف ىناؾ  بدورىـ منتموف كؿ االنتماء إلى ليذا المجتمع، الذيفالعربية و 

الحاالت أخرى مف أرجعت السبب ربما إلى خصوصيات المجتمع الجزائري و خاصة فيما 

السائدة فيو يخص المسألة المغوية فالبحث العممي ال يكوف لو معنى إال كاف بمغة المجتمع 

دوف إليو في انجاز بحوثيـ ورسائميـ العممية ثمرتو عمى مف يستنحتى  يعود بفائدتو و 

 الجامعية.

وف ولمعرفة ما إذا كاف ىناؾ عالقة بيف لغة التدريس في عمـ االجتماع وبيف المغة التي تك

سألنا بعض األساتذة المبحوثيف عف  التكويف الجامعي، األساتذة في مرحمة التعميـ أو

 كانت أجوبتيـ مختمفة مف حالة إلى أخرى.كونيـ تمقوا ىذا النوع مف التكويف الجامعي، ف

 إال نسبة قميمة ال تتعدى العربية الفصحى، فإنيـ ال يمثموففأما بالنسبة لمذيف تكونوا بالمغة 

( دوف توضيح أكثر في إجاباتيـ ويحتمؿ أف تكوف ىاتيف الحالتيف تمقوا تكويف 02/13)

ف ىناؾ عالقة بيف لغة التكويف عند أساتذة معربيف في الجامعة ىذا الذي يجعمنا نمتمس أ

ولغة التدريس الجامعي وخاصة في قسـ عمـ االجتماع ألنو في الغالب المغة التي يكوف 

إضافة إلى ىذه األسباب يحتمؿ  بيا األستاذ ىي لغة التدريس عنده وفي جميع األحواؿ،
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ي الجامعة أف تكوف ىناؾ أسبابا أخرى جعمت ىؤالء األساتذة يتمقوف تكوينا عربيا محضا ف

وقد يحتمؿ أنيـ درسوا مقاييس تغمب عمى طبيعة تدريسيا المغة العربية.وىناؾ حاالت 

بحيث أف تكوينيـ كاف بالمغة الفرنسية وىؤالء  أخرى متقاربة نوعا ما مف الحالتيف األوليف،

ىـ بدورىـ يقدموف أسباب لتكوينيـ بيذه المغة، فمثال نجد أف  (03/13يمثموف نسبة تقدر )

حالة األولى كاف سببيا ىو توجييا إلى تعمـ المغة الفرنسية، بحكـ أنيا المغة التي نشأت ال

وكانت ىذه   عمييا في أسرتيا، ىذا األخير راجع إلى أف الوالديف مفر نسيف أبا عف جده

التصريحات التي أدلت بيا ىذه المبحوثة لتخموا مف بعض اإليماءات واإلشارات الدالة 

شوة في النفس بكونيا تشبعت بمغة غير لغتيا الرسمية وترى أنيا المغة عمى االفتخار ون

كما أنيا تريد أف تظير  ،رىي تريد  إظيار شيء يخفى عف اآلخالتي وجب التكويف بيا و 

لتماس منيا الضعؼ وعدـ تماشييا مع المغة الفرنسية، انوعا مف االستيزاء بالمغة العربية و 

ف تمقوا تكوينا بالمغة العربية و الفرنسية فإنيـ يمثموف وما بالنسبة لمذيف سبؽ ليـ و أ

ىؤالء المبحوثيف ليـ  (08/13) األغمبية الكبرى مف بيف جمع الحاالت والتي تقدر نسبتيـ

أف دراستيـ لشعبة العمـو االجتماعية  ،تيـ يتكونوف بياتيف المغتيف منياأسبابيـ التي جعم

ائرية وواصموا تكوينيـ فيما بعد في جامعات عند أساتذتيا جميـ تكونوا في جامعات جز 

( 03)وىذا ما أكده أحد المبحوثيف في المقابمة رقـ  خارج الوطف وباألخص الفرنسية منيا،

إضافة إلى ىذه األسباب ىناؾ ( 05)كما أكد آخر في نفس السياؽ في المقابمة رقـ 

درسوف في وجاءوا يُ تكونوا خارج الوطف أي في جامعات أوروبية  أسباب تتعمؽ بأستاذة
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ف كانت المغة الفرنسية ىي  الجامعات الجزائرية، ىذا األمر أجبرىـ عمى استعماؿ لغتيف وا 

الغالبة إال أف المغة العربية كاف ليا الحظ الوفر في التدريس، حتى ولو كاف ذالؾ يجري 

 (03)قـ وىذا ما أكده لنا أحدىـ في المقابمة ر  بصعوبة عند بعض المبحوثيف مف األساتذة،

حيث صرح لنا قائال إف بعض األساتذة المتفرنسيف كانوا يضفوف العامية في تدريسيـ 

ا ما ذى ،يحسنوف المغة الفرنسية بشكؿ جيد ودالؾ نزوال عند رغبة الطمبة الذيف كانوا ال

األساتذة إلى التحدث بمغتيـ حتى ولو لـ  ـجعميـ َيْمقوَف صعوبة في الفيـ وبالتالي ترغي

ولموقوؼ عمى ماىية المغة التي تكوف بيا األساتذة المبحوثيف  مة بالشكؿ الجيدتكف سمي

فكانت  سألنا بعضيـ عف كونيـ تمقوا تكوينا بمغة ما في ىذه المرحمة، في التعميـ الثانوي،

فأما بالنسبة لمذيف تمقوا تكوينا بمزيج مف المغات  أجوبتيـ مختمفة مف حالة إلى أخرى،

( 01/13)والعامية( فإنيـ ال يمثموف إال نسبة قميمة جدا ال تتجاوز   )العربية والفرنسية

 ىؤالء لدييـ أسبابيـ التي جعمتيـ يتمقوف ىذا النوع مف التكويف وبيذا المزج أو الخمط،

 وىي أف جؿ األساتذة الذيف درجوا عمييـ في تكوينيـ ال يتقنوف المغة العربية الفصحى،

ف مجموعة مف المغات، وىناؾ أسباب أخرى متعمقة ىذا األخير ما جعميـ يخمطوف بي

بنوعية المواد التي درسوىا، بحيث أف األساتذة ال يراعوف مسألة المغة في التدريس ىميـ 

الوحيد ىو إيصاؿ الفكرة أو المعمومة فقط، وفي حاالت أخرى كانت لغة التكويف مقترنة 

ف لـ يستطردوا في إجابتيـ  بيف المغتيف العربية والفرنسية عند بعض المبحوثيف حتى وا 

فإنو يحتمؿ أف ينطبؽ عمييـ ما نطبؽ عمى الحاالت السابقة  وتكوف األسباب التي تجعؿ 
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األساتذة يستخدموف أكثر مف لغة في عممية التدريس راجع إلى ضعفيـ في المغة العربية 

ى ذلؾ أف باإلضافة إل ،و الفكرة بالشكؿ الجيد لتالميذىـوفي صعوبة إيصاؿ المعمومة أ

الفصحى بصفة خاصة في  المغة بصفة عامة و المغة األساتذة لـ يعودوا ييتموف بمسالة

أنو قد و  رة أو المعمومة إلى تالميذىـتدريسيـ كدي قبؿ لإلطمئنانيـ بأف بوصوؿ الفك

 حصؿ ليـ الفيـ السميـ .

الفصحى، فإنيـ أف تمقوا تكوينا بالمغة العربية ما يخص األساتذة الذيف سبؽ ليـ و أما في 

يمثموف النسبة األعمى مف بيف جميع الحاالت التي أجرينا معيا المقابالت، بحيث قدرت 

أف األساتذة الذيف تكونوا  ،أسبابا مختمفة منيا ( وىـ يقدموف لذالؾ08/13) ػنسبتيـ ب

 عندىـ ٌجٌمُيـ يتقنوف المغة العربية الفصحى وال يجدوف أية صعوبة في استعماليا.

يخص المغة التي سبؽ وأف تكَوف بيا األساتذة الجامعييف في مرحمة المتوسط،  وفيما -

سألناىـ إذا كونيـ تمقوا تكوينا في ىذا النوع مف التعميـ  فكانت أجوبتيـ متفاوتة، فبالنسبة 

ضئيمة جدا ال فرنسية، وىـ ال يمثموف إال نسبة لمذيف كاف تكونيـ بالمغتيف العربية وال

ىـ يقدموف بذلؾ أسبابا مختمفة منيا أف األساتذة الذيف درسوا عمييـ و  (04/13) تتعدى 

ساتذة في إضافة إلى ذلؾ ىناؾ أسباب أخرى تتعمؽ بضعؼ األ كاف تكوينيـ مزدوج المغة،

الذي يجعميـ يتكمموف  الفصحى وذلؾ نظرا إلى عدـ تمكنيـ منيا بالشكؿ التدريس بالمغة

 (. 05)بحوثيف في المقابمة رقـوىذا ما صرح بو أحد الم ،ةبيا بسالسم
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وأما بالنسبة لمذيف تمقوا تكوينا بالمغة العربية الفصحى فإنيـ يرجعوف ذلؾ إلى أسباب  

تكوينا تمقوا د لبعض األساتذة كونيـ لؾ التكويف الجي  تظير مف ورائيا ذ متعددة ومختمفة،

وىذا ما صرح بو ( تونسو ب، المغر  عند أساتذة مف دوؿ المغرب العربي مثؿ )مصر،فييا

( إضافة إلى ىذه األسباب ىناؾ أسباب تتعمؽ 05أحد المبحوثيف الذكور في مقابمة رقـ )

بتمؾ الروح العربية اإلسالمية التي كاف يتمتع بيا بعض األساتذة واعتزازىـ بمغتيـ الوطنية 

ثـ استطردنا الكالـ مع  التي تمثؿ ليـ رمزية دينيـ وتقديس كتاب  ربيـ عز وجؿ،

حوثينا وذلؾ لمعرفة المغة التي تكونوا بيا في مرحمة التعميـ االبتدائي، فقمنا بتوجيو مب

سؤاؿ ليـ فيما يخص دالؾ، بحكـ أنيـ تمقوا ىذا النوع مف التعميـ، فكانت أجوبتيـ متمايزة 

مف حالة إلى أخرى، فأما بالنسبة لمذيف تكونوا بالمغة العربية و الفرنسية فإنيـ ال يمثموف 

أف  ،دورىـ يقدموف أسبابا لذلؾ منيانسبة قميمة جدا مقارنة بالحاالت األخرى، ىـ بإال 

معظـ األساتذة كاف ليـ تكوينا جيدا في المغة العربية و أنيـ درسوا عند أساتذة جميـ 

معربيف تعريبا ٌكميًا، إضافة إلى ذلؾ فإف ىذه المرحمة لقيت اىتماـ كبير مف الحكومة 

تدريجي، حتى أصبحت  االستقالؿ بحيث عممت عمى تعربييا بشكؿ الجزائرية وخاصة بعد

، لما ليا مف أىمية كبيرة في ترسيخ مقومات المجتمع الجزائري الثقافية كميا معربة

 .واالجتماعية والدينية..الخ

وفيما يخص الحاالت األخرى والذيف تمقوا تكوينا بالمغة الفرنسية، فإنيـ ال يمثموف إلى  

( 02/13) ػب تي تفوقيا نسبة قميمة جدًا قدرتا مقارنة بالحاالت األخرى والنسبة ضعيفة جد
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ىؤالء يبرروف بدورىـ عمى إجاباتيـ منيا، أنيـ تكونوا في مدارس ٌجٌؿ معممييا كاف ليـ 

 تكوينًا بالمغة األعجمية وخصوصًا الفرنسية منيا.

ف يس في عمـ االجتماع وبيإرتئينا إلى لمعرفة ما إف كاف ىناؾ عالقة بيف لغة التدر كما -

الكتاتيب القرآنية، سألتا األساتذة المبحوثيف عف كونيـ التعميـ التحضيري في المدارس و 

 تمقوا ىذا النوع مف التعميـ أـ لـ يتمقوه، فكانت أجوبتيـ متفاوتة .

نسبة فأما بالنسبة لمذيف لـ يسبؽ ليـ أف تمقوا تعميما بالمدارس القرآنية فإنيـ ال يمثموف إال 

( وىـ يقدموف لذلؾ أسبابا مختمفة منيا أف العائمة محافظة فال 05/13قميمة ال تتعدى )

تسمح لمبنت بالدراسة في سف مبكرة، في وسط ُجٌؿ المتمدرسيف بالمدرسة القرآنية ذكور 

إضافة إلى إمكانية ٌبعد المدرسة القرآنية عف البيت، كما صرح بذلؾ بعض المبحوثيف 

ذا كاف ٌبعٌد المدرسة القرآنية عف المنزؿ يمنع األسرة مف السماح ألطفاليا  الذكور وا 

بالتمدرس حتى وىـ ذكور، فكيؼ األمر بالنسبة ألنثى، وىناؾ أسباب أخرى تتعمؽ برفض 

الوالديف دوف توضيح أكثر، ويحتمؿ أف ينطبؽ عمى ىذه الحاالت ما ينطبؽ عمى الحاالت 

ديف يرفضاف تمدرس أبنائيـ راجعة إلى بعد األولى وتكوف األسباب التي تجعؿ الوال

المدرسة القرآنية عف المنزؿ وصعوبة المواصالت بيف األسرة و المدرسة، إضافة إلى أف 

الوالديف في نظرنا لـ يعودوا ييتموف بيذه المرحمة مف التدريس كذي قبؿ، الطمئنانيـ بأف 

 لسادسة أ وقبميا بقميؿ .أبنائيـ سوؼ يمتحقوف إجباريا بالمدرسة  التعميمية في سف ا



الميدانيالجانب   
 

~ 128 ~ 
 

 لى أسباب تتعمؽ بمواىبو العممية ومف الحاالت مف أرجع عدـ التحاقو بالمدرسة القرآنية إ

كأف المدرسة القرآنية سوؼ تقضي عمى ىذه المواىب لدى مف يمتحؽ بيا، وتعوضو في و 

و أحدىـ ذالؾ بمواىب أدبية، فإذا صدؽ ىذا التصريح فمعناه أف أولياء األستاذ المبحوث أ

كانوا عمى مستوى معيف مف المعرفة يسمح بمعرفة مواىب أبنائو في سف مبكرة  وأنو 

األدب  ممي، وال يصمح  إال لمديف يعتقد بأف التعميـ بالمدرسة القرآنية يناقض ما ىو ع

 وىي عقمية عممت عمى ترسيخيا المدرسة الفرنسية .

المدرسة القرآنية ميما كانت المدة التي و أما بالنسبة لمذيف سبؽ ليـ وأف تمقوا تعميما ب

، تظير مف ورائيا رغبة فإنيـ يرجعوف ذلؾ ألسباب مختمفة استغرقتيا ىذه الدراسة ،

الوالديف في تمقي أبائيـ تعميما قرآنيا في أكثر الحاالت ...عمى أف ىذه الرغبة مقترنة 

 (.06/13) بأسباب أخرى تختمؼ مف حالة إلى أخرى، وتمثؿ ىذه الحاالت

ومف ىذه األسباب أف القرآف لدى الكثير مف العائالت ىو أوؿ أمر يجب التنافس فيو  

وتعممو وحفظو وحتى يكوف ىذا االعتقاد موجودا لدى األسر فمعناه أنيا متشبعة بالثقافة 

العربية اإلسالمية ومعتزة بيا، ويرى بعض المبحوثيف الذيف سبؽ ليـ التعمـ بالمدرسة 

مسألة أساسية لكؿ تعميـ ميما كاف، إذ البد لكؿ تعميـ مف تكويف أصمي القرآنية أف ذلؾ 

إذ يقوؿ في الفصؿ التاسع والثالثوف مف الباب السادس  ابف خمدكفوقد الحظ ذلؾ  ديني،

فريقيا  واألندلس   مف المقدمة:" وجدت التعميـ بالمغرب العربي يختمؼ عنو في المشرؽ وا 

ف قبؿ تعمـ العمـو األخرى "ويرجع السبب في ذلؾ إلى و ذلؾ بأف يبدأ الولد بحفظ القرآ
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عميو، ويقوؿ في نفس السياؽ تقديس كالـ هلل عز وجؿ الذي ال يجب أف يعمو كالـ 

كاعمـ أف تعميـ الكلداف القرءاف شعار مف شعائر الديف أخد بو أىؿ الممة ك درجكا عميو في جميع " :أيضا

 الحديث كعقائده مف آيات القرءاف كبعض متكف  خ اإليمافأمصارىـ لما يسبؽ فيو إلى القمكب مف رسك 

كصار القرءاف أصؿ التعميـ الذم يبني عميو ما يحصؿ بعده مف الممكات  كسبب ذلؾ أف تعميـ الصغر أشد 

ويضيؼ البعض األخر  1رسكخا ك ىك أصؿ لما بعده ألف السابؽ األكؿ لمقمكب كاألساس لمممكات "

خصوصا و التحكـ في المغة العربية و بتقوية الذاكرة الحافظة عمؽ بالمبحوثيف أسباب تت مف

إذا كاف التعميـ القرآني ال يتعارض مع التعميـ األساسي ال بسبب السف وال بسبب المحتوى  

وال بسبب استعماؿ الزمف، وسواء أكانت ىذه األسر التي ألحقت أبنائيا بالمدرسة القرآنية  

أو حضرية  فإف القاسـ المشترؾ بينيا ىو وعييا  برغبة قوية منيا، بدوية أو محافظة

بيويتيا و شخصيتيا العربية اإلسالمية و تشعبيا بالثقافة اإلسالمية ، وخصوصا الدينية 

منيا...مع العمـ أف ىذه األسر كانت صريحة، بعد إمداد أبنائيا بالتكويف القاعدي، أف 

لؾ أف المبحوثيف ذو ثقافة حديثة تمحؽ أبنائيا بالتعميـ الحديث العصري، والدليؿ عمى ذ

 عالية.

كما سعينا إلى معرفة المغة التي يتـ الحديث بيا داخؿ األسرة، والتي مف خالليا وجينا 

سؤاال إلى األساتذة المبحوثيف عف كونيـ أفراد ليـ أسرىـ وعائالتيـ و كانت أجوبتيـ 

 مختمفة مف حالة إلى أخرى.

                                                           
 .555انشؼًٍ، اتٍ خهذوٌ، يشظغ عاتك ، صـ ػثذ  1
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العامية  ويستعممونيا في التواصؿ مع أفراد عائالتيـ  فأما بالنسبة لمذيف يتحدثوف المغة 

( وىـ 5/13) بػ فإنيـ يمثموف النسبة األعمى عف بقية الحاالت األخرى حيث قدرت نسبتيـ

يقدموف لذلؾ أسبابا مختمفة منيا، أف أفراد العائمة ليسوا متمكنيف مف المغة العربية 

ية، فقد نجد منيـ مف ال يعرؼ القراءة الفصحى وذلؾ راجع إلى اختالؼ مستوياتيـ التعميم

و ال حتى الكتابة و منيـ مف بمغ مستوى معيف مف الدراسة يسمح لو بإتقاف المغة العربية 

الفصحى بشكؿ سميـ، و منيـ مف رأى أنيا عادة )أي التكمـ بالعامية( لما ليا مف 

ث بالمغة استعماؿ كبير داخؿ األسرة، إضافة إلى أف ىناؾ حاالت مف أرجعت التحد

العامية إلى طبيعة المجتمع الجزائري، حيث رأت أنيا المغة الغالبة في المجتمع بصفة 

عامة و األسرة بصفة خاصة، وأرجعت ىذه األخيرة األمر إلى عدة أسباب منيا، ىجر 

المغة العربية الفصحى وعدـ التمكف منيا و استعماليا  في جميع األحواؿ سواء في التعميـ 

ـ بيا خارج أقساـ الدراسة، و كأف المغة العربية أصبحت لغة ميجورة منسية  أو في التكم

( وىناؾ حاالت مف كاف 07وىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

المزج في المغات مابيف العربية وألمازيغية و العامية ىو حديثيـ داخؿ األسرة، وىؤالء 

ورىـ يقدموف أسباب مختمفة  لدلؾ منيا، أف جؿ أفراد ( ىـ بد03/13نسبتيـ ال تتعدى )

العائمة ذوي ثقافات مختمفة ومستويات عممية متنوعة، ضؼ إلى ذلؾ أنو مف الحاالت مف 

كانت لغة الحديث داخؿ أسرىـ ىي المزج بيف العامية والفرنسية، وتمثؿ ىذه الحالة 

بعض أفراد العائمة ممف ال ( وىـ بدورىـ يقدموف دوافع لذالؾ منيا، أنو ىناؾ 02/13)
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يتقنوف المغة العربية الفصحى وبحجة أنيـ لـ يتكونوا بيا في مراحؿ تعميميـ األولى تكوينا 

جيدا يسمح ليـ بالتحدث بيا بطالقة وسيولة، ومنيـ مف رأى أف العامية أسيؿ استعماؿ 

ؿ المتجذر مف المغة العربية الفصحى بحكـ أنيا تجمع بيف المفردات العربية ذات األص

في بطوف المعاجـ وذات االستعماؿ العاـ بيف أفراد المجتمع وىذا ما صرح بو أحد 

( إضافة إلى أنو ىناؾ حاالت تشابو لما سبؽ ذكره مف 03المبحوثيف في المقابمة رقـ )

قبؿ بحيث كانت المغة العربية الفصحى و العامية ىي حديث بعض األسرة و تقدر نسبتيـ 

سباب إلى حبيـ لمغة القرآف، ىذه المغة التي تعبر عف انتمائيـ العميؽ ( راجعة األ02/13)

إلى الحضارة العربية اإلسالمية، والتي تؤكد عراقتيا وعف جذورىا الضاربة في التاريخ 

اإلسالمي، وكونيا المغة الوحيدة التي يستطيعوف التحدث بيا و لالرتقاء بيا و الرفع مف 

 .(07المبحوث في المقابمة رقـ ) مستواىا ىدا ما جاء عمى لساف

ىناؾ حالة فريدة فقد صرحت أف لغة الحديث داخؿ األسرة ىي المغة الفرنسية، وىي حالة 

( وىي بدورىا تقدـ أسبابا لذلؾ منيا، أف األفراد و األسرة جميـ  01/13تقدر نسبتيا )

نت بيا في مسارىا متفرنسيف ويتقنوف المغة الفرنسية أشد إتقاف، كما أنيا المغة التي تكو 

التكويني والتعميمي  وأف الدافع الذي جعميا تحب ىذه المغة ىـ الوالديف بحكـ أنيـ درسوا 

عمى أساتذة مفرنسيف خالؿ الحقبة االستعمارية، كما صاحبت ىذه الحالة نوع مف 

اإليماءات و اإلشارات ذات الداللة المغوية و السوسيولوجية في ضرب مف االحتقار بالمغة 

ىي تضحؾ بكؿ برودة أعصاب" وفيما وؿ "جامي نستعمؿ المغة العربية و لعربية حينما تقا



الميدانيالجانب   
 

~ 132 ~ 
 

ما يخص الكتب التي يعتمد عمييا األساتذة في تكويف أنفسيـ، سألناىـ  عف ذالؾ فكانت 

أجوبتيـ متفاوتة و مختمفة مف حاؿ إلى أخر، فأما بالنسبة لمذيف كانوا يعتمدوف في 

ربية و الفرنسية فإنيـ يمثموف نسبة أكبر مف بيف جميع الحاالت تكوينيـ عمى المغتيف الع

تمفة منيا، أف الكتب ( وىـ يقدموف لذلؾ أسباب مخ08/13) ػاألخرى، حيث قدرت نسبتيـ ب

العربية متوفرة بكثرة، إضافة إلى أف االعتماد عمى ىاذيف النمطيف مف الكتب بالفرنسية و 

وفي حاالت أخرى يعتمد األساتذة في تكويف  يثري رصيدنا المغوي خاصة الفرنسي منو،

( وىي نسبة ضئيمة جدا 02/13) ػأنفسيـ عمى بالمغة الفرنسية، بحيث قدرت نسبتيـ ب

مقارنة بالحاالت التي سبقتيا، ىؤالء بدورىـ يقدموف أسباب متمثمة في أف المراجع 

( 08ابمة  رقـ )بالفرنسية متوفرة جدا، وىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف اإلناث في المق

ومنيـ مف أرجع السبب أف األساتذة الذيف كانوا يدرسوف عمييـ  كانوا يقدموف ليـ مراجع 

بالمغة الفرنسية، لقمتيا بالمغة العربية خاصة في عمـ اإلجماع، لتصريح أحد المبحوثيف 

مى (  وبالنسبة لألساتذة الذيف كانوا يعتمدوف في تكوينيـ ع03الذكور في المقابمة رقـ )

( وىـ يقدموف 01/13) بػػ مراجع بالمغة العربية، فإنيـ ال يمثموف إال نسبة قميمة جدا تقدر

 أسباب عمى ذلؾ منيا :

يجاد راحة كبيرة وىـ يدرسوف بيا، كما أنيا تشعركـ بانتمائيـ إلى  إعزازىـ بمغتيـ األـ  وا 

الجيد فييا في حضارتيـ العربية اإلسالمية، إضافة إلى أسباب أخرى تتعمؽ بتكونيـ 

المراحؿ األولى مف تعميميـ، وىناؾ حاالت أخرى مغايرة  تماما عما صرح بو المبحوثيف  
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في الحاالت األولى وىي أف بعض األساتذة كانوا يعتمدوف عمى كتب ذوي مزيج مف 

( ىؤالء ليـ 02/13) ػالمغات ) العربية والفرنسية واالنجميزية( وىي حالة تقدر نسبتيا ب

في ذلؾ وىي أف االعتماد في التكويف عمى ىذا المزيج مف المغات يكسبنا رصيد أسبابيـ 

لغويا ثريا، إضافة إلى مساعدتنا عمى قراءة بعض الكتب بالمغة األجنبية وتسييؿ التواصؿ 

 مع اآلخريف و تبادؿ المعارؼ معيـ و االحتكاؾ بالثقافات ألخرى.

لقراءتيا والتي تساعدىـ في تشكيؿ ثقافتيـ  ولمعرفة الكتب التي يميؿ األساتذة المبحوثيف 

العامة، سألناىـ عف كونيـ يقرءوف ىذه الكتب أو ال يقرءونيا، فكانت أجوبتيـ متفاوتة مف 

الكتب بالمغة العربية، فيـ يمثموف النسبة بالنسبة لمذيف يميموف إلى قراءة حالة إلى أخرى، ف

( وىـ بصفتيـ يقدموف أسبابا 06/13) ػاألكبر مف بيف جميع الحاالت، حيث قدرت ب

مختمفة منيا، أنيا تستيوينا عند قراءاتيا ألنيا مكتوبة بمغتنا، ىذه المغة التي تزخر 

بمفرداتيا وتعجز بالغتيا وتشرؽ بأسموب براؽ الذي يجعؿ القارئ يعيش نوعا مف السعادة 

في قواعدىا والشوؽ، إضافة إلى ذلؾ أنيا تسيؿ عمينا إثراء رصيدنا المغوي و التحكـ 

الرفع مف مستوانا فييا، كما أنيا المغة التي تعبر عف أصالتيا العربية اإلسالمية و التي و 

( 09بيا يفيـ تاريخنا و ديننا، وىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

لى كما الـز ىذا التصريح نوع مف الضحؾ و اإليماءات التي توحي إلى شعوره باالنتماء إ

ىذه األمة الغراء الناطقة بأعظـ لغة عمى وجو األرض، لغة القرءاف لغة الشعر، لغة 

األدب، لغة الصالة، والتي ال تصح إال بيا، باإلضافة إلى ذلؾ أكد بعض المبحوثيف أف 
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المغة العربية ىي المغة المناسبة لقراءة الكتب خاصة في مجاؿ تخصصنا  وعند االستناد 

لعرب المسمميف، وىنا حاالت أخرى مف كاف ميميـ إلى االزدواجية في إلى كتب مفكرينا ا

( ىـ بدورىـ ليـ 04/13) بػالمغة بيف )العربية و الفرنسية ( وىـ ال يمثموف إال نسبة تقدر 

أسبابا في ذلؾ منيا، أف استخدامنا ليذه لكتب خاصة في مجاؿ التخصص  تساعدنا عمى 

لمطموب وكما أنيا تثري رصيدنا المغوي  وتجعمنا اد و فيـ المادة العممية بالشكؿ الجي

صرح بو مجموعة مف  متفتحيف عمى ثقافة المجتمعات األخرى الناطقة بيا، ىذا ما

السادسة والثامنة، وأما بالنسبة لألساتذة  و اإلناث في المقابالت األولى و  المبحوثيف الذكور

تشكيؿ ثقافتيـ الخاصة  والذيف الذيف كاف المزج المغوي غالب عمييـ عند قراءة الكتب ل

( ىـ بدورىـ يروف أنو ىناؾ أسبابا دفعتيـ لذلؾ، وىي أف االقتصار عمى 02/13يمثموف )

لغتيف عند قراءة الكتب تجعؿ المرء منغمؽ عمى لغات أخرى و بالتالي عمى ثقافات أخرى 

ختمؼ عف االجتماعية و الدينية  التي تو  ات أخرى ليا خصوصياتيا الثقافية في مجتمع

مجتمعنا في جميع مجاالت حياتو، إضافة إلى حالة واحدة مف كانت المغة الفرنسية ىي 

 ػالمغة الوحيدة التي تميؿ إلييا عند القراءة  لتشكيؿ ثقافتيا العامة، وىي حالة تقدر نسبتيا ب

ة ( ىي بدورىا  ليا أسبابيا الخاصة بيا، منيا أنيا المغة التي تستريح عند القراء01/13)

في جميع مراحميا بيا، كما أنيا المغة التي أتقنيا  بالشكؿ الجيد، والوحيدة التي تكونت بيا 

 السؤاؿ صاحبيا نوع مف اإلشارات  الحالة وعند اإلجابة عمى ىذاالتعميمية، ىذه 
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اإليماءات التي تحي إلى نوع مف السخرية و االستيزاء بالمغة العربية  وكأنيا المغة التي 

 مقراءة وال لمكتابة وال حتى التعمـ .ال تصمح ل

 ػ العالقة مع المغة أثناء التدريس الجامعي  2 

ولمعرفة ماىية المراجع التي يعتمد عمييا األساتذة المبحوثيف في تحضير دروسيـ  

 سألناىـ عف كونيـ يعتمدوف عمى مراجع وىـ يحضروف دروسيـ، فكانت أجوبتيـ مختمفة.

وف عمى مراجع بالمغتيف )العربية و الفرنسية( فإنيـ يمثموف النسبة فأما بالنسبة لمذيف يعتمد

( ىـ يقدموف أسباب لذلؾ 09/13) بػف جميع الحاالت حيث تقدر نسبتيـ األعمى مف بي

منيا ما يرجع إلى أىداؼ الدرس، بحيث عندما يكوف الدرس محضرا بالمغتيف فإنو يساعد 

ثراءالطمبة مف االستفادة منو و  مغوي والتحكـ فييا ولو بشكؿ بسيط في رصيدىـ ال ا 

مصطمحات بالمغة األجنبية،  إضافة إلى ذلؾ ما ىو متعمؽ باألستاذ مف حيث أنو مطالب 

 و في الكثير مف األحياف بإتقاف لغتيف عمى األقؿ في تدريسو محاضراتو.

ة ف إلى نسبوأما بالنسبة لمذيف يعتمدوف عمى المغة الفرنسية وحدىا فإنيـ ال يمثمو   

ىؤالء ليـ أسبابا كذلؾ منيا، أف تخصصيـ ُيحتـ عمييـ  (02/8) بػقميمة جدا، حيث تقدر 

ذلؾ فال يمكف أف يحضروىا بالمغة العربية أو غيرىا مف المغات األخرى، وىذا ما أكده 

( بإضافة إلى ذلؾ ىناؾ مف أرجع األسباب إلى 02أحد المبحوثيف في المقابمة رقـ )

ية، وىوال يمكنو أف يحضر بالمغة العربية ألنو ضعيؼ فييا، وفي تكوينو بالمغة الفرنس
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ىي حالة واحدة مف بيف ثالثة عشر ت لغة التحضير بالعربية الفصحى و حاالت أخرى كان

حالة ىؤالء يرجعوف أسبابيـ لشغفيـ بالمغة العربية و التعمؽ بيا منذ الصغر، إضافة إلى 

ببالغتيا، وفي حالة أخرى كذلؾ كاف المزج بيف  أف المغة العربية سخية بمفرداتيا و معجزة

المغات ىو الغالب في التحضير لمدروس مف قبؿ بعض األساتذة، وىذا ما صرح بو أحد 

( ىـ بدورىـ يقدموف أدلتيـ عمى ذلؾ كما أنيـ 07المبحوثيف الذكور في مقابمة رقـ )

ي مف الخمط بيف عدة ( ومف بيف أدلتيـ أنو البد في التعميـ العال01/13يمثموف نسبة )

 مف تعمـ المغات األخرى األجنبية لغات مختمفة في تحضيرنا لمدروس، ىذا ما يكسبنا 

 خاصة الفرنسية و االنجميزية .و 

ولموقوؼ عمى ماىية المغة التي يتـ بيا تدويف المعمومات المأخوذة مف الكتب والمراجع 

متباينة و فكانت أجوبتيـ مختمفة  ؿ في ذلؾ،بالنسبة لألساتذة المبحوثيف، قمنا بطرح سؤا

  .مف حالة ألخرى

 ذه المعمومات المأخوذة مف الكتب فأما بالنسبة ألساتذة المبحوثيف الذيف كانوا يدونوف ى

( وىـ يقدموف أسبابا لذلؾ منيا، أف 09/13التي تمثؿ نسبتيـ )المراجع بالمغة العربية و و 

مغة  لتسييؿ خاصة فيما يتعمؽ بال السبب األوؿ و الوحيد ىو مراعىات مستوى الطمبة

التحكـ في مصطمحاىا وسيولة التفاعؿ بيننا وبيف طمبتنا، عمييـ عممية الفيـ واإلتقاف و 

إضافة إلى مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري والذي تطغى عميو المغة العربية في 

  .االقتصادية والدينية ..الخيع مجاالتو العممية والتربوية و جم



الميدانيالجانب   
 

~ 137 ~ 
 

العربية ىي لغة التدويف لدييـ  وىؤالء حاالت أخرى حيث كانت الفرنسية و  إلى باإلضافة

( ىـ بدورىـ 02/13) بػبالحاالت ألخرى حيث قدرت نسبتيـ يمثموف نسبة قميمة جدا مراعاة 

يقدموف أسباب مختمفة في ذلؾ منيا، أف التدويف بالمغتيف يساعد الطالب عمى التحكـ 

ثراء  رصيده المغوي والتحكـ بشكؿ جيد في تخصصو حيث يسمح عمى األقؿ في لغتيف وا 

، إضافة إلى ذلؾ تحبيب المغات األجنبية إلى األخير مف فيـ متطمباتو بالمغتيفلو ىذا 

الطمبة خاصة الفرنسية منيا، ىذه المغة التي ليا امتداد عميؽ في عقوؿ طمبتيا بحكـ  

عدما حرميـ مف تعمـ لغتيـ األـ االستعمار الذي جند كؿ وسائمو في غرسيا في نفوسيـ ب

وذلؾ بمحاربتو لممدارس القرآنية التي كانت المؤسسة األولى التي تحفز األفراد الجزائرييف 

ينو الذي كاف بالمغتيف بتعمـ لغتيـ الوطنية، وىناؾ أيضا مف أرجع األسباب إلى تكو 

بحوثيف الذكور في الفرنسية، واتفاقو ليما بشكؿ سميـ، ىذا ما صرح بو أحد المالعربية و 

وأما بالنسبة ألساتذة الذيف كانوا يدونوف معموماتيـ عند أخذىا مف ( 03المقابمة رقـ )

( ىـ بدورىـ يقدموف أسباب مختمفة 02/13) بػالمغة الفرنسية فإف نسبتيـ تقدر المراجع ب

وأف  في ذلؾ منيا، أف الكتب التي كانوا يستعممونيا بكثرة كميا مدونة بالمغة الفرنسية،

ىي الوحيدة في تدويف  تكوينيـ كاف بيا، إضافة إلى حاالت أخرى مف كانت الترجمة

خاصة فيما يخص البحث العممي ىذا ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف  معموماتيما

 .(07اإلناث في المقابمة رقـ )
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ذة فيما يخص لغة إلقاء المحاضرات ولمعرفتنا إياىا، قمنا بطرح سؤاؿ عمى األسات أما 

المبحوثيف، فكانت أجوبتيـ متمايزة إلى حد كبير، فبالنسبة لألساتذة الذيف كانوا يمقوف 

( ىـ بدورىـ 06/13) بػثموف النسبة األوفر و التي تقدر محاضراتيـ بالمغة العربية فإنيـ يم

يعرضوف أسباب لذلؾ منيا، أف القانوف الجزائري يمنع التدريس بالمغة األجنبية وىذا ما 

( إضافة إلى ذلؾ ىناؾ مف أرجع السبب 01مى لساف المبحوثة في المقابمة رقـ )جاء ع

إلى توصيؿ المعمومة وتسييؿ الفيـ لمطمبة، كما اعتبروا أف المغة العربية ىي لغة المجتمع 

الجزائري وىي الوحيدة التي يفيميا جؿ الطمبة، ألنيا منتشرة في جميع مياديف حياتيـ، 

ُيفترض أف ُيدرسوا بيا في الجامعة وىذا يراعي خصوصيات المجتمع وكما أنيا المغة التي 

الجزائرية الثقافية و العممية ...الخ، إضافة إلى أنو ىناؾ حاالت مف رأت أف المغة العربية 

 في اإلجابة.  دسخية بمفرداتيا  ولكف مف دوف إستطرا

فئة ء محاضراتيا وىـ وىناؾ حاالت مف جعمت مف العامية و الفرنسية السبيؿ الوحيد إللقا

( ىؤالء بدورىـ يقدموف أسبابا لذلؾ منيا، أف جؿ 03/12) بػقميمة جدا، حيث تقدر نسبتيـ 

وذلؾ راجع إلى أسباب عدة األجنبية و خاصة الفرنسية منيا، الطمبة ال يفيموف المغات 

  منيا عدـ تكوينيـ تكوينا صحيحًا سميمًا في المغة العربية الفصحى حتى يتسنى ليـ

إتقانيا بشكؿ سميـ، إضافة إلى ذلؾ لتسيؿ عمييـ عممية  فيـ المادة العممية إذا كانت 

( 11ممقاة بالمغة العامية و الفرنسية، وىذا ما أكده أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

ضؼ إلى ذلؾ أنو ىناؾ مف أرجع السبب إلى أف المغة العامية ىي المغة الوحيدة التي 
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معظـ الطمبة حيث أنيـ يفيمونيا أكثر مف المغات األخرى، أما بالنسبة لمذيف  يتكمـ بيا

( ىؤالء بدورىـ 02/13يمقوف محاضراتيـ بالمغة العربية و الفرنسية فإنيـ يمثموف نسبة )

يرجعوف األسباب  إلى أنيـ متمكنيف مف المغتيف ) العربية و الفرنسية ( وأنيـ ال يجدوف 

فكرة أو المعمومة إلى الطمبة، وباستطاعتيـ تبسيط المغة إلى أية صعوبة في إيصاؿ ال

 درجة معتبرة حتى يفيـ عمى األقؿ عدد كبير منيـ. 

( و العامية و الفرنسية العربية)الت مف كاف المزج في المغات بيف وىناؾ بعض الحا 

اب في ( ىـ بدورىـ يقدموف أسب02/13) بػفي إلقاء المحاضرات بنسبة تقدر  السبيؿ الوحيد

ذلؾ منيا، أف جؿ الطمبة أو عمى األقؿ معظـ يستطيعوف التحدث بيا وال يجدوف صعوبة 

 (.02في ذلؾ وىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف اإلناث في المقابمة رقـ )

ذا احتاجت المحاضرة إلى شرح  عند محاولتنا لمعرفة المغة التي يستخدميا األساتذة وا 

ذلؾ، كوف ىؤالء األساتذة يمارسوف عممية التدريس  أكثر، قدمنا بطرح سؤاؿ فيما يخص

 .أجوبتيـ مختمفة مف حالة إلى أخرىفكانت 

حاضرات  فبالنسبة لألساتذة الذيف كانوا يستخدموف المغة العربية أو العامية أثناء شرح الم 

( وىـ بدورىـ يقدموف أسباب مختمفة منيا، أف أجؿ 05/13) بػفإنيـ يمثموف نسبة تقدر 

باستطاعتيـ فيـ المعمومات واألفكار بمغتيـ األـ أو لغتيـ التي وقع عمييا  الطمبة

 التصحيؼ وأنيـ يمتمكوف رصيدا لغويا معبرا فييا .
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، ىذه المسألة أكدىا جؿ ي مجتمعيـ و أسرىـإضافة إلى ذلؾ أنيا المغة المتداولة بينيـ ف

( وىناؾ مف أرجع السبب 10( و )09( و )01مف األستاذة المبحوثيف في المقابالت رقـ )

إلى مراعاة المستوى المغوي لمطمبة فمنيـ مف ىو ضعيؼ في المغة العربية الفصحى  

وبالتالي يتحتـ عمى األساتذة النزوؿ إلى مستوى المغة العامية، والتي ىي بالنسبة إلييـ 

 سيمة الفيـ واإلدراؾ، كما أنو ىناؾ  حاالت أخرى مف ترى في المغة العامية السبيؿ

موازنة مف التي الوحيد إلى شرح محاضراتيا بالشكؿ المبسط السيؿ، ىؤالء يمثموف نسبة 

( ىـ بدورىـ يقدموف أسبابا لذلؾ منيا، وىي أف المغة 05/13) بػسبقتيا حيث قدرت 

العامية ىي األكثر شيوعا في األوساط االجتماعية لمطمبة وحتى في فضائيـ التعميمي 

ة الوحيدة التي يفيميا جميـ، ضؼ إلى ذالؾ ضعؼ الطمبة في الجامعي وبالتالي ىي المغ

 إتقاف المغة العربية الفصحى عمى العموـ.

إنيـ يمثموف وأما بالنسبة لمذيف يمزجوف بيف المغات أثناء تدعييـ لمحاضراتيـ بالشرح، ف

ية  ( ىذا المزج يتجمى في لغتيف ال ثالث ليما، وىما الفرنسية و العام02/13) بػنسبة تقدر 

وىـ بدورىـ يعرضوف أسبابا مختمفة لذلؾ منيا، أف معظـ الطمبة ليس لدييـ الرصيد 

الكافي مف العربية الفصحى وال حتى المغة الفرنسية، مما يجعؿ األساتذة يستخدموف 

ضروبا أخرى مف المغة، إضافة إلى ذلؾ أف بعض األساتذة ليسوا متحكميف في لغتيـ 

ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف اإلناث في المقابمة رقـ الوطنية ألسباب متعددة، ىذا 

وىناؾ حالة واحدة مف جعمت الخمط بيف المغة العربية و العامية و الفرنسية سبيال ( 02)
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( والتي 01/13) بػوىي نسبة قميمة جدا، حيث قدر ليا في تدعيـ شرحيا لمحاضراتيا، 

يف في أية لغة ومنيا ما ىو خاص بدورىا تعرض أسبابًا منيا أف الطمبة ليسوا متحكم

بالتكويف ومنيا ما ىو متعمؽ باألستاذ المدرس الذي في حد ذاتو ال يتقف لغة معينة  

وبالتالي ينعكس ذلؾ طرديا عمى الطمبة، وىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف الذكور في 

ا اليمكننا ( ىذا األمر يحيمنا لموقوؼ عمى مسألة أعظـ مف ذلؾ و ىي أنن07المقابمة رقـ )

اع بصفة خاصة و ما فيـ أي لغة تدرس بيا العمـو االجتماعية  بصفة عامة وعمـ اإلجم

، حينما نرى خميطًا مف المغة في التدريس الجامعي، وىذه مسألة بالغة في ىي األنسب ليا

 الخطورة. 

قسـ، ولمعرفة المغة التي يناقش بيا األساتذة المبحوثيف إذا فتح باب النقاش داخؿ ال - 

وجينا سؤاال إلييـ فكانت أجوبتيـ مختمفة مف حالة إلى أخرى، فأما بالنسبة ألساتذة الذيف 

يناقشوف بالمغة العربية الفصحى والعامية فإنيـ يمثموف النسبة األكبر مف بيف جميع 

( وىـ بدورىـ يعرضوف أسباب في ذلؾ منيا، أف 07/13) بػالحاالت األخرى، حيث بمغت 

نوف المغة العربية الفصحى وال حتى المغات األجنبية األخرى وذلؾ بسبب ال يتق معظميـ

ضعفيـ فييا، وىناؾ مف رأى أنو ضعيؼ في المغة العربية الفصحى و ُيرجع األسباب إلى 

عوامؿ كثيرة منيا، أنو تكوينو كاف مزدوج المغة، كما أف األساتذة الذيف درسوا في المراحؿ 

في المغة العربية، باإلضافة إلى أنو ىناؾ حاالت مف رأت األولى مف التعميـ كانوا ضعي

أنيا تبدأ في البداية النقاش بالمغة لعربية الفصحى وعند استعصاء األمر فإنيا ترجع إلى 
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المغة العامية لتذليؿ األفكار والمفاىيـ العالقة، وتوصيميا إلى الطمبة في شكؿ مبسط يفيمو 

يف المغات العربية والعامية والفرنسية، فإنيـ يمثموف الجميع، أما بالنسبة لمذيف يمزجوف ب

( ىؤالء ليـ دوافعيـ في 03/13ثمة قميمة مقارنة بالحاالت السابقة، حيث تقدر نسبتو بػ )

أنو وعندما ال تتضح الفكرة لمطمبة بالمغة العربية الفصحى يتحتـ ذلؾ )أي في استعماليا( 

معمومة ليـ، إضافة إلى ذلؾ لشرح بعض عمينا استعماؿ لغات أخرى لتبسيط وتسييؿ ال

المصطمحات بالمغة األجنبية خاصة الفرنسية منيا، ىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف 

( وىناؾ حاالت أخرى مف جعمت مف المزج بيف المغة العربية 07الذكور في المقابمة رقـ )

( وليا أسبابيا 01/13)لمنقاش مع طمبيـ، وىي حالة تمثؿ والفرنسية والعامية السبيؿ الوحيد

ودوافعيا في ذلؾ، وىي أف األساتذة عندما يبدءوف يناقشوف حوؿ موضوع ما في الدرس 

يصطدـ بعدـ فيـ بعض الطمبة لمحتوى الرسالة العممية، ألنو يرى فييـ ضعفا في إتقاف 

لغة واحدة عمى األقؿ،  ليذا يحاولوف أف يمزجوا بيف عدد مف المغات لكي يوصموا ليـ 

أو المعمومة، إضافة إلى أف ىناؾ حالتيف مف كانت لمغة العامية والفرنسية ىي لغة الفكرة 

( مف بيف جميع الحاالت األخرى، وىـ بدورىـ 02/13النقاش عندىـ وىما حالتيف يمثالف )

يقدماف أسبابا في ذلؾ ومنيا، أف الطالب عند المناقشة ال يفيـ المعمومة الممقاة إليو بالمغة 

نضطر إلى االستعانة بمغة أخرى و التي ىي العامية بحكـ أف جؿ الطمبة  الفرنسية ليذا

( ونفس األمر 10يفيموف بيا، وىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

( حيث كاف الجواب ىو نفسو الذي أجاب بو 11بالنسبة لمحالة األخرى في المقابمة رقـ )
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مبة ولمعرفة المغة التي يناقشوف بيا داخؿ القسـ وجينا المبحوث السابؽ، أما بالنسبة لمط

سؤاال لألساتذة المبحوثيف في ذلؾ، فكانت أجوبتيـ متباينة مف حالة إلى أخرى، حيث 

( وبدورىـ يقدموف 08/13كانت المغة العامية مسيطرًة في النقاش، وىـ يمثموف نسبة )

ـ األـ أقصد المغة العربية بشكؿ أسباب مختمفة في ذلؾ منيا، أف الطمبة ال يتقنوف لغتي

سميـ مما يسمح ليـ باستعماليا بسالسمو، ناىيؾ عف المغات األجنبية والتي جؿ الطمبة 

يعانوف منيا أشد العناء، إضافة إلى أف ىناؾ حاالت أخرى حيث كاف المزج بيف المغة 

( وليـ أسبابيـ 02/13العربية والعامية والفرنسية لغة النقاش لدييـ، حيث تمثمت نسبيـ بػ )

التي دفعتيـ لذلؾ، منيا أف الطالب ال يحب أف يبدؿ أي جيد في ضبط لغة ما، الميـ أنو 

يناقش ويجيب بأي لغة يستطيع التحدث بيا، ىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف الذكور في 

( ضؼ إلى أنو ىناؾ حالة أخرى كانت المغة العربية الفصحى ىي لغة 10المقابمة رقـ )

عندىا لكف مف غير استطراد في اإلجابة وفي حاالت أخرى كانت الفرنسية  النقاش

( ليا 01/13والعامية ىي لغة النقاش عندىـ، ىؤالء يمثموف نسبة قميمة جدًا قدرت بػ )

أسبابيا الخاصة بيا خاصة حينما يكوف المقياس الذي ُيدرس بالمغة الفرنسية، فإف المغة 

الفرنسية بنسبة قميمة وذلؾ بسبب ضعؼ الطمبة في المغات الغالبة في النقاش ىي العامية و 

األجنبية، خاصة الفرنسية منيا، وبالمثؿ نجد حالة أخرى وىي أف األساتذة يجبروف الطمبة 

عمى التحدث بالمغة العربية الفصحى، وىذا ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف في المقابمة 

ف لـ  ( واليدؼ مف ذلؾ جعؿ الطمبة يتحدثوا01رقـ ) بمغتيـ األـ بصورة الئقة، حتى وا 
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يجيدوا قواعدىا مف نحو وصرؼ وبالغة، ويستمر الحديث بيننا ونحف نحاوؿ معرفة المغة 

التي يفضميا األساتذة المبحوثيف إذا دعوا أستاذا أو أساتذة لمتدخؿ في إحدى محاضراتيـ، 

أـ لـ يوجيوا دعوات فبأي لغة يفضموف أف يكوف ناطقا، لذلؾ سألنيـ عف كونيـ وجيوا 

ألساتذة حضروا إلى محاضراتيـ، فكانت أجوبتيـ متفاوتة مف حالة إلى أخرى، فأما 

بالنسبة لمذيف يفضموف األساتذة الناطقيف بالمغة العربية الفصحى، فإنيـ يمثموف النسبة 

( وىـ يقدموف أسباب مختمفة في 07/13األعمى عف بقية الحاالت األخرى، حيث قاربت )

نيا، أف المغة العربية ىي المغة الرسمية لممجتمع خاصة في المستويات التعميمية، ذلؾ م

وىناؾ مف رعى المستوى المغوي لمطمبة، ألف في نظرىـ ال يستطيعوف أف يفيموا لغة 

أخرى غير لغتيـ الوطنية، إضافة إلى ذلؾ فإف مف بيف األساتذة مف رعى خصوصيات 

فيو، ىذا ما صرح لو أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ المجتمع الثقافية والمغة الغالبة 

( ىذه الحاالت تشترؾ في نقطة واحدة وىي أنو البد مف مراعاة خصوصيات المجتمع 11)

الجزائري الثقافية والحضارية والدينية ألنيا تعكس صورتو الحقيقية، وانتمائو إلى الحضارة 

بة لمتعميـ والتدريس الجامعي، لما ليا مف أثر كبير العربية اإلسالمية، ويرونيا المغة المناس

في ربط األجياؿ الحاضرة بماضييا الحافؿ باالنجازات خاصة في مجاليا العممي، وأما 

بالنسبة لمذيف يفضموف األساتذة الناطقيف بالمغة العربية والفرنسية، فإنيـ يمثموف نسبة تقؿ 

ورىـ يعرضوف أسبابا مختمفة  في ذالؾ ( ىـ بد03/13عف األولى، حيث قدرت نسبتيـ بػ )

منيا أف المغتيف العربية والفرنسية أفضؿ بالنسبة لمطمبة، مف حيث أنيا تمكنيـ مف تعمـ 
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بعض المفاىيـ  والمصطمحات بالمغة األجنبية وحثيـ عمى تعمميا و االىتماـ بيا ألنيـ 

 ي إثراء رصيدىـ المغويألـ مزيد فيروف في إتقاف الطمبة لمغة أجنبية إضافة إلى لغتيـ ا

( 01/13ومف الحاالت مف أرجعت السبب عمى حسب طبيعة الموضوع وىي حالة تمثؿ )

فاف كاف الموضوع ذا أىمية بالغة واألستاذ يتحدث بالمغة الفرنسية أو العربية فال بأس أف 

يتكمـ بأي لغة يتقنيا، إضافة إلى ىناؾ حاالت أرجعت األمر عمى  حسب طبيعة تكويف 

تقانو لمغة التي يراىا مناسبة لو، مف غير مراعاة مستوى الطمبة ىذا الذي جعؿ األ ستاذ وا 

( وأما بالنسبة لمذيف يحبوف أف 07أحد المبحوثيف الذكور يصرح بذلؾ في المقابمة رقـ )

( مف بيف جميع 1/13يكوف األستاذ ناطقا بالمغة الفرنسية، فيي حالة فريدة تمثؿ )

دـ أسبابا في ذلؾ، منيا أف األستاذ الذيف يكوف ناطقا بالمغة الحاالت، ىي بدورىا تق

الفرنسية يمكف أف يفيد الطمبة أكثر ألنو متخصص فييا ويستطيع أف يقدـ مادة عممية 

رفيعة المستوى في قالب مبسط يستطيع جؿ الطمبة االستفادة منو، باإلضافة إلى ذلؾ البد 

ذا ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف في مف مراعاة رغبة الطمبة في بعض األحياف، وى

 ؿ التي يقـو بيا الطمبة بانجازىا( ولموقوؼ عمى ماىية طبيعة األعما02المقابمة رقـ )

سألنا األساتذة المبحوثيف، كونيـ يقدموف أعماؿ في ذلؾ، فكانت أجوبتيـ متمايزة مف حالة 

 إلى أخرى .

أبحاث أو بطاقة قراءة ا ىو عرض و بيف األعماؿ بيف مفأما بالنسبة لمذيف كاف المزج 

( وىـ 04/13ميدانية فإنيـ يمثموف النسبة األعمى مف بيف جميع الحاالت و التي تقدر بػ )
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يعرضوف أسباب مختمفة في ذلؾ، منيا أف ىذه األعماؿ الثالثة تجعؿ الطالب في قالب 

مؼ البحث العممي الجاد، كما أنيا تساعده عمى اكتساب خبرات حوؿ معالجة مخت

الموضوعات في مختمؼ المياديف، وتعودىـ عمى العمؿ الفردي والجماعي في بعض 

األحياف، باإلضافة إلى أنيا تكسبيـ رصيدا معرفيا ولغويا في آف واحد وتجعميـ  يخالطوف 

إضافة   الواقع ويحاولوف اكتشاؼ ما بو ظواىر معتمة تمكنيـ مف إجراء دراستيـ عمييا

بيقية  ليا دور كبير في إعطاء صورة لمطالب أو الباحث إلى أف ىذه األعماؿ التط

لمتنسيؽ بيف ما ىو نظري وما ىو ميداني، وفي حاالت أخرى والتي كانت فييا طبيعة 

حيث  األولى األعماؿ متمثمة في عروض وأبحاث ميدانية، وىـ يمثموف نسبة مقاربة لمحالة

مفة في ذلؾ، منيا أف الطالب ( ىؤالء بدورىـ يقدموف أسبابا مخت03/13)بػ كانت تقدر 

متعود ومنذ سنيف عمى ىذا النوع مف األعماؿ التطبيقية، كوف األساتذة ال ينوعوف في 

طبيعتيا وذلؾ مراعاة إمكانية ومستوى الطمبة في جميع النواحي )معرفية، منيجية ولغوية 

لعممية ...( وىناؾ مف أرجع السبب في أف الطالب ال يمكنو أف يجري عمال غيرىا في ا

التربوية، وذلؾ نظرا العتبارات عديدة منيا، كوف الطالب غير متعود عمى إجراء أعماال  

( 7مثؿ الترجمة  والتحميؿ لمحتوى كتاب، وىذا ما صرح أحد المبحوثيف في المقابمة رقـ )

ثمة في وأما بالنسبة لمذيف كانت طبيعة األعماؿ التطبيقية التي يقدمونيا لمطمبة متم

اقات قراءة، فإنيـ يمثموف نسبة أقؿ مف الحاالت األولى، حيث قدرت بػ بطعروض و 

( ىؤالء بدورىـ يقدموف أسبابا في ذلؾ، منيا أف الطالب ال يمكنو أف يجري عمال 2/13)
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ميدانيا في مدة قصيرة ألنو منشغؿ بأمور أخرى دراسية، ليذا يكتفي بإجراء ىذه األعماؿ  

راءة ألنيا غالبا ما تخصص لمعالجة ظاىرة اجتماعية المتمثمة في العروض وبطاقات الق

سطحيا في مدة ال تتجاوز في الغالب األسبوعيف عمى األقؿ، أو تمخيص محتوى فصؿ 

مف كتاب بالنسبة إذا كاف العمؿ بطاقة قراءة، ىذا ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف 

عماؿ متمثمة في مزيج ( وىناؾ حاالت كانت فييا طبيعة األ13الذكور في المقابمة رقـ )

وبدورىـ  (2/13مف العروض واألبحاث الميدانية والترجمة وىـ يمثموف نسبة تقدر بػ )

يعرضوف أسباب لذلؾ منيا، أف الطالب إذا كاف باستطاعتو أف يترجـ فقرة مف كتاب ما 

فإنو سوؼ يستفيد منو كثيرا، ألنو عمؿ يبذؿ فيو الطالب جيدا معتبرا في وقت غير كاؼ 

جرائيا، كما وأنيا تساعده في إثراء رصيده المعرفي خاصة المغوي منو، وىناؾ حالتيف إل

مف كاف المزج بيف العروض واألعماؿ الميدانية والترجمة وبطاقات القراءة ىي طبيعة 

( وىـ بدورىـ يعرضوف 2/13أعماليـ التي يقومونيا لمطمبة وىـ يمثموف نسبة تقدر بػ )

لطالب إذا تنوعت  لديو ىذه األعماؿ فإنيا سوؼ تكسبو رؤية أسباب مختمفة منيا، أف ا

شاممة في معالجة أو دراسة ظواىر اجتماعية، كما أنيا تجعمو ال يتقيد بنوع معيف مف 

البحوث التطبيقية، وىذا ما صرحا بو إحدى المبحوثيف الذكور واإلناث في المقابمتيف رقـ 

 أف ينجزوا بيا أعماليـ التطبيقيةساتذة لمطمبة وأما لمعرفة المغة التي يسمح بيا األ (2و9)

، كونيـ يقدموف أعماؿ تطبيقية لطمبيـ  فكانت أجوبتيـ متفاوتة قمنا بطرح سؤاؿ عمييـ

مف حالة إلى أخر، فبالنسبة لمذيف كانوا يسمحوف لطمبتيـ بأف ينجزوا أعماليـ بالمغة 
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الحاالت األخر، حيث قدرت  العربية الفصحى فإنيـ يمثموف النسبة األعمى مف بيف جميع

( ىؤالء يقدموف أسبابا مختمفة في ذلؾ، منيا أف الطمبة ٌجُميـ غير متمكنيف مف 11/13) ػب

إضافة إلى أنيـ غير متعوديف عمى إنجاز  ،االنجميزيةالمغات األجنبية خاصة الفرنسية و 

درجوا عمييا منذ أعمااًل بالمغة األجنبية، وأنيـ يحسنوف التعامؿ مع المغة العربية التي 

صباىـ، وتكونوا بيا في معظـ مراحؿ دراستيـ وال يجدوف صعوبة في ذلؾ، ضؼ إلى 

، و بيا يحصؿ ليـ الفيـ واإلستعاب لألفكار، بخالؼ ذلؾ أنيا المغة التي تجمعيـ كميـ

المغات األجنبية األخرى التي يعاني منيا جؿ الطمبة، ىذا ما جاء عمى لساف أحد 

( وأما بالنسبة لمذيف يسمحوف لطمبتيـ بإنجاز 11ر في المقابمة رقـ )المبحوثيف الذكو 

( 01/13أعماؿ التطبيقية بالمغة الفرنسية فإنيـ ال يمثموف إال نسبة ضئيمة جدا ال تتجاوز )

ىـ بدورىـ يقدموف أسباب في ذلؾ ومنيا أف انجاز البحوث العممية بالمغة الفرنسية تمكف 

ألجنبية بشكؿ جسف وبالتالي تعمميا تعمًما جيدًا، وىناؾ الطمبة مف استعماؿ المغات ا

حاالت مف أرجعت السبب إلى طبيعة المقياس الذي ٌيَدرس، فإنو يستحيؿ أف ينجز عمؿ 

( 02ما بمغة غير لغة المقياس، ىذا ما صرح أحد المبحوثيف اإلناث في المقابمة رقـ )

طالب بالمغة عمؿ المنجز مف قبؿ اللو كاف الإلى أنو ىناؾ حالة كانت تحبذ أف باإلضافة 

ستطرد في اإلجابة، صاحب تصريح ىذه المبحوثة ضحكًا وبعض الفرنسية مف دوف أف 

السموؾ الداؿ عمى االستيزاء و كأنيا توحي إلى أنو ال يوجد طالب ما، قد أنجز مف قبؿ 

حتى ينجزوا عمؿ بالمغة أجنبية، كما أرادت أف تقوؿ أف الطمبة ال يتقنوف المغة الفرنسية 
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بيا أعماال عممية أكاديمية، وفي حاالت أخرى تركت الحرية في اختيار لغة إنجاز وىؤالء 

 ( وبدورىـ يعرضوف أسبابا في ذلؾ منيا01/13) بػيمثموف إال نسبة قميمة جدا قدرت ال 

   عدـ جبر الطمبة عمى لغة معينة و إعطائيـ الحرية التامة في ذلؾ لالعتبارات عديدة منيا 

ما ىو متعمؽ بعامؿ المغة ومنيا ما ىو متعمؽ باإلمكانيات المادية والمعنوية  المحيطة 

كما ارتأينا إلى معرفة  (09بالطالب، ىذا ما أكد أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

، وذلؾ مف خالؿ طرحنا لسؤاؿ عمى ضيـ التطبيقيةالمغة التي يقدـ بيا الطمبة عرو 

، فكانت أجوبتيـ متمايزة شرفوف عمى ىذه األعماؿ التطبيقيةف كونيـ ياألستاذة المبحوثي

قميال، ومختمفة مف حالة إلى أخرى، فأما بالنسبة ألستاذة الذيف كانوا يسمحوف لطمبيـ أف 

يقدموا أعماليـ التطبيقية بالمغة العربية، فإنيـ يمثموف النسبة األعمى مف بيف جميع 

( وىـ يقدموف أسبابا مختمفة منيا، أف ٌجؿ الطمبة 11/13) ػالحاالت األخرى، حيث قدرت ب

، إضافة إلى ذلؾ  أنيا بيا في مراحميـ الدراسية األولى يتقنوف المغة العربية كونيـ تكونوا

المغة الغالبة في مجتمعيـ، والتي يشترؾ فييا جميعيـ و بيا يفيموف المادة العممية ألف 

، باإلضافة إلى أف ىناؾ كاف ضعيفا نسبيا فييا، حتى ولو لدييـ رصيد لغوي معتبرا

ذلؾ العتبارات عديدة ية الفصحى ىي لغة تقديـ العروض و حاالت مف رأت أف المغة العرب

منيا، تعويد الطمبة عمى التحدث بيا مع مراعاة القواعد النحوية والصرفية الخاصة بيا ، 

قيقة، ىذا ما صرح بو و المحافظة عمى قداستيا ومف تصحيفيا وأبعادىا عف صورتيا الح

إضافة إلى أف الطالب الذي  (09)و (03رقـ )ى المبحوثيف الذكور في المقابمة أحد
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يتحدث بالمغة العربية الفصحى، تغرس في نفسيتو حب ىذه المغة العريقة الضاربة 

مكلكد قاسـ بجذورىا في أعماؽ التاريخ، لغة العمـ كما يقوؿ في ذالؾ المفكر الجزائري 

لقد كانت المغة العربية في القركف الكسطى كحتى بداية النيضة، ىي لغة العمـ  في "  :سـبمقا نايت

عمى األقؿ في حكض البحر األبيض المتكسط حتى حدكد الشماؿ األكركبي،  جميع أنحاء العالـ ... أك

وىناؾ  1" كتستطيع اليكـ بخصائصيا الذاتية أف تككف إحدل المغات العممية عمى مستكل العالـ بأسره

حاالت أخرى مف أرجعت السبب إلى كوف المغة العربية ىي المغة التي البد لطالب العمـ 

أف يتحدث بيا وأف يقدـ بيا أعمالو التطبيقية، لما ليا مف فائدة لو  ولزمالئو  والمتجمية 

في إذكاء عقمو وصقؿ ممكاتو، أما بالنسبة لمذيف يقدموف عروضيـ التطبيقية بمزيج مف 

( 01/13بػ )مف الحاالت السابقة، بحيث قدرت والعامية، فإنيـ يمثموف نسبة أقؿ العربية 

ىؤالء بدورىـ يقدموف أسبابا في ذلؾ، منيا أف بعض الطمبة ليسوا متحكميف في المغة 

وال يستطيعوا أف يفيموف إال بالمغة  با فيياالعربية الفصحى، كونيـ تمقوا تكوينيا متذبذ

ألقؿ صعوبة مف المغة العربية الفصحى، باإلضافة إلى ذلؾ كوف العامية ، ألنيا المغة ا

الطمبة تعودوا عمى ىذا المزج بيف المغة العامية والمغة العربية الفصحى في جميع أحواؿ 

( وىناؾ حالة أخرى 07دراستيـ، ىذا ما يؤكد أحد  المبحوثيف الذكور في مقابمة رقـ )

لدييا، وىي حالة أقؿ نسبة مف الحاالت  كانت المغة الفرنسية ىي لغة تقديـ العروض

( ىـ بصفتيـ يقدموف أسبابا مختمفة في ذلؾ منيا  01/13)بػ السابقة، حيث قدرت نسبتيا 

يقدمو  طالب ينجز عمال بالمغة الفرنسية أف طبيعة المقياس تحتميـ عمى ذلؾ، فال يمكف ل
                                                           

   .049، ص 0974/  0973،  45، ػذديعهح األطانحـ يىنىد لاعى، َاَد تهماعى،  1
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عكس الصورة الحقيقة لمغة  بالعربية أو أف ُيخمط يبف الفرنسية و العامية، ألف ذلؾ ال يو 

( حيث أكدت أف المغة 02المقياس، ىذا ما صرحت بو إحدى المبحوثاف في المقابمة رقـ )

الفرنسية ىي لغة تقديـ العروض، لكف ال يستبعد في بعض األحياف مراعاة المستوى 

يـ المغوي لمطمبة، فقد يسمح ليـ بالتحدث بيا قميال وذلؾ في تبياف بعض الكممات والمفاى

الصعبة بالفرنسية، ىذه الحاالت لـ تخموا مف بعض اإليماءات واإلشارات ذات الداللة 

المغوية وذات التعبير الخفي الذي ُيْغشيو ىذا المبحوث لحاجة في نفس يعقوب قضاىا، 

( أما 11و) (09و) (02ذلؾ ما رأيناه في بعض المقابالت خاصة في المقابمة رقـ )

فقد قمنا بتوجيو  اليـ المسوغة في شكؿ بطاقة قراءةبيا الطمبة أعمولمعرفة المغة التي يقدـ 

  .سؤاؿ لألساتذة المبحوثيف، فكانت اجوبتيـ متنوعة مف حالة إلى أخرى

لمذيف يقدموف أعماليـ التطبيقية المسوغة في شكؿ بطاقات قراءة، فإنيـ  فأما بالنسبة

( وىـ 11/13) بػدرت نسبتيـ لحاالت األخرى، حيث قيمثموف النسبة األوفر مف بقية ا

يوضحوف األسباب التي جعمتيـ يقدمونيا بيذه المغة عمى حساب لغات أخرى والتي نجد 

منيا أف أغمبية األعماؿ المنجزة بيا الشكؿ جميا بالعربية، والتي استعماليا كبير مف قبؿ 

لى ذلؾ الطمبة في انجاز أعماليـ و الحديث بيا في جميع أحواليـ الدراسية، إضافة إ

جاء عمى لساف أحد  ىناؾ مف أرجع السبب إلى كوف المغة العربية ىي لغة األـ وىذا ما

( وقد صاحب ىذه الحالة إيماءات و إشارة توحي 10المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

 عف اعتزازه بعراقة المغة العربية، والتي يعبر المبحوثإلى شئ مكبوت داخؿ نفسية ىذا 
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الغتيا وبساطة مفرداتيا وفي جماليات أسموبيا الذي ليعموا عميو أسموبا وبفصاحتيا وب

آخر، إضافة إلى أنو ىناؾ حالة مف أرجعت السبب إلى ما ىو متعارؼ عميو في جامعتنا 

في كؿ تخصصاتيا اخؿ الجامعة وىو أف المغة العربية ىي لغة الحديث بيف الطمبة د

مف مراعاة خصوصيات المجتمع أنو البد  يحيمنا نظرة أخرى وىي العممية ىذا األمر

  .الجزائري الثقافية واالجتماعية والدينية...الخ

وأما مف كانت لغة تقديـ األعماؿ التطبيقية ذات الشكؿ المرسـو في بطاقات قراءة ىي 

( وىي 01/13المغة العامية، فإنيا حالة تقؿ نسبة عف الحاالت األخرى، بحيث شممت )

المصطمحات في ذلؾ منيا أف بعض ضعيفوا المستوى في فيـ بعض بدورىا تقدـ أسبابا 

، ىذا ما يتحتـ عمى الممقي أف يعمؿ تصحيحا لبعض المفردات بالمغة العربية الفصحى

التي تكوف صعبة الفيـ بالنسبة لمطمبة، إضافة إلى ذلؾ فإنيا تساعد عمى نقؿ األفكار 

وضيح ليـ أفكارا عالقة في العمؿ المنجز الُممقي إلى المتمقي بشكؿ مبسط لكافة الطمبة، وت

( وىناؾ حالة مف كانت الفرنسية ىي 13يوضحو المبحوث الذكر في المقابمة رقـ ) ىذا ما

( مف جميع الحاالت السابقة بدورىا ترجع األسباب إلى 01/13لغة التقديـ وىي تمثؿ)

ية عف طبيعة المقياس وأنو ال يستعد عف توظيؼ بعض المصطمحات بالمغة العام

 غموض الفكرة وتقديميا مف قالب مبسط لمطمبة. 
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ولكي نرى المغة التي يناقش بيا الطمبة عند انجازىـ لكتاب في شكؿ بطاقة قراءة بالمغة 

الفرنسية، قمنا بطرح سؤاؿ عمى األساتذة المبحوثيف، فكانت أجوبتيـ متباينة مف حالة إلى 

 أخرى .

نسبة الحاالت مغة العربية فإنيـ يمثموف نسبة تفوؽ فأما بالنسبة لمذيف يناقشوف عمميـ بال

ىـ بدورىـ يقدموف أسبابا لذلؾ منيا أنو إذا ناقش  (04/13بػ )األخرى حيث تمثمت 

، ألنيـ  ضعاؼ في المغة الفرنسية لفرنسية فمف يفيمو أحد مف الطمبةالطالب بالمغة ا

المغة العربية يكوف أفضؿ بإضافة إلى ذلؾ أف إيصاؿ الفكرة أو المعمومة إلى زمالئو ب

وأنفع ليـ مف أف يناقش بالمغة الفرنسية ، وىناؾ مف أرجع السبب إلى مراعاة مستوى 

الطمبة خاصة في ما يخص المغة الفرنسية ألنيـ معظميـ ليسوا متمكنيف منيا وليـ تكويف 

عربية ضعيؼ جدا فييا، وأما بالنسبة لمذيف يناقشوف عمميـ بنوع مف الخمط مف المغات )ال

( ىؤالء يقدموف أسبابا مختمفة لذلؾ 04/13) بػعامية ( فإنيـ يمثموف نسبة تقدر والفرنسية و 

منيا أف الطالب في حد ذاتو ال يتقف أية لغة ليذا يخمط بيف ما ىو عامي وما ىو عربي 

إضافة إلى ذلؾ البد مف مراعاة المستوى  (08وما ىو فرنسي، ىذا ما تؤكد الحالة رقـ )

لمطمبة خاصة في المغة الفرنسية ألننا نشاىد ضعفا كبير لطمبتنا في إتقانيا  وىناؾ المغوي 

حالة أخرى مف أرجعت السبب إلى توضيح األفكار والمعمومات لمزمالء ألنيـ ال يفيموف 

وال يستوعبوف أي شيء بالمغة الفرنسية ىذا ما أكده أحد المبحوثيف  الذكور في المقابمة 

 (. 13رقـ )
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ىذا العمؿ ىي المزج بيف المغة العامية ت أخرى كانت لغة المناقشة بخصوص وفي حاال

(ىـ بدورىـ يقدموف أسباب مختمفة 02/13) بػنسية  وىؤالء يمثموف نسبة تقدر والمغة الفر 

لذلؾ منيا، أف الطالب إذا لـ يستطع أف يشرح بعض المفردات  بالمغة الفرنسية فإنو 

ية لتوصيؿ الفكرة إلى زمالئو ،وىناؾ حالة أخرى"أكدت ذلؾ  ُيسمح لو بتمفظيا بالمغة العام

دوف استعمالو في الجواب وىذا ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ 

ما يجعمنا نؤوؿ إجاباتو إلى ما سارت عميو إجابتو السابقة  إضافة إلى أف ىناؾ  (07)

( بدورىا تبرر أسباب 01/13وىي تمثؿ ) حالة مف كانت لغة النقاش ىي المغة الفرنسية

ذلؾ فتقوؿ أنو يجب احتراـ  لغة المقياس لكف إذا  تعذر عمى الطالب فال بأس أف 

وىناؾ حاالت  ،مية لتوضيح بعض األفكار لزمالئويستعيف ببعض المفاىيـ بالمغة العا

مميـ المنجز بة عأخرى حيث كانت العربية و العامية ىما المغتيف المتاف يتقناف بيا الطم

 ػ، وىي تمثؿ نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالمجاالت األخرى ، حيث قدرت ببالمغة الفرنسية

 ر متمكنيف مف المغة الفرنسية أف جؿ الطمبة غي ،( وىـ يقدموف أسبابا لذلؾ منيا1/13)

 04لؾ راجع إلى تكوينيـ الضعيؼ فييا ىذا ما يؤكد أحد المبحوثيف في المقابمة رقـ ذو 

مغة الفرنسية وحالة تمثؿ إال أف ىناؾ حالة واحدة تناقش فييا األعماؿ المنجزة بالإضافة 

 أف الطمبة مجبروف عمى ،اسبابيا وخصائصيا الخاصة بيا مني( ليا أ01/13) بػنسبتيا 

لؾ مراعاة بطبيعة المقياس والدي بحد ذاتو يدرس بيا ذو  ،مناقشة أعماليـ بالمغة الفرنسية

يناقشوا بيا أعماليـ بالعربية أو بالمغة أخرى، ولتتبيف المغة التي  فكيؼ يسمح لمطمبة أف
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الطمبة سألنا األساتذة المبحوثيف عف طاقات القراءة بالنسبة ألساتذة و بتناقش بيا العروض و 

، فكانت أجوبتيـ مختمفة مف مبحوث إلى ف أعماال لطمبيـ وينقشونيا إياىاكونيـ يقدمو 

 آخر.

ذيف تغمب عمييـ المغة العربية الفصحى أثناء نقاشيـ لمعروض فأما بالنسبة ألساتذة ال

لحاالت األخرى، حيث قدرت وبطاقات القراءة، فإنيـ يمثموف نسبة معتبرة مف بيف جميع ا

لؾ منو، أف المغة العربية ىي المغة ء بدورىـ يقدموف أسباب مختمفة لذىؤال (04/13بػ )

ي يشترؾ فييا الجميع في فيميا والتعامؿ بيا الغالبة عند جميع الطمبة و ألنيا المغة الت

إضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ مف أرجع األسباب إلى ىدؼ يتوخاه األستاذ مف إجبارىـ 

تقانيا بشكؿ جيد واستعماليا في تبميغ  بالتحدث بالمغة العربية الفصحى ىو تعمميـ ليا وا 

( إضافة إال أف 05ـ )الرسالة العممية وىذا ما جاء عمى لساف المبحوث في المقابمة رق

ىناؾ حاالت مف كاف المزج بيف المغة العربية و الفرنسية وعامية ،ىي المغات الغالبة عند 

الت األولى، بحيث مناقشة العروض وبطاقات القراءة وىـ يمثموف النسبة مشابية لمحا

( ليـ أسبابيـ المختمفة في ذلؾ وىي أف معظـ الطمبة يجدوف 04/13) بػبمغت نسبتيـ 

عوبة في التحدث بمغة العربية أو الفرنسية بشكؿ صحيح و سميـ كونيـ ضعفوا فييا وأف ص

كمـ بيا بسيولة وسالسة في تكونيـ فييا لـ يكف بالشكؿ المطموب حتى يتسنى ليـ الت

، إضافة إلى ذلؾ أف جؿ الطمبة غير متمكنيف مف العربية الفصحى فما بالؾ مف المساف

مثال ليذا يمموف إلى استعماؿ المغة األسيؿ عندىـ ، وىناؾ  المغات األجنبية كالفرنسية
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حاالت أخرى غمبت االزدواجية في المغة بيف العربية والعامية لغة نقاش العروض 

( ليـ أسبابيـ في ذلؾ منيا أف ىاتيف 02/13) ػوبطاقات القراءة، وىـ يمثموف نسبة تقدر ب

حدث بيا بسيولة تجعميـ يتفاعموف مع المغتيف ىما الوحيداف المذاف يستطيع الطمبة الت

المحاضرة أو مع العمؿ المنجز ، وتبياف لزمالئيـ األفكار المحددة فييا في شكؿ مبسط  

وواضح ، إضافة إال أنو ىناؾ حاالت كانت لغة النقاش عندىا ىي العامية، حيث مثمت 

نيـ ( راجعة األسباب إلى ضعؼ بعض الطمبة في المغة العربية الفصحى أل01/13)

تعودوا عمى المغة العامية في حديثيـ اليومي، ىذا ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف 

( ضؼ إلى ذلؾ حالتيف أخرتيف مف جعمتا مف المغة الفرنسية 11الذكور في المقابمة رقـ )

لغة النقاش ليا بحكـ طبيعة المادة الٌمدرسة، وىناؾ حالة أخرى  مف جعمت حرية اختيار 

الفكرة ال المغة وىي حالة  ش ألسباب عدة منيا، أف الطالب ما ييمو ىوالمغة في النقا

مبحوثيف ( وىذا ما أكده أحد ال11/13)لحاالت السابقة حيث مثمت مف بيف جميع ا شاذة

لغة النقاش الغالبة عندىـ  ( وأما بالنسبة لمطمبة فقد كانت08) الذكور في المقابمة رقـ

وال حتى ال يتقنوف المغة العربية الفصحى ية كونيـ ( ىي العام06/13والتي مثمت نسبة )

المغة الفرنسية وألنيـ ضعيفوا فييا وال يمكنيـ التحدث بيا بسالسة، وفي حاالت أخرى مف 

بحيث نسبيـ   كانت العامية والعربية طاغية عمى لغة النقاش العروض وبطاقات القراءة،

ـ فييا عمى استعماؿ المغة العربية ( مف بينيا حالة كاف األستاذ يجبرى03/13) ػتقدر ب

الفصحى في النقاش، وذلؾ العتبارات عديدة منيا، جعؿ الطمبة يتعمموف لغتيـ األـ التي 
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تعبر عف ىويتيـ الوطنية وانتمائيـ إلى الثقافة العربية اإلسالمية، إضافة إال أنو كانت 

عمى بطاقات قراءة نقاشييما لمعروض و  ىناؾ حالتيف مف استعممتا المغة العربية لغتو

 التوالي.

ولمعرفة نوعية المراجع التي يعتمد عمييا األساتذة في تحضيرىـ لمداخمتيـ، سألنا  

األساتذة، المبحوثيف كونيـ كاف ليـ ارتباط بيذا النوع مف العمؿ، فكانت أجوبتيـ مختمفة 

 مف حالة إلى أخرى.

، فإنيـ يمثموف النسبة األعمى مف فأما بالنسبة لمذيف كانت لغة تحضيرىـ ىي المغة العربية

( ىـ بدورىـ يقدموف أسباب مختمفة  06/13بيف جميع الحاالت األخرى، فقد بمغت نسبتيـ )

منيا، أننا في مجتمع عربي إسالمي وبحكـ لغة الغالبة فإف المغة المناسبة لمتحضير ىي 

  المغة العربية الفصحى.

لسبب إلى طبيعة المداخمة ولكنو في إضافة إلى ذلؾ وفي بعض الحاالت مف أرجعوا ا

غالب األحياف ما تكوف بالمغة العربية و ىذا ما جاء عمى لساف المبحوثيف اإلناث في 

إف كاف معربا أو  اب، منيا مراعاة نوعية الحضور ماذلؾ ألسب( و 04المقابمة رقـ )

اة متفرنسا، وما ىي المغة الغالبة عميو، باإلضافة إلى ذلؾ كاف والبد مف مراع

خصوصيات المجتمع الجزائري الثقافية واالجتماعية والدينية، أضؼ إلى أنو ىناؾ حاالت 

مغة الطاغية  بحيث مثمت أخرى مف كانت االزدواجية المغوية بيف الفرنسية والعربية ىي ال

( وىـ بصفتيـ يقدموف أسباب مختمفة، منيا ما ىو راجع إلى طبيعة 05/13) ػنسبتيـ ب
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والموضوع المطروح لمنقاش، فإف كاف يغمب عميو الطابع الفرنسي فإنيا ونوعية المداخمة 

تحضر بالمغة الفرنسية واف كاف عكس ذلؾ فإنيا تكوف بالمغة العربية  مع مراعاة دائما 

الخصوصية المجتمعية والخصوصية الثقافية ...الخ، ىذا الذي أكد عميو المبحوث في 

صحابيا أف المزج في لغات )العربية والفرنسية و (  وىناؾ حاالت أكدا أ01المقابمة رقـ )

(  ليا 01/13انجميزية( ىو األسموب األنجع في التحضير لممداخالت، وىي حالة تمثؿ )

منيا، أف المداخمة حينما تكوف محضرة بمزيج مف المغات ينعكس ذلؾ ايجابيا أسبابيا 

رات مختمفة  تساعده عمى مف يتمقى ىذه المعمومات بحيث تجعمو يكتسب مفاىيـ أو عبا

عمى إثراء رصيده المغوي، ىذا ال يعني أف تكوف المداخمة بالمغة العربية ألنو وفي غالب 

األحياف أف مف يتمقوا المعمومات يكونوا ذو ثقافة عربية إسالمية، وىذا ما أكده أحد 

 (. 07المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

كانت لو رؤية أخرى غير التي رأتيا ( 01/13وىناؾ حالة أخرى والتي تمثؿ نسبة )

الحاالت السابقة، بحيث ترؾ المسألة عمى حسب طبيعة المدارس، والتي يقصد بيا 

النظريات، لكنو لـ يتوسع في اإلجابة "لحاجة في نفس يعقوب قضاىا " لكنو ال يعني أف 

ا  إىماؿ لغة الوطف، فإنو في غالب األحياف ما تكوف ىي المغة التي تحضير بي

 (. 08المداخالت، ما يؤكد ذلؾ ىو تصريح أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )
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أما ولمعرفة المغة التي يقدـ بيا األساتذة مداخالتيـ في التظاىرات العممية، وجينا سؤاال 

ألساتذة المبحوثيف، بكونيـ يشاركوف في ىذه التظاىرات، فكانت أجوبتيـ مختمفة مف حالة 

 إلى أخرى. 

فأما بالنسبة لمذيف كانوا يقدموف مداخالتيـ العممية بالمغة العربية، فإنيـ يمثموف النسبة 

( وىـ بدورىـ يقدموف أسبابا 10/13األعمى مف بيف جميع الحاالت، بحيث قدرت ب )

مختمفة، منيا، مراعاة عمـو الجميور الحاضر، وما ىي المغة التي تغمب عميو، وىذا ما 

( وأحد الذكور في المقابمة رقـ 03لمبحوثيف اإلناث في المقابمة رقـ )جاء عمى لساف أحد ا

(11 .) 

إضافة إلى ذلؾ مف أرجع السبب إلى خصوصيات المجتمع الجزائري، إذا المغة العربية 

الفصحى ىي لغتو األولى والتي يجب أف يستعمميا اإلنساف في جميع مياديف الحياة 

إجابتيـ فكتفوا بذكر المغة العربية فقط، لكف  فيىناؾ حاالت أخرى مف لـ يستطردوا و 

يفيـ مف كالميـ أنيـ سايروا ما ذىب إليو األولوف، مف كوف المغة العربية ىي لغة 

الحديث في الفضاء العممي، وىي التي يجب عمى األساتذة أف يقدموا بيا مداخالتيـ في 

فائدة عمى المستمعيف، ولما لو مف ة المحمية المقامة في جامعاتيـ، تظاىراتيـ العممي

ثراء رصيدىـ المغوي فييا، ألنيا المغة  بحيث تمكنيـ المغة مف اكتساب معارؼ جديدة وا 

وأما بالنسبة ( 13التي يفيميا الجميع، ىذا ما صرح بو المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

قميمة جدا ال  ألساتذة الذيف يقدموف مداخالت بالمغة الفرنسية، فإنيـ ال يمثموف إال بنسبة
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( ىؤالء بدورىـ يعرضوف أسبابا مختمفة في ذلؾ، منيا احتراـ لغة المقياس 01/13تتجاوز )

غة أخرى غير لغتو، ىذا الذي ألنو إذا كاف المقياس لغة الفرنسية فإنو ال يمكف أف نقدـ  بم

كما أنيا ال تستبعد أف توظؼ بعض ( 02عميو المبحوثة في المقابمة رقـ ) تأكد

محات بالمغة العربية، وذلؾ مراعاة لطبيعة الجميور الحاضر والذي قد يغمب عميو المصط

الطابع العربي، باإلضافة إلى حاالت مف كاف المزج ىو لغة التقديـ لمداخالتيـ، وىـ 

( وليـ أسبابيـ في ذلؾ منيا، أنو إذا كانت المداخالت مكتوبة بالمغتيف 01/13يمثموف )

بيا فإنيا تساعد الحاضريف عمى اكتساب مفاىيـ جديدة خاصة  الفرنسية  والعربية وتقدـ

في المغة الفرنسية وبالتالي إثراًء لرصيدىـ المغوي فييا، ضؼ إلى أنو ىناؾ حاالت مف 

بيف جميع الحاالت ( مف 01/13) سبب إلى طبيعة التخصص وىـ يمثموفأرجعت ال

ستاذ أف يمقي ويقدـ ألف في بعض األحياف ماىية التخصص ترغـ األ السالفة ذكرىا

( 11مداخالتو بالمغة الغالبة فيو، ىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

 (.06ما سمكو األوؿ في اإلجابة و التي كانت في المقابمة رقـ ) روبدوره نيج مبحوث آخ

ت أثناء القياـ ولمعرفة المغة التي كاف يستخدميا األساتذة المبحوثيف عند مناقشيـ لممداخال

بيا سألناىـ عف ذلؾ ، كونيـ يقوموف بأياـ دراسية في الجامعة أو ممتقيات وطنية أو 

 دولية، فكانت إجابتيـ متفاوتة مف حالة إلى أخرى. 

( 05/13) ػ، فإنيـ يمثموف نسبة تقدر بف يناقشوف بالمغة العربية الفصحىفأما بالنسبة لمذي

منيا، أف بعض األساتذة المبحوثيف متمكنيف مف المغة  وىـ بدورىـ يقدموف أسبابا مختمفة
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العربية الفصحى، إضافة إلى مراعاة  طبيعة الجميور الحاضر، ألف المداخمة إذا نوقشت 

بالمغة األجنبية فإف المتمقي ال يمكنو فيـ أي شيء، وبالتالي ال فائدة مف المداخمة إذا لـ 

د المبحوثيف اإلناث في المقابمة رقـ يفيـ جؿ الحاضريف، وىذا ما جاء عمى لساف أح

تمع الجزائري خاصة المغوية  ( وىناؾ مف أرجع السبب إلى مراعاة خصوصيات المج03)

ألف جؿ الطمبة ذو ثقافة عربية إسالمية، كونيـ يشتركوف في ديف واحد ولغة واحدة  منيا

يسوا متمكنيف ووطف واحد وبيئة عممية واحدة، كما أنو ىناؾ حالة أخرى مف رأت بأننا ل

في المغات األجنبية، ليذا فالمغة العربية تساعدنا عمى الفيـ خاصة إذا كانت تصب في 

وفي حالة أخرى فقد أرجع ( 06التخصص، لتصريح المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

السبب صاحبيا إلى طبيعة الفضاء العممي الذي نتواجد بو باإلضافة إلى طبيعة المداخمة 

ما ما يؤكد عمى مراعاة الجانب المغوي الغالب عمى الطمبة، إذ يراه في المغة ألنو دائ

 منو في المغات األجنبية األخرى. العربية أكثر

أما بالنسبة لألساتذة الذيف يناقشوف مداخالتيـ باالزدواجية المغوية والتي تجمع بيف 

ـ يعرضوف أسباب لذلؾ ( ىـ بدورى05/13) ػالفرنسية والعربية فإنيـ يمثموف نسبة تقدر ب

منيا، أف في الحضور مف يوجد لو القدرة عمى الفيـ بالمغة الفرنسية ناىيؾ عمى المغة 

باإلضافة إلى ىناؾ مف أرجع  (07)العربية، وىذا ما صرح بو  المبحوث  في المقابمة رقـ 

لي السبب إلى أف المناقشة بالمغتيف تساعد الطمبة عمى المزاوجة في المصطمحات وبالتا

تجعميـ تكسبيـ مفاىيـ جديدة بالمغة الفرنسية تساىـ في إثراء رصيدىـ المغوي وىناؾ 
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حاالت مف أرجعت السبب إلى أف بعض األساتذة غير متمكنيف مف المغة العربية  حتى 

يتسنى ليـ الحديث والمناقشة بيا، كما أف المناقشة بالمغتيف تثري المداخمة سواء بالنسبة 

 ذة. لمطمبة أو األسات

كما كاف ىناؾ حاالت أخرى مف جعمت مف المزج بيف العربية و الفرنسية و العامية المغة 

األنسب لممناقشة وىي حاالت تمثؿ نسبة قميمة جدا مقارنة بالحاالت السابقة، فقد بمغت 

( وىؤالء بدورىـ يقدموف أسبابا مختمفة منيا، أنو البد عمى األستاذ 03/13نسبتيا )

ؿ الرسالة العممية لمحضور بشكؿ  مبسط ومفيـو حتى ولو كاف ذلؾ  المناقش أف يوص

بمزيج مف المغات، فالغاية مف المناقشة  تحقيؽ الفيـ لكافة الحضور ال طبيعة المغة 

 ( إضافة إلى أنو08الممقاة بيا، وىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

أية لغة ما، ليذا كاف المزج بيف المغات ىو األجدر مف رأى أف الجميور المتمقي ال يتقف 

 لتقريب الفيـ و توصيؿ الرسالة و محتوى المداخمة عمى العموـ.

التي يجيب بيا األساتذة إدا طرح عمييـ سؤاؿ أو تعقيب بالمغة الفرنسية، ولمعرفة اإلجابة 

وبتيـ سألنا األستاذة المبحوثيف عف كونيـ عرضت ليـ حاالت مثؿ ىذه، فكانت أج

 متفاوتة مف حالة إلى أخرى.

فأما الذيف أجابوا بالمغتيف )العربية والفرنسية( فقد كانت نسبتيـ ىي األعمى مف بيف جميع 

( وىـ يقدموف أسبابا مختمفة عمى 10/13)ػ أجوبة الحاالت األخرى، بحيث قدرت ب

كوف جميـ  ةرعى  طبيعة الحضور الخاص بالطمبإجاباتيـ منيا، أف مف بيف األساتذة مف 
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ال يتقنوف المغة الفرنسية، إضافة إلى ذلؾ أنيـ متمكنوف مف المغة العربية في حيف ال يمنع 

مانع في أف أجيب بالمغة الفرنسية، وىناؾ مف أرجع السبب إلى توصيؿ الفيـ إلى 

المستمعيف نظرا الختالؼ مستوياتيـ المغوية وتمبية حاجاتيـ المتمثمة في فيـ محتوى 

أرجعت السبب إلى أنيـ متمكنوف مف المغة اإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ حاالت مف بالسؤاؿ، 

الفرنسية في حيف إذا أرادنا أف نوصؿ فكرة ال يمنعنا مف ذلؾ  شيء مف اإلجابة بالمغة 

( ومنيـ مف لـ يستطرد 10العربية، ىذا ما أكده أحد المبحوثيف الذكور في المقابمة رقـ )

غتيف، وىذا يحتمؿ أف ينطبؽ عميو  ما انطبؽ عمى الحاالت في اإلجابة واكتفى بذكر الم

السابقة مف مراعاة المستوى  المعرفي والمغوي  لمطمبة الحاضريف، وفي حالة أخرى مف 

رأت السبب في خصوصيات المجتمع الجزائري الثقافية، وكأنو يوحي بيذا عمى أف تكوف 

ى، حتى ولو كاف مطروحا بالمغة اإلجابة عف السؤاؿ أو التعقيب بالمغة العربية الفصح

الفرنسية، ضؼ إلى ذلؾ مف نظر إلى ىذه المسألة مف زاوية أخرى، حيث تصريح 

أجيب بالمغة الفرنسية حتى السائؿ يفيـ  "( عندما قاؿ13المبحوث في المقابمة رقـ )

ريف إجابتي ألنو ربما ال يفيـ العربية بالشكؿ الجيد، لكف ىذا ال يعني أف أوضح الفكرة آلخ

 بالعربية".

يخص األساتذة الذيف أجابوا بالمغة الفرنسية وىـ يمثموف نسبة قميمة جدا، حيث  وأما فيما

( وىـ بدورىـ يقدموف أسبابا في ذلؾ منيا، أنيـ تكونوا بيا، إضافة إال 01/13) ػقدرت ب

أنيـ ال يحسوف العربية بشكؿ جيد حتى يتسنى ليـ اإلجابة بيا بسالسة وطالقة في 
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( وفي حاالت أخرى كاف 02ساف ىذا ما يؤكده أحد المبحوثيف اإلناث في المقابمة رقـ )الم

راجع إلى نوعية الطرح، فإذا كاف بالمغة العربية أجيب بيا وأف كاف بالمغة الفرنسية  السبب

أجيب بيا كذالؾ، لكف دائما مع مراعاة التجمع العممي، وىناؾ حالة مشابية ليا بحيث 

( مف بيف 02/13و كيفية فيـ السؤاؿ ىاتيف الحالتيف ال يمثالف إلى )أضاؼ شيء آخر وى

 جميع الحاالت األخرى. 

كما صاحب ىذه التصريحات بعض إليماءات واإلشارات التي ظيرت عند بعض 

المبحوثيف، وىي توحي إلى الكثير مف الخبايا و النوايا الخفية، منيا ما رأيناه مع المبحوث 

وكأنو يريد أف يقوؿ أف المغة الفرنسية ىي المغة العممية الراقية التي  ( 02في المقابمة رقـ )

و لغة العمـ والمعرفة خاصة  وىذا ما يؤكد مف ف تكوف حديث أفراد المجتمع عامة يجب أ

 تشبعو بالثقافة الغربية. 

وفي نياية أسئمتنا وجينا سؤاال عاما لألساتذة المبحوثيف حوؿ المغة األنسب لتدريس عمـ 

 جتماع، فكانت أجوبتيـ مختمفة مف مبحوث إلى آخر. اال

فأما بالنسبة ألساتذة الذيف رأوا بأف المغة العربية الفصحى، ىي المغة المناسبة لتدريس عمـ 

االجتماع، وىـ بدورىـ يمثموف النسبة األعمى مف بيف جميع الحاالت األخرى حيث قدرت 

وىي أنو يجب مراعاة خصوصيات ( ىـ بدورىـ يقدموف أسبابا مختمفة، 07/13بػ )

 المجتمع الجزائري الثقافية، واالجتماعية والدينية والمغوية...الخ    
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كما أكدوا أف المغة العربية إذا لـ تستعمؿ عمى الوجو الذي يميؽ بيا فإنيا سوؼ ُتَضيع 

مف خصائصيا النحوية والبالغية والجمالية األسموبية، ويعترضيا تحريؼ في عباراتيا 

طمحاىا و بالتالي تفقد مكانتيا الخاصة بيا، باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تساعد الطالب ومص

في عمـ االجتماع مف فيـ محتواه وفيـ نظرياتو وعوارضو التي تعتريو، والتعرؼ عمى 

الرحمف  عبد يذا العمـ مف أمثاؿ،مؤسسيو مف العرب المسمميف الذيف أرسوا القواعد األولى ل

في عمـو التربية وغيرىـ مف المفكريف العرب الذيف أتوا مف  كالغزاليابف خمدكف كبف حـز 

مف أرجع ( ومنيـ 03بعدىـ، ىذا ما صرح بو أحد المبحوثيف اإلناث في المقابمة رقـ )

السبب إلى طبيعة المجتمع الجزائري، والذي تغمب عميو المغة العربية في جؿ ميادينو، 

ب في تدريس عمـ االجتماع بالمغة العربية إضافة إلى أنو ىناؾ حاالت مف رأت السب

 ة( مف قيـ وعادات وتقاليد وتاريخالفصحى ىو الحفاظ عمى ثوابت ىذه األمة )الجزائري

 مغة التي نزؿ بيا القرءاف الكريـوغرس لألخالؽ الفاضمة في نفوس منتحمييا، كما أنيا ال

حساسنا وىذاما يجعمنا نعترؼ بتشعب ىؤالء األساتذة بثقافة عربية إسال مية محضة  وا 

بانتمائيـ إلى الحضارة العربية اإلسالمية، ىذا ما جاء عمى لساف أحد المبحوثيف الذكور 

في المغة العربية األجدر في تدريس (  كما أنو ىناؾ حاالت مف رأت 02في المقابمة رقـ )

ات األخرى، ىذا العمـ، ألنيا غنية بما فيو الكفاية مف مفردات ومفاىيـ التي تفتقدىا المغ

 س بيا .. وأنيا الوحيدة التي  يستطيع فيميا جؿ الطمبة و بالتالي فيـ ما ٌيدر  
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وأما بالنسبة لمذيف يروف أف المغة الفرنسية واالنجميزية ىما األنسب لتدريس عمـ االجتماع، 

 (  ىـ بدورىـ يقدموف أسبابا لذلؾ منيا، أف02/13فإنيـ يمثموف نسبة قميمة جدا ال تتعدى )

تدريس عمـ االجتماع بالمغتيف االنجميزية والفرنسية بصفتيما وليدتا ىذه  الثقافة، وأنو في 

تدريسو يعتمد عمى مفكريف ومنظريف جميـ مف ىاذيف البمديف، وبالتالي َحيٌي أف ُيدرس 

ذا أردنا أف تكوف المغة العربية ىي المغة التي ُتدرس بيا العمـو االجتماعية فعمينا  بيما، وا 

نطورىا مف حيث المفاىيـ، ألنيا باستطاعتنا أف تؤدي ىذه الميمة وىذا ما جاء عمى  أف

(  ضؼ إلى أنو ىناؾ حالة مف أرجعت 07لساف أحد المبحوثيف الذكور في القابمة رقـ )

السبب عمى حسب المنظريف ليذا العمـ، وبالتالي رأوا أف المغة المناسبة لتدريس عمـ 

ة واإلنجميزية، ألف معظـ مفكريو مف دارسي وخريجي الجامعات اإلجماع ىي المغة الفرنسي

الغربية األوروبية، لكف ىذا ال يمنع مف أف يكوف ىناؾ عمـ اجتماع إسالمي والذي يأخذ 

 خاص بدوؿ المغرب العربي اإلسالميفي طياتو خصوصيات المجتمع وثقافتو، ويكوف 

 تركوف فييا في غالب األحيافئص يشبحكـ أف ليـ لغة واحدة يشتركوف فييا وليـ خصا

وآخر خاص بالدوؿ الغربية األوروبية، وفي حاالت كانت العربية و االنجميزية األنسب 

 جدا مراعاة بالحاالت التي سبقتيالتدريس عمـ االجتماع، وىـ ال يمثموف إال نسبة قميمة 

المغة ( وىـ بدورىـ يعرضوف أسبابا متباينة في ذلؾ منيا، أف 02/13) ػحيث قدرت ب

الفرنسية لـ تعد ليا مكانة مف بيف المغات العالمية وأنيا لغة افترضيا عمينا اإلستدمار 

الفرنسي الغاشـ، وأف جؿ ألساتذة تكونوا بيا في مدارس فرنسية،  وبالتالي أثرت فييـ 
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حتى أصبحوا يرونيا  المغة التي ال تعموا عمييا لغة أخرى، وفي حالة أخيرة وىي تمثؿ 

مة، وأنيا ليست بظاىرة ف بيف جمع الحاالت، حيث رأت أف المغة ليست مي( م01/13)

ىذا  رة بغض النظر عف المغة المستعممةفي حد تعبيرىا، واألىـ ىو إيصاؿ الفكاجتماعية 

ما يحيمنا إلى أنو في نفسية ىذا المبحوث أمر ما يريد اإلفصاح عنو، وذلؾ لما رأيناه منو 

اإلشارات الدالة عمى السخرية مف المغة العربية، لغة غير مف استعماؿ لبعض االيماءاة و 

صالحة  لتدريس عمـ االجتماع، ويعتبر المغة االنجميزية األنسب في تدريس عمـ اإلجماع 

 لـبحكـ أنيا لغة العالـ عمى حد تعبيره، ولغة العمـو التي تدرس في جميع أنحاء العا

المغة الفرنسية ىي المغة المناسبة باإلضافة إلى أنو ىناؾ حالة واحدة مف رأت أف 

( وليا أسبابيا الخاصة بيا، منيا أف جؿ النظريات التي 01/13لتدريسو، وىي حالة تمثؿ )

 دكرخايـ كأكجستتتناوؿ مواضيع ىذا العمـ كانت مف منظري المدرسة الفرنسية مف أمثاؿ 

ذلؾ عادت  يا ورغـ( لكن05ىذا ما صرحت بو  المبحوثة  في المقابمة رقـ )  ككنت... إلخ

المجتمع الجزائري الثقافية واالجتماعية  دائما خصوصيات لتأكد أنو يجب مراعاة

 والدينية.....الخ.
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 خالصة عامة كاستنتاجات

 خالصة عامةػػػػ 1

لقد حاولت ىذه الدراسة أف تبحث موضوع العالقة بيف لغة التدريس وعمـ اإلجتماع 

معة مستغانـ، انطالقامف دراسة ميدانية جمعت عينتيا بيف الطمبة واألساتذة بقسـ عمـ بجا

اإلجماع، لموقوؼ عمى الواقع مف خالؿ التصريحات المتباينة ليذيف الفئتيف، ولمعرفة 

السبب الذي يجعؿ الطمبة يميموف إلى لغة معينة لتمقي الدروس، واألساتذة إلى لغة معينة 

ثنا في عالقة كؿ مف ىؤالء وأولئؾ مع المغة قبؿ اإللتحاؽ بالجامعة لمتدريس، فإننا بح

وقبؿ ذلؾ فإف الفصوؿ النظرية أوقفتنا عمى حقيقة تعريب عمـ اإلجماع وبعد اإللتحاؽ بيا،

 وربط ذلؾ بقضايا وطنية وثقافية وتاريخية، وقد خرجنا مف ىذه الدراسة بالنتائج التالية: 

 ػػػػ استنتاجات 2

المتواضعة التي يمكف الخروج بيا مما سبؽ عرضو مف معطيات ميدانية ائج النتمف إف 

 ومعالجتيا بالتحميؿ والمقارنةىي كما يمي :

مف الطمبة المبحوثيف لـ يسبؽ ليـ االلتحاؽ بالمدرسة القرآنية ، في  50% نسبة ػػ ىناؾ

في نياية  مصنااستخ وقد بالتعميـ القرآني، لتحاؽاإلسبؽ ليـ  المتبقية  50%نسبة حيف أف

أف األسر المحافظة تمعب دورا ىاما في دفع أبنائيا خاصة الذكور منيـ لتمقي  األمر

تعميما بالمدرسة القرآنية، ىذه األخيرة أثرت وبشكؿ كبير عمى ممتحقييا، خاصة فيما 
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يخص المستوى المغوي، إذ أف جؿ الطمبة الذيف مروا عمييا لـ يجدوا إشكاال في مزاولة 

إضافة إلى التعميـ   ،)االبتدائي والمتوسط والثانوي( في المراحؿ التعميمية األولىدراستيـ 

بحيث أصبحوا  يفضموف االعتماد عمى  ،العالي ونخص بالذكر تخصص عمـ االجتماع

المغة العربية في إنجاز وتقديـ أعماليـ وكذلؾ في مناقشتيا  بسبب اكتسابيـ لممكة لغوية 

غمبية الطمبة يمجئوف في تشكيؿ ثقافتيـ العامة وتكويف أنفسيـ منذ صغرىـ وبالتالي فإف أ

 إلى المراجع بالعربية.

إف معظـ األسر الجزائرية يكوف الحديث بيف أفرادىا بالمغة العامية بشكؿ مطمؽ دوف  -  

و يرجع   61.15%مشاركتيا في ذلؾ المغة العربية أو المغة الفرنسية حيث تقدر نسبتيا

ى إلى تشكؿ عادة لدى أفراد المجتمع عمى الحديث بالعامية في الحياة ذلؾ بالدرجة األول

     اليومية لبساطة تعبيرىا الذي ال يخضع لقواعد أو أوزاف خاصة مقارنة بالمغة العربية

  33% لغات أخرى، أما بعض األسر والذيف يمثموف نسبة منخفضة حيث ال تتجاوز أو 

، وىذا التعدد إضافة إلى المغة العربية الفصحى يفضموف التحدث بالمغة العامية فإنيـ

المغوي في األسرة أثر بشكؿ كبير عمى المغة التي مف المفروض أف يناقش ويشرح بيا 

لطمبة دروسيـ وأعماليـ التطبيقية، بحيث أصبحت المغة العامية تزاحـ بشكؿ كبير المغة ا

 العربية في عمـ االجتماع.

إلى  إضافةقد تكونوا في األطوار التعميمية الثالثة األولى ػػ إف أغمبية الطمبة المبحوثيف 

ونجد أسبابا  49%تتراوح نسبتيـ حوالي و الجامعية بالمغة العربية الفصحى، المرحمة 
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مختمفة لذلؾ: منيا ما ىو مرتبط باألستاذ، فاألستاذ المتكوف بالمغة العربية الفصحى 

تعمقا ومعتزا بالتدريس بيا، ومنيا ما ىو والراغب في اكتسابيا واإللماـ بخفاياىا يبقى م

مرتبط بسياسة الدولة التي سنت قوانيف تنص عمى إجبارية التدريس بالمغة الوطنية، بينما 

ىناؾ أقمية منيـ مف تمقوا تكوينا بمزيج مف المغة العربية الفصحى والمغة الفرنسية و تقدر 

كوف بعض األساتذة مف غمب  ويرجع السبب الرئيسي في ذلؾ إلى  %17ػػبػ ىذه النسبة

عمى تكوينيـ الطابع الفرنسي خالؿ كؿ المراحؿ التعميمية و باألخص في التعميـ العالي 

 وأيضا طبيعة بعض المقاييس في عمـ االجتماع تدفع باألستاذ إلى المزج بيف المغتيف.

مستواىـ  غالبية الطمبة لـ يسبؽ ليـ أف تمقوا تكوينا في معاىد أو مراكز خاصة لتحسيف- 

ىذا ألسباب مختمفة ولعؿ أىميا: قدرتيـ عمى التحكـ و  78%  في لغة معينة وتبمغ نسبتيـ

في المغة العربية بصورة جيدة بحيث ال يعانوف فييا ضعفا كبيرا، أما المغات األجنبية فيي 

فقط  سبؽ ليـ 22% ال تجذبيـ كثيرا لتعمميا وال يرتاحوف ليا، في حيف نجد أف نسبة 

وكاف اغمبيـ يريدوف تحسيف مستواىـ في  ،روسا خصوصية أو تكوينا خاصاتمقي د

 حتى يكونوا عمىالمغات األجنبية الف في نظرىـ في الوقت الحالي ىـ بأمس الحاجة ليا 

باستمرار مف الضفة األخرى وكذلؾ تعمميا يسيؿ عمييـ  يـمؼ العمـو التي تصممختل دراية

 المجتمعات الغربية.عممية التبادؿ الثقافي والعممي مع 

، حيث ػػ إف التعميـ القرآني والتعميـ الرسمي لو عالقة بمغة المراجع التي يتـ المجوء الييا

ثراء رصيدىـ المعرفي  يعتمد اغمب الطمبة في تكويف أنفسيـ وتشكيؿ ثقافتيـ العامة وا 
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  61%حيث تبمغ نسبتيـ حوالي ،والمغوي خاصة في عمـ االجتماع عمى المراجع بالعربية

 ىؤالء الطمبة راجع إلى كوف معظـواإلقباؿ عمى المراجع العربية الخاصة بعمـ االجتماع 

وكذلؾ تمقي بعضيـ  في األطوار التعميمية األولى والمتمثمة في المغة العربية تمقوا دراستيـ

فإنيـ يرتكزوف في تكوينيـ  25%، بينما البعض والذيف ال تتعدى نسبتيـ تعميما قرآنيا

ي وتعزيز ثقافتيـ العامة سواء في تخصصاتيـ أو في مياديف أخرى عمى المزج بيف الفرد

ويفسروف ذلؾ إلى رغبتيـ في اكتساب بعض  ،المراجع العربية والمراجع الفرنسية

المصطمحات والمفاىيـ األساسية في عمـ االجتماع بمغتيا األصمية التي ىي الفرنسية وال 

ف عمـ االجتماع يتطمب االستعانة كذلؾ ألو  ،كتب الفرنسيةيتأتى ذلؾ إال باالعتياد عمى ال

بالمراجع الفرنسية نظرا لوجود منظريف فرنسييف  متخصصيف في عمـ االجتماع  بؿ 

  أكجست ككنت كدكرخايـ ك بكرديكيعتبروف مف األوائؿ الذيف ميدوا لظيوره مف أمثاؿ 

 أيضا قمة الكتب المترجمة بالمغة العربية المخصصة لو.و 

   فيو  في تحضير دروسيـ في عمـ االجتماعالعربية مرجعا ألغمبية الطمبة  كتبتعتبر ال -

    39%وىـ يمثموف نسبة عالية  قاربت  ،بالمغة العربية أيضا فإف تدوينيا يكوف نفسو الوقت

في  ميـ القرآني في صغرىـ وأيضا ألفىذا األمر إلى كوف بعضيـ تدرجوا عمى التع ويفسر

 ليذا فإنيـ ال يجدوف مشكمة في ،بالمغة العربية تعميميةطواؿ مسيرتيـ ال درسوا معضميـ

قميمة في ذلؾ ، بينما تمجأ فئة تحضير دروسيـ أو تدوينياالمغة العربية في  اإلعتماد عمى

 فقط.  24%إلى جانب المغة العربية إذ ال تتجاوز نسبتيـ  إلى المغة الفرنسية



  خالصة عامة واستنتاجات
 

~ 173 ~ 
 

لدروس وتدوينيا وبيف شرحيا في عمـ االجتماع  ال توجد عالقة بيف لغة تحضير اػػ 

حيث تقدر نسبة الطمبة الذيف  ،يشرحوف باستخداـ خميط مف المغات الطمبة معظـف

أما مف يستعينوف بالمغة  %40يستخدموف المغة العامية إلى جانب المغة الفصحى بػػ

يـ لممحاضرات بينما يعتمد آخريف في شرح  %30الفرنسية إلى جانبيما فتقدر نسبتيـ بػػ

 . عمى المغة العامية

ىي  في عمـ اإلجتماع مف األعماؿ التي ٌيكمؼ الطمبة بإنجازىا 50%نالحظ أف نسبة  -

عبارة عف عروض وبطاقات قراءة وأبحاث ميدانية، ويرجع ىذا التنوع في حصة األعماؿ 

بعدة التطبيقية إلى رغبة بعض األساتذة في تقويـ مستوى طمبتيـ عف طريؽ تكميفيـ 

فكؿ  أعماؿ وكذلؾ لتعويد الطمبة عمييا بيدؼ تطوير قدراتيـ الفكرية عف طريؽ ممارستيا

فقط تتمثؿ أعماليـ   22%أف نسبة عمؿ يختمؼ عف األخر منيجيا ومعرفيا، ونجد

التطبيقية في عروض وبطاقات قراءة دوف أبحاث ميدانية، وفي مثميا)النسبة( يكتفي 

ز عروض فقط، وىذا يرجع إلى رؤية وطريقة كؿ أستاذ في األستاذ بتكميؼ الطمبة إنجا

 تقويـ وتكويف طمبتو.

في عمـ  نجاز األعماؿ التطبيقيةإأبرز المغات المسموحة بػػ إف المغة العربية الفصحى، 

 .28%20وبدرجة ثانية المغة الفرنسية بنسبة %57.20ػػوقد تراوحت نسبتيا ب االجتماع،

جميزية، أما عف طبيعة األعماؿ المكمؼ بإنجازىا الطمبة ففي وبنسبة ضئيمة جدا المغة االن
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كما وتعتبر المغة  ،وبدرجة أقؿ الترجمة أغمبيتيا عروض وبطاقات قراءة وأعماؿ ميدانية،

 العربية الفصحى ىي لغة إنجاز وتقديـ ىذه األعماؿ في أغمبية الحاالت.

نجز وتقدـ بيا األعماؿ الدروس والمغة التي ت توجد عالقة كبيرة بيف لغة تحضير -

منيـ ينجزوف ويقدموف أعماليـ بالمغة  60%التطبيقية بعمـ اإلجتماع، حيث نجد أف نسبة 

الفصحى، في حيف أف القمة منيـ يستعينوف بالمغة الفرنسية والمغة العربية معا، و تبمغ 

 .%25.12نسبتيـ 

بيا الطمبة دروسيـ وبيف بينما نالحظ أنو ال توجد عالقة وثيقة بيف المغة التي يشرح  -

يناقشوف أعماليـ التطبيقية  قشة األعماؿ، حيث نجد أف في معظميـالمغة التي تتـ بيا منا

بمزيج مف المغات)المغة الفصحى، المغة العامية، المغة الفرنسية( حيث تقدر نسبتيـ 

 %20 بينما نسبة قميمة تعتمد عمى العامية والمغة الفصحى فقط ، وتبمغ نسبتيـ %65بػػ

 في حيف نجد العكس في النتائج الخاصة بالمغة التي يشرح بيا الطمبة دروسيـ.       

وجود اختالؼ كبير متعمؽ بالمغة التي يتـ بيا مناقشة بطاقة قراءة لكتاب منجزة  نالحظ -

تكوف المناقشة فييا بالمغة العربية الفصحى  28%بالمغة الفرنسية، حيث نجد أف نسبة 

في ذلؾ المغة العامية أو المغة الفرنسية، وىذا لو عالقة وثيقة  تتخممياوحدىا دوف أف 

بالمراحؿ التعميمية السابقة التي تـ تدريسيـ فييا جيدا بالمغة العربية وأيضا استخداـ المغة 

العربية بشكؿ كبير مف قبؿ بعض األساتذة في تدريسيـ لعمـ االجتماع وىذا أكسبيـ 
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بية، وفي مثميا)النسبة( يناقشوف بالمغة العربية إضافة إلى رصيدا لغويا في المغة العر 

العامية والمغة الفرنسية، وىذا الخمط في المغات يظير مدى تخبط الطمبة في فيميـ ألي 

لغة بشكؿ جيد وذلؾ ألنيـ درسوا عند أساتذة ال يحسنوف استعماؿ المغة العربية جيدا 

غة الفرنسية وىذا بدوره يؤثر عمى تكويف بسبب ضعؼ تكوينيـ أو بسبب تمقي تكوينيـ بالم

الطمبة لغويا وأيضا نجدا دورا لموسط األسري في ذلؾ الف معظـ األحاديث التي تدور في 

يستعمؿ    22%وبنسبة ال تتعدىاألسرة تكوف بالعامية وىذا ما انعكس لغويا كذلؾ عمييـ  

 .شة أثناء المناقالمغة العربية إلى جانب المغة الفرنسية  الطمبة

نجد أف جميع الطمبة كاف ليـ حضورا أثناء عقد التظاىرات العممية وىذا ألسباب  -

مختمفة لكف يبقى اليدؼ مشترؾ وىو اكتساب المعرفة واإلطالع أكثر عمى بعض نظريات 

عمـ االجتماع وكذا منيجية البحث الخاصة بو  مف خالؿ احتكاكيـ اكثر باألساتذة وأيضا 

 .تعزيز ثقافتيـ العامة

تقريبا كؿ الطمبة إذا كاف ليـ نية طرح سؤاؿ في ىذه التظاىرات العممية أو سبؽ ليـ  -

وىذا لو  ، 89%ذلؾ فإف السؤاؿ سيطرح بالمغة العربية الفصحى فقط، إذ تبمغ نسبتيـ

منيـ فقط تحبذ  11%في حيف نجد نسبة عالقة بالتكويف الذي تمقاه سابقا بالمغة العربية،

 .في ذلؾ المغة العامية لكف بمشاركتيا ية الفصحىرحو بالمغة العربط

 أف غالبية الطمبة يحبذوف التظاىرات العممية ذات الطابع العربي إذ تقدر ىذه النسبة -
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فإنيـ يميموف إلى التظاىرات ذات الطابع العربي  .22%1 1بينما فئة قميمة والبالغة %67  

 والفرنسي معا.

سواءا فيما يتعمؽ بالمراجع التي يتـ المجوء الييا في  نستنتج أف جميع الحاالت السابقة -

وأيضا  وتقديميا يـأعمالإنجاز وتدوينيا أو في  يـدروس تكويف أنفسيـ، أوفي لغة تحضير

النصيب  المغة العربية الفصحى افتكتقد  ،في المغة التي يجيبوف بيا أثناء اإلمتحانات

ثيقة بالمغة األنسب لعمـ االجتماع إذ نجد وىذا يحيمنا إلى أف ىناؾ عالقة و  األكبر منيا،

مف األفضؿ تدريس عمـ االجتماع بالمغة العربية الفصحى، أما  ويروف أن 78%أف نسبة 

البعض والتي تشكؿ نسبة منخفضة جدا يجدوف في المغة العربية مع المغة الفرنسية الحؿ 

 .فقط 11%المناسب لتدريسو حيث تبمغ نسبتيـ حوالي 

فيما . أما طمبةعطيات الخاصة بالالنتائج التي أمكننا الخروج بيا مف المىذا فيما يخص 

 ، فيمكف الخروج منيا بالمعطيات التالية:  ساتذةيخص المعطيات الخاصة باأل

،  حيث قدرت  كبير ىناؾ عدد وػػ أن مف األساتذة الذيف يحمموف شيادة دكتوراه عمـو

مموف درجة تأىيؿ، حيث كانت نسبتيـ مقارنة بثالثة حاالت ممف يح %62 بػػػ نسبتيـ

الفصحى وذلؾ  اقشوا أطروحاتيـ بالمغة العربية وفي معظـ ىذه الحاالت ن  23.07%

 ألسباب عدة منيا: 
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ومناقشتيا ة عمى إعداد أطروحات األكاديمية تجبر األساتذ قوانيف التعميـ العالي أف  ػ

المية، إضافة إلى أف  معظـ البحوث التي تعبر عف ثقافتيا العربية اإلس ، بالمغة الوطنية

عدادىا بالمغة العربية، ضؼ األكاديمية أجريت داخؿ الوطف، وبالتالي كاف ال مفر مف إ

لؾ أنو إذا كاف العمؿ المنجز بالمغة األجنبية فإف اإلقباؿ عميو سوؼ يكوف ضعيؼ إلى ذ

المجتمع  جدا بخالؼ إذا كاف منجز بالمغة العربية التي تعتبر خاصية مف خاصية 

الجزائري، كما انو ىناؾ أربع حاالت مف كانت المغة العربية والفرنسية ىي لغة لمناقشة 

 ألطروحاتيـ ، وحالتيف أخرييف  كانتا بالمغة الفرنسية.

إف لمتعميـ القرآني، عالقة بمغة التدريس في عمـ االجتماع، ىذا ما وقفنا مف خالؿ  ػ

ا الميدانية ، بحيث كانت نسبة المبحوثيف الذيف سبؽ النتائج التي توصمنا إلييا في دراستن

مقارنة بالذيف لـ  %62ليـ وأف تمقوا تعميما بالمدارس القرآنية عالية جدا وقد قدرت ب 

بحيث أف جميـ أكدوا عمى أف   %38النوع مف التعميـ حيث كانت نسبتيـ   ايزاولوا ىذ

عدة صمبة، متمثمة في تعمـ تعمـ القرءاف في الصغر، كسب ثراء لغوي مرتكز عمى قا

وحفظ كتاب اهلل عز وجؿ وما يصا حبو  مف دروس ىامشية، مثؿ تعمـ أحكاـ التجويد، 

وحفظ بعض متوف الحديث مخصصة في ساعات مف أياـ األسبوع، كما يعتبروف أف 

العالمة التعميـ  األصمي ىو األساس بالنسبة لكؿ تعميـ يأتي مف بعد، وىذه ما يؤكد عميو 

كاعمـ أف تعميـ الكلداف  القرءاف في الصغر ىك األساس لما حينما يقوؿ: " لرحمف بف خمدكفا عبد
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" ونحف نرى أف مف ىذه األساسيات، مسالة المغة، باإلضافة مسائؿ أخرى متمثمة في بعده

 التربية وألخالؽ  والصدؽ واالحتراـ...الخ  

ت أثناء قياميـ بعممية التدريس األسباب التي جعمت األساتذة يتحدثوف بمزيج مف المغاػػ 

 :أسباب منيافي عمـ االجتماع، وذلؾ راجع إلى عدة 

ما ىو راجع إلى تكوينيـ الذي تمقوه خالؿ مسيرتيـ التعميمية، خاصة في مرحمة  -1

بالمغتيف العربية   التعميـ الجامعي، بحيث أف معظـ األساتذة وبنسبة كبيرة جدا، درسوا

عمى لغة تدريسيـ لعمـ االجتماع، إضافة إلى أنو ىناؾ حاالت والفرنسية، ىذا ما نعكس 

مف كاف تكوينيـ بالمغة العربية الفصحى، ىذا الذي يتجمى مف خالؿ المراحؿ األولى مف 

تعميميـ وخاصة في األطوار الثالثة األولى )ابتدائي، متوسط، ثانوي( بحيث كانت نسبة 

راجعيف األسباب في معظميا إلى سياسة  % 60األساتذة الذيف كاف ليـ تكوينًا بيا يفوؽ 

التي انتيجتيا الدولة الجزائرية في تعريب ىذي األطوار الثالث، خاصة الطور االبتدائي 

والذي كاف معربا تعريبا كميا، ومف خالؿ استقرائنا ألجوبة المبحوثيف توصمنا في األخير 

ا ىؤالء األساتذة في ىذه إلى أنو ىناؾ عالقة وبنسبة معتبرة بيف المغة التي تكوف بي

األطوار الثالثة وبيف لغة التدريس في عمـ االجتماع، ضؼ إلى أنو ىناؾ حاالت خاصة 

في مرحمة التعميـ المتوسط مف تمقوا تكوينا مزدوج المغة ما بيف المغة الفرنسية و المغة 

في نظاـ ما  العربية، وىـ يمثموف نسبة معتبرة مقارنة بالحاالت السابقة، بحكـ أنيـ درسوا

( باإلضافة إلى أنو ىناؾ أيضا حالة حيث مف كاف تكوينيا بالمغة  (pilangيسمونو 
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الفرنسية خالؿ كؿ مراحؿ تعميميا، مما كاف لو األثر البالغ في اختيارىا لمغة التدريس في 

 عمـ االجتماع .

ف أنفسيـ أو في ىناؾ عالقة تكامؿ بيف المغة التي يعتمد عمييا األساتذة سواء في تكوي ػػػػ

ة التي لتشكيؿ ثقافتيـ الخاصة وبيف المغيرىـ الدروس وتدويف معموماتيا أو تحض

عممية التدريس في عمـ االجتماع، حيث استخمصنا عدة نقاط يستخدمونيا أثناء قياميـ ب

مختمفة ولكنيا دائما ما تصب في خانة واحدة، وىي العالقة بيف المغة مف جية والتدريس 

 تماع مف جية أخرى.في عمـ االج

في غالب الحاالت كانت المغة المسيطرة عمى جؿ المبحوثيف ىي المغة وجدنا أنو و  ػػ 

وىذا العتبارات عديدة منيا، أنو البد مف   %71العربية الفصحى، حيث قاربت نسبتيا 

مراعاة المستوى المغوي، بحيث أف الطالب في عمـ االجتماع يعاني ضعفا كبيرا في 

 جنبية وبدرجة أولى في المغة الفرنسية .المغات األ

مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري الثقافية واالجتماعية والدينية خاصة في ما ػػ  

يتعمؽ بمسألة المغة، التي يشترؾ فييا جؿ طمبتنا، وبالتالي ينعكس طرديا عمى لغة 

ساتذة في عمـ التدريس والتي ىي منبثقة مف طبيعة ىذه المراجع المستخدمة مف طرؼ األ

االجتماع، إضافة إلى أنو ىناؾ حاالت أخرى مف كانوا يعتمدوف عمى مراجع مزدوجة 

راجعة األسباب إلى أىداؼ  %20 ػالمغة ما بيف العربية  والفرنسية، بحيث قدرت نسبتيـ ب

 تتوخاىا مف خالؿ ذلؾ منيا:
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لتحديد الفرنسية وبا ةما يخص المغات األجنبيإثراء الرصيد المغوي لمطمبة خاصة في  ػػػػ 

 منيا.

جعؿ الطمبة ال يتقيدوف بمغة واحدة وييمموف المغات األخرى ذات الصمة بميدانيـ ػ 

التعميمي )عمـو االجتماعية ( ألف جؿ نظريات المفكريف والذيف كتبوا في حقؿ العمـو 

االجتماعية بصفة عامة، وعمـ االجتماع بصفة خاصة معظميـ مف الدوؿ الغربية 

 وبية .األور 

االنفتاح عمى المغات األجنبية األخرى مف خالؿ إتقانيا أوال، ومف ثـ استخداميا في  ػػػ 

يف خاصة التبادؿ الثقافي والعممي، وىذا يكوف إال مف خالؿ االحتكاؾ مع اآلخر 

الذي يحيمنا إلى إجالء العالقة بيف المغة المستخدمة مف قبؿ المجتمعات الغربية، ىذا 

 وبيف لغة التدريس في عمـ االجتماع. ىؤالء األساتذة

ىناؾ عالقة ظاىرة جميا بيف لغة الحديث داخؿ أسر ىؤالء األساتذة المبحوثيف وبيف لغة ػػػػ 

ظير لنا مف خالؿ نتائج الدراسة الميدانية بحيث لتدريس في عمـ االجتماع، ىذا ماا

ثت لساف ىذه األسرة توصمنا إلى أنو وفي معظـ الحاالت، مف كانت المغة العامية ىي حد

مرجعة األسباب إلى عدة أمور منيا، ما ىو متعمؽ بالمستوى التعميمي ألفراد أسرىا ومنيا 

ما ىو متعمؽ بطبيعة مجتمعنا، الذي يغمب عميو الطابع العامي لمغة في استعماالتو 

مقارنة ممف كانوا  %38.46اليومية وفي جميع مجاالتو، بحيث بمغت نسبتيـ ما يقارب 

 %23 ػجوف بيف العربية والعامية واألمازيغية في بعض األحياف بحيث قدرت نسبتيـ بيمز 
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ىذا ما انعكس طرديا عمى تتبع ىؤالء األساتذة ليذا النوع مف المغوي فأصبح يسري عمى 

 ألسنتيـ سرياف الدـ في الفروؽ وبالتالي عمى لغة تدريسيـ في لعمـ االجتماع.

ية التي يقـو الطمبة بإنجازىا وتقديميا ومناقشتيا، عالقة  إف لطبيعة األعماؿ التطبيقػػػ 

بمغة التدريس في عمـ االجتماع، بحيث وجدنا وأنو في غالب األحياف ما تكوف المغة التي 

تنجز بيا ىذه األعماؿ ىي التي تقدـ بيا، وفي معظميا ما تكوف بالمغة العربية الفصحى 

قاش، فغنيا في الغالب ما تكوف بالمغة باستثناء لغة الن %49 ػحيث قدرت نسبتيا ب

 وذالؾ راجع إلى أسباب عدة منيا: %10.25العامية، وكانت نسبتيا 

 كذا المستوى المغوي لمطمبة.  عاة خصوصيات المجتمع الجزائري، و مرا -1

المغة العربية يشترؾ فييا جؿ الطمبة بحكـ أنيـ ينتموف إلى مجتمع واحد، وثقافة  -2

، ىذا ما يجعميـ يميموف إلى استخداـ المغة العربية بشكؿ كبير في واحدة، وديف واحد

 انجاز بحوثيـ األكاديمية، والتي بيا تقدـ.

أحد ا يتعمؽ مقياس المغة الفرنسية أو وفي بعض األعماؿ التطبيقية خاصة وفي م 

 المقاييس األخرى، وعندما يكوف العمؿ المنجز في شكؿ بطاقة قراءة بالمغة الفرنسية، فإف

ما بمزيج مف  %31لغة النقاش فيو غالبا ما تكوف إما بالمغة العربية، وقد بمغت نسبتيا  وا 

وىذا ألسباب مختمفة وىي أف  %31العربية والفرنسية والعامية، ىي بدورىا نسبة تقدر ب 

بالتالي يتحتـ عمييـ مناقشتيا تماع ال يتقنوف المغة الفرنسية و الطمبة في قسـ عمـ االج
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امية وبعض المصطمحات بالمغة العربية وىذا مراعاة لبموغ المعمومات والفكرة بالمغة الع

 بالمغة التي يفيموىا زمالئيـ مف الطمبة .

ىناؾ عالقة بيف نوعية المراجع التي يستخدمونيا األساتذة المبحوثيف عند تحضيرىـ ػػ 

اقشونيا بيا كذلؾ،  لمداخالتيـ في التظاىرات العممية، وبيف المغة التي يقدمونيا بيا، وين

     %23.07بحيث بمغت نسبة المغة العربية، إضافة إلى المغتيف الفرنسية والعربية 

مف خصوصيات تجعمو المجتمع الجزائري وبما يمتاز بو إلى طبيعة  مرجعة األسباب

يتميز عف غيره مف المجتمعات، باإلضافة إلى مراعاة  مستوى المغوي لمطمبة، ولكف ىذا 

األحياف يكوف المزج في المغات األخرى خاصة بيف العربية نو وفي بعض يعني أ ال

 والفرنسية والعامية عند الشرح واالستدالؿ بأمثمة متعمقة بموضوع المداخمة.

كما استنتجنا كذلؾ وعند اإلجابة عمى السؤاؿ أو التعقيب بالمغة الفرنسية، باإلضافة إلى 

ػ اف بالمغة العربية، حيث قدرت نسبتيا بطابع المداخالت، أنو يكوف في غالب األحي

 .     % 23.07أما االزدواجية في المغة بيف الفرنسية والعربية فقد بمغت نسبتيا  58%

ماع شبو كمي لدى األساتذة المبحوثيف عف المغة األنسب لتدريس االجتماع، ىناؾ اجػػػ 

وذلؾ  ،%54تيا حيث بمغت نسب بحيث كانت المغة العربية الفصحى ىي المغة األكثر

 العتبارات عديدة منيا:      
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المغة الوحيدة والتي ال يمكف لطمبتنا أف يفيـ بيا عمـ االجتماع إال بيا، كما أنيا المغة  ػػ 

التي يشترؾ فييا الجميع وىي المغة التي يعتقد بعض أساتذتنا المبحوثيف، أنيا لغة العمـ 

، وىي قادرة عمى غة في األسموبمف فصاحة وبالوذالؾ لما تزخر بو مف مفردات و 

مزاحمة المغات األخرى المتمثمة في المغة الفرنسية واالنجميزية، كما أنيا تراعي 

خصوصيات المجتمع الجزائري ألنيا لغتو الوحيدة التي تجمؿ بيف عناصره الثقافية 

 بمختمفة المكونة لو. 

تماع إلى المغة الفرنسية عمـ  االجأرجعتا المغة األنسب في تدريس  ىناؾ حالتاف مفػػ 

لما ليما مف انتشار واسع في %  15.38واالنجميزية بدرجة األولى، بحيث قدرت نسبتيا 

والعالمية منيا، وأف جؿ المراجع المدونة في ميداف العمـو  معظـ جامعات الدوؿ األوروبية

وجؿ المنظريف االجتماعية ىي بالمغة الفرنسية واالنجميزية، وبحكـ أنيا متوفرة بشكؿ كبير 

سية المغة في ىذا العمـ ألفوا كتبيـ بيا، وىناؾ حالة أخرى مف جعمت مف المغة الفرن

وذلؾ أف معظـ مدارس ىذا العمـ  %08 مثؿ نسبةوىي ت لتدريس عمـ االجتماع، األنسب

 بفضؿ جيود مفكري ىذا البمد. منبثقة مف ىذه الدوؿ األوروبية خاصة الفرنسية منيا، ذلؾ
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 :11الممحؽ رقـ

  - :دليؿ المقابمة الخاص بالطمبة 

 دراسة الجامعيةقة مع المغة قبؿ الالعال المحكر األكؿ:  

 : قبؿ االلتحاؽ بالمدرسة ىؿ تمقيت تعميما بالمدارس القرآنية؟1س

 ال               نعـ                               

 : ما ىي المغة التي يتـ بيا الحديث داخؿ األسرة ؟2س 

 ، أخرى أذكرىا...(المغة العامية الفرنسية، المغة الفصحى،  )المغة 

 ا تعميمؾ االبتدائي؟: ما ىي المغة التي تمقيت بي3س

 الفصحى، المغة الفرنسية( )المغة

 : ما ىي المغة التي تمقيت بيا  تعميمؾ في المتوسط؟4س

 الفرنسية(المغة الفصحى،  )المغة 

 : ما ىي المغة التي تمقيت بيا تعميمؾ في الثانوي؟5س 

 الفرنسية(المغة الفصحى،  )المغة
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  معةالعالقة مع المغة في الجاالمحكرالثاني:  

 : بأي لغة تمقيت تكوينؾ الجامعي؟6س

 ، المغة الفرنسية، أخرى أذكرىا...( )الّمغة الفصحى

 : ىؿ سبؽ لؾ أف تمقيت تكوينا خاصا في لغة معينة؟و ما لغاية منيا؟7س

 نعـ                                             ال            

 في أغمبيا بالعربية أو بالفرنسية؟ : ىؿ الكتب التي تعتمد عمييا في تكوينؾ8س 

 ال                               نعـ                     

 : ما ىي الكتب التي تميؿ إلى قراءاتيا إلثراء رصيدؾ المعرفي و المغوي؟9س

 بية، بالفرنسية، أخرى أذكرىا...()بالعر 

 : ما ىي المراجع التي تعتمد عمييا في تحضيرؾ لمدروس؟10س

 العربية، بالفرنسية، بالعربية و الفرنسية، أخرى أذكرىا...()ب

 : عند تدوينؾ لممعمومات المأخوذة مف المراجع بأي لغة يتـ ذلؾ؟11س

 )بالعربية، بالفرنسية، أخرى أذكرىا...(

 : إذا ُفتح باب النقاش فما ىي المغة التي يتـ استخداميا غالبا؟12س
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 مف طرؼ األستاذ:-1

المغة الفرنسية، المغة الفصحى و المغة الفرنسية، المغة الفصحى والمغة  )المغة الفصحى،

 العامية، المغة العامية والمغة الفرنسية(

 مف طرؼ الطالب:-2

المغة و  الفصحى، المغة الفرنسيةالمغة و  الفصحى، المغة الفرنسية، المغة الفصحى)المغة 

 الفرنسية(المغة العامية و ، المغة العامية

 ىي المغات التي يسمح لكـ بيا عند انجازكـ ألعمالكـ التطبيقية؟: ما 13س

 الفرنسية، أخرى أذكرىا...(المغة ، الفصحىالمغة )

 : ما ىي طبيعة األعماؿ التطبيقية التي تقوموف بانجازىا؟14س

 )عروض، بطاقات قراءة، أخرى أذكرىا...(

 : إذا كاف العمؿ عرضا مكتوبا بأي لغة ينجز؟15س

 الفرنسية، أخرى أذكرىا...(المغة ، صحىالفالمغة )

 : ما ىي المغة التي تقدموف بيا عروضكـ التطبيقية؟16س
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 الفرنسية(المغة ، الفصحىالمغة )

 : إذا كاف العمؿ بطاقات قراءة بأي لغة يتـ انجاز العمؿ ؟17س

 ، بالمغة الفرنسية(الفصحى )بالمغة 

 قراءة أثناء األعماؿ التطبيقية؟: ما ىي المغة التي يتـ فييا تقديـ بطاقات 18س 

 الفرنسية (المغة ، الفصحىالمغة )

:عندما يكوف الكتاب المطموب انجاز بطاقة قراءة بخصوصو بالفرنسية ،ما ىي 19س 

 المغة التي تناقش بيا؟

 : عند مناقشة العروض و بطاقات القراءة، ما ىي المغة المستخدمة في ذلؾ؟20س

 المغةالفرنسية و المغة العامية، المغة الفرنسية، المغة ، فصحىالالمغة بالنسبة لألستاذ:)-1

 الفرنسية(المغة العامية و المغة العامية، المغة و  الفصحىالمغة ، فصحى ال

المغة ، الفصحىالمغة الفرنسية و المغة الفرنسية، المغة ، الفصحىالمغة )بالنسبة لمطالب:-2

 الفرنسية(ة المغالعامية و المغة العامية، المغة و  الفصحى

 :عند اإلجابة عمى أسئمة االمتحانات بأي لغة يتـ ذلؾ ؟21س

 الفرنسية، أخرى أذكرىا...( المغة ، الفصحىالمغة )

 : بأي لغة تجيب إذا طرح عميؾ سؤاؿ أو تعقيب بالفرنسية؟22س



 

~ 195 ~ 
 

 الفصحى، بالمغة الفرنسية، بالمغة العامية( )بالّمغة

                                                                                                                                                                                                                        ية ما في الجامعة؟                 حضرت تظاىرة عمم سبؽ لؾ وأف  : ىؿ23س

 نعـ                              ال             

 : عند انعقاد التظاىرات العممية و أردت طرح سؤاؿ بأي لغة يكوف ذلؾ ؟24س

 الفرنسية، أخرى أذكرىا...( المغة ،الفصحىالمغة )

 التظاىرات العممية التي يغمب عمييا الطابع العربي أـ الفرنسي؟ : ماذا تفضؿ ؟25س

 ال                                     نعـ                 

 ما ىي المغة المناسبة لتدريس عمـ االجتماع ؟و لماذا؟ ،: في نظرؾ26س
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 :12الممحؽ رقـ

 :دليؿ المقابمة الخاص باألساتذة 

  العالقة مع المغة قبؿ التدريس الجامعي :المحكر األكؿ

 :ما ىي الشيادة الحالية التي تحمميا ؟1س

، ماجستير( )دكتوراه  دولة، تأىيؿ، دكتوراه عمـو

 :ما ىي المغة التي قدمت بيا شيادتؾ الجامعية؟2س

 الفرنسية، أخرى أذكرىا...(المغة ، الفصحىالمغة )

 :ما ىي المغة التي تمقيت بيا تكوينؾ الجامعي ؟3س 

 الفصحى، بالمغة الفرنسية( )بالمغة

 وي ؟:ما ىي المغة التي تمقيت بيا في تكوينؾ الثان4س

 الفصحى، بالمغة الفرنسية( )بالمغة 

 :ما ىي المغة التي تمقيت بيا تكوينؾ المتوسط؟5س

 الفصحى، بالمغة الفرنسية( )بالمغة 
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 :ما ىي المغة التي تمقيت بيا تكوينؾ االبتدائي؟6س

 الفصحى، بالمغة الفرنسية( )بالمغة

 ية ؟:قبؿ التحاقؾ بالمدرسة ىؿ تمقيت تعميما بالمدارس القرآن7س

 نعـ                                            ال           

 :ما ىي المغة التي يتـ الحديث بيا داخؿ األسرة؟8س

المغة الفرنسية،  المغةو  ية، المغة العامية، المغة الفصحىالفرنس المغة الفصحى،المغة )

 العامية (المغة الفرنسية و  المغة العامية،المغة و  الفصحى

 الكتب التي تعتمد عمييا في تكوينؾ في أغمبيا بالعربية أـ بالفرنسية؟ :ىؿ9س

 ال                                  نعـ                    

 :ما ىي الكتب التي تميؿ إلى قراءاتيا لتشكيؿ ثقافتؾ العامة ؟10س

 )العربية، الفرنسية، أخرى أذكرىا...(

 أثناء التدريس الجامعي العالقة مع المغة المحكر الثاني:

 : ما ىي المراجع التي تعتمد عمييا في تحضيركـ لمدروس؟11س
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 ) بالعربية، بالفرنسية، بالعربية والفرنسية(

 : بأي لغة يتـ تدويف المعمومات المأخوذة مف المراجع ؟12س

 الفرنسية (المغة ، الفصحىالمغة )

 : بأي لغة يتـ إلقاء المحاضرات ؟13س 

 العربية والفرنسية (بالفرنسية و العامية، بالعربية و العامية، ب ،الفرنسية)بالعربية، ب

 لغة يتـ ذلؾ ؟ بأي : إذا احتاجت المحاضرة إلى شرح14س

و الفرنسية، بالفرنسية والعامية،  الفصحى ، بالفرنسية، بالعامية، بالعربيةالفصحى )بالعربية

 و العامية ( الفصحى بالعربية

 لنقاش، فما ىي المغة التي يتـ استخداميا غالبا ؟: إذا فتح باب ا15س

 المغةالفصحى و  ، المغة الفرنسية، المغة العاميةالمغة  الفصحى،المغة )مف طرؼ األستاذ: -

 العامية(المغة و  الفصحى ، المغةالعامية المغةالفرنسية و المغة الفرنسية، 

 المغةالفصحى و  المغةعامية، الفصحى، المغة الفرنسية، المغة ال المغة)مف طرؼ الطالب: -

 العامية (المغة الفرنسية و  المغةالعامية،  المغةالفصحى و  المغةالفرنسية، 

: إذا دعوت أستاذا لمتدخؿ في إحدى محاضراتؾ ىا تفضؿ أف يكوف األستاذ ناطقا 16س

 بالعربية أو الفرنسية؟
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 جازىا؟: ما ىي طبيعة األعماؿ التطبيقية التي يقـو بيا الطمبة بان17س

 )عروض، بطاقات قراءة، أخرى أذكرىا...(

 : ما ىي المغات التي تسمحوف لمطمبة أف ينجزوا بيا أعماليـ التطبيقية؟18س

 ، المغة الفرنسية() المغة الفصحى

 : ما ىي المغة التي يقدـ بيا الطمبة بطاقات القراءة أثناء العمميات التطبيقية؟20س

 ، المغة الفرنسية()المغة الفصحى

: عندما يكوف الكتاب المطموب انجاز بطاقة قراءة ما ىي المغة المستخدمة في 21س

 ذلؾ؟

المغة و  ية، المغة العامية، المغة الفصحى، المغة الفرنس) المغة الفصحىألستاذ:بالنسبة ل -

 العامية( المغةالفرنسية و المغة و الفرنسية،  العامية، المغة الفصحى

 المغةو  الفصحى المغة العامية،المغة الفرنسية،  المغة ،حىالفص المغة)بالنسبة لمطالب:-

 العامية( المغةالفرنسية و المغة الفرنسية،  المغةو  الفصحىالمغة العامية، 

 : ما ىي المراجع التي تعتمد عمييا في تحضيرؾ لممداخالت ؟23س

 ) بالعربية، بالفرنسية، أخرى أذكرىا...(
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 خالتؾ في التظاىرات العممية المحمية )الجامعة(؟ما ىي المغة التي تقدـ بيا مدا :24س

 الفرنسية، أخرى أذكرىا...(المغة ، الفصحىالمغة )

ما ىي المغة التي تستخدميا أثناء مناقشة المداخالت ؟وأثناء اإلجابة عمى :25س

 المعقبيف؟

ة المغو  الفصحىالمغة ، الفصحىالمغة الفرنسية و المغة الفرنسية، المغة ، الفصحىالمغة )

 العامية (المغة الفرنسية و المغة العامية، 

 : بأي لغة تجيب إذا طرح عميؾ السؤاؿ أو تعقيب بالفرنسية؟26س

المغة ،  بالفصحى المغةالفرنسية و المغة العامية، بالمغة ، بالفصحىالمغة الفرنسية، بالمغة )ب

 العامية (المغة و  الفصحىالمغة الفرنسية، بالمغة العامية و 

 ؾ، ما ىي المغة المناسبة  لتدريس عمـ االجتماع ؟ولماذا؟: في نظر 27س

 ، المغة الفرنسية، أخرى أذكرىا()المغة الفصحى

 


