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 اإلهداء

الحمد هلل واهب المنن، ذي الجود و اإلحسان و الكرم، الذي عمر نواله على جمٌع      

خلقه، فله الفضل و المنن، أحمد سبحانه وتعالى على ما أعطانا من النعم، واشكره على ما 

 من الحكم.  أورثنا

إلى من أرسله هللا تعالى رحمة للعالمٌن و بشرى لجمٌع الخلق و فاتحا لكل خٌر سٌدنا      

 صلى هللا علٌه وسلم.  عبد هللامحمد بن 

إلى من عزنً هللا بعزهما، و غمرانً بدعواتهما المباركة، و فتحا لً طرٌق العلم و      

 التعلم. 

 أمً الكرٌمة وأبً العزٌز...      

 ما و صانهما بتمام الحفظ و السالمة. مد هللا فً عمره

و شاركتهم فً أمري إخوتً و أخواتً و كل عائلتً  أزريإلى من شهدت بهم      

 الكرٌمة. 

 . أحبوناو  فأحببناهمإلى كل من عرفناهم و عرفونا      

 إلى صدٌقاتً العزٌزات وداد و وسٌلة و سهٌلة و فاطمة      

 ٌذكرهم قلمً أهدي ثمرة جهدي.  إلى كل من حملهم قلبً و لم     

 

 

 

 دةـــــبن قنونة جهٌ



 

 كلمة شكر وعرفان

قبل كل شًء أشكر هللا سبحانه وتعالى على نعمه الالمتناهٌة، الذي اعاننً على إتمام      

 هذا العمل المتواضع. 

خٌرة" التً لم تبخل علً  لالستاذة المشرفة "بلجٌاللً أتوجه بالشكر و العرفان     

بانتقاداتها التً كانت بمثابة الشعلة المضٌئة لهذه المذكرة، التً شرفتنً بقبولها لإلشراف 

على مذكرتً و وقوفها بجانبً فً إعدادها و افاضت بعلمها و جهدها و وقتها الثمٌن و 

 ل دقة و عناٌة. قدمت لً كل العون و النصح فً إنجاز هذه المذكرة و متابعة العمل فٌها بك

كما ال ٌفوتنً أن أشكر زمٌلتً "زاهٌة" التً مدت لً ٌد العون و نصحتنً و تعاونت      

 معً. 

كما ال أنسى أن أقدم شكري إلى الذٌن ٌحملون مشعل النور لٌضٌئوا لألجٌال طرٌق      

ٌة و ادابها الهدى و التقدم إلى األساتذة األفاضل و بخاصة األستاذة رئٌسة قسم اللغة العرب

بعٌد أو قرٌب فً إنجاز "فرٌحً" و إلى كل أساتذة األدب العربً، و إلى كل من ساهم من 

 .هذا العمل
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 مقدمــة

 

 



ةــدمـــقــم  
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 أ

 :ةـــــقدمـم

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات و الصالة و السالم على أشرف الخلق و نبً الحق      

 و آله وصحبه و التابعٌن له بإحسان إلى ٌوم الدٌن و بعد :

اللسانٌات االجتماعٌة ٌعنى بدراسة عالقة اللغة ٌعد التخطٌط اللغوي فرعا من فروع 

بالمجتمع و تأثر كل منهما باآلخر، و ٌهتم بالمشكالت التً تواجه اللغة سواء كانت لغوٌة 

 و توحٌدها، أو مشكالت غٌر لغوٌة بحتة كتولٌد المفردات و تحدٌثها، أو بناء المصطلحات

 ذات مساس باللغة و استعمالها. 

ٌم من أهم المجاالت التً ٌشملها التخطٌط اللغوي و سمً كذلك التخطٌط ٌعتبر التعلو     

التعلٌمً، ٌتجلى دوره فً تحدٌث البرامج التعلٌمٌة فً جمٌع األطوار التعلٌمٌة، و إعادة 

 تألٌف و تطوٌر الكتب المدرسٌة فً مختلف المواد الدراسٌة و المناهج التعلٌمٌة. 

ة الفكرٌة، و عنصر من عناصرها بل هو أساسها و قوام التعلٌم مظهر من مظاهر الحٌا     

ازدهارها ألنه سبٌل األمة فً بناء ذاتها و ترقٌة وجودها و تنمٌة وعً أفرادها سعٌا 

لتحقٌق الرقً الفكري و المادي و االجتماعً، فال ٌطمع مصلح فً النهوض بأمة، ما لم 

حور اهتماماتها و إعطاء المدرسة التً ٌجعل للتعلٌم مكانة تجعل العناٌة الفائقة بالتعلٌم م

هً البٌئة الشرعٌة لممارسة التعلٌم و نشر المعرفة و بناء العقول و المكانة الرفٌعة التً 

 تستحقها، لتبقى باستمرار القوة الفاعلة و ٌقٌه عوامل الضعف و التخلف و الجمود. 

الوسٌلة الفذة فً تهذٌب  من أقوى العوامل فً رقً المجتمع و تقدمه التعلٌم، إذ هو     

اإلنسان و ترقٌة مستواه االجتماعً و الخلقً و الصحً و العلمً و الفنً، و تحوٌله من 

الوحشٌة إلى المدنٌة و من ظلمة الجهل إلى نور العلم، و من عالم ضٌق إلى عالم فسٌح 

 األرجاء هو عالم التفكٌر و االختراع. 

ً األمم بسخاء على المجتمع، لذلك تنفق الحكومات فلنجاح للفرد وفالتعلٌم هو أساس ا     

بأن فٌه قوة كبٌرة فً ترقٌة الفرد و بالتالً النهوض بالمجتمع إلى حٌاة راقٌة  ةالتعلٌم، موقن

 و عٌشة راضٌة. 



ةــدمـــقــم  
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 ب

ٌ  الجزائر واحدة من بٌن هذه األمم التً أولت عناٌة كبٌرة لهذا الشق او      خاصة بعد  رلن

استقاللها و انتزاع حرٌتها من المستدمر الفرنسً الذي أراد طمس هوٌتها متبعا فً ذلك 

سٌاسة التجهٌل و فرنسة أبناءها و ذلك بتعلٌمهم اللغة الفرنسٌة بدال من اللغة العربٌة، ألنهم 

ان على ما على دراٌة من أن حٌاة اللغات مرهونة بحٌاة أهلها ألن ارتقاء اللغة و حٌاتها مبنٌ

ألهل كل لغة من الرقً، و على مقدار جهود أبناءها فً حفظها و صونها، و لقد اشتهر 

اللغة العربٌة أصٌلة و اصالتها فب. العرب باعتزازهم بلغتهم و غٌرتهم علٌها إلى حد التعص  

هذه هً التً حفظتها طوال هذه المدة من التلف و االنقراض فلقد انقرضت لغات و لغات 

ً شامخة األنف، عزٌزة الجانب، رغم ما مر علٌها من محن سواء فً القدٌم أو بقٌت ه

الحدٌث، و هللا قد حفظها و رفع من شأنها، أن أنزل القرآن بها تكرٌما و تشرٌفا لها. و أما 

عن سبب اختٌاري لهذا الموضوع، هو كون التخطٌط اللغوي فرع من فروع علم اللغة 

أهمٌته  بالبحث إال قلٌال خاصة فً المجال التعلٌمً و مدى التطبٌقً و هو فرع لم نتناول

ردت تناوله و لو بالشًء الٌسٌر و لكن رغبتً و مٌولً لهذا أفً المنظومة التربوٌة، ف

ردت أن أكون ألهذا الموضوع و المواصلة فٌه، ف البحث كان حافزا و دافعا فً اختٌاري

بقدر ما ضٌف منه إلى معلوماتً، أول من ٌضًء أول شمعة من شموع هذا الموضوع و أ

مكننً و وفقنً إلٌه ربً و قد جاء هذا البحث بعنوان التخطٌط اللغوي و دوره فً بناء أ

نموذجا، و قد سلطت الضوء فً أالمضامٌن التعلٌمٌة الطور االبتدائً " السنة الثانٌة" 

لغوي، أكثر من دراستً هاته على مضمون اللغة العربٌة، ألنها هً التً تعنً بالمجال ال

 أي مادة أخرى. 

تسللت ر هامة تأسس بفضلها هذا البحث، وفتبادر إلى ذهنً تساؤالت عدة كانت محاو     

 أفكاره بتبلور اإلشكالٌة التالٌة:

كٌف ٌؤثر التخطٌط اللغوي فً بناء المضامٌن التعلٌمٌة، خاصة تعلٌمٌة اللغة  -

 العربٌة؟ 
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مرتكزاتها، و هل السٌاسة اللغوٌة المنتهجة من ما مفهوم السٌاسة اللغوٌة و ما أهم  -

هل ربٌة من الشوائب التً تترصدها؟ وطرف الدولة الجزائرٌة كفٌلة بحفظ اللغة الع

 التخطٌط اللغوي المتبع حالٌا ٌتسم بالفعالٌة المرجوة منه فً تنمٌة قدرات التلمٌذ؟ 

وصفً التحلٌلً الذي ٌقوم ا المنهج الذي اعتمدت علٌه فً دراستً، هو المنهج الأم       

على سرد جملة من الحقائق و الوقائع التً مست النظام التربوي و التغٌٌرات التً طرأت 

علٌه من قبل االحتالل إلى ٌومنا هذا فهو ٌالئم أٌضا تحلٌل مادة االستبٌان، و وصوال به 

ث فٌها إلى إلى بر األمان، و جنً ثماره و إخراجه إلى النور، و انتهجت خطة قسمت البح

ثالثة فصول، تتقدمهم مقدمة و مدخل و تكللهم خاتمة، حٌث تناولت فً المدخل ضبط 

بعض المفاهٌم و المصطلحات و تناولت فً الفصل األول المادة النظرٌة تطرقت فٌه إلى 

السٌاسة اللغوٌة و أهم الركائز التً تقوم علٌها، و قدمت أمثلة عنها فً بعض الدول و 

رها كما تطرقت إلى الواقع اللغوي فً الجزائر فً ظل التنوعات اللغوٌة و االقلٌاتو  غٌ

العالقة القائمة بٌن السٌاسة و التخطٌط، كما تناولت فً التخطٌط اللغوي مبادئه، و 

 اتجاهاته، و أهم المشاكل التً ٌعنى بها و أهم نماذجه... و غٌره. 

ث عنً بأهم مراحل النظام التربوي، فقبل ا الفصل الثانً، فقد كان تربوٌا بحتا، حٌأم       

االحتالل، أثناء االحتالل، و الفترات التً تلت االستقالل إلى ٌومنا هذا، حٌث ركزت على 

 نقاط التغٌٌر و التعدٌل فً كل مرحلة من هاته المراحل. 

الذي أما الفصل الثالث، فٌمثل الدراسة التطبٌقٌة، حٌث قمت فٌه بتحلٌل مادة االستبٌان      

قمت بتوزٌعه على المعلمٌن و التالمٌذ و جعلت لكل منهما نص إستبٌان خاص به، كما 

ة( ثم علقت علٌه و وضعت لكل سؤال منهما جدول إحصاء و تمثٌل بٌانً )الدوائر النسبٌ

 مثلة.أدعمت دراستً ب

، صاحبتنً عدة صعوبات و عقبات و فً رحلتً التً خضتها فً إنجاز هذا البحث     

اء البحث و أهمها ٌتمثل فً ندرة المصادر والمراجع فٌه و ما وجد منها كان سطحٌا، و أثن

 ،و ضٌق الوقت.اعتمدت على الدراسات السابقة
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وختمت الدراسة بخاتمة تحتوي على أهم النتائج المتحصل علٌها و بعدها المالحق التً      

الخاصة بالمعلمٌن و الخاصة  تحتوي على طلب إذن بالدخول لالبتدائٌات، وكذا االستمارة

 بالتالمٌذ.
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I. :السٌاسة اللغوٌة 

 :السٌاسة تعرٌف .1

 :لغة - أ

ورجل ساس من قوم ساسة فً لسان العرب: "وساس األمر سٌاسة: قام به، جاء      

 وسواس؛ أنشد تغلب سادة قادة لكل جمٌع ساسة للرجال ٌوم القتال. 

وسوسة القوم : جعلوه ٌسوسهم. وٌقال : فالن أمر بنً فالن أي كلف سٌاستهم. "الجوهري" 

:سست الرعٌة سٌاسة. وسوس الرجل أمور الناس على ما لم ٌسمى فاعله، إذا ملك أمرهم، 

 و ٌروى قول "الخطٌبة" : "لقد سوست أمر بٌنك، حتى تركتهم أدق من الطحٌن". 

وقال "الفراء":"سوست خطؤ. وال ُمجرب قد ساس وسٌس علٌه أي أََمَر و أمر علٌه".      

وفً الحدٌث :كانوا بنو إسرابٌل ٌسوسهم أنبٌاإهم أي تتولى أمورهم كما ٌفعل األمراء 

 والوالة بالرعٌة. 

ُسوسُ       ٌَ  والسٌاسة : القٌام على الشًء بما ٌصلحه. والسٌاسة : فعل السابس. ٌقال : هو 

الدواب إذا قام علٌها وراضها، و الوالً ٌسوس رعٌته، وزٌن لم وقال غٌره سوس له أمرا 

 . ذهلل وأي روضه 

 والسوس : الطبع والخلق والسجٌة. ٌقال الفصاحة من سوسه.  –والسوس: األصل      

: الكرم من سوسه أي من طبعه. وفالن من سوس صدق وتوس صدق أي "اللحٌانً"قال 

أصل صدق.
1
  

وجاء فً القاموس المحٌط :"وسست الرعٌة سٌاسة أمرتها ونهٌتها وفالن معرب قد      

علٌه أدب وأدب".ساس وسٌس 
2

 

كما جاءت فً المعجم الصافً فً اللغة العربٌة :"ساس األمر سٌاسة قام به سوس      

السٌاسة : القٌام على الشًء بما ٌصلحه، وقٌل فعل  –الرجل أمور الناس : ملك أمرهم 

                                                           
أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن علً بن منظور األنصاري الخزرجً المصري اإلفرٌقً،  1

 .3لسان العرب، دار المعارف، مجلد 

، الهٌبة 2ٌعقوب،الفبروزابادي الشٌرازي، القاموس المحٌط، ج مجد الدٌن محمد بن   2

 المصرٌة العلمٌة للكتاب.
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السابس من ٌسوس الدواب إذا قام علٌها وراضها. سوس له أمرا: روضه وذهلل. السوس : 

.جٌة، ٌقال الفصاحة من سوس: من طبعهاألصل، وقٌل الطبع والخلق والس
1

 

" والسٌاسة لغوٌا من مصدر على فعالة كما أشار" ابن سٌدة" قال : وساس األمر      

سٌاسة وقبله الصاحب بن عباد: والسٌاسة فعل السابس والوالً ٌسوس رعٌته وسوس فالن 

أمرنً فالن أي كلف سٌاستهم.
2
  

ه سٌاسة البشر فكؤّن اإلنسان بعد أن روض وهذا المعنى هو األصل الذي أخذ من     

وتمرس فً سٌاسة الدواب، ارتقى إلى سٌاسة الناس وقٌادتهم فً تدبٌر أمورهم. ولذا قال 

شارح القاموس : ومن المجاز: سست الرعٌة سٌاسة : أمرتهم ونهٌتهم. وساس األمر سٌاسة 

 : قام به. والسٌاسة القٌام على الشًء بما ٌصلحه. 

المعاجم الغربٌة، فترجع مصطلح السٌاسة إلى مصطلح "بولٌتٌك" المشتقة من أّما      

 الكلمات التالٌة :

 البلدة، المدٌنة، المقاطعة أو اٌضا تجمع السكان الذٌن ٌإلفون المدٌنة.بولٌس:  -

المواطنة )بمعنى حقوق  الجمهورٌة، ،السٌاسًالنظام  الدولة،الدستور،:بولٌتاٌا -

 المواطنٌن(.
األمور السٌاسٌة، األمور المدنٌة، كل ما ٌتعلق بالدولة،  :بولٌتٌكوسجمع :بولٌتٌكا -

 .وبالدستور وبالنظام السٌاسً، وبالسٌادة

( العلم السٌاسً.politique) بولٌتٌكٌة: -
3

 

 اصطالحا  - ب

والجماعً الذاتً (: "هً حسن التدبٌر 7904-659)عند ابن سٌنا  السٌاسة:مصطلح 

السعادة".طرٌق الفساد الذي هو  وإصالح
4 

اإلحسان".و"هو تدبٌر شإون المجتمع على قانون العدل  ":وعند "ابن بادٌس     
1 

                                                           
1
صالح العلً الصالح، أمٌنة الشٌخ سلٌمان األحمد، المعجم الصافً فً اللغة العربٌة، )د   

 .245، ص ط( )د ت(

2
 .2975197122، 79:25وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة:   

اللغوٌة، المفهوم واآللٌة، مجلة المخبر، أبحاث فً اللغة واألدب الجزابري، بالل دربال، السٌاسة  3
 .022جامعة بسكرة، ص 

علً عباسً مراد، دولة الشرٌعة، قراءة فً جدلٌة الدٌن والسٌاسة عند ابن سٌنا، دار الطلٌعة، بٌروت،  4
 .24، ص 7666، 7لبنان، ط
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" فً موسوعته فتعرٌفاتها كثٌرة أورد منها "عبد الوهاب الكٌالنً: أما عند الغربٌٌن

و الرإى حتى" دٌزرابٌلً" تعرٌفاتها راجع الختالف االتجاهات السٌاسٌة، ولعل اختالف 

و ٌعرفها تعرٌفا ال ٌخلو من روح السخرٌة ( ربٌس وزراء إنجلترا آنذاك 7591-7557)

أنها قال آخر م البشر عن طرٌق خداعهم. وفن حك:"إن السٌاسة هً مالمح الصراحة فٌقول

 فن تؤجٌل تؤزم المشكالت و المعضالت". 

بهذا المعنى لٌست إال تحرٌفا للكلمة المنغولٌة ٌاسا التً و ٌعرفها بارت":" أن السٌاسة      

".مجموعة قوانٌن التً شرعها جنكٌز خان فً المغول تعنً 
2 

 :واجهة تختبا وراءها مصطلحات و معانً أخرى وٌبدو أن المصطلح      

 سٌاسة النقل  اإلدارة:

و التوفٌق، و مجموعة الخطط و آلٌات التنفٌذ كما ٌحمل معنى التفاوض االستراتٌجٌة:

 الواقعٌة. 

فال تسٌر السٌاسة كما ٌهوى أهل التنظٌر هذه معانً السٌاسة، أما مٌدانٌا نظرٌا      

"مٌكافٌلً" ٌحكمها مبدأ واحد "هو الغاٌة تبرر الوسٌلة" كما ٌزعم فالسٌاسة عند الكثٌر منهم 

و الكذب و التهرٌج. كما ٌإكد ا أصبحت كلمة السٌاسة مرادفة للدجل لذ (7136-7224)

مبادئ علمٌة نظرٌة، "بولٌتٌكا" تمٌٌزا عن السٌاسة المبنٌة على "مالك بن نبً" و ٌسمٌها 

جدا و إذا أردنا أن نحددها " : "الصراع بٌن السٌاسة و البولٌتٌك قدٌم ٌقول "مالك بن نبً

القٌم بٌنما الثانٌة قذف مجرد للكلمات، واألولى النفسٌة قلنا أن األولى استبطان من الواجهة 

حركات لمغالطة الشعب  ومحاولة تؤمل فً الصورة المثلى للشعب و الثانٌة صرخات 

."واستخدامه
3 

 تعرٌف اللغة  .2

                                                                                                                                                                                     
الصالح رمضان، دار األمة للطباعة و النشر عبد الحمٌد بن بادٌس، عبد القادر فضٌل و محمد  1

 .45، ص 2994، 7والتوزٌع،ط

 .754، ص 3رٌنهارت دوزي، تكملة المعاجم العربٌة، تر محمد سلٌم النعٌمً، ج 2

 .52، ص 7652مالك بن نبً، بٌن الشبه والرشاد، دار الفكر، دمشق، )دط(، 3
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 :لغة - أ

: صه  )...( وفً الحدٌث من قال فً الجمعة:"لغى ٌلغً إذا هذى جاء فً لسان العرب      

."فقد لغا )أي تكلم(
1 

 :اصطالحا - ب

المتكلم عن مقصودها، وتلك عبارة فعل ( :"بؤنها عبارة 595)تو ٌعرفها ابن خلدون      

وهو فً كل أمة ، و هو اللسان، ، فالبد أن تصٌر ملكة متقررة فً العضو الفاعل لهالسانً

بحسب اصطالحاتهم".
2 

فاصوات ٌعبر بها كل قول عن (:"أما حدها 062-022و ٌعرفها" ابن جنً")     

اغراضهم".
3 

ذات طبٌعة صوتٌة، وظٌفة ثم فصلت فً اللسانٌات العربٌة، هذه هً اللغة كما اجملت      

و بالتدرٌب تستقر و تصبح ، آلتها اللسان، أودعها هللا فً الفطرة تواصلٌة مقصودة أساسا

 ملكة. 

 مفهوم السٌاسة اللغوٌة : -1

و التهٌبة :" السٌاسة اللغوٌة بوصفها اإلطار القانونً " بٌار إتٌان البورت"ٌعرفها     

".و ضمان منزلة ما للغة من اللغاتاللغوٌة كمجموعة األعمال التً تهدف إلى ضبط 
4 

 ظهرت عدة تسمٌات أخرى :و من حٌث      

 كٌبك فً amengement linguistiqueالتهٌبة اللغوٌة  -

 فً كاتلونٌا    normalisation)التقٌٌس:  -
                                                           

 .1929ابن منظور، لسان العرب، مادة لغا، ص 1

 .390الرحمان بن خلدون، مقدمة بن خلدون، دار الجٌل، بٌروت، )دط(، )دت(، ص عبد 2

 .00، ص 7622، تح: محمد علً النجار، المكتبة العلمٌة، 7أبً الفتح عثمان بن جنً، الخصابص، ج3
لوٌس جان كالفً، السٌاسات اللغوٌة، تر: محمد ٌحٌاتن، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، 4

 .79، ص 2996، 7لجزابر، ط الختالف، امنشورات ا
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أنها مفروضة من طرف الدولة وذلك من فمن خالل التعارٌف تبدو السٌاسة اللغوٌة      

 إلى الواقع االجتماعً. خالل نظرتها 

بمصطلح مع "فٌشمان"  7649فً اإلنجلٌزٌة سنة ظهر مفهوم السٌاسة اللغوٌة      

sociolinguistics   رافاٌٌل نٌولس" بمصطلح مع  7642وفً اإلسبانٌة سنةsocialy 

politica linguitica valencia estsutura   ًمع" هلموت  7657األلمانٌة سنة وف

 OBST.18.1981سنة وفً الفرنسٌة   spachtheo rieund sprachtبمصطلح  فلوك"

.((en)) politik 1 

 السٌاسة اللغوٌة :إرهاصات ظهور  -2

، فإن اعتبرنا إدارة التعدد اللغوي واحدا لٌست األمور على هذه الدرجة من البساطة"      

قدم التعدد اللغوي نفسه، و اعتبرنا أن السٌاسة اللغوٌة اعتبرنا هذه السٌاسة قدٌمة من فروع 

على تدخل هذا الكتاب. ٌعج التارٌخ باالمثلة أسطورة بابل كانت تحمل فً ثناٌاها موضوع 

أو تحت اسم )التخطٌط( )السٌاسة( تحت اسم اإلنسان فً اللغات قبل أن نضع هذا التدخل 

أن ٌحل اإلسبانٌة  7229الذي قرر فً عام . وتسمح لناقصة شارل كوٌنت بزمان طوٌل

 . سلسلة من المراحل الممٌزة لهذا النوع من التدخلمحل لغة الهنود األمرٌكٌٌن بتصور 

  و بتحلٌل الوضع )التفكٌر بالمشكلة اللغوٌة : مرحلة التفكٌر

اٌمكن تدرٌس تعالٌم الدٌن المسٌحً محدد هنا بمسؤلة واحدة : 

 ( بلغة االٌمار أو بلغة الكٌشوا؟

  لتمسٌح )فً هذا المثال: استخدام اللغة اإلسبانٌة مرحلة التقرٌر

 الهنود( 

  بهذه التطبٌق أو وضع القرارات موضع التنفٌذ أخٌرا، مرحلة[

اللغة[.
2 

                                                           
 .77، المرجع نفسه، ص لوٌس جان كالف1ً
لوٌس جان كالفً ، حرب الللغات و السٌاسات اللغوٌة ، تر : حسن حمزة ، توزٌع: مركز الدراسات 2

 .229م، ص 2995، 7الوحدة العربٌة ،المنظمة العربٌة للترجمة ، الحمراء، بٌروت ، ط 
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تدخل فً المجتمع عن طرٌق اللغات وهً فالسٌاسة اللغوٌة ال ٌمكنها أن تكون سوى  -

اللغات ٌإكد :خاصٌة التغٌر الداخلً، وتارٌخ خاصٌتٌن للغة وهما حٌنبذ تفترض 

 ذلك : كل اللغات تتغٌر عبر الزمان 

بٌن اللغات : كالحالة الكتالونٌة خاصٌة التغٌر الخارجً، أي التغٌٌر فً العالقات  -

اللغوٌة تفترض كذلك بؤن هذه التغٌرات قد تكون ثمرة تإكدذلك أٌضا، لكن السٌاسة 

تغٌٌر اللغة و العالقات بٌن اللغات و ، وأن اإلنسان بإمكانه عن وعً العمل المخبري

عندما تنظر فً األوضاع الواقع االجتماعً. أن رهان هذا االفتراض عظٌم ثم 

الهٌمنة اللغوٌة، تعتبر أن هذا فٌها الهٌمنة االجتماعٌة فً صلب عدٌدة التً تستنشق ال

وفً األوضاع ، بل هو نظري كذلك، فما من تدخل فً اللغات الرهان عملٌا فحسب

لهذه اللغات و هذه  préalableالقبلً بالتحلٌل االجتماعٌة إال وكان مرتبطا جدا 

األوضاع.
1 

 

 

I. التخطٌط اللغوي: 

 :التخطٌط اللغويتعرٌف  -1

 اللغوي : ىلمعنا - أ

 المشتقة من فعل خط وخطط لسان العرب البن منظور مجموعة من التعارٌف جاء فً      

 ومضارع ٌخط خطا والجمع خطوط 

ٌخطه خطا كتبه فً الشًء، خط القلم أي كتبه، وخط الشًء الخط المستقٌمة  خط: -

 بالقلم أو غٌره 

                                                           
 ص، 2993، الجزابر، تر: محمد ٌحٌاتن، دار القصبة للنشر ،علم االحتماع اللغويلوٌس جان كالفً، 1

722. 



مفاهٌم و مصطلحات                                                      مدخل :                 
 

 
13 

علٌه ذنوبه أي التخطٌط كالتسطٌر نقول خططت التسطٌر، التهذٌب : :التخطٌط -

سطرت.
1
  

، فكرة مثبتة بالرسم:"التخطٌط فً علم الرسم و التصوٌر وورد فً معجم الوسٌط      

على ما ٌقصد فً الصورة أو الرسم أو اللوح أو الكتابة فً حالة الخط، تدل داللة تامة 

ٌشترط فٌها إتقان، وضع خطة مدروسة للنواحً  ، الالمكتوب من المعنى و الموضوع

االقتصادٌة و التعلٌمٌة و اإلنتاجٌة، وغٌرها للدولة.
2
  

، وخط القلم، : الخط الواحد الخطوط و الخط أٌضا موضع الحمامةو فً الصحاح      

 .األمر و القمةأي كتبه، ومخطط فٌه و الخطة 

 

 

 

 

 

 المعنى االصطالحً: - ب

 اللغوي من عدة زواٌا :نظر للتخطٌط      

الوسابل حرب اللغات و السٌاسات اللغوٌة : البحث عن "جان لوٌس كالفً" فً كتابه عرفه 

هذه الوسابل موضع التنفٌذ.لتطبٌق سٌاسة لغوٌة وعن وضع الضرورٌة 
3 

الواعً فً سٌرورة اختٌار عبد القادر الفاسً الفهري :"ٌترجم التدخل البشري و عرفه      

علمٌة للتخطٌط، وهناك دراسات اعتمدت تصورا نظرٌة ، ولٌس هناك محٌط معٌن اللغة فً

                                                           
1
 .254م، ص 0،7661، ط4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، لبنان، مجلد   

 .211م، ص 2991ه، 7122، 0مجمع اللغة العربٌة، معجم الوسٌط، مكتبة الشروق الدولٌة، مصر، ط  2
كالفً ، حرب الللغات و السٌاسات اللغوٌة ، تر : حسن حمزة ، توزٌع ك مركز الدراسات لوٌس جان   3

 .229، ص 2995، 7الوحدة العربٌة ،المنظمة العربٌة للترجمة ، الحمراء، بٌروت ، ط 



مفاهٌم و مصطلحات                                                      مدخل :                 
 

 
14 

، وتزودنا بؤدوات و ، إال أن النظرٌة االقتصادٌة تتٌح نظرة جدٌدةاللسانٌات المجتمعٌة أساسا

جٌدة، أو لسٌاسة لغوٌة معٌنة، و الحكم علٌها بؤنها مناهج فاعلة تمكن من التقٌٌم العلمً 

ردٌبة.
1
  

، وٌهدف إلى حل ٌعنً االختٌار الصحٌح من بٌن خٌارات معقدةفالتخطٌط اللغوي      

القرار المناسب للمشكالت اللغوٌة التً المشكالت وبالتالً ٌساعد المسإولٌن على اتخاذ 

تعترض المجتمع.
2
  

 صٌاغة تعرٌف اجرابً فإننا نقول :وإذا أردنا      

لحلها و سبل معالجتها، اللغوي ٌهتم بالمشاكل التً تواجه اللغة وٌهدف إن التخطٌط      

لتنفٌذ السٌاسة اللغوٌة، واتخاذ القرار المناسب إلٌجاد الحلول التً واختً الوسابل المناسبة 

 بهذه المشكالت. تتعلق 

 

 

 :نشأة التخطٌط اللغوي -2

: بالذي ترجم إلى الفرنسٌة   language planningإن اللفظ المركب      

planification linguistique   ًإٌنار أوجن" على ٌد " 7626قد ظهر فEinar 

hagan المسعى التقٌٌسً التوحٌدي المشاكل اللغوٌة للنروٌج وكان همه تقدٌم ، عند دراسته

standardisation   )الهٌمنة لبناء هوٌة وطنٌة بعد قرون من )بواسطة القواعد اإلمالبٌة

.الدنماركٌة
3 

                                                           
1
عبد القادر الفاسً الفهري، السٌاسة اللغوٌة فً البالد العربٌة، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، بٌروت،   
 .223م، ص 2970، 7بنان، طل
بشٌر أبرٌر، اللغة العربٌة و إشكاالت تعلٌمها بٌن واقع األزمة و رهانات التغٌٌر، مجلة المجمع  2

 .31، ص 2992،ماي 7الجزابري للغة العربٌة، ع 

لوٌس جان كالفً، السٌاسات اللغوٌة، تر: محمد ٌحٌاتن، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت،   3

 .95، ص2996، 7االختالف، الجزابر، ط  منشورات
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منذ سنوات عدٌدة أي منذ أن وٌدور حدٌث عن السٌاسة اللغوٌة و التخطٌط اللغوي      

فً مقالة مخصصة عبارة التخطٌط اللغوي  7626هوغن فً عام أطلق اللسانً األمرٌكً 

إن اعتبرنا أن هذا التارٌخ من وجهة نظر "تاثٌرٌة" للوضع اللغوي فً النروٌج ٌظهر لنا 

العهد. و ظهور أسمابها، أن التخطٌط اللغوي مسؤلة حدٌثة هناك تزامنا بٌن ظهور األشٌاء 

، وفً وقت واحد أننا شهدنا فً غضون أربعٌن عاما فقطٌفترض أن نستنتج من هذا القول أ

طبٌقٌة أو اللسانٌات وبروز فرع جدٌد من فروع اللسانٌات التبروز مشعل اجتماعً جدٌد 

جتماعٌة.اال
1 

"ولٌام أثناء االجتماع الذي نظمه  7631الموضوع سنة وقد عاد أوجن إلى نفس      

، وعندما ننظر فً والذي ٌعد معلما لبروز علم االجتماع اللغوي  UCLAبراٌت" فً جامعة 

...( فنستطٌع قمٌرز، هاٌمس، سماران، فٌرجسونبراٌت، أوجن، لبوف، قابمة المشاركٌن )

تمثٌل علم تستولى فً السبعٌنات و الثمانٌنات فٌشمان لتكتمل القابمة التً القول بؤنه ٌنقصهم 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، بعد ذلك نشر االجتماع اللغوي أو علم اجتماع اللغة فً 

للقضاٌا اللغوٌة فً كتابا جماعٌا مجعوال  7635فً "فٌرجسون" و"داس قوتٌا" "فٌشمان" و 

داس باحثٌن هم: جٌوتٌرندرا،  1اجتمع  7636-7635السنة الجامعٌة وخالل البلدان النامٌة 

 Center Eastروبان، اجتمعوا فً قوٌتا، و جشوا فٌشمان و بٌورن جرنود، و جوان 

West   7636مارس  79إلى  4من للنظر فً طبٌعة التخطٌط اللغوي، وقد نظموا بهاواي 

)انتربولوجٌون، لسانٌون،علماء حول نفس الموضوع دعً إلٌه اثنا عشرة شخصا ا اجتماع

أو التخطٌط اللغوي وقد تمخض ، اقتصادٌون...( اشتغلوا جمٌعا فً مجال السٌاسة االجتماع

تخطٌط اللغة( )هل ٌمكن    Can language be plannetكتاب عنوانه عن هذا االجتماع 

اإلشكالٌة.لهذه هو عبارة عن حصٌلة 
2 

                                                           
1
لوٌس جان كالفً ، حرب الللغات و السٌاسات اللغوٌة ، تر : حسن حمزة ، توزٌع ك مركز الدراسات   

 .229، ص 2995، 7الوحدة العربٌة ،المنظمة العربٌة للترجمة ، الحمراء، بٌروت ، ط 
2
، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، لوٌس جان كالفً، السٌاسات اللغوٌة، تر: محمد ٌحٌاتن  

 .96، ص2996، 7منشورات االختالف، الجزابر، ط 
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فٌعالجه فً "هوغن" جزء من اللسانٌات التطبٌقٌة، أما فٌشمان فٌعتبر التخطٌط عند      

و"داس ، وفً فترة قرٌبة كتب "فرغٌسون" فصل عنوانه : لسانٌات اجتماعٌة تطبٌقٌة

ٌشرح التخطٌط اللغوي : "التخطٌط اللغوي قادم جدٌد إلى غوٌتا" فً مقدمة كتاب جماعً 

" المحاوالت اإلدارٌة الهادفة إلى تغٌٌر اللغات و إلى تخطٌط التطور الوطنً"، أسرة 

 ". و على استخدامها ٌمكن أن تكون قدٌمة قدم السٌاسة االقتصادٌةالحفاظ علٌها 

بمعنى ولد مصطلح التخطٌط فً الفرنسٌة فً القرن العشرٌن فً مجال االقتصاد      

. من اختصاص الدولةإلى دور الدولة، ألن الخطة  التنظٌم بمقتضى خطة. وفً هذا إحالة

 الشكل اآلتً :على ولكن لم ٌطرح قط السإال المحوري المصوغ 

للغة؟أي حد ٌمكن التخطٌط إلى       
1
  

و قدرة إنسانٌة على : خصٌصتٌن لغوٌتٌن تقتضً فكرة التخطٌط اللغوي ثالثة أمور "      

 الفعل :

  مما ال جدال تقتضً خصٌصة أولى هً أن اللغة متغٌرة. وهذا

 ذلك. حاضر إلثبات فٌه، فتارٌخ اللغات 

  ًخصٌصة ثانٌة هً أن العال بٌن اللغات قابلة للتغٌٌر. تقتض

 أدلة عدٌدة على صحة هذه الفرضٌة أٌضا ولدٌنا 

  فً قادر على التدخل لكنها تفترض خصوصا أن اإلنسان

قادر فً بٌبة مصطنعة، أي هاتٌن المسالتٌن السابقتٌن، وأنه 

ٌغٌر العالقات بٌن اللغات.، أن ٌغٌر اللغة. وأن فً المختبر
2 

II.  النظام التربوي و إصالحاته :تعرٌف 

 :تعرٌف النظام التربوي -1

 :المعنى اللغوي  - أ

                                                           
1
لوٌس جان كالفً ، حرب الللغات و السٌاسات اللغوٌة ، تر : حسن حمزة ، توزٌع ك مركز الدراسات   

 .222 ، ص2995، 7الوحدة العربٌة ،المنظمة العربٌة للترجمة ، الحمراء، بٌروت ، ط 

2
 .223، المرجع نفسه، ص جان كالفً لوٌس  
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أي نظْمُت اللإلإ ونظمه فانتظم وتنظم  نظما و نظاماالتؤلٌف نظمه ٌنظمه )نظم( النظم      

وكل نظمُت الشعر ونظْمُته ونظَم االمَر على المثل والتنظٌم مثله ومنه جمعته فً الّسلك 

 شًء. 

فقد نظمته والنظُم المنظوم وصف بالمصدر قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض      

الحنظل حبه فً صٌصانه وغٌرهما واحدته نظمه ونظم خرز والنظُم ما نظمته من لإلإ و 

نظام و نظام كل أمر وكل شعبة منه و أصل ما نظمت فٌه الشًء من خٌط وغٌره والنظام 

الخرز بعضه إلى بعض فً نظام ونظُم اللٌث النظم نظُمك مالكه والجمع أنظمة و اناظٌم 

طرٌقته والنظاُم الخٌط ستقٌم هو فً كل شًء حتى ٌقال لٌس ألمره نظام أي ال تواحد كذلك 

ٌُنظُم به اللإلإ  ٌُنظم به لإلإ الذي  أو غٌره فهو نظام وجمعه ُنظم.وكل خٌط 
1
  

فً السلك وبابه َظّرب :"َنَظم اللإلإ جمعُه وجاء فً مختار الصحاح، تعرٌف نظم      

ٌُنظم به نظم الشعر ونظَمه والنظام الخٌط تنظٌماً مثله. ومنه وَنَظُمه  اللإلإ.الذي 
2
  

 المعنى االصطالحً: - ب

الوقت  فٌما بٌنها فً نفسهو حاصل اإلجراءات المستقلة فً نشاطاتها والمتفاعلة "     

".لتحقٌق أهداف مرسومة سلفا
3
  

 وٌعرف أٌضا :

جملة من القواعد و التنظٌمات و اإلجراءات التً تتبعها بؤن النظام التربوي ٌتضمن "     

قٌم و مبادئ األمة التربٌة والتعلٌم، تهدف من ورابها للمحافظة على الدولة لتسٌٌر شإون 

هذه السٌاسات التربوٌة، التً تعكس التوجٌهات العامة موجهة النظام التربوي وفق 

".للمجتمع
4
  

                                                           
1
 .245، ص 72ابن منظور، لسان العرب، مجلد   

2
محمد ابن ابً بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تح أحمد إبراهٌم زهوة، دار الكتاب العربً،   

 .22، ص ، مادة )ص ل ح(2992، 7بٌروت، لبنان، ط

3
المتوسط نحو اإلصالح التربوي فً الجزابر أساتذة متوسطات إبراهٌم هٌاق، اتجاهات أساتذة التعلٌم   

 .29، ص 2979/2977أوالد جالل، رسالة ماجستٌر، إشراف علً بوعناقة، جامعة منتوري قسنطٌنة، 
 .27إبراهٌم هٌاق، المرجع نفسه، ص   4
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 :ٌف النظام التربوي الجزابري بؤنهللنظام ٌمكن تعروعلى ضوء هذا التعرٌف العلمً      

المبٌنة فً مختلف دساتٌر الجزابر األساسٌة و المتفاعلة وفقا للمرجعٌة تلك المكونات "

و للتوجٌهات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للجزابر فً  7663وخاصة دستور نوفمبر 

و االنفتاح االقتصادي و المحافظة على هوٌة الشعب الجزابري و اصالته ظل التعددٌة 

بثقافته والمتفتح على الجزابري المتشبع والمعتز وقٌمه التً تهدف إلى تكوٌن الفرد 

عصره.
1 

 :تعرٌف اإلصالح -2

 :إلصالح لغةا - أ

ضد الفساد صلح ٌصلح وٌصلح صالحاً وهذا "جاء فً لسان العرب )صلح( الصالح      

نقٌض اإلفساد والمصلحة الصالح من بابتٌك واإلصالح ٌصلح لك أي هو الشًء 

بعد فساده أقامه وأصلح الدابة أحسن إلٌها نقٌض االستفساد وأصلح الشًء واالستصالح 

والصلح تصالح القوم بٌنهم إلى الدابة إذا أحسنت إلٌها فصلحت وفً التهذٌب نقول اصلحت 

قلبوا واصلحوا وتصالحوا واصالحوا مشددة الصاد السلم وقد اصطلحوا وصالحوا والصلح 

معنى واحد ".بالتاء صاداً وادغموها فً الصاد 
2 

دخل ونقل الفراء صلح :" ص ل ح الصالح ضد الفساد وبابه وفً مختار الصحاح      

مصدر المصالحة واالسم ، والَصالُح بالكسر وهذا ٌصلح لك أي هو من بابتٌكأٌضا بالضم 

واإلصالح ضد اإلفساد بتشدٌد الصاد،  ٌذكر وٌإنث وقد اصطلحا وتصالحاواصالحاالصلح 

ضد االستفساد".والمصلحة واحدة المصالح واالستصالح 
3
  

                                                           
1
، التعلٌمٌةالمعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة وتحسٌن مستواهم، النظام التربوي والمناهج   

 .77، ص 2991

2
 ، مادة )صلح(.273، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مجلد   

محمد ابن ابً بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تح أحمد إبراهٌم زهوة، دار الكتاب العربً،   3

 ، مادة )صلح(.752، ص 2992، 7بٌروت، لبنان، ط
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، وهو على حال صالحة، وصلح " )ص ل ح( صلحت حال فالنوفً أساس البالغة :     

األمٌر، وأصلح هللا تعالى فً ذرٌته وماله واصلحته واصلحت النعل وأصلح هللا تعالى األمر 

ٌن".نوسعى فً اإلصالح ذات الب
1
  

 اصطالحا: - ب

وإعادة بناء المناهج، وتحدٌث :" ٌعنً السعً لتطوٌر النظام التربوي اإلصالح التربوي     

والتغٌرات المتاحة، والتحوالت وأسالٌب العمل، مما ٌستجٌب للحاجات المتعددة الوسابل 

تحسٌنه ال تهدم البناء القابم وإنما تسعى إلى ، وعملٌة اإلصالح ِوفق هذا المنظور العمٌقة

واشتدت الحاجة إلٌه ".وإضافة ما تؤكدت ضرورته 
2
  

هٌكلٌة هامة فً :" اإلصالح التربوي فهو عملٌة شاملة، تنطوي على تغٌٌرات وأٌضا      

، كجزء ال ٌتجزأ من عملٌة تحول اجتماعً النظام التربوي وعلٌه ٌصبح اإلصالح التربوي

فً المجتمع ".شامل 
3
  

 

                                                           
1
، دارالكتب المصرٌة، القاهرة، 2الزمخشري، أساس البالغة، ج جار هللا أبً القاسم محمود بن عمر   

 ، مادة )صلح(.20، ص 7620

2
عبد القادر فضٌل، المدرسة فً الجزابر الحقابق و إشكاالت، تقدٌم: عبد الحمٌد مهري، جسور للنشر و   

 .32، ص 2996، 7التوزٌع، الجزابر، ط 
3
ط نحو اإلصالح التربوي فً الجزابر أساتذة متوسطات إبراهٌم هٌاق، اتجاهات أساتذة التعلٌم المتوس  

 .33، ص 2979/2977أوالد جالل، رسالة ماجستٌر، إشراف علً بوعناقة، جامعة منتوري قسنطٌنة، 
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I. : السٌاسة اللغوٌة 

اتها هو ضبط نشأت الللسانٌات االجتماعٌة فً العصر الحدٌث و كان من أكثر اهتمام     

البنى االجتماعٌة, و هذا بهدؾ استثمار  ذلك  اعلها معركة اللؽة عند تفالقوانٌن التً تحكم ح

عند رسم السٌاسات اللؽوٌة حتى تكون هذه السٌاسة علمٌة و عملٌة و هنا وجد علماء 

و موضوعه هو علم السٌاسة االجتماعٌة أنفسهم أمام علم جدٌد له منهجه اللسانٌات 

 ا بالمجتمع.حٌث ٌهتم بدراسة اللؽة فً عالقته  (liguistique politiqueاللؽوي)

 وظٌفة السٌاسة اللغوٌة: .1

" إن مفهوم السٌاسة اللؽوٌة, ال ٌفترض وجود تخطٌط لؽوي حٌث ٌمكن أن نعد قوابم      

طوٌلة من الخٌارات اللؽوٌة التً لم تطبق أبدا ؼٌر أن السٌاسات التً لم تطبق أو التً ال 

ألنها تعود جمٌعا للهٌبة ٌمكن تطبٌقها لعدم وجود السلطة القادرة على التطبٌق فال تهمل, 

ا. حٌث ٌنبؽً التمٌٌز بٌن وظٌفة عملٌة و وظٌفة رمزٌة , كأن تأخذ دولة الوظٌفٌة نفسه

حدٌثة االستقالل قرارا باتخاذ اللؽة المحلٌة لؽة وطنٌة , فهذا القرار ٌعد قرارا عملٌا , إذا 

هذه اللؽة فً المدرسة , و فً اإلدارة , حتى تصبح فً محل لؽة تبعه تخطٌط ٌدخل 

حٌاة الوطنٌة , و لكن القرار نفسه ٌعد رمزٌا , أما ألنه لم االستعمار فً جمٌع نواحً ال

ٌوضع قط موضع التنفٌذ , و إما ألنه ال تنفٌذه فً مرحلة أولى. مثلما حصل لألندلسٌٌن 

عندما قرروا ترقٌة اللؽة المالٌزٌة إلى مستوى لؽة وطنٌة فً ظل الحكم االستعماري و مع 

وطنٌة كان تأكٌدا رمزٌا وجود أمة  ود لؽةؼٌاب أي وسٌلة لتنفٌذه و لكن تأكٌده وج

أندونٌسٌة تواجه االستعمار الهولندي و قد استؽرق هذا األمر عشرون عاما لتستقل 

أندونٌسٌا قبل أن ٌصبح هذا القرار عملٌا و ٌوضع موضع التنفٌذ."
1

 

 

 

                                                           
1
مركز الدراسات  للؽوٌة , تر : حسن حمزة , توزٌع:لوٌس جان كالفً , حرب الللؽات و السٌاسات ا  

 222, ص  2008, 1الوحدة العربٌة ,المنظمة العربٌة للترجمة , الحمراء, بٌروت , ط 
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 أهداف السٌاسة اللغوٌة: .2

تنمٌط اللؽة الوطنٌة أن تدخال كهذا تهدؾ السٌاسة اللؽوٌة إلى التأثٌر فً شكل , أو إلى      

 ٌقع على مستوٌات ثالثة :

  مستوى الخط: لما ٌتعلق األمر بأن تبتدع خط اللؽة الشفوٌة , فأن الخط المعتمد فٌها

 و أن ٌؽٌر أبجدٌتها.

 :ذلك عندما ٌتعلق األمر بؽلق وحدات معجمٌة جدٌدة بطرق مختلفة  مستوى المعجم

للؽة بالتعبٌر عن معان كان ٌعتبرها عنها بلؽة أخرى أو التولٌد لٌسمح كاالفتراض 

 كمفردات السٌاسة و العلوم و ؼٌر ذلك.

  مستوى األشكال اللهجٌة: حٌن ٌكون للؽة التً ارتقت حدٌثا إلى مستوى اللؽة

الوطنٌة أشكال مختلفة باختالؾ مناطقها و ٌجب إما أن ٌختار واحدا من هذه األشكال 

 ٌأخذ من مختلؾ اللهجات. , و إما أن ٌخلق شكل جدٌد

لكن تستطٌع السٌاسة اللؽوٌة أٌضا أن تتدخل فً العالقات بٌن اللؽات فً أوضاع التعدد 

اللؽوي , حٌن ٌجب اختٌار لؽة وطنٌة من بٌن عدد من اللؽات الموجودة أو تهٌبة تعدد 

لؽوي فً إحدى المناطق أو اختٌار لؽات التعلٌم و وسابل اإلعالم.
1

 

 السٌاسة اللغوٌة:مبادئ  .3

 ٌمكن تلخٌص المبادئ التً تنطلق منها السٌاسة اللؽوٌة فٌما ٌلً:      

التارٌخ المشترك للمجتمع, و الهوٌة النابعة من كٌانه , و اللؽة المجسدة لثقافته  . أ

 المعبرة عن حضارته.

 الثوابت و المرتكزات الكبرى للشعب, كالدٌن و الوحدة الوطنٌة و الروح المعنوٌة و . ب

 الجوهر األصٌل للكٌان الوطنً و المصالح المشتركة.

اعتراؾ الدستور باللؽة المختارة فً السٌاسة اللؽوٌة للبالد. - ج
1 

                                                           
 .223ان كالفً , المرجع السابق , ص لوٌس ج  1
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 مظاهر السٌاسة اللغوٌة: .4

تدخل اإلنسان فً اللؽة أو فً األوضاع اللؽوٌة لٌس باألمر الجدٌد, ذلك أن الناس  إن       

حاولوا دابما وضع القوانٌن و اإلفصاح عن االستعمال اللؽوي الحسن أو التدخل فً صورة 

 ٌلً : اللؽة و ذلك كما

 التعدد اللغوي: نتسٌٌرا 

 deux types de gestion du )ٌوجد نوعان من التسٌٌر للتعدد اللؽوي      

plurilinguisme)     ًأحدهما متأت من الممارسات االجتماعٌة و األخر قابم على التدخل ف

 هذه الممارسات.

  تسٌٌر المستعمل( invivo ):  ٌواجه الناس ٌومٌا ٌتعلق بالكٌفٌة التً بمقتضاها

أو كذلك اللؽات المشتركة و  (les pidgins)مشاكل التواصل مثل اللؽات التقرٌبٌة 

هو نموذج دال عن التسٌٌر للتعدد اللؽوي فً الحٌاة الٌومٌة المعٌشٌة, حٌث ٌتم 

التواصل حقا عن طرٌق ابتكار لؽة. و هذا االبتكار ال ٌدٌن بأي شًء لقرار رسمً 

 أو مرسوم أو قانون, فهو نتاج عن ممارسة لٌس إال.

  تسٌٌر الموضوع(in virto):  هناك مقاربة أخرى لمشاكل التعدد اللؽوي أو التولٌد

, هً التً تعتمدها السلطة, و هذا ما ٌسمى بتسٌٌر (la méologie)اللؽوي 

الموضوع, حٌث ٌحلل اللسانٌون األوضاع و اللؽات فً المخابر, فٌصفونها و 

 ٌضعوا الفرضٌات, ثم تدرس من طرؾ الساسة و ٌجرون االختٌارات و ٌطبقونها.

  االشتغال على اللغة(l’action sur la langue):  إن اللؽات تتؽٌر تحت مفعول

بناها الداخلٌة و احتكاكها باللؽات األخرى و المواقؾ السٌاسٌة ؼٌر أنه ٌمكن 

تؽٌٌرها و التدخل إلحداث تؽٌٌر فً صورتها, فإلشتؽال على اللؽة قد ٌكون له 

                                                                                                                                                                                     
عمر بورنان, تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة, مجلة اللؽة األم, جامعة تٌزي وزو, دار هومة للطباعة و  1
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فردات( و تصفٌتها أو الدفاع عنها. و له ؼاٌات مختلفة أهمها تحدٌث اللؽة )الخط, الم

 ثالثة أنواع:

 حٌث إن الكتابة فً الصٌن ذات طابع معجمً, الوحدة  فً الصٌن: إصالح الخط

من الرموز الكتابٌة هً  (one character)اللؽوٌة الكتابٌة التً تتمثل برمز واحد 

ال الخطٌة, و المفردة المعجمٌة, و بنٌة الخط الصٌنً رمزٌة و التعقٌد فً األشك

العدد الكبٌر من الرموز المعمول بها ٌضٌفان صعوبة كبٌرة على استعمال هذا 

التنظٌم الكتابً فً التواصل.
1 

منذ القرن السابع حاول اللؽوٌون فً الصٌن إٌجاد تنظٌم فوتشٌكً ) صوتً ( لتحلٌل      

لكتابة األصوات  رمزا 55نشر "لو. كان شانػ" كتابا قدم فٌه  1892الفونولوجً فً سنة 

 هذا بالنقاط الثالث:اللؽوٌة و لخص الهدؾ من كتابة 

وضع كتابة فونتٌكٌة خاصة بكل لهجة من اللهجات الصٌنٌة و اختٌار فوناما  ٌنبؽً -

 لها من بٌن فونومات الخمسة و الخمسٌن التً تم وضعها.

اللؽة الفصحى  ٌنبؽً على األمة الصٌنٌة أن تعتمد تنظٌم الكتابة فونتٌكٌة بهدؾ تقوٌة -

 و تنمٌة التعلٌم.

ٌنبؽً على المواطنٌن بعد أن ٌدرسوا فونومات لهجتهم أن ٌتحولوا إلى دراسة اللؽة  -

القومٌة و المشتركة.
2 

 1949و ٌمكن تلخٌص سٌاسة الصٌن الشعبٌة فً مجال اللؽة منذ انتصار الثورة سنة      

 على النحو التالً:

 تصار عدد الخطوط فً الرموز المعقدةتبسٌط الرموز الصٌنٌة من خالل اخ 

 نشر اللؽة القومٌة المشتركة القابمة على لهجة بكٌن فً كل أنحاء الصٌن الشعبٌة 

                                                           
, ص 2006لوٌس جان كالفً, علم االحتماع اللؽوي, تر: محمد ٌحٌاتن, دار القصبة للنشر, الجزابر,   1
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 :ًوضع تنظٌم فونتٌكً ٌهدؾ إلى ماٌل 

 تنقٌط الرموز الصٌنٌة  -

 تعزٌز اللؽة المشتركة فً الصٌن  -

 وضع أبجدٌات خطٌة لألقلٌات التً تتكلم لؽة ؼٌر اللؽة الصٌنٌة -

لقبول باحتمال إبدال الرموز التقلٌدٌة بتنظٌم كتابً فونتٌكً فً زمن "المستقبل ؼٌر ا -

المحدد".
1 

 عن هذا التبسٌط(: ٌوضح ثالثة أمثلة 01الجدول)

 

 المعنى العربً الرسم المبسط الرسم الكالسٌكً

 
 

 ما )الحصان(

 
 

 جً )حساب(

  

 شً )دبابة,عربة(

 

  :التدخل فً الرصٌد االفرادي للغة 

                                                           
, ص 2006لوٌس جان كالفً, علم االحتماع اللؽوي, تر: محمد ٌحٌاتن, دار القصبة للنشر, الجزابر,   1

114. 



السياسة اللغوية و التخطيط اللغوي الفصل األول:                                                       
 

 

28 

ٌمكن للتخطٌط اللؽوي أن ٌتدخله فً مسألة وضع الكلمات عندما تفتقر اللؽة إلى المفردات 

 األولى ٌتعلق األمر بالتولٌد, عندماأو عندما ٌراد استبدال كلمات بكلمات أخرى. فً الحالة 

تتؽٌر منزلة اللؽة كأن تصبح اللؽة تعلٌم مثال فالبد لها من إضافة ألفاظ نحوٌة, مصطلحات 

 1923الرٌاضٌات و الكٌمٌاء. أما عن الحالة الثانٌة فتركٌا توفر لنا مثاال عنها, حٌث أن فً 

تصادٌة بالموازاة مع الثورة ة إصالحات اق قرر مصطفى كمال عندما وصل إلى الحكم عد

و  اإلسالمٌةاللؽوٌة, و هذا من أجل تحدٌث اللؽة التركٌة و تجرٌدها من جمٌع اآلثار 

 العثمانٌة, نذكر منها:

 .1928االنتقال من األبجدٌة العربٌة ألفبابٌة مستوحاة من الفبابٌة الالتٌنٌة  -

ذات أصول تركٌة فً استبدال الكلمات المقترضة من العربٌة و الفارسٌة بكلمات  -

 كما قام بتؽٌٌر إسمه من مصطفى كمال إلى أتاتورك أي أبو تركٌا. 1932

 توحٌد اللغة(standardisation d’une langue)  و خٌر مثال نسوقه فً هذا :

الصدد هو النروٌج حٌث أنها تتعاٌش فٌها عدة تنوعات لؽوٌة: اللؽة الدانماركٌة 

األدبٌة التً تدرس فً المدارس و اللؽة المشركة الحضرٌة و مختلؾ اللهجات و قد 

عرضت العدٌد من اإلقتراحات قصد بناء لؽة نروٌجٌة صرفة, و منه فالسٌاسة 

ون لها وظٌفة رمزٌة و إٌدٌولوجٌة قوٌة فً النروٌج. ٌتعلق األمر بمحو اللؽوٌة قد تك

هٌمنة الدانماركٌة فً اللؽة و التأكٌد عن طرٌق التوحٌد اللؽوي, على وجود لاآثار 

أمة نروٌجٌة.
1 

 السٌاسة اللغوٌة فً بعض الدول و األقلٌات: .5

بٌكٌة تتخذ التدابٌر إن الدافع الربٌسً و الحٌوي الذي جعل الحكومة الكٌالكٌباك :  -

الالزمة لحماٌة اللؽة الفرنسٌة هو تٌقنها بأن الفرنسٌة تمثل لؽة األقلٌة فً أمرٌكا 

الشمالٌة و فً كندا لٌس بمقدورها أن تتطور دون دعم الدولة, حتى و لو كان 

                                                           
, ص 2006لوٌس جان كالفً, علم االحتماع اللؽوي, تر: محمد ٌحٌاتن, دار القصبة للنشر, الجزابر,  1
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الناطقون بالفرنسٌة ٌمثلون األؼلبٌة فً كٌبك, إال أن جاذبٌتها ضعٌفة و ذلك راجع 

 وامل منها:إلى عدة ع

 فً أمرٌكا الشمالٌة. وضع حدا لالستعمار الفرنسً  176الؽزو عام  . أ

 ضعؾ التوازن بٌن النمو الدٌمؽرافً فً كٌبك و المهاجرٌن إلٌها.  . ب

و لقد عرؾ استعمال اللؽة الفرنسٌة فً مٌدان العمل تطورا هاما حٌث ازدادت المؤسسات 

 ؾحٌث نالحظ بأن المؤسسات التً توظ 1994و  1984سنوات ما بٌن  10الفرنسٌة خالل 

و  55أما المؤسسات التً توظؾ ما بٌن  %6823إلى  % 3227موظؾ ازدادت من  100

 .%84إلى  %,408موظفا فإنها ازدادت من  99

إن األقلٌات الموجودة فً جمهورٌة لتوانٌا  جمهورٌة لتوانٌا بالنسبة لألقلٌات: -

( %421( ٌتحدث بالروسٌة )%3325لؽات, و بنسب مختلفة مثال )تتحدث بعدة 

ٌدش  (%1005(( لتوانٌا %127( الالوتٌة )%22( األكرانٌة )%3بالبالروسٌا )

لستونٌا و فً اإلدارة ٌنبؽً علٌهم إتقان اللؽة اللتوانٌة و  (%001)( التطارٌة 0.2%)

لكن هذا ال ٌمنعهم من التحدث مع المواطنٌن باللؽة الموجهة إلٌهم, أما فً القضاء 

فالجمٌع له الحق فً الحصول على خدمات باللؽة اللتوانٌة ألنها اللؽة الروسٌة, و إن 

باإلمكان التحدث باللؽة الروسٌة أو لم ٌعترض ربٌس النٌابة و أعضاء القضاء فإنه 

بؽٌرها من اللؽات فً مجلس القضاء, و فٌما ٌخص المحكمات اإلجرامٌة, فٌستند 

على مترجم لٌقوم بترجمة كالم المتهم أو كالم القضاة و أتعاب المترجم تتكفل بها 

المحكمة.
1 

 

 السٌاسة اللغوٌة فً الجزائر: -6

 :واقعها 

                                                           
-78نجٌم حناشً, السٌاسة اللؽوٌة فً بعض الدول و معاملتها للؽات األقلٌات, مجلة اللؽة األم, ص   1
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تتجاوزها لحمل مقومات الشخصٌة, و المبادئ لتطور لؽته, و لما تبعا  ٌتطور المجتمع     

لرمز من  االعتبارالوطنٌة, و األسس الثقافٌة للبالد, توجب على البلدان العربٌة إعادة 

رموز هوٌتٌها اال و هً اللؽة العربٌة, و وضعها فً المكان المناسب لها, و لكن هذه 

مال القوة و فرض النمط و القانون الذي ٌجب أن العملٌة ال تخضع للصدفة و ال تنجز باستع

ٌصدر من الحكومات و المجامع اللؽوٌة و المجالس التربوٌة كً تسبك سٌاسة لؽوٌة واعٌة, 

 و بعد ذلك ٌعمل على تطبٌقه فً مراحل مختلفة.

إن ما ٌلفت انتباه المالحظ و ٌشده شدا حٌنما ٌكون إزاء واقع شبٌه بواقع الجزابر هو      

 linguistiqueد هذا الواقع الذي مرده إلى وجود لؽات أو باألحرى عدة تنوعات لؽوٌةتعق

varieties  و كذا عدم إجرابٌة الخطاطات التً ال تقوى إال على اإلحاطة بواقع متقلب

تتخلله صراعات خفٌة و أحٌانا ظاهرة
1

, حٌث أننا نجد الطفل الجزابري الذي لم ٌلتحق 

عربٌة الفصحى, فهو إما ٌتكلم بالدارجة أو باألمازٌؽٌة و فً كلتا ال ٌعرؾ البالمدرسة بعد,

الحالتٌن ٌستعٌن بألفاظ فرنسٌة سمعها ممن هم أكبر منه سنا, و هذه المادة اللؽوٌة التً 

تحصل علٌها فً هذه الفترة من حٌاته هً اللؽة األم بالنسبة إلٌه,..... نحتاج إلى عناء كبٌر 

أولى......إال أن الطفل العربً ال ٌتعلم العربٌة الفصحى بنفس لنبٌن أن اللؽة لٌست لؽة 

المعنى الذي ٌتعلم به لؽة أجنبٌة..... و لذلك كانت الفصٌحة بٌن األولى و الثانٌة فً 

منظورنا.
2

 

" لقد ظهرت فً بداٌة الستٌنات محاوالت لتقدٌر األوضاع الموسومة بالتعدد اللؽوي, و      

و  Diglossieون شك مقالة تشارل فرجسون حول الثنابٌة اللؽوٌة أول هذه المحاوالت هً د

قد اقترح فٌها صاحبها نموذجا لألوضاع التً ٌتعاٌش فٌها نوعان من نفس اللؽة ) و قد 

سوٌسرٌة أورد أربعة أمثلة عنها: الكالسٌكٌة/ العربٌة الدارجة/ األلمانٌة المشتركة/ ال

األلمانٌة/ الكتارٌسوفا/ الدٌموتٌكً الفرنسٌة/ الكرٌولٌة الهاٌتٌة ( و هً التنوعات المستعملة 

                                                           
مة, الجزابر, ط خولة طالب اإلبراهٌمً, الجزابرٌون و المسألة اللؽوٌة, تر, محمد ٌحٌاتن, دار الحك  1

 .13ص  2009 ,3
, دار هومة 2004, جامعة تٌزي وزو, ط ة اللؽة األمعمر بورنان, تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة, مجل  2
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فً مقامات معٌنة: ما كان ٌدعو بالتنوع الرفٌع ٌستعمل فً الخطابات السٌاسٌة و الخطب 

 الدٌنٌة و وسابل اإلعالم...الخ و ما كان ٌدعوه بالتنوع الوضٌع ٌستعمل فً األحادٌث

العابلٌة و الحٌاة الٌومٌة و األدب الشعبً...الخ , و قد وسع فٌشمان بعد ذلك هذا النموذج 

متخلٌا عن فكرة العالقة الساللٌة بٌن هذٌن التنوعٌن إذن ٌعتقد أن هناك ثنابٌة لؽوٌة كلما 

ة بٌن لؽتٌن أو شكلٌن من نفس اللؽة, سواء بٌن الكالسٌكٌ لالستعماالتظهر توزٌع وظٌفً 

لعربٌة الدارجة أو بٌن لؽة أوروبٌة و لؽة أو لؽات افرٌقٌة متعددة".و ا
1

 

ن تبنً سٌاستها اللؽوٌة باعتبار وضعها اللؽوي الذي ٌتسم بالتعدد أو منه فعلى الجزابر      

اللؽوي فاللؽة األم عندها هً " تارة لهجة عربٌة و تارة بربرٌة, و هً فً الحالتٌن لؽة 

إلى الكتابة و ٌتم باللؽة الكالسٌكٌة منذ قرون". قالاالنتشفهٌة, و قد كان 
2
و هذا لٌس معناه  

أن اللؽة العربٌة أجنبٌة عن المجتمع الجزابري, بل هً ضاربة فً تارٌخه و متجذرة فً 

أعماقه, و ٌبقى عدم استعمالها فً مواطن األنس بشكل واسع نتٌجة موضوعٌة ٌجب أخذها 

عربٌة, و مع هذا فإن اللهجات العربٌة تربٌة من الفصحى و بعٌن االعتبار فً تعلٌم اللؽة ال

ال تختلؾ معها إال فً اإلعراب و بعض الكلمات القلٌلة فإن األمازٌؽٌة أبعد سواء من 

الناحٌة المعجمٌة أو من الناحٌة النحوٌة مما ٌطرح إشكالٌة تعامل المعلم و المتعلم فً 

ٌة, و قد ٌلجأ المعلم إلى ترجمة األلفاظ الصعبة إلى السنوات اإلبتدابٌة األولى مع المادة اللؽو

األمازٌؽٌة لتالمذته, و لكن هذه الطرٌقة ما هً إال حل مؤقت للمشكل و على واضعً 

السٌاسة اللؽوٌة إٌجاد الحل البٌداؼوجً لهذه الظاهرة.
3

 

ا بخصوص اللؽة الفرنسٌة و استفحالها فً األوساط الجزابرٌة المختلفة ذلك مرده " أم       

الفرنسٌة قصد إلى شروع فرنسا منذ السنوات األولى من االحتالل فً محو الثقافة العربٌة و 

: إنً أنظر إلى نشر التعلٌم و 1843استكمال ؼزوها للبالد. و هذا روفٌقو ٌقول سنة 

                                                           
لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت,   1

 .32, ص 2009, 1لجزابر, ط منشورات االختالؾ, ا
  08مجلة اللؽة األم, ص صالح بلعٌد, اللؽة األم و الواقع اللؽوي فً الجزابر,   2
, دار هومة  2004ة اللؽة األم, جامعة تٌزي وزو, ط عمر بورنان, تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة, مجل  3
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األداة الناجعة المثلى لبسط نفوذها فً هذا البلد... و المعجزة  تدرٌس لؽتنا ٌحسبانهما

الحقٌقٌة الواجب القٌام بها تكمن فً إحالل الفرنسٌة محل العربٌة تدرٌجٌا )...( و التً ال 

محالة أنها ستنتشر فً أوساط األهالً, ال سٌما إذا ما تهافت الجٌل الجدٌد على تعلمها فً 

مدارسنا".
1
تجدر اإلشارة إلى أن الدارسٌن عندما ٌتناولون الواقع اللؽوي  و فً هذا الصدد 

العربً حتى لدى العامة, فإنهم ٌستظهرون ثنابٌة اللؽوٌة لؽة لهجة فً مواجهتها لؽة أجنبٌة, 

فٌعتمد الدارسون مفهومً الثنابٌة و االزدواجٌة و ٌعود الفضل األول فً استخدام مفهوم 

للؽة العربٌة إلى ولٌام مارسً الذي ٌقول فً هذا الباب: لوصؾ واقع ا Diglossieالثنابٌة 

 تتراءى لنا العربٌة فً مظهرٌن مختلفٌن أٌما اختالؾ:

لؽة أدبٌة توسم باللؽة المكتوبة... ذات نظام منتظم مطرد أو بالكالسٌكٌة و هً  - أ

الوحٌدة التً اعتمدت فً القدٌم و الٌوم فً تدوٌن المؤلفات األدبٌة أو العلمٌة و 

مقاالت الصحفٌة و العقود القضابٌة و الرسابل الشخصٌة, و لكنها لم تعتمد فً ال

 المشافهة.

لهجات منطوقة لم تعتمد أٌة واحدة منها فً الكتابة, و لكنها كانت الوحٌدة التً   - ب

تعتمد فً الحدٌث فً جمٌع األوساط الشعبٌة أو المتعلمة المثقفة. ولكً تتحقق الثنابٌة 

 ً الشروط الضرورٌة التالٌة التً جاء بها فرجسون و هً:البد لها أن تستوف

 :ها الجدول التالًو التً ٌوضحالتخصص الوظٌفً للتنوعات اللؽوٌة  (1

ٌوضح التخصص الوظٌفً للتنوعات اللؽوٌة(: 2الجدول)
2 

 الوضٌع الرفٌع 

  + الخطب المسجدٌة

 +  التعلٌمات المعطاة للنوادل, الموظفٌن

  + الرسابل الشخصٌة

                                                           
, ط خولة طالب اإلبراهٌمً, الجزابرٌون و المسألة اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, دار الحكمة, الجزابر  1

 .28, ص 2007, 3
 .38, 37, 36خولة طالب اإلبراهٌمً, المرجع السابق, ص    2
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  + الخطب السٌاسٌة

  + المحاضرات فً الجامعة

 +  الحوارات/ األحادٌث العابلٌة, مع األصدقاء و الزمالء

  + اإلذاعة/ األخبار 

  + المسلسالت اإلذاعٌة

  + الوسابل اإلعالمٌة المكتوبة, اإلفتتاحٌات

  + الشعر

 +  األدب الشعبً

 

الوحٌدة" و اللهجات المنظور إلٌها من حٌث وجود ثنابٌة بٌن التنوع الرفٌع "اللؽة  (2

 هً "لٌست لؽات" و إن كانت أكثر استخداما من قبل الناطقٌن.

وجود مدونة وافٌة من األدب المكتوب المعترؾ به و المنظور ؼلٌه من حٌث هو  (3

 قٌمة من قٌم المجموعة.

و  الفرق فً طرابق اكتساب التنوعٌن, فالتنوع الرفٌع ٌكتسب عن طرٌق التربٌة (4

 التعلٌم فً حٌن أن التنوع الوضٌع ٌتم اكتسابه فً الوسط الطبٌعً.

 وجود تقالٌد عرٌقة فً دراسة التنوع الرفٌع و هو ما ٌفتقر إلٌه التنوع الوضٌع. (5

و  االنفراديوجود فوارق سنوٌة بٌن التنوعٌن على جمٌع المستوٌات: الصوتً,  (6

 النحوي.

منذ قرون االستقرار المدهش الذي هً علٌه الثنابٌة (7
1
و من األمور الؽرٌبة فً الواقع  

هو زٌادة تؽلؽل الفرنسٌة و تمكٌنها على جمٌع أصعدة التواصل  اللؽوي الجزابري,

بالموازاة ببوادر اإلصالحات للنهوض باللؽة الوطنٌة و ٌقدمون تبرٌرا لهذا الوضع 

                                                           
للنشر  عبد القادر فضٌل, المدرسة فً الجزابر الحقابق و إشكاالت, تقدٌم: عبد الحمٌد مهري, جسور   1

 .429ص  ,2009 ,1و التوزٌع, الجزابر, ط 
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ٌفرض قادر فضٌل" إننا نعٌش عصرا متطور بجملة تسمعها كثٌرا هً: حسب عبد ال

 علٌنا أمرٌن اثنٌن:

ن نتفتح على العالم المتطور و ٌمكن أبنابنا من التحكم فً عدد من هو أاألمر األول:  -

اللؽات) و لكن اللؽة الهدؾ هً الفرنسٌة ( لٌستطٌعوا بها مواجهة العولمة الزاحفة, 

 و مباشرة التطورات العلمٌة و التكنولوجٌة و اإلسهام فً الحضارة المعاصرة.

هو أن اللؽة العربٌة لم تعد تحكم األوضاع التً تعٌشها البلدان العربٌة  ر الثانً:األم -

فً –فً مستوى اللؽات العالمٌة التً خدمها أهلهل و طوروها, ز من ثم ال ٌمكنها 

أن تنافس هذه اللؽات فً المجاالت العلمٌة و التكنولوجٌة إذا لم نطورها و  -رأٌهم

.تلزم تأجٌل العمل بها إلى حٌنننهض بها و هو األمر الذي ٌس
1 

هذا الفهم السٌا للتفتح ال وجود له إال عندنا و كذلك األمر بالنسبة إلى مفهوم العصرنة      

التً تعنً عند هؤالء التوجه الكلً نحو التعامل مع اللؽات األجنبٌة و السٌر وفق األفكار 

العلمانٌة فهم ٌرون أن الذي ال ٌتفتح فكرا و لسانا و سلوكا على اللؽات األجنبٌة و الثقافات 

لتً تحملها ال ٌمكن أن ٌكون عصرٌا فً توجهاته و تفكٌره. و نتٌجة إلى ما تقدمنا به ا

العربً الذي تواجد فً الجزابر منذ مجًء الفرنسٌٌن إلٌها و هذا -ظهور السابٌر الفرنسً

ى ال سٌما فً العاصمة التً شهدت أنصارا جما للسكان و المزج مطرد جدا فً المدن الكبر

ان فرنسٌون و أهالً, و قد أفضت الحاجات الحٌاتٌة و التبلٌػ إلى نشوء قد تعاٌش فٌها سك

هذا التنوع, و بعد اإلستقالل, قٌض لهذا السابٌر البقاء حتى أضحى اللؽة المفضلة, و 

 فٌماٌلً عٌنة من مزج اللؽات:

 ماتراكروشٌش ) ال تقفل الخط( -1

 بروبوزٌت الواسٌماه ) اقترحت ال...( -2

 نا النداء( افٌشٌنا النداء ) علق -3

 مللت, كرهت, انتخبت()  j’en ai marre ,votitدٌقوتٌت  -4

 دركسٌو )االتجاه ( -5
                                                           

 .43المرجع نفسه, ص    1
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 (دعٌتك كً نحتفل بعٌد مٌالد ابنتككونفوكٌناك بش ندٌرو انفرسار انتاع بنتك ) است -6

كرازاتو طوموبٌل رمصوه مورصوات ) صدمته سٌارة ثم جمع أشالء( -7
1 

اللؽة العربٌة و الحاجة إلى الفرنسٌة فً المجال و من خالل هذا الطرح القابل بتطوٌر      

 العلمً نجد المجتمع الجزابري ٌتمثل فً أمرٌن:

إما أن ٌتعلم اللؽة الفرنسٌة التً توصله إلى العلوم الحدٌثة, و ٌتنازل عن كبرٌاء  - أ

 العربٌة فً سبٌل تحصٌل هذه العلوم.

ٌواجه إشكالٌة المصطلح العلوم إلٌها مما ٌجعله و إما أن ٌتشبث بالعربٌة و ٌنقل  - ب

الترجمة للمدة الزمنٌة ٌكون أثنابها  الحتٌاجالعلمً, و ٌتأخر عن مساٌرة العلوم, 

قد خطى خطوات معتبرة فً الدول األوربٌة.العلم 
2 

التً ٌعرفها كل الناس هً أن اللؽة ال ترقى و ال تتطور إال إذا  و علٌه فالحقٌقة اللؽوٌة     

مكناها من ممارسة و ظابفها فً الحٌاة شأنها شأن أي لؽة فً العالم, و أهم وظٌفة فً حٌاتنا 

هً ترجمة الفكر و نقل المعارؾ العلمٌة و تلقٌنها للناشبة, فكٌؾ نرٌد من اللؽة العربٌة أن 

بٌن اللؽات من ؼٌر أن نخرجها من الزاوٌة الضٌقة التً وضعت تتطور و تسترجع مكانتها 

فٌها.
3

 

 عربٌة فً مٌدان التعلٌم:عالقة اللغة الفرنسٌة باللغة ال -

 -العربٌة و الفرنسٌة–" إن المجتمع الجزابري مزدوج ألن هناك لؽتٌن مختلفتٌن      

 مستعملتان على نحو من االحتكاك الدابم.

                                                           
ٌاتن, دار الحكمة, الجزابر, ط اللؽوٌة, تر: محمد ٌحخولة طالب اإلبراهٌمً, الجزابرٌون و المسألة    1

 .115, ص  2007, 3
, دار هومة  2004ة اللؽة األم, جامعة تٌزي وزو, ط عمر بورنان, تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة, مجل   2

 .166للطباعة و النشر, الجزابر, ص 
للنشر  د الحمٌد مهري, جسورعبد القادر فضٌل, المدرسة فً الجزابر الحقابق و إشكاالت, تقدٌم: عب  3

 .431, ص 2009, 1و التوزٌع, الجزابر, ط 
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ظاهرة شاملة من حٌث كان إذن توسٌع مفهوم االزدواجٌة مإنه لمن الضروري بإ     

 مع ذلك احتكاك لؽات".تستلزم فً الوقت عٌنه حالة من االزدواجٌة اإلفراد فتمت 

الدقٌقة تستأهله من  االختالفاتهذه   ظاهرة فً سٌاقنا الخاص فإن إبالءلوصؾ هذه ال     

شأنه أن ٌمكننا من اإلحاطة بهذه المشكلة إحاطة رصٌنة. كثٌرا ما حصل فً السنوات 

فً بالدنا بقصره على االزدواجٌة المدرسٌة "  االزدواجٌةاألخٌرة اإلقدام على تقلٌص حقل 

و أي على الصالت بٌن العربٌة و الفرنسٌة من حٌث هما لؽتان مكتوبتان و لؽات ثقافٌة 

حضارتٌن مختلفتٌن, و هً االزدواجٌة التً تعاظم شأنها بفضل تبنً اللؽتٌن كلؽتً تدرٌس 

فً النظام التربوي, و هذا الحق ٌقال لٌس من قبٌل المصادفات إذا كانت المدرسة دابما 

الشبان الجزابرٌون ٌصنعون موضوع رهان للسجل اللؽوي فً الجزابر المستقلة,و لما كان 

ؽتٌن منذ نعومة أظفارهم, فإنه ٌفترض بعد التمدرس الذي ٌستؽرق عشر صلة بهاتٌن الل

سنوات أن ٌحذقوا و ٌمتلكوا هاتٌن اللؽتٌن إمتالكا جٌدا و لكن األمر لٌس كذلك و مرد ذلك 

إلى أن مردود هذا النظام عرضة للنقد و أن نتابجهردٌبة فالمدرسة الجزابرٌة ال تخرج 

ال ٌحسنون  semilinguesذوي كفاءة لؽوٌة دنٌا مزدوجً لؽات, بل باألحرى أناسا 

 اللؽتٌن معا.

 inegalو ٌتعلق األمر فً هذا السٌاق باالزدواجٌة المدرسٌة ؼٌر متساوٌة      

bilinguisme  تطؽى فٌها الفرنسٌة بحسبانها لؽة التعلٌم طوال المسار الدراسً النافلة

المواد العلمٌة خاصة مع توسعها و امتدادها كذلك إلى العلوم التقنٌة و االقتصادٌة, و تفضً 

الناطقٌن إلى معرفة لؽوٌة دنٌا مزدوجة فً معرفة الجزبٌة أو االزدواجٌة ؼٌر متساوٌة لدى 

ذات ثؽرات".
1

 

II. :التخطٌط اللغوي 

                                                           
خولة طالب اإلبراهٌمً, الجزابرٌون و المسألة اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, دار الحكمة, الجزابر, ط   1

 .48, 47, 46, ص 2007, 3
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ٌعتبر التخطٌط اللؽوي, مسألة مبدبٌة, موضوعة التفكٌر فً حل المشكالت اللؽوٌة      

على مستوى أفراد و مؤسسات المجتمع, و ذلك باقتراح خطط علمٌة محكمة و واضحة 

و محددة األهداؾ للتصدي للمشكالت ذات الصٌؽة اللؽوٌة, و التفكٌر فً الحلول العلمٌة 

وفق برنامج زمنً محدد و ذلك من خالل كل الدراسات اللؽوٌة و و ذلك  و العملٌة

األبحاث العلمٌة ذات الصلة بالموضوع, و عادة ما ٌقوم بهذا مجلس على مستوى 

 الوطن, و ٌكون الهدؾ دابما هو ترقٌة اللؽة و حماٌتها من التحدٌات المحدقة بها.

 الحاجة إلى التخطٌط اللغوي: -1

و ارتبطت باألعمال الكبٌرة شاعت كلمة التخطٌط فً العصر الحدٌث شٌوعا واسعا,      

الناجمة عن و قد بدأ التخطٌط اللؽوي بالظهور فً ستٌنات القرن الماضً فً إطار علم 

 اللؽة االجتماعً المتفرع عن علم اللؽة التطبٌقً.

شكالت فً التعلٌم أو ٌكتسب التخطٌط اللؽوي أهمٌة خاصة إذا ما واجه المجتمع م     

التنمٌة أو ؼٌرها تتعلق باللؽة, و على نحو خاص فً الدول ذات التعددٌة اللؽوٌة, و ذات 

القومٌات المتعددة أما فً البالد ذات اللؽة الواحدة و التً تكون ؼالبٌتها تتحدث لؽة واحدة 

مى فً األقطار فعلى األؼلب ال تحتاج ؼلى تخطٌط, و العربٌة كذلك هً لؽة الؽالبٌة العظ

العربٌة, و لؽة القرآن و لؽة الكثٌر من المسلمٌن فً العالم, فما المبررات للدعوة للتخطٌط 

ربٌة؟ لعل األسباب التً ال تدعو إلى تخطٌط اللؽة, هً على نحو ما تدفع إلى عللؽة ال

و ٌقع  د من أهم معاقلها تحدٌا و إقصاء و تجاهال,تخطٌط اللؽة, فلؽة القرآن تواجه فً واح

ذلك فً كلٌات العلوم البحتة و التطبٌقٌة فً أؼلب الجامعات العربٌة.
1

 

فً ٌومنا هذا, و معظم  علٌه فالتعلٌم العالً قلعة محصنة ال تنفذ إلٌها العربٌةو"      

المشرفٌن على التعلٌم العالً من أساتذة و إدارٌٌن لم ٌتخلصوا من هٌمنة اللؽة الفرنسٌة, و 

                                                           
 .110األردن, ص  عة البلقاء التطبٌقٌة,مصطفى عوض بنً ذٌاب, التخطٌط اللؽوي و التعرٌب, جام   1



السياسة اللغوية و التخطيط اللغوي الفصل األول:                                                       
 

 

38 

نصوص اللؽة المالطٌة أصؽى من عالً فً وجه العربٌة و بهذا تصبح ٌقؾ التعلٌم ال

نصوص العربٌة".
1

 

لهذا السبب أصبحت العربٌة بحاجة ماسة للتخطٌط للتؽلب على هذا الخلل المستعجل " و     

فً جامعاتنا".
2

 

 هنا ٌستحسن أن نشٌر إلى ما اقترحه 'أوجن' من معاٌٌر لتخطٌط اللؽة و هً:" و     

 التعلم و اإلستخدام.سهولة  -

 على نقل المعلومة بالدقة المطلوبة.الكفاٌة: أي مقدرة صٌػ التراكٌب اللؽوٌة  -

القبول: أي نوع من الممارسة اللؽوٌة الخاضعة لعملٌة التخطٌط ٌجب أن ٌقبلها  -

المجتمع الذي ٌخطط فٌه.
3 

 أبعاد التخطٌط اللغوي: -2

سة االحتٌاجات و األهداؾ و الوسابل, " إن التخطٌط األلسنً ككل تخطٌط ٌتطلب درا     

و وضع خطط العمل و تقٌٌمها, و االلتزام بالخٌار المناسب, و تنفٌذ الخطط, و مراقبة 

قبل البدء  . لذلك ٌنبؽً على المسؤول عن التخطٌط أن ٌلم بقضاٌا اللؽة فً المجتمعالنتابج

بعمله, و أن ٌتحرى عن المشاكل األلسنٌة و أن ٌدرس العوامل االجتماعٌة و السٌاسٌة و 

االقتصادٌة و التربوٌة و الثقافٌة التً تتدخل مع المسألة اللؽوٌة فً المجتمع. فالقرار 

الواجب اتخاذه فً هذا المجال, هو قرار ألسنً أو سوسٌوألسنً ٌتفاعل مع القضاٌا 

عٌة و السٌاسٌة و االقتصادٌة و التربوٌة, و بعد اتخاذ القرار, البد من توضٌح االجتما

الخطط القتناء المعنٌٌن بتقبلها و فعالٌتها و ذلك لتأمٌن تعاون المجتمع لتحقٌقها فالتخطٌط 

عملٌة متواصلة تقتضً  الدقة بالتنفٌذ, والتحقق المتواصل من النتابج و التٌقن, و التثبٌت 

                                                           
 .25محمود السٌد, واقع اللؽة العربٌة فً الوطن العربً و أفاق التطوٌر, مجلة اللسان العربً, ص   1

 .111مصطفى عوض بنً ذٌاب, التخطٌط اللؽوي و التعرٌب, جامعة البلقاء التطبٌقٌة, األردن, ص   2
 .123المرجع السابق, ص   3
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الخطط لألهداؾ المطروحة كما تقتضً مراجعة الخطط و التعدٌل فٌها عند من مالبمة 

االقتضاء فالتقٌٌم ٌلعب الدور األساسً فً إنجاح التخطٌط.
1

 

 مشاكل التخطٌط اللغوي: -3

" إن التخطٌط اللؽوي ككل تخطٌط, نشاط ٌتم خالله وضع األهداؾ و اختٌار الوسابل      

منظمة. و ٌركز التخطٌط اللؽوي على المشكالت و التكهن بالنتابج, بصورة واضحة و 

اللؽوٌة من خالل اتخاذ القرار بالنسبة إلى األهداؾ البدٌلة و الخٌارات إلٌجاد الحلول فً ما 

 ٌتعلق بهذه المشكالت.

و قد تتسع البحة المشكالت و تعترض بلدانا كثٌرة نطكر من هذه المشكالت القضاٌا      

 التالٌة:

 للكتابة الصحٌحة و الكالم الجٌد.وضع مقاٌٌس  -

 مالبمة اللؽة كوسٌلة تعبٌر للشعب الذي ٌستعملها. -

 قدرة اللؽة على أن تكون أداة اإلبداع الفكري و العلمً. -

 عدم القدرة على التفاهم بٌن المجتمعات اللؽوٌة المتنوعة ضمن الدولة الواحدة. -

 اختٌار لؽة التعلٌم. -

 ترجمة األعمال األدبٌة. -

 اللؽة المناسبة للتبادل العلمً.اعتماد  -

 القٌود الموضوعة على االستعمال اللؽوي فً بعض المجتمعات. -

 .الرسمٌة اللؽة مرتبةاللهجات و االرتقاء بلهجة إلى  التنافس بٌن -

المحافظة على التوازن بٌن مصلحة الدولة و مصلحة اإلفراد فً المجال اللؽوي. -
2 

 خطواته: -4

                                                           
قٌة دراسات لؽوٌة اجتمٌعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة, دار العلم مٌشال زكرٌا, قضاٌا ألسنٌة تطبٌ  1

 .13م, ص 1993, 1للمالٌٌن, ط
مٌشال زكرٌا, قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة دراسات لؽوٌة اجتمٌعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة, دار العلم   2

 .11م, ص 1993, 1للمالٌٌن, ط
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 األربع الخاصة بعملٌة التخطٌط على النحو اآلتً:ٌوجز "روبن" الخطوات      

ٌجب أن تتوفر معلومات واسعة عن الموضوع قبل اتخاذ أي قرار تقصً الحقائق:  -

تخطٌطً و تعد هذه الخطوة من أهم خطوات عملٌة التخطٌط اللؽوي, إذ ٌجب أن 

ٌعتمد التخطٌط على معلومات و على مصادر موثوقة,و عادة ما تكون هذه 

ات المعتمدة فً عملٌات التخطٌط اللؽوي ؼٌر موثوقة و هذا ما ٌضعؾ المعلوم

عملٌة التخطٌط و ٌقوض أركانها, فعملٌة التخطٌط ٌجب أن نعٌد النظر لألمرٌن: 

. و الثانً: أن ٌحقق التخطٌط األول: البناء على معلومات صحٌحة و موثوقة

 لى التنمٌة بوجه عام.طموحات المجتمع اللؽوي و ٌحقق له التقدم و ٌعود إٌجابا ع

تحدد األهداؾ, و تختار الوسابل و ٌتنبأ بالنتابج, فكل الهٌبات اللؽوٌة تتفق  التخطٌط: -

على أهداؾ واحدة, و ال شك أن عملٌة التخطٌط اللؽوي تتطلب قرارا سٌاسٌا ملزما, 

إذا أردنا أن تكون هناك فرصة لتحقٌق األهداؾ المخطط لها, فإن أي قرار بشأن 

أو اجتماعٌة أو  سٌاسٌةالبد أن ٌصدر عن اللؽوٌٌن, قبل اتخاذ أٌة إجراءات اللؽة 

 تعلٌمٌة أو ؼٌرها.

تنفٌذ قرارات التخطٌط: فهذه الخطوة التً تجعل من التخطٌط عمال واقعٌا  التنفٌذ: -

 تطبٌقٌا.

ٌكشؾ المخطط مدى نجاح تنفٌذ الخطة. ردود الفعل: -
1 

 اتجاهات التخطٌط اللغوي: -5

 لعدد اللؽات فً العالم تظهر أن عدد اللؽات المحكٌة ٌبلػ أكثر منالنظرة المتفحصة إن      

مرة عدد البلدان التً بإمكانها استٌعابها, و إذا الحظنا توزٌع هذه اللؽات تبٌن لنا أن  30

ؼالبٌة بلدان العالم تمتلك أكثر من لؽة واحدة, فنجد السؤال التالً ٌطرح نفسه, ما هً 

سوسٌوألسنٌة المطروحة أمام الدولة اتجاه هذا الواقع؟ و على الرؼم من أن الخٌارات ال

                                                           
-115جامعة البلقاء التطبٌقٌة, األردن, ص مصطفى عوض بنً ذٌاب, التخطٌط اللؽوي و التعرٌب,   1

118. 
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تفاصٌل التخطٌط اللؽوي متنوعة من بلد إلى آخر. فؽالبا ما ٌأخذ هذا التخطٌط أحد 

 االتجاهات الثالثة التالٌة:

محاولة إزالة كل اللؽات باستثناء لؽة واحدة هً التً ستصبح اللؽة القومٌة الرسمٌة  (1

االتنٌة فً بوتقة و هذا االتجاه ٌهدؾ إلى إزالة التعددٌة اللؽوٌة و إلى دمج األقلٌات 

الثقافة الوطنٌة الواحدة و ٌتطلب تطوٌر اللؽة و االرتقاء بها إلى مرتبة اللؽة القومٌة 

 ٌة:القضاٌا التال

 اختٌار النموذج القٌاسً. - أ

 صٌاؼة شكل اللؽة.  - ب

 النص على وظٌفة اللؽة. - ج

 تقبل المجتمع للؽة. - د

االعتراؾ بالتعددٌة اللؽوٌة, و المحافظة على اللؽات األساسٌة فً إطار الدولة و  (2

تبنً لؽة واحدة أو أكثر كلؽة رسمٌة تخدم التواصل بٌن المقاطعات فً داخل الدولة, 

ٌعترؾ بالتعددٌة الثقافٌة كطابع تتسم به الدولة. و تسلك الدولة و هذا االتجاه 

 اإلفرٌقٌة النامٌة هذا االتجاه.

, و هذا االتجاه االعتراؾ بلؽتٌن رسمٌتٌن تتوافقان مع التركٌبة اللؽوٌة الوطنٌة (3

ٌحاول إقامة مساواة بٌن المجموعتٌن اللؽوٌتٌن اللتٌن تتكون منهما البالد.
1 

 التهٌئة اللغوٌة: التخطٌط اللغوي و -6

ظهر التخطٌط اللؽوي بالموازاة مع علم االجتماع اللؽوي كذلك إلى جانب التهٌبة اللؽوٌة 

حٌث قدم لها "بٌار إتٌان البورت" وصفا "و التهٌبة اللؽوٌة كمجموع األعمال التً تهدؾ 

إلى ضبط و ضمان منزلة ما للؽة أو عدة لؽات"
2

 

                                                           
مٌشال زكرٌا, قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة دراسات لؽوٌة اجتمٌعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة, دار العلم   1

 .16-15م, ص 1993, 1للمالٌٌن, ط
 لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت,  2

 .11, ص  2009, 1منشورات االختالؾ, الجزابر, ط 
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 و التهٌبة اللؽوٌة فً الجدول التالً:و ألخص الفرق بٌن التخطٌط اللؽوي 

 

 

 

 

 

 

 

ٌوضح الفرق بٌن التخطٌط اللؽوي و التهٌبة اللؽوٌة(: 3الجدول)
1

 

 التهٌبة اللؽوٌة التخطٌط اللؽوي

ٌهتم بوضع السٌاسة اللؽوٌة التً تسٌر علٌها 

المنظومة التربوٌة وفق االختٌار الشعبً و 

 ثوابت األمة.

فً مجال تهتم بإعداد ارضٌة معرفٌة 

 المصطلحات الخط / المتن اللؽوي.

مرجعٌتها المٌدان و التحرٌات اللؽوٌة  مرجعٌته الدساتٌر و القوانٌن الرسمٌة للبالد.

 )المشافهة(.

 جزء من التخطٌط. أعم من التهٌبة.

ٌهتم بالتطبٌق و إعداد الوسابل البشرٌة و 

 المادٌة.

 ؼرضها تقدٌم الكٌفٌات و ما ٌجب أن ٌكون.

 ٌبحث فً االستعمال و كٌفٌات تجسٌده. ٌبحث فً المهام و األهداؾ و الؽاٌات.

                                                           
هومة , دار 2004ة اللؽة األم, جامعة تٌزي وزو, ط عمر بورنان, تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة, مجل  1

 .170-169للطباعة و النشر, الجزابر, 
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 دابمة و تخضع للتطور. قار و قد ٌكون التؽٌٌر مرحلٌا.

 مٌدانها البحث العلمً. مٌدانه السٌاسة.

 هدفها التوحٌد اللؽوي. هدفه فرض اللؽة.

 

 النماذج المستخدمة فً التخطٌط اللغوي: -7

 األول:نموذج أوجن  - أ

فً األدبٌات اللسانٌة تؤول من حٌث معناه  planningظهر مصطلح تخطٌط عندما     

: تحدٌد الؽاٌات )مخطط( و تسخٌر الوسابل الضرورٌة  etatiqueاالقتصادي و الدولً 

لبلوغ هذه الؽاٌات, و ٌمكننا الحدٌث عن تخطٌط الوالدات و تخطٌط االقتصاد, فً 

كان اإلتحاد السوفٌاتً الوحٌد الذي ٌتوفر على مخطط, و لم تعمم  العشرٌنٌات و الثالثٌنٌات,

هذه الممارسة إال فً النصؾ الثانً من هذا القرن, ؼٌر أن هذا التعمٌم تم وفق مبادئ 

 مختلفة, ذلك أنه ٌجب أن نمٌز بٌن نوعٌن من التخطٌط,

و تعتمده  الذي ٌبنى على التشاور بٌن مختلؾ القوى االجتماعٌةالتخطٌط التحفٌزي:  -

 البلدان الؽربٌة.

فهو التخطٌط الذي ٌستلزم جمعة الوسابل, و تعتمده الدول  التخطٌط اإلجباري: -

 الشرقٌة, ؼٌر أنهما ٌشتركان فً مجموعة من النقاط و هً:

 .االعتماد على تحلٌل األفاق على المدٌن المتوسط و البعٌد 

 .المرور بمرحلتٌن: الصٌاؼة فالتنفٌذ عن طرٌق مخطط 

 ٌكون التخطٌط محل تقوٌم. قد 

حٌث  1964و قد قدم "أوجن" مفهوم التخطٌط فً مداخلته فً اجتماع لوس انجلس فً      

كان مندرجا فً الحقل اإلٌدٌولوجً بأنه " نشاط إنسانً مصدره الحاجة إلى إٌجاد حل 

ن لمشكلة. و قد ٌكون ؼٌر رسمً خاصا. و لكنه ٌمكن أن ٌكون منظما و واعٌا, و قد ٌكو

مسعى ٌقدم علٌه أفراد معنٌون أو رسمٌا, إن أحسن القٌام به, فسٌشمل على مراحل مثل 
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البحث الوافً عن المعطٌات و التفكٌر فً خطط عملٌة بدٌلة و اتخاذ قرارات و اإلقدام على 

تطبٌقه".
1
و انطلق "أوجن" من قضٌة المعٌار اللؽوي و التقٌٌس/ التنمٌط, و قد حدد  

 بوصفه "تقوٌما للتؽٌر اللؽوي".التخطٌط اللؽوي, 

لما كان واعٌا بالتناقضات بٌن هذا التناول و المواقؾ الوصفٌة و ؼٌر المعٌارٌة و     

للسانٌات, طرح فكرة أن التخطٌط اللؽوي ٌجب أن ٌكون محاولة للتأثٌر فً االختبارات 

مر عبر نظرٌة المتعلقة بمجال اللؽة منضوٌا فً التخطٌط التحفٌزي, و إنه كان مراجعة ت

المعتمدة أساسا فً مجال التسٌٌر, و ٌستعمل فً الؽالب  the orie de la décisionالقرار 

 سٌمون" الذي ٌمٌز بٌن أربع مراحل:األعم نموذج "هربرت 

 تشخٌص المشكل. -

 تصور الحلول الممكنة. -

 اختٌار أحد الحلول. -

 تقوٌم الحل المختار. -

ط اللؽوي مستوحى من هذا النموذج, ألنه ٌحلل و كان تصمٌم أوجن لتقدٌم التخطٌ     

مختلؾ مراحل التخطٌط اللؽوي: )كتدبٌر قرار(: المشكل, أصحاب القرار, البدابل, التقوٌم, 

التطبٌق
2
: 

بالنسبة إلٌه مردودة إلى حالة عامة هً حالة الالتواصل: قد ٌحصل المشاكل:  -

لنفس اللؽة أو اإلخفاق الكلً: اإلخفاق النسبً عندما ٌعتمد المتكلمون صورا مختلفة 

 عندما ال ٌعتمد المتكلمون نفس اللؽة.

 .الذٌن بٌدٌهم السلطة الكافٌة لإلشراؾ و مراقبة التؽٌر اللؽوي أصحاب القرار: -

و ٌسجل أوجن بأنه حتى فً مجال وجود زمر أصؽر من األمة مثل:  البدائل: -

ل لؽوٌة, و ٌشرح أوجن بأن الؽالٌٌن أو أكبر من األمة مثل الٌهود الذٌن لهم مشاك

                                                           
لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت,   1

 .16, ص  2009, 1منشورات االختالؾ, الجزابر, ط 
 .17المرجع نفسه, ص    2
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اللؽة ال تسخر لتبلٌػ المعلومات فحسب, بل تفصح كذلك عن التكلم و الزمرة, 

فوظٌفة التبلٌػ تدفع إلى تجانس السنن, و الوظٌفة التعبٌرٌة تدفع نحو التنوع, فالؽاٌة 

من التخطٌط لٌست بالضرورة بلوغ السنن المتجانس, و ٌمكن أن ٌهدؾ إلى التنوع 

 انس و التؽٌر أو اإلستقرار.أو التج

إن تقوٌم مختلؾ الحلول ٌمر عبر استكشاؾ الصٌػ اللؽوٌة المعنٌة لحصر  التقوٌم: -

الحدود التً ٌمكن التدخل فً صلبها, و ٌنبؽً معرفة وجود معاٌٌر و إمالء , و 

, وبفضل ارتباطها بالؽاٌات المنشودة, أخٌرا البد من التزود بمقاٌٌس موضوعٌة

ر الحل المناسب, و ٌقول أوجن الصٌؽة اللؽوٌة تمتاز بالنجاعة إن كانت تسمح باختٌا

 سهلة االستٌعاب و االستعمال.

ٌرى أوجن بأن أصحاب القرار هم فً المحصلة مستعملو اللؽة و بأنهم التطبٌق:  -

 الذٌن ٌحب حملهم على قبول الحل المختار.

ٌحدث جدٌد فً هذه الفترة إن المتتبع لهذا النص سوؾ ٌندهش لكون "أوجن" لم      

فلدراٌته بالتارٌخ اللؽوي للنروٌج, اقترض بعض المفاهٌم من االقتصاد و التسٌٌر و طبقها 

على أمثلة لتدخل الدولة فً اللؽات, فالتخطٌط اللؽوي مردود أساسا فً هذه الفترة إلى 

ؽات و اقتراح حلول تخصص تقٌٌس اللؽات دون االحتفال الحقٌقً بالصالت ما بٌن الل

المجتمعات
1
. 

 : instrumentalisteالتناول االداتً:  - ب

و لكنها فً مجملها تجد فٌها حصر و  لالتصال"هناك تعرٌفات عدٌدة تقدم للؽة كأداة 

تضٌٌق للدور األساسً للؽة, إذ تؽفل صالتها بالمجتمع, و بسبب هذا الحصر, أمكن قٌام 

و هو ما ٌسمى بعلم االجتماع اللؽوي,  ضده لهذا الحصر,مقاربات بنٌوٌة للؽة, كما تعاظم 

                                                           
لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت,   1

 .11, ص  2003, 1االختالؾ, الجزابر, ط منشورات 
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و الذي ٌشكل فً الواقع اللسانٌات
1
بالمعنى الواسع, و الذي ٌصل إلى ؼاٌة عواقب تحدٌد  

اللؽة كظاهرة اجتماعٌة" " لقد رأٌنا بأن اللسانٌات االجتماعٌة ال ٌمكنها أن تتشكل إال إذا 

ة التواصل و ظروؾ استعمالهابٌن أداالبنٌوٌة  التً أقامتها اللسانٌاترفضت القطٌعة 
2
"و  "

فً بعض النصوص التً تسهل بروز السٌاسة اللؽوٌة, و هكذا فإن  هذا التناول موجود

, على الطابع االداتً للؽة و ٌرى إمكانٌة 1963'بونٌا.س.ري' ٌشدد فً كتاب منشور فً 

تحسٌن اشتؽالها بالتدخل فً الكتابة و النحو و المعجم
3
" 

بونٌا.س.ري ؼاٌة فً البساطة: من جهة ٌمكن تقوٌم نجاعة/ فاعلٌة اللؽة و كان تناول      

و عقالنٌتها و تقٌٌسها, و من جهة أخرى, تحسٌن اللؽة من حٌث مختلؾ وجوهها, كما 

 ٌحصل لنا عندما نرٌد تؽٌٌر قطعة فاسدة فً اآللة.

مشكل تقوٌم اللؽات و نقد "ري" فً تناوله للؽة كأداة ٌمكن تحسٌن انشؽالها. و ٌبقى      

مطروحا كٌؾ نقدر نجاعة لؽة ما, فاللؽة لٌست عقالنٌة فً ذاتها أو ناجعة, فهً إنما 

تستجٌب أو ال تستجٌب للحاجات االجتماعٌة, و تجاري أو ال تجاري تنامً الطلب 

االجتماعً, ؼٌر أن هذا التناول كان صعبا تصوره فً بداٌة الستٌنات فً ؼٌاب صٌاؼة 

 1968اع اللؽوي الناشا. كما ٌقؾ 'ؾ.تولً' نفس المواقؾ عندما اقترح فً لعلم االجتم

مقدمة لنظرٌة فً التخطٌط اللؽوي و اللؽة بالنسبة إلٌه أساسا أداة بالمعنى المبتذل للكلمة, 

أي أداة ٌمكن تحسٌن اشتؽالها و هذا من مهام التخطٌط اللؽوي قدم هذا الموضوع بقوة فً 

 .1962سنة 

و هً  décathlon"تولً" تقٌٌم اللؽة وفق نموذج للمسابقة الرٌاضٌة المسماة ٌتصور      

عبارة عن منافسة ٌمنح فٌها المتسابقون نقاطا حسب أداءاتهم فً عشر تخصصات مختلفة, 

                                                           
لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت,   1

 . 13, ص  2003, 1منشورات االختالؾ, الجزابر, ط 
, ص 2002لوٌس جان كالفً, علم االجتماع اللؽوي, تر: محمد ٌحٌاتن, دار القصبة للنشر, الجزابر,  2

121. 
3

لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت,   
 .20 , ص 2003, 1منشورات االختالؾ, الجزابر, ط 
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ؼٌر أنها ال تزوده بالوسابل التً بها ٌقٌم بشكل شامل اللؽة و هو ما اضطره إلى اعتماد 

رتٌب العادي للكلمات فً الجملة هو الترتٌب: فعل+ فاعل. و إن تناول فً متناه الدقة, فالت

التمٌٌز بٌن المذكر و المؤنث ؼٌر ذي جدوى و ؼٌر معقول, أما الكتابة فٌجب أن تكون 

الفابٌة و مبنٌة على التحلٌل الصوتً الوظٌفً و أن دور المخطط ٌكمن فً تؽٌٌر األداة 

.اللؽوٌة لتقرٌبها من هذا الطابع العادي"
1

 

 نموذج أوجن الثانً:  - ذ

, اقترح 'هانز كلوس' التمٌٌز بٌن لؽات المسافة البعد من منظري التخطٌط 1967" فً عام 

اللؽوي و اللؽات اآلسبو )فً األلمانٌة تعنً التطور( من جهة اللؽات التً ٌتصور أنها 

و كان  معزولة و مستقلة و من جهة أخرى اللؽات التً ٌظن أنها قرٌبة و من عابلة واحدة.

لهذا التمٌٌز أثر على مشاكل التخطٌط, فاللؽة الٌونانٌة مثال و هً لؽة مسافة على ؼرار 

اللؽة الباسكٌتة أو المجرٌة ال ٌنظر إلٌها من حٌث فً استمرارٌة من التنوعات, على عكس 

ٌة و لؽات التطور مثل االٌطالٌة و االسبانٌة و الفرنسٌة و األلمانٌة و الدانماركٌة و االنجلٌز

النٌرلندٌة, و هذا الفرق فً المنزلة له تأثٌرات بٌنة على المشاكل اللؽوٌة ألوربا. فٌمكننا 

تصور تقسٌم بلدان اإلتحاد األوربً إلى قسمٌن: قسم اللؽات الجرمانٌة و قسم اللؽات 

 الرومٌة و لكن الٌونانٌة أوالباسكٌتة ستفلتان من هذا التصنٌؾ.

'كلوس' تمٌٌزا كانت له أثارا هامة, بٌن تخطٌط المتن و تخطٌط " بعد سنتٌن, أدرج      

المنزلة".
2

 

ٌتعلق بالتدخالت على صورة اللؽة )ابتكار الكتابة, فهو تخطٌط تخطٌط المتن:  -

 التولٌد المعجمً, التنمٌط...(.

فهو ٌتعلق بالتدخالت على وظابؾ اللؽة و منزلتها االجتماعٌة و  تخطٌط المنزلة: -

 ؽات األخرى.عالقتها بالل

                                                           
1
 .21المرجع نفسه, ص   

2
بٌروت, لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون,   

 .22 , ص 2003, 1منشورات االختالؾ, الجزابر, ط 
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و منه فمن قبٌل المتن ٌمكن تؽٌٌر مفردات اللؽة و تولٌد كلمات جدٌدة و مكافحة      

 االقتراض.

و كما ٌمكن أٌضا تؽٌٌر منزلة اللؽة و ترقٌتها إلى مصاؾ اللؽة الرسمٌة و إدراجها فً      

 المدرسة.

تعد بشكل بٌن عن تناول ٌوسع أٌما توسٌع حقل السٌاسة اللؽوٌة و ٌبإن هذا التمٌٌز       

األداتً الذي سبق لنا أن أشرنا إلٌه".
1

 

" و من ذلك الوقت أصبحت األدبٌات التً تعنً بالتخطٌط اللؽوي, مٌال إلى تقدٌم      

هذا التمٌٌز  1983مختلؾ العملٌات فً شكل ثنابٌات, انطالقا من "أوجن" الذي استعاد فً 

الخطاطة التالٌة تجعل مفاهٌم المنزلة و المتن تتقاطع و أدمجه فً نموذجه, أن عرضه فً 

 مع مفاهٌم صورة و وظٌفة اللؽة.

ٌوضح تقاطع مفاهٌم المنزلة و المتن مع مفاهٌم صورة اللؽة و وظٌفتها.(: 44الجدول)
2

 

 ثقافة اللغة() الوظٌفة الصورة )التخطٌط اللغوي( 

المجتمع )تخطٌط -أ

 المنزلة(

 

إختٌار معٌار اللؽة -ب

 )تخطٌط المتن(

 االختٌار )التخطٌط اللؽوي(-1

 التعرؾ على المشكل-أ

 تقوٌم-ب

 تقنٌن/ وضع )تنمٌط(-2

 الكتابة-أ

 التراكٌب-ب

 المعجم-ج

 التطبٌق )السٌرورة التربوٌة(-3

 التصحٌح-أ

 تحدٌث التطوٌر الوظٌفً-4

 تحدٌث المصطلحات-أ

 التطوٌر األسلوبً-ب

 

                                                           
1
 .23المرجع نفسه, ص   

2
لوٌس جان كالفً, السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت,   

 .22 , ص 2003, 1منشورات االختالؾ, الجزابر, ط 
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 نأخذ مثال: أندونٌسٌا

.أ( السؤال 1تمثلت المرحلة األولى فً اختٌار معٌار بعٌنه: نعاٌن المشكل ) المرحلة     

هاهنا ٌتعلق بمعرفة ما هً اللؽة التً ٌنبؽً أن تكون لؽة الدولة, و تم اختٌار استبدال لؽة 

أثناء  1928.ب(. أتخذ هذا القرار فً 1المستعمر: النٌرلندٌة باللؽة المالٌزٌة ) المرحلة

أي قبل أن تنال اندونٌسٌا استقاللها. ففً هذه األونة من حزب الوطنً اإلندونٌسً اجتماع ال

 التارٌخ حٌال مثال للسٌاسة اللؽوٌة, ال ٌمكن تطبٌقه ألن التخطٌط ٌستلزم الدولة.

فً المرحلة الثانٌة, سٌقدم على تنمٌط هذه اللؽة على مستوٌات الكاتبة و التراكٌب و      

.أ و ج( لقد كانت اللؽة حقا لؽة مشتركة ذات صورة متؽٌرة و كان البد 2المرحلةالمعجم. ) 

من إخضاعها لمعٌار.
1

 

و بعد أن سوٌت المشاكل الصورٌة ثم االنتقال إلى المشاكل الوظٌفٌة: الشروع فً "      

.أ.ب( ؼٌر أن هذا لن ٌتحقق بطبٌعة الحال 3نشر الصٌؽة المختارة و التصحٌح و التقوٌم )

 .1946ال بعد االستقالل فً إ

فً األخٌر, ترتب عن هذا كله "تحدٌث" اللؽة أي ابتكار المفردات و األسالٌب الضرورٌة 

للوظابؾ الجدٌدة التً تؤدٌها, و هكذا وضعت لجنة اللؽة المالٌزٌة أو كلمات اللؽة المحلٌة 

ة التً سمٌت بتسمٌة أو كلمات اللؽات اآلسٌوٌة األخرى المفردات الوظٌفٌة للؽة األندونٌسٌ

اللؽة االندونٌسٌة". bahasa indonesiaجدٌدة 
2

 

 العالقة بٌن السٌاسة اللغوٌة و التخطٌط اللغوي: -8

" تعتبر السٌاسة اللؽوٌة المرحلة النظرٌة و التمهٌدٌة التً تسبق التخطٌط فً حٌن ٌمثل 

ٌفترض وجود سٌاسة التخطٌط مرحلة التطبٌق و التنفٌذ سٌاسة ما فمفهوم التخطٌط اللؽوي 

                                                           
1
 .42المرجع نفسه, ص   

2
السٌاسات اللؽوٌة, تر: محمد ٌحٌاتن, الدار العربٌة للعلوم ناشرون, بٌروت, لوٌس جان كالفً,   

 .22ص ,  2003, 1منشورات االختالؾ, الجزابر, ط 
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لؽوٌة, و العكس لٌس صحٌحا. ذلك أنه ٌمكن أن نعد قابمة طوٌلة بالخٌرات اللؽوٌة التً لم 

تطبق قط".
1

 

" ففً جمٌع الحاالت و فً جمٌع التحدٌدات نجد أن العالقات بٌن السٌاسة اللؽوٌة و      

اللؽوي هو تطبٌق التخطٌط اللؽوي هً عالقات تبعٌة, فبالنسبة 'لفٌشمان' أن التخطٌط 

 سٌاسة لؽوٌة ما علما بأن التحدٌدات الالحقة, على تنوعها, لم تحد قط عن هذه الرؤٌة".

المصطلحات المختلفة و العالقات ٌمكن أن نجمل الحدود المختلفة التً قدمناها لهذه      

 التً تربط بٌنها فً الرسم اآلتً:

اللؽوٌة. ٌوضح العالقة بٌن التخطٌط و السٌاسة(: 41الشكل)
2

 

 السٌاسة اللؽوٌة -1

 

 وظٌفة رمزٌة                         وظٌفة عملٌة                  

 

 

 التخطٌط اللؽوي -2

 

 تأثٌر على اللؽة                        تأثٌر على اللؽات           

 اختٌار اللؽة الوطنٌة-الخط                                  -          

 تنظٌم التعدد اللؽوي-المعجم                                -          

 توزٌع وظٌفً, إلخ-                                                  

                                                           
1
, حرب اللؽات و السٌاسات اللؽوٌة, تر: حسن حمزة, توزٌع: مركز دراسات الوحدة لوٌس جان كالفً  

 .10, ص 2002, 1طالعربٌة, المنظمة العربٌة للترجمة, الحمراء, بٌروت, 
2
, حرب اللؽات و السٌاسات اللؽوٌة, تر: حسن حمزة, توزٌع: مركز دراسات الوحدة لوٌس جان كالفً  

 .222, ص 2002, 1العربٌة, المنظمة العربٌة للترجمة, الحمراء, بٌروت, ط
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لرابط المنطقً بٌن السٌاسة اللؽوٌة ذات " تشٌر األسهم الممتلبة فً هذا الرسم إلى ا  

وظٌفة عملٌة و التخطٌط اللؽوي الذي ٌضعها موضع التنفٌذ, أما األسهم المتقطعة 

فتدل علة إمكان ترابط الحلول التً تتناوب ظاهرٌا فً ما بٌنها".
1

 

 

 أثر السٌاسة اللغوٌة و التخطٌط فً مٌدان التربٌة و التعلٌم: -9

" ٌرتبط التعلٌم ارتباطا وثٌقا بالطبقة االقتصادٌة, ففً إفرٌقٌا تضاعؾ أجور من حظوا      

هذا كما أن بتعلٌم عال من تٌع مرات إلى عشر أجور من حظوا بتعلٌم ابتدابً فحسب. 

رسوم الدراسة الجامعٌة, بعد التعلٌم الثانوي, عالٌة حتى فً البالد التً ٌكون فٌها مستوى 

لمتوسط و نسبة الطلبة مقارنة مع عدد األساتذة عالٌة, و ذلك ألن التوزٌع الجامعات دون ا

الحدٌث للعمل ٌتطلب عددا قلٌال من التقنٌٌن و المدٌرٌن, و عددا كبٌرا من العمال ؼٌر 

المؤهلٌن أو أنصاؾ المؤهلٌن. و نظرا ألن هذه المجموعات تتطلب مؤهالت مختلفة و قدرا 

خدم حرسا للقوى العاملة كما تحدد من سٌحظى من المجموعات من التعلٌم فإن المدارس تست

و األفراد بأي عمل, و تعد اللؽة أحد المعاٌٌر التً ٌتقرر بها من سٌنهً مختلؾ مراحل 

التعلٌم و على هذا النحو فاللؽة وسٌلة لتقنٌن النفاذ إلى العمل ذي األجر العالً و حٌثما 

فً لى التعلٌم أو قصد فهم التكوٌن المقدم وجب على الناس تعلم لؽة ثانٌة للوصول إ

المدرسة. كانت اللؽة عامال من عوامل خلق الفوارق االجتماعٌة و االقتصادٌة و 

ترسٌخها".
2

 

" ٌعٌش فً لتوانٌا مواطنٌن ذوي الجنسٌات المختلفة لهم الحق و الضمانات لتلقً      

ن الجهورٌة اللتوانٌة فٌما ٌتعلق من قانو 10التعلٌم بلؽتهم األم, و ذلك طبقا للمادة رقم 

عدة مدارس منها مدرسة روسٌة بولونٌة باللؽات و الدلٌل على ذلك أن لتوانٌا أنشأت 

                                                           
1
 .222المرجع نفسه, ص   

2
محمد خطابً, مؤسسة الؽنً للنشر, جٌمس و.طو لٌفسن, السٌاسة اللؽوٌة خلفٌاتها و مقاصدها, تر:   

 .12, ص 2002الرباط, 
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استونٌة لتوانٌة إلى جانب مدارس ٌهودٌة تعلم اللؽة الرسمٌة إجبارٌا كلؽة ثانٌة, إلى جانب 

التحضٌر بؽٌة جعل تعلم مادتٌن باللؽة اللتوانٌة. و هناك مشروع قانون جدٌد فً طور 

من المواد تدرس باللؽة اللتوانٌة. و الدولة هً التً تقوم بتموٌل التعلٌم االبتدابً حالٌا  50%

من لؽات األقلٌات, و هً: الروسٌة البولونٌة األوكرانٌة العبرٌة اإلستونٌة فً ثمانٌة لؽات 

اللتوانٌة التزٌؽان و البلوروسٌا. و ٌعتبر عدد التالمٌذ الذٌن ٌتلقون تعلٌمهم بلؽة أخرى ؼٌر 

و  اللؽة اللتوانٌة و الروسٌة ؼٌر كاؾ, فحسب القوانٌن الموضوعة من طرؾ وزارة التربٌة

مٌذ الذٌن ال تتمثل لؽة عابلتهم فً اللؽة اللتوانٌة بإمكان نقلهم إلى المدارس العلوم فإن التال

اللتوانٌة بشرط أن تكون قدراتهم اللسانٌة فً اللؽة اللتوانٌة تتوافق مع بعض المواصفات إذ 

ٌجري امتحان خاص فً اللؽة".
1

 

تعلٌم بلؽتهم, و  فً الحصول علىو فً مؤسسات التعلٌم اإلكمالً فاألقلٌات لها الحق      

هذا إجراء مؤقت و إجراء امتحان باللؽة اللتوانٌة كان إجبارٌا من أجل الحصول على شهادة 

نهاٌة الدراسة و فً ما ٌتعلق بالدراسات العلٌا الممولة من طرؾ الدولة فإن األقلٌات لها 

ر اللؽة اللتوانٌة حق الحصول فً السنة األولى على التعلٌم بلؽتها, أما فً السنة الثانٌة فتعتب

أساسٌة فً التعلٌم. كما ٌنبؽً أن ٌكون بمقدور جمٌع الطلبة متابعة المحاضرات فً ثالث 

 لؽات على األقل.

من قانون الجمهورٌة حول اللؽات فإن اختٌار لؽة العمال العلمٌة هو  14و حسب المادة      

كاؾ أثناء قبولهم فً مؤسسة اختٌار حر. و بالنسبة للطلبة الذٌن ال ٌملكون المعارؾ بشكل 

السنة األولى إمكانٌة تعمٌق معارفهم التعلٌم العالً فتلك المؤسسة تمنحهم على مدى 

الستٌعاب تخصصهم, تشكل لتوانٌا حالٌا أحد األعضاء األربعٌن فً المجلس األوربً, و 

عاقد تعاقدا لحماٌة األقلٌات فً المجلس األوربً و هذا الت 1995ماي  11لقد أمضت فً 

ٌعرض المبادئ فً شكل تدابٌر أو برنامج و احترمته الدول التً تجسد المجلس, كما 

 تجندت لتوانٌا فً جال الحرٌات اللسانٌة بؽٌة تحقٌق ماٌلً:

                                                           
1
 .27نجٌم حناشً, السٌاسة اللؽوٌة فً بعض الدول و معاملتها للؽات األقلٌات, مجلة اللؽة األم, ص   
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السماح باستعمال لؽة األقلٌة فً المجاالت الخاصة كما فً المجاالت العمومٌة, و  -1

 كذلك أمام السلطات اإلدارٌة.

التقدٌم للعامة معلومات ذات خصوصٌات موجودة فً لؽة األقلٌة أما االعتراؾ بحق  -2

 فً مجال التربٌة فقد تجندت لتوانٌا ل:

 و تلقً التعلٌم فً هذه اللؽات.ضمان إمكانٌة تعلم لؽات األقلٌات  -

 االعتراؾ لألقلٌات بحق إنشاء مؤسسات تعلٌمٌة تكوٌنٌة. -

 تشجٌع التعامل الدولً. -

 الحٌاة االقتصادٌة و الثقافٌة و االجتماعٌة.تفضٌل االشتراك فً  -

تفضٌل االشتراك فً المعامالت العامة. -
1 

ضمن لكل المواطنٌن حق التعلٌم فالدولة تؤمن أما فً جمهورٌة هنؽارٌا فالدستور      

التعلٌم المجانً فً المستوى االبتدابً و اإلكمالً, أي بإمكان كل مواطن االستفادة من 

فإن الدولة  1993و التعلٌم العالً و بمقتضى قانون التعلٌم العمومً لسنة  التعلٌم اإلكمالً

مكلفة بالعناٌة بكافة نظام التعلٌم العام, خصوصا مدارس الحضانة, التعلٌم, التكوٌن الموجه 

لالبتدابً و اإلكمالً, تموٌن اإلقامة الجامعٌة للطلبة, كما ٌحدد هذا القانون حقوق و واجبات 

مٌذ و األولٌاء و كذلك المعلمٌن. و من تلك الواجبات تعلٌم اللؽة الهنؽارٌة الطفل و التل

لألقلٌات, و تعلٌم اللؽات األجنبٌة لكل المواطنٌن كما أن النظام التربوي ٌتضمن معاهد 

التعلٌم المزدوج للؽة بالنسبة لألقلٌات و ٌنص  التكوٌن و التعلٌم تعمل على إدارتها الكنابس

المتعلق ببرنامج المدرسة الوطنٌة قد حدد دروسا  1995لسنة  130رقم  المرسوم الرباسً

تربوٌة مزدوجة اللؽة موجهة لتعلٌم كل من اللؽة الهنؽارٌة, و لؽة األقلٌة المعنٌة باألمر, 

 فهو ٌنص على ماٌلً:

أن هدؾ التعلٌم باللؽة األم لكل أقلٌة هو العمل على استفادة األقلٌات من تربٌة كاملة  -

 ازنة.و متو

 كما ٌنبؽً أٌضا تعلم اللؽة الهنؽارٌة كلؽة ثانٌة. -
                                                           

1
 0,نجٌم حناشً, السٌاسة اللؽوٌة فً بعض الدول و معاملتها للؽات األقلٌات, مجلة اللؽة األم, ص   
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هدؾ التعلٌم المزدوج للؽة و الموجه لألقلٌات هو إكساب التلمٌذ مهارات و قدرات  -

لسانٌة.
1 

فً كلتا اللؽتٌن بطرٌقة متوازٌة, فالمحاضرات تقدم إذا باللؽة األم لألقلٌة المعنٌة و باللؽة 

 الهنؽارٌة.

( من المواد المحددة فً البرنامج المدرسً األساسً %50األقل )إجبارٌة تعلٌم على  -

فإن التعلٌم ٌجرى بلؽة الوطنً بلؽة األقلٌات. و حسب هدؾ وزارة الثقافة و التربٌة 

 األقلٌة انطالقا من السنة األولى, لكن هً مكملة باللؽة الهنؽارٌة.

 خالصة الفصل:

األشكال المجرى الطبٌعً لتطور اللؽات ٌبٌن لنا إن التخطٌط اللؽوي ٌحاكً بشكل من      

األداة األولى للتخطٌط تظل هو اللسانً, فألن السٌاسة اللؽوٌة فً المحصلة من مهام 

 أصحاب القرار فإنه ال ٌمكن اإلقدام على أي قرار دون وصؾ دقٌق لألوضاع.

                                                           
1
-1,ٌاسة اللؽوٌة فً بعض الدول و معاملتها للؽات األقلٌات, مجلة اللؽة األم, ص نجٌم حناشً, الس  

,2. 
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 تمهٌد 

ن التعلٌم و التعلم ٌحتل مكانة مرموقة فً نفوس الجزائرٌٌن، و ما ٌدل على ذلك إ     

تفانٌهم فً خدمة العلم و بذل الجهود المتواصلة لتعلٌم كافة فئات المجتمع و محو آثار 

الذي كان هدفه فصل الشعب عن انتمائه و مقوماته الحضارٌة و الثقافٌة مخلفات االستدمار 

و لن ٌكون لفرنسا ذلك إال بزرع ثالوث التخلؾ، الجهل و الفقر و المرض بٌن صفوؾ 

:" إنً أنظر إلى  1834فً سنة "roreigoالمواطنٌن، و ما ٌدل على ذلك مقولة "رورٌقو

داة الناجعة المثلى لبسط نفوذنا فً هذا البلد... و نشر التعلٌم و تدرٌس لؽتنا بحسبانهما األ

المعجزة الحقٌقٌة الواجب القٌام بها تكمن فً إحالل الفرنسٌة محل العربٌة تدرٌجٌا )...( و 

التً ال محالة أنها تنتشر فً أوساط األهالً، ال سٌما إذا تهافت الجٌل الجدٌد على تعلمها فً 

مدارسنا.
1 

ئر استقاللها انبرت فً سباق مع الزمن تصاحبها المعضالت وبعد أن نالت الجزا     

االجتماعٌة واالقتصادٌة والنفسٌة، لشعب منهك من جراء حقبة لعقود من التجهٌل 

واالضطهاد فكانت مسٌرة إصالح التربٌة تسٌر بوتٌرة متسارعة، علها تعوض ما فات، 

ود من عمر المدرسة فالكم مقدم على الكٌؾ، ولكن بعد مرور ما ٌزٌد على ثالث عق

الجزائرٌة سعت الدولة إلى ضرورة إدخال تحسٌنات تراعً جوانب كٌفٌة فً اإلعداد 

 والتكوٌن من خالل مقاربات جدٌدة فً النظام التربوي. 

 

 

 

 

I- لنظام التربوي فً الجزائر والهدف من إصالحه:ا 

                                                           
مة، الجزائر، ط خولة طالب اإلبراهٌمً، الجزائرٌون و المسؤلة اللؽوٌة، تر، محمد ٌحٌاتن، دار الحك1

 .28ص 3،2007
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 فً الجزائر:المرجعٌة األساسٌة للنظام التربوي  .1

المإرخ فً  08/04" ٌشكل الدستور والقانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة      

بالنسبة للنظام التربوي الجزائري المرجعٌة األساسٌة للسٌاسة التربوٌة،  2008جانف23ً

وٌإكد النصان من جهة على الطابع الوطنً والدٌمقراطً والعلمً المتفتح على العصرنة و 

دماجها فً التوجٌهات العالمٌة فً مجال التربٌة من جهة العالم للمنظومة التربوٌة وعلى ا

 أخرى ".

 خصائص النظام التربوي: .2

للنظام التربوي ؼاٌات وأهداؾ متعلقة بالسٌاسة التربوٌة لألمة، ضمن إطار  -

 فلسفتها التربوٌة. 

 االرتباط الوثٌق بٌن الجوانب الثقافٌة، وقٌام النظم التربوٌة  -

كل نظام تربوي ٌتضمن جملة من القواعد والتنظٌمات واإلجراءات المحددة  -

 إلنجاز أهدافه. 

 ٌعبر عن أمال وطموح األمة فً الرقً والتقدم.  -

 غاٌات النظام التربوي: .3

 ٌرمً النظام التربوي فً الجزائر إلى تحقٌق الؽاٌات التالٌة:     

 فً مستقبله ٌقوم على: بناء مجتمع متكامل متماسك معتز بؤصالته و واثق“

  الهوٌة الوطنٌة المتمثلة فً اإلسالم عقٌدة و سلوكا و حضارة و الذي ٌجب إبراز

محتواه الروح و األخالق و اسهامه الحضاري و اإلنسانً و تعزٌز دوره كعامل 

 موحد للشعب الجزائري.

 :روح الدٌمقراطٌة و التً ترمً إلى ترسٌخ القٌم اآلتٌة 

 ان و حقوق الطفل. احترام حقوق اإلنس 

  .حرٌة التفكٌر و التعبٌر و احترام الرأي اآلخر 

  .العدالة االجتماعٌة 

  .حسن التعاٌش و التكافل االجتماعً و نبذ العنؾ 
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  .المساواة و عدم اإلقصاء و المٌز 

  روح العصرنة و العلمٌة التً تمكن المجتمع من مواكبة التطورات العصرٌة و ذلك

 ب:

  .التحكم فً العلوم الجدٌدة و التكنولوجٌا المستحدثة 

 .التحلً بالقٌم االنسانٌة النبٌلة 

 .اإلسهام فً بناء الحضارة اإلنسانٌة 

 :تكوٌن المواطن و إكسابه الكفاءات و القدرات التً تإهله ل 

 .بناء الوطن فً سٌاق التوجهات الوطنٌة و مستلزمات العصر 

 روح اإلنتماء للوطن و الدفاع عن وحدته و  توطٌد الهوٌة الوطنٌة بترسٌخ

 سالمته و العقٌدة االسالمٌة السمحاء .

  ترقٌة ثقافة وطنٌة تنبع من مقومات األمة و حضارتها و تكون متفتحة على الثقافة

 العالمٌة الهادفةإلى:

  تربٌة النشء على الذوق السلٌم و التطلع إلى قٌم الحق و العدل و الخٌر و الجمال و

 معرفة.حب ال

 .ًتنمٌة التربٌة من أجل الوطن و المواطنة بتعزٌز التربٌة الوطنٌة و التارٌخ الوطن 

  امتالك روح التحدي لمواجهة رهانات القرن الجدٌد و التكٌؾ مع مستلزمات العصر

 و التألقلم مع مقتضٌات العولمة".

 مكانة النظام التربوي الجزائري فً النظام العالمً: .4

 35/376" كان النظام التربوي الجزائري منذ أن أرسى مبادئه و ؼاٌاته فً األمر      

رائدا و ذا موقع متقدم ضمن المنظومات التربوٌة العالمٌة حٌث  16/04/1976المإرخ فً 

بادر باألخذ بالتوصٌات التً نشرت جراء المنظمة العالمٌة للثقافة و التربٌة و الفنون 

 09تنا سباقة إلى تبنً نظام التعلٌم األساسً و إجبارٌته لمدة "الٌونسكو" فكانت منظوم

سنوات و دٌمقراطٌته و توحٌده كما أخذت بفكرة الثقافة المستدٌمة و بتوجٌه ذوي القدرات 

الخاصة إلى مدارس التكوٌن المتخصصة و ضمان أن ٌكون خرٌج المدرسة األساسٌة حائزا 
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علٌم بنفسه إذا لم ٌحظ بمواصلة التعلٌم النظامً على قدر من المعارؾ تمكنه من مواصلة الت

كما أن النظام التربوي الجزائري كان من ضمن أولوٌات الدولة فً مخططاتها الوطنٌة 

حٌث حظً بتخصٌصات مالٌةمعتبرة مٌزانٌة ضخمة، و كان لمٌدان تكوٌن إطارات التربٌة 

ظمة التربوٌة الجزائرٌة و التً االهتمام األوفر قد كان ٌبدو التفسٌر واضحا الختٌارات المن

رٌا و تحددت على أنها جهاز وطنً أصٌل دٌمقراطً و ثوري أنذاك باتجاهات مكونة عص

فهذه هً المحاور المذهبٌة التً ٌنظم على أساسها و هً  ،علمٌا فً مضامٌنه و طرائقه

المنهل الذي ٌستمد منه شرعٌته و ٌستقً برامج نشاطه".
1

 

 التربوي أهداف ومقاصد اإلصالح  .5

 وٌمكن أن نوجزها فٌما ٌلً:     

إعادة االعتبار لمهنة التعلٌم و جعلها فً طلٌعة المهن و بإحاطتها بالرعاٌة الكاملة  -

و االرتقاء بالقوانٌن و القٌم التً تحكمها و تثمٌن  ،لمادٌة و المعنوٌة و البٌداؼوجٌةا

قٌؾ و و تمكٌنهم من فرص التث ،ٌن بها و تعزٌز شؤنهم فً المجتمعدور القائم

من  ،تمرار لتحمل المسإولٌات المتعددةو تإهلهم باس ،التكوٌن التً تثري خبراتهم

مساهمٌن فً  الموظفٌن قائمٌن بتوصٌل المعرفة إلى مناضلٌن فً سبٌل ترقٌتها و

 راؼبٌن فً االستمرار فٌها. ،صنعها محٌٌن لمهمتهم

ٌة بشكل علمً ٌضمن لها انسجامها مع مراجعة المناهج و المحتوٌات التعلٌم -

األهداؾ المتوخاة، و مع المستجدات العلمٌة و الحضارٌة و التحوالت السٌاسٌة التً 

تمٌز مجتمعنا و عصرنا و إعادة بناء هذه المحتوٌات وفق تدرج منهجً، ٌراعً فٌه 

بٌنها قدرات المتعلمٌن و حاجاتهم، و التكامل الوظٌفً بٌن المعارؾ و المهارات، و 

 و بٌن الحٌاة.

                                                           
المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة وتحسٌن مستواهم، النظام التربوي والمناهج التعلٌمٌة، ص 1

15. 
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التدقٌق فً صوغ األهداؾ و تحدٌدها، و توضٌح أبعادها و تصنٌفها وفق مستوٌات  -

أدائٌة تالئم مستوى تفكٌر المتعلمٌن و حاجاتهم من جهة، و إمكانات النظام و 

 انتظارات المجتمع من جهة أخرى.

مٌة و ضبط وتٌرة العمل الدراسً الٌومً و األسبوعً وفق دراسة تقنٌة و عل -

اجتماعٌة تحدد الوعاء الزمنً المالئم و تضمٌن التوازن بٌن القدرات و استٌعاب 

المتعلم، و متطلبات التحصٌل العلمً، و بٌن فترات التعلم و ممارسة النشاطات 

 الثقافٌة و التروٌجٌة.

تحسٌن ظروؾ التمدرس و تطوٌر وسائل العمل هدؾ من أهداؾ اإلصالح، و  -

عدد الكافً و الالئق من المنشآت و المرافق، و بذل جهد متمٌز ٌتحقق ذلك بتوفٌر ال

فً مجال التجهٌز و صناعة الكتب و تامٌن الخدمات الصحٌة و النفسٌة و ؼٌر ذلك 

من الظروؾ المحفزة للجهد، و المرؼبة فً التحصٌل و البحث و النشاط و اللجوء 

لتعلم الذاتً. و تتٌح ؼلى الطرائق و األسالٌب الحدٌثة التً تنمً القدرة على ا

للمتعلمٌن المشاركة اإلٌجابٌة فً التعبٌر بكل حرٌة عن اهتماماتهم و أفكارهم 

باعتبارهم طرفا أساسٌا فً عملٌة التعلم ال موضوعا له.
1

 

 المتطلبات األساسٌة إلنجاح اإلصالح التربوي: .6

اإلصالحٌة والتً " لنجاح أي إصالح تربوي بحٌث توفر المتطلبات األساسٌة للعلمٌة      

 نوجزها فً النقاط التالٌة:

التبنً السٌاسً للعملٌة اإلصالحٌة للنظام التربوي، وفق سٌاسة تعلٌمٌة تستمد  -

مرجعٌتها من فلسفة المجتمع فً مجال التربٌة، و ٌتجسد ذلك فً مشروع متكامل 

 لإلصالح فٌتجند الجمٌع لتنفٌذه كل فً موقع المسإولٌة.

                                                           
قدٌم عبد الحمٌد مهري، جسور للنشر و عبد القادر فضٌل، المدرسة فً الجزائر الحقائق و إشكاالت، ت1

 . 65-64، ص 2009، 1التوزٌع، الجزائر، ط 
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ربوي و مرونته التً ٌجب أن تكون صفة سائدة فً مراحل شمولٌة اإلصالح الت -

اإلصالح التربوي لضمان نجاح العملٌة وفق خطة تطوٌر و إصالح تربوي شامل 

 انطالقا من المبادئ التالٌة:

شمولٌة التطوٌر التربوي المنشود بحٌث ٌتناول جمٌع عناصر النظام التعلٌمً الرئٌسٌة،      

 تؽٌٌر كلً أو جزئً. و ٌجري علٌها ما ٌتطلبه من

تدرج فً خطوات التؽٌٌر و واقعٌة التطوٌر بحٌث ٌنطلق من أرض الواقع، و ٌ     

بما ٌتالءم و درجة استٌعاب أهداؾ التطوٌر، و التمكن من تطبٌقه من قبل  اإلصالح

 المدارس و التربوٌون العاملٌن فٌها و المشرفٌن علٌها.

تحمله الكلمة من معانً الجودة و مواكبة التؽٌر السعً نحو التعلٌم النوعً بكل ما  -

 المتسارع فً الكم المعرفً و التدرٌب و المهارات الحٌاتٌة.

إعداد مناهج تربوٌة مبنٌة على أخر ما جاءت به النظرٌات التربوٌة فً مجال البحث  -

 التربوي المرفع من مستوى التعلٌم، دون أن ٌهمل واقع المجتمع و فلسفته التربوٌة.

تفاعل اإلٌجابً مع اآلخر و التفتح على ثقافة اآلخرٌن، مع المحافظة على ال -

الخصوصٌة  و الهوٌة المحلٌة لتدرٌب الناشئة على التفاعل اإلٌجابً مع الثقافات 

المختلفة و فرز و تحلٌل مناطق التواصل و تعزٌز الثقة بالنفس، فً فتح نافذة الحوار 

مع اآلخر".
1

 

II-  إصالحاته فً الجزائر:تطور النظام التربوي و 

 (:1830قبل االحتالل الفرنسً للجزائر )قبل  -1

" إن التعلٌم فً مرحلة ما قبل االحتالل الفرنسً للجزائر كان تعلٌما مزدهرا، تتكفل      

بتموٌله فئات من الشعب الجزائري بكل الوسائل و اآللٌات المتوفرة سواء من هبات و 

الصدقات الممولة من الزكاة تقدم لدور العلم و العبادة فً عطاٌا أو الوقؾ اإلسالمً أو 

المساجد و الزواٌا و الكتاتٌب، لم ٌكن األتراك ٌنظمون العملٌة التعلٌمٌة فً الجزائر بل 
                                                           

إبراهٌم هٌاق، اتجاهات أساتذة التعلٌم المتوسط نحو اإلصالح التربوي فً الجزائر أساتذة متوسطات 1

 .73، ص 2010/2011أوالد جالل، رسالة ماجستٌر، إشراؾ علً بوعناقة، جامعة منتوري قسنطٌنة، 
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كانت متروكة للعمل الجمعوي إن جاز التعبٌر، لكنهم لم ٌعرقلوا نشر العلم و لم ٌقفوا فً 

ع فً فترات معٌنة من خالل إكرام أهل العلم فً وجه من ٌتصدر لذلك بل كان هناك تشجٌ

المناسبات الرسمٌة لم ٌكن العثمانٌٌن فً الجزائر سٌاسة للتعلٌم. و ال خطة رسمٌة لتشجٌعه 

و العناٌة بؤهله و تطوٌره و توجٌهه وجهة تخدم المصالح اإلسالمٌة العلٌا من جهة و 

م كان نابعا من التمسك بالدٌن لدى المصالح الوطنٌة الجزائرٌة من جهة أخرى، فحب التعلٌ

الفرد الجزائري، فحث الدٌن على طلب العلم كان دافعا قوٌا للجزائرٌٌن للتحصٌل العلمً، و 

لم ٌقتصر التعلٌم على الذكور فقط بل امتد لتعلٌم اإلناث و دوما تحت ؼطاء الدٌن و 

عائر اإلسالمٌة بصورة توجٌهه، رؼبة فً تعلم الفرائض و القرآن الكرٌم من أجل إقامة الش

صحٌحة فالتعلٌم كان قبل كل شًء لرفع األمة و استجابة لدعوة الدٌن فً طلب العلم و 

معرفة الفروض، و لٌس ألؼراض أدبٌة أو اجتماعٌة، و قد ذكر السٌد 'شٌلر' الذي عاش فً 

 الجزائر أكثر من خمسة عشر سنة أن فً الجزائر مدارس خاصة لتعلٌم البنات لم ٌشهدها

هو، لكن الناس حدثوه عنها و أن النساء هن الالئً ٌدرن هذه المدارس".
1

 

( بحوالً 1871" حٌث قدرت أماكن التعلٌم من الكتاتٌب و الزواٌا فً الجزائر سنة )     

بٌن زاوٌة و كتاب موزعة على القطر الجزائري شماال و جنوبا تقدم التعلٌم لـ  2000

( تلمٌذ 1400( مدرسة و تحتوي على )90طٌنة مثال )( تلمٌذ تقرٌبا فكانت قسن28000)

( نسمة فً نفس السنة حسب اإلحصائٌات 2400( و سكانها قدروا بـ )1873سنة )

( مدرسة لتعلٌم 100( زاوٌة، فً الجزائر العاصمة )40الرسمٌة ، كان فً نواحً تلمسان )

القراءة و الكتابة و الحساب".
2

 

 المعلمٌن و األساتذة قبل االحتالل الفرنسً نذكر منها:ا المرجعٌة لتكوٌن أم       

                                                           
م، ص 1998ه/1418القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزائر الثقافً، دار الؽرب اإلسالمً، الطبعة األولى، أبو 1

 .342، ص 324
الطاهر زرهونً، التعلٌم فً الجزائر قبل و بعد االستقالل، المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، رعاٌة 2

 .14، ص 1994الجزائر، 
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المدرسة الجزائرٌة: و تمثلها المساجد و الزواٌا بما تقدمه من دروس فً مجاالت  -

مختلفة لعل أبرزها تحفٌظ القرآن الكرٌم و النحو و البالؼة و التفسٌر...الخ من 

 العلوم ذات الصلة بالقرآن و السنة النبوٌة المطهرة.

سة المزدوجة الجزائرٌة اإلسالمٌة: و هً المدرسة التً ٌجمع فٌها الطالب بٌن المدر -

تكوٌنه فً الجزائر ، و من ثم االلتحاق بالمعاهد و المدارس العربٌة إلكمال الدراسة 

ثم العودة للجزائر لمباشرة العمل الوظٌفً، كمثال عن ذلك جامع الزٌتونة و األزهر 

ن طلبة العلم من الجزائرٌٌن، و بعض المعاهد فً الشام اللذٌن كانا ٌقصدهما الكثٌر م

 و الحجاز.

المدرسة اإلسالمٌة عموما: و هذه المدرسة جاءت بها طائفة من علماء المسلمٌن  -

الذٌن لم ٌكونوا جزائرٌٌن فً األصل، و لكنهم استوطنوا الجزائر و تولوا فٌها 

 عملٌات التكوٌن. وظائؾ مختلفة كاإلفتاء و اإلمامة. ساهموا هم أٌضا فً

فالتعلٌم فً تلك الفترة و بشهادة المحتل نفسه الذي ٌقر بؤن حالة التعلٌم فً الجزائر فً      

بداٌة االحتالل كانت أفضل من حالته فً جنوب أوربا، أما فٌما ٌخص األمٌة فً الجزائر 

ازي" فً ذلك العهد كانت أفضل من فرنسا ذاتها و هذا بشهادة الجنرال "ولسن استره

(WilsenEstenhazi أن الجزائرٌٌن الذٌن ٌحسنون القراءة و الكتابة كانوا فً ذلك )

% من الفرنسٌٌن كانوا 45العهد أكثر من الفرنسٌٌن الذٌن كانوا ٌقرإون و ٌكتبون. إن 

أمٌٌن حٌنذاك، و أن الجزائر احتلها جنود فرنسٌون من طبقة جاهلة تمام الجهل)...( ٌجب 

احتراما للحقٌقة أن المسلمٌن فً إفرٌقٌا الشمالٌة رؼم انخفاض مستوى علٌنا أن نعترؾ 

العلوم فٌها و قلة الكتب كانوا ٌولون مسائل التربٌة و التعلٌم عناٌة لها قٌمتها، أما "اٌفون 

( فقد ذكرت فً كتابها " المواجهة الثقافٌة فً الجزائر Yuone Turinتوران" )

تعلٌم االبتدائً كان كثٌر االنتشار بالجزائر أكثر مما المستعمرة" عن دوماس قوله "أن ال
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نعتقده عادة أن عالقتنا باألهالً فً المقاطعات الثالث أثبتت أن متوسط األفراد من الذكور 

ٌحسنون القراءة و الكتابة".
1

 

 (: 1962-1830أثناء االحتالل الفرنسً ) -2

بشكل واسع لدى الجزائرٌٌن عشٌة " أجمع أؼلب المإرخٌن على أن التعلٌم كان منتشرا      

االحتالل الفرنسً للبالد، لكن الوضع تؽٌر تماما عقب االحتالل بفعل السٌاسة االستعمارٌة 

التً حاربت التعلٌم فً الزواٌا و أممت األوقاؾ، و قامت بكل ذلك فً إطار خطة تستهدؾ 

فه مسح الشخصٌة تحطٌم التعلٌم اإلسالمً و تعوٌضه بالتعلٌم الفرنسً الذي سٌكون هد

الجزائرٌة و ؼرس عقدة النقص اتجاه المستعمر فً نفسٌة الجزائري لتجعله أكثر استعدادا 

لالندماج فً المجتمع و الثقافة الفرنسٌة".
2
"حٌث تؤكد ذلك من خالل التصرٌح الذي جاء به  

"علٌنا أن  1969( و هو ٌقول سنة 1892-1825على لسان 'الكاردٌنال الفٌجري' )

هذا الشعب من قرآنه و علٌنا أن نعتنً على األقل باألطفال لتنشئتهم على مبادئ نخلص 

ؼٌر التً شب علٌها أجدادهم فإن من واجب فرنسا تعلٌمهم اإلنجٌل، أو طردهم إلى أقاصً 

الصحراء بعٌدٌن عن العالم المتحضر".
3

 

لتً تعتبر الجزائر " كما أتى بمنظومة تربوٌة متكاملة بنٌت لتكون امتدادا للسٌاسة ا     

مقاطعة فرنسٌة و ترٌد أن تكون المدرسة أداة لفرنسة أبنائها".
4

 

"و قد وقع اختالؾ استعماري حول التعلٌم الذي ٌحب أن ٌتلقاه الجزائرٌون فنجد من      

ٌرفض تعلٌمهم تماما خوفا من تشكل روح و وعً وطنً لدٌهم أو امتالك القدرة على 

ازاتهم، كما رأى البعض اآلخر، إمكانٌة إعطائهم تعلٌما محدودا منافسة المعمرٌن فً امتٌ

جدا هدفه أن ٌصبح الجزائري مإهال فقط لخدمة المعمر و االقتصاد االستعماري مبنً على 
                                                           

 .22الطاهر زرهونً، المرجع السابق، ص 1
(، دار 1954-1920رابح لونٌسً، التٌارات الفكرٌة فً الجزائر المعاصرة بٌن االتفاق و االختالؾ )2

 .406، ص 2009، 1الكوكب للعلوم، الجزائر، ط 
الطاهر زرهونً، التعلٌم فً الجزائر قبل و بعد االستقالل، المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، رعاٌة 3

 .33، ص 1994الجزائر، 
ادر فضٌل، المدرسة فً الجزائر الحقائق و إشكاالت، تقدٌم عبد الحمٌد مهري، جسور للنشر و عبد الق4

 .5، ص 2009، 1التوزٌع، الجزائر، ط 
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الزراعة كما طالب آخرون بإعطائهم تعلٌما كامال ٌخدم االستعمار، و كان على راس هإالء 

م".1883ئكٌة و الجمهورٌة فً الجزائر عام 'جول قٌري' الذي وضع أسس المدرسة الال
1

 

أمام أبواب الحضانة و رٌاض األطفال فكانت مسدودة فً وجوه أطفالنا و لم تفتح إال 

للفرنسٌٌن و من أجل المساواة و العدالة االجتماعٌة قررت الجزائر المستقلة إلؽاءها بموجب 

ألنها كانت ؼٌر كافٌة. 23/09/1965قرار وزاري مإرخ فً 
2

 

 و للتوضٌح أكثر و المقارنة نعرض الجدول التالً:     

(: ٌوضح التباٌن فً مدى استفادة من التعلٌم الفرنسٌٌن المقٌمٌن على التراب                     05الجدول )

الجزائري و الجزائرٌٌن أصحاب الموطن األصلً تارٌخا و جؽرافٌة.
3

 

 النسبة المئوٌة المسجلٌنعدد  عدد األطفال فً سن الدراسة الجنسٌة

 %3,87 24565 633190 جزائرٌة

 %84 78531 93531 فرنسٌة

 

فمن خالل الجدول ٌتضح أن فئة كبٌرة من األطفال الجزائرٌٌن محرومٌن من حقهم فً      

 الدراسة كما ٌبٌن سٌاسة فرنسا الصالحة و ؼٌر العادلة مع الجزائرٌٌن.

 (:1970-1962)النظام التربوي للجزائر المستقلة  -3

لقد ورثت الجزائر من السلطة الفرنسٌة منظومة تربوٌة متكاملة بنٌت لتكون امتدادا      

للسٌاسة التً تعتبر الجزائر مقاطعة فرنسٌة، و ترٌد أن تكون المدرسة أداة لفرنسة أبنائها، 

األمٌة و كما ورثت وضعا اقتصادٌا و اجتماعٌا و ثقافٌا منهارا، تجلت معالمه فً تفشً 

                                                           
(، دار 1954-1920رابح لونٌسً، التٌارات الفكرٌة فً الجزائر المعاصرة بٌن االتفاق و االختالؾ )1

 .407، ص 2009، 1الكوكب للعلوم، الجزائر، ط 

هر زرهونً، التعلٌم فً الجزائر قبل و بعد االستقالل، المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، رعاٌة الطا2
 .41، ص 1994الجزائر، 

الطاهر زرهونً، التعلٌم فً الجزائر قبل و بعد االستقالل، المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، رعاٌة 3

 .43، ص 1994الجزائر، 
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الجهل و انتشار األمراض و قلة البنى التحتٌة، و نقص فً الموارد المالٌة و البشرٌة التً 

تكون فً مستوى تحدي األوضاع و هذا الواقع الموروث، المتناقض مع منطق االستقالل 

طرح و ما ٌزال ٌطرح اإلشكالٌة المعقدة: كٌؾ ٌمكن تؽٌٌر هذا الواقع دون اإلضرار 

المٌذ و الطلبة الجزائرٌٌن الذٌن تحتضنهم تلك المدرسة الموروثة، و دون أن ٌتم بمستقبل الت

ذلك على حساب المستوى العلمً الالزم لتكوٌن اإلطارات بالكم و النوع المطلوبٌن لتنمٌة 

 البالد.

فً الجزائر المستقلة حٌث اتخذت وزارة  1962كان أول دخول مدرسً فً أكتوبر      

ارا ٌقضً بإدخال اللؽة العربٌة فً جمٌع المدارس االبتدائٌة بنسبة سبع التربٌة آنذاك قر

للؽة األجنبٌة، و  16,450معلما للعربٌة و  3,452ساعات فً األسبوع و قد تم توظٌؾ 

فً انتظار وضع إصالح شامل ٌتناول بنٌات التعلٌم و مضامٌنه و طرائقه أجرٌت على 

و من اإلجراءات الفورٌة التً اتخذت نذكر  1962التعلم عدة تحوٌرات مختلفة منذ سنة 

منها: التعرٌب و دٌمقراطٌة التعلٌم و التكوٌن العلمً و التكنولوجً و كذا تخفٌض التوقٌت 

و نظام الداومٌن الذي فرضته قلة محالت الدراسة.
1

 

تستهدؾ جمٌعها تؽٌٌر المدرسة الفترة من بكثرة القرارات التً كانت هذه  تمٌزتو "     

لكن أؼلب البالد و اختٌاراتها السٌاسٌة، أكثر تالإما مع استقالل وروثة و جعلها الم

و ؼٌر مندرجة فً روزنامة محدودة كانت جزئٌة، و الفترة، هذه فً المتخذة، القرارات 

، و مع أنها كانت محدودة التؤثٌر و ؼٌر كافٌة زمنٌة تتٌح ترتٌب المراحل و برمجة االنتقال

كانت تثٌر القلق و االضطراب لدى التالمٌذ المنظومة الموروثة، لكن وتٌرتها لتؽٌٌر جوهر 

استقرار المدرسة الجزائرٌة.اولٌائهم، بما تركته من انطباع بعدم و 
2

 

                                                           
جزائر قبل و بعد االستقالل، المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، رعاٌة الطاهر زرهونً، التعلٌم فً ال1

 .44، ص 1994الجزائر، 
عبد القادر فضٌل، المدرسة فً الجزائر الحقائق و إشكاالت، تقدٌم عبد الحمٌد مهري، جسور للنشر و 2

 6، ص 2009، 1التوزٌع، الجزائر، ط 
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و التسٌٌر فً تلك المرحلة فقد كان شدٌد الصلة من حٌث التنظٌم ا عن نظام التعلٌم أم       

تؽٌٌرا كبٌرا. فالنظام التربوي لم ٌعرؾ قبل االستقالل، بذلك الذي كان سائدا 
1

 

بعٌدة كل البعد عن واقعها من حٌث نفسها أمام منظومة تربوٌة أجنبٌة "وجدت الجزائر      

طموحات و المضامٌن و كان لزاما على الدولة الجزائرٌة الفتٌة بلورة الؽاٌات و المبادئ 

حقه هوٌته و بعده الثقافً الوطنً و تجسٌد الشعب الجزائري فً التنمٌة و إبراز مكونات 

فً اعتبارها منذ االستقالل : البعد فً التربٌة والتعلٌم و هكذا وضعت المنظومة التربوٌة 

التً ترسم على الدٌمقراطً، البعد العصري. و هً االختٌارات األساسٌة الوطنً، البعد 

الجزائرٌة المتحررة.أساسها الصورة النموذجٌة للشخصٌة 
2

 

لجنة إلصالح التعلٌم عهد إلٌها وضع خطة  1962و فً هذا اإلطار نصبت سنة      

حٌث شرعت بداٌة فً  1964تعلٌمٌة واضحة، و نشرت اللجنة تقرٌرها فً نهاٌة سنة 

 اتخاذ بعض اإلجراءات العاجلة، التً كان علٌها قبل ذلك، و من هذه اإلجراءات :

 سالمً فً مناهج التعلٌم ترسٌم تعلٌم اللؽة العربٌة و الدٌن اإل -

 توجٌه عناٌة لدروس التارٌخ و تصحٌح مسار تدرٌس هذه المادة  -

تكثٌؾ الجهود الرامٌة إلى توفٌر إطارات التعلٌم التً كان توفٌرها ٌشكل عبئا ثقٌال  -

 على الدولة نتٌجة الفراغ الذي تركه المعلمون الفرنسٌون المرحلون. 

كما قرروا .اإلجراءات المدرسٌة التً تتعارض مع السٌادةإبطال العمل بالقوانٌن و  -

و كان اإلجراء تخطً الحواجز النفسٌة و الشروع فً جعل اللؽة العربٌة لؽة تعلٌم 

السنة الثالثة ثم الرابعة بعد ذلك، فؤصبحت إلى السنة الثانٌة و توقؾ قلٌال ثم امتد إلى 

هذه الخطوة، معربة و موحدةضل الصفوؾ األربعة األولى من التعلٌم االبتدائً بف
3
. 

                                                           
 .17المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة، وحدة النظام التربوي، ص 1
 .14-13المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة، النظام التربوي فً الجزائر والمناهج التعلٌمٌة، ص 2

عبد القادر فضٌل، المدرسة فً الجزائر الحقائق و إشكاالت، تقدٌم عبد الحمٌد مهري، جسور للنشر و 3

 .27، ص 2009، 1التوزٌع، الجزائر، ط 
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التعلٌم، كما قامت بإجراءات للتخفٌؾ من بواسطة تكوٌن لجنة ثانٌة إلصالح وذلك 

 :المادي و البشري تتلخص فٌما ٌلً النقصحدة 

 التوظٌؾ المباشر للمساعدٌن  -

تؤلٌؾ الكتب المدرسٌة و توفٌر الوثائق التربوٌة، من خالل إنشاء المعهد التربوي  -

 و الذي أوكلت له مهمة جزأرة الوثائق التربوٌة.  31/12/1962الوطنً فً 

اللجوء إلى عقود التعاون مع البلدان الشقٌقة والصدٌقة من أجل التؽلب على مشاكل  -

 لؽات. التدرٌس و خاصة فً المواد العلمٌة و ال

بناء المرافق التعلٌمٌة فً كل نواحً الوطن. -
1

 

فالتعلٌم االبتدائً فً هذه المرحلة ٌشمل ست سنوات دراسٌة، تتوج بمسابقة السنة      

 السادسة التً تمكن الناجح فٌها بااللتحاق بالتعلٌم المتوسط. 

 (:1980-1971مرحلة) -4

الخاص بتعرٌب ثلث األقسام العمل باإلجراء  1971سنة "ففً بداٌة هذه المرحلة تقرر      

نتج عن هذا علٌه فً ذلك الوقت( وفً مراحل التعلٌم )التعرٌب النقطً كما أطلق المفتوحة 

ٌلقن باللؽة العربٌة و تعلٌم ٌلقن تقسٌم التالمٌذ إلى معربٌن و مزدوجٌن، تعلٌم اإلجراء 

هو قلة داخل المدرسة الواحدة، فحسب تصرٌحات المسإولٌن آنذاك باللؽة الفرنسٌة 

االختصاصات، و عجز نظام التعاون العربً عن اإلطارات المكونة باللؽة العربٌة فً هذه 

بما نحتاج إلٌه.امدادنا 
2

 

 (1974-1973و فٌما ٌلً جدول ٌبٌن واقع التعرٌب فً المدرسة االبتدائٌة )      

 

                                                           
 .17المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة، وحدة النظام التربوي، ص 1

د الحمٌد مهري، جسور للنشر و عبد القادر فضٌل، المدرسة فً الجزائر الحقائق و إشكاالت، تقدٌم عب2

 .28، ص 2009، 1التوزٌع، الجزائر، ط 
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واقع التعرٌب فً الطور االبتدائًٌوضح (: 06الجدول )
1

 

 واقع التعرٌب  السنة الدراسٌة

 معربة تماما  السنة األولى

 معربة تماما  السنة الثانٌة

 معربة تماما ،الفرنسٌة لؽة أجنبٌة  السنة الثالثة

األقسام معربة تماما، الفرنسٌة لؽة أجنبٌة  3/1 السنة الرابعة

 األقسام مزدوجة  3/2،

األقسام معربة تماما ،الفرنسٌة لؽة أجنبٌة  3/1 الخامسةالسنة 

 األقسام مزدوجة  3/2،

األقسام معربة تماما ،الفرنسٌة لؽة  3/1 السنة السادسة

 األقسام مزدوجة  3/2أجنبٌة،

 

فمن خالل الجدول نالحظ أن السنة األولى و الثانٌة معربتان تماما أما باقً السنوات اال      

الثالثة معربة و هو ما ٌنتج عنه تالمٌذ معربٌن و مزدوجٌن لقلة اإلطارات المكونة للؽة 

 العربٌة. 

المتزامن و نهاٌة  1973"كما عرفت هذه الفترة إعادة مشارٌع إصالحٌة كمشروع      

ط الرباعً األول، حٌث جاء هذا المخطط فدفع بتطوٌر نظام التعلٌم و تنظٌمه لكنه لم المخط

ٌخرجه على طبٌعته. فقد كان تطور نظام التربٌة فً فترة هذا المخطط تطورا كمٌا فً 

األساس أما التطور النوعً فقد كان محدودا و قد تجلى هذا التطور فً مٌزانٌة الدولة 

و برنامج التجهٌز و الزٌادة الملحوظة فً إعداد التالمٌذ و المخصصة لقطاع التربٌة 

( فقد جاء انطالقا من نقائص المخطط 1977-1974المدرسٌن، أما عن المخطط الثانً )

 السابق و مراعٌا لألسس التالٌة :

                                                           
مة، الجزائر، ط خولة طالب اإلبراهٌمً، الجزائرٌون و المسؤلة اللؽوٌة، تر، محمد ٌحٌاتن، دار الحك1

 .134ص 3،2007
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ربط إصالح نظام التعلٌم بالتخطٌط و إعطاء األولوٌة للتؽٌٌرات النوعٌة التً ٌجب  -

 أن تشمل البنٌات و المناهج و طرق التدرٌس. 

إن مشارٌع التؽٌٌر الشامل لمجموع النظام التربوي و لمحٌطه العام ال ٌمكن حصرها  -

قٌقها فً فً مخطط رباعً واحد و لهذا وقع تحدٌد أهداؾ متوسطة المدى ٌمكن تح

إلى سنة  1974فترة ثالثة مخططات رباعٌة و هذه الفترة تمتد نظرٌا من سنة 

و توافق المدة التً ٌقضٌها التالمٌذ الجتٌاز مراحل التعلٌم الثالث و التحصل 1985

 على البكالورٌا. 

اعتبار القطاع الذي تشرؾ علٌه وزارة التعلٌم االبتدائً و الثانوي ال ٌمثل إال جزءا  -

من قطاع التربٌة و التكوٌن و أن تنسٌق مشارٌع الوزارة مع بقٌة أجزاء قطاع 

التربٌة و التكوٌن أمر حٌوي بل هو شرط أساسً لسد حاجات البالد من اإلطارات 

 الالزمة لمشارٌع النمو االقتصادي. 

مشفوعة بتقدٌرات التكالٌؾ المالٌة تجتهد الوزارة فً تقدٌم مشارٌع المخطط المقبل  -

ممتدة على فترات ثالثة هذه المشارٌع من وسائل مادٌة و بشرٌة و ماتتطلبه

مخططات.
1

 

التً صدرت بعد تعدٌلها فً شكل 1974"كما عدت وثٌقة إصالح التعلٌم سنة      

األساسٌة هً ولٌدة هذا اإلصالح الذي شرع فٌه ، و كانت المدرسة 1976أفرٌل16أمرٌة

و شملت جمٌع  1980خالل سنة السبعٌنات إلى أن عممت المدرسة األساسٌة منذ بداٌة 

األمرٌة عدة إصالحات و و قد شهد تعلٌم اللؽة العربٌة مع هذه  1989األطوار سنة 

و صاحبها أدت إلى نقلة نوعٌة فً تعلٌم اللؽة العربٌة فً مختلؾ مراحل التعلٌم تحسٌنات 

التعلٌم الثانوي و تعرٌب العلوم بؤطواره الثالث و تعرٌب تطور فً تعرٌب التعلٌم األساسً 

                                                           
 .13، 12، 9(، ص 1974-1973، )3همزة الوصل، مجلة التكوٌن و التربٌة، ع 1
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و فً الجامعة و الشروع فً تعرٌب العلوم األساسٌة و التقنٌة و االجتماعٌة  اإلنسانٌة

ط و اإلدارة.محاولة تعرٌب المحٌ
1

 

 .1977-1976و الجدول اآلتً ٌبٌن عدد التالمٌذ فً الشعب المعربة فً سنة      

ٌوضح واقع التعرٌب فً مختلؾ األطوار(: 07الجدول )
2

 

 النسبة المئوٌة المعربون المجموع التعلٌم 

 49,9 225314 480646 المتوسط 

 56,7 61590 108581 الثانوي 

 8,5 1000 11806 التقنً 

 87,7 7217 8230 معاهد التكنولوجٌا للتربٌة / ابتدائً 

 76,7 2276 2966 معاهد التكنولوجٌا للتربٌة / متوسط 

 

و التكوٌن الذي نص على إنشاء المدرسة األساسٌة منه فاألمرٌة تتعلق بتنظٌم التربٌة و     

و توحٌد التعلٌم األساسً و اجبارٌته.
3

ٌستؽرق تسع أي التعلٌم العام المتعدد التقنٌات الذي 

 ثالثة أساسٌة :سنوات و ٌنبنً على مبادئ 

  :إلى وحده، و التً بمقتضاها ٌتم السعً أي اللجوء إلى اإلطار الجزائري الجزأرة

مهام التكوٌن و التربٌة. كما ٌمكن تكوٌن اإلطارات الجزائرٌة التً ٌجب أن تتولى 

باللؽة عملٌة التعرٌب و الجزأرة ألن تكوٌن إطارات التعلٌم مباشرة الجمع بٌن 

إلى الدراسة باللؽة العربٌة، فً بدء العربٌة أصبح ممكنا، كما أن تحوٌل التالمٌذ 

التعلٌمٌة لم ٌعد مشكال معقدا.المراحل 
4

 

                                                           
بشٌر أبرٌر، اللؽة العربٌة و إشكاالت تعلٌمها بٌن واقع األزمة و رهانات التؽٌٌر، مجلة المجمع 1

 .194، ص 2005،ماي 1الجزائري للؽة العربٌة، ع 

مة، الجزائر، ط خولة طالب اإلبراهٌمً، الجزائرٌون و المسؤلة اللؽوٌة، تر، محمد ٌحٌاتن، دار الحك2
 .136ص 3،2007

 .18تكوٌن مستخدمً التربٌة، وحدة النظام التربوي، ص المعهد الوطنً ل3

 .204المرجع السابق، ص  خولة طالب اإلبراهٌمً،4
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  : بالعربٌة فً جمٌع مستوٌات التكوٌن و فً ٌنص األمر على أن التعلٌم ٌتم التعرٌب

حٌث  1976التخصصات، و ذلك بصدور الدستور و المٌثاق الوطنً سنة جمٌع 

للبالد أما مهمة الوطنً بؤن :"العربٌة هً اللؽة الوطنٌة و الرسمٌة صرح الدستور 

من أجل تعمٌم استعمال اللؽة هذا األمر فهً محددة كالتالً : السعً الدولة إزاء 

كاملة للؽة العربٌة و على الصعٌد الرسمً حٌث خصص المٌثاق فقرة الوطنٌة 

للهوٌة الثقافٌة للشعب منها... اللؽة العربٌة مقوم أساسً التعرٌب و هذا مقتطؾ 

الوطنٌة التً تعبر عنها، إن تعمٌم ٌمكن فصل شخصٌتنا عن اللؽة الجزائري، و ال 

األساسٌة وظٌفٌة مبدعة و هو من المهام استعمال العربٌة و التمكن منها بوصفها أداة 

إن و األٌدٌولوجٌة االشتراكٌة... للمجتمع الجزائري فً جمٌع التظاهرات الثقافٌة 

ذو بعد كبٌر، ٌشكل فً الوقت نفسه استجابة ألحد التعرٌب الذي هو مكسب 

و تربوٌا ال رٌب الشعب الكبرى أثناء االحتالل األجنبً و محٌطا ثقافٌا طموحات 

و مختلؾ اإلدارات و ٌإهل جهاز الدولة و الحزب و المنظمات الجماهٌرٌة  فٌه

".الشركات الوطنٌة... 
1

 

 : الجمٌع فً التعلٌم و التكوٌن و ضمان الدولة للمساواة " مع حق دٌمقراطٌة التعلٌم

ل إلى التعلٌم ما بعد األساسً ".فً الدخو
2

 

 بالخصائص التالٌة : " و قد تمٌزت هذه المرحلة فً المجال التربوي     

 استخدام مٌكانزمات فعالة لتوجٌه التالمٌذ خالل مسارهم الدراسً.  -

جعل وسائل التعلٌم و المضامٌن التعلٌمٌة منسجمة مع انشؽاالت المحٌط و بالتوازي  -

مع العملٌات التحضٌرٌة لإلصالح فقد شهد القطاع طٌلة هذه المرحلة عددا من 

المنظومة فً كل أطوار التعلٌم، كما مست القطاعات القرارات التً مست هٌكلة 

المرتبطة بالشهادات و بالتكوٌن فمرحلة التعلٌم االبتدائً لم تدخل علٌه تؽٌٌرات 

                                                           
مة، الجزائر، ط خولة طالب اإلبراهٌمً، الجزائرٌون و المسؤلة اللؽوٌة، تر، محمد ٌحٌاتن، دار الحك1

 .202ص 3،2007

 .203المرجع نفسه، ص 2
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بالمقارنة لما عرؾ عنه فً المرحلة السابقة باستثناء تؽٌٌر تسمٌة امتحان السنة 

 .السادسة الذي أصبح ٌطلق علٌه امتحان الدخول إلى السنة األولى

:كما هو موضح فً الشكل اآلتًإن النظام التربوي فً هذه المرحلة تمت هٌكلته  -
1

 

 1976(: هٌكلة النظام التربوي فً اصالحات 02)الشكل  -

 

 

 

 

 

 

 ( :1990-1981مرحلة ) -5

"ما ٌطبع هذه الفترة اساسا هو إقامة المدرسة األساسٌة ابتداء من الدخول المدرسً ل      

، و قد تم تعمٌمها بشكل تدرٌجً سنة بعد سنة حتى ٌتسنى لمختلؾ اللجان 1980-1981

تحضٌر البرامج و الوسائل التعلٌمٌة لكل طور، و تدوم فترة التمدرس اإللزامً فٌها تسع 

 سنوات )المتوسط سابقا(  3سنوات )االبتدائً سابقا( و مدة الطور الثالث 

شاملة، و تمت محاوالت على األساسٌة تم تصمٌمها لتكون وحدة تعلٌمٌة إن المدرسة 

)المؤمن(".الصعٌد التنظٌمً ترمً إلى تحقٌق هذه الوحدة فً إطار 
2

 

ا عن النظام الذي توجت به اإلصالحات الجزئٌة و أنهٌت به المرحلة االنتقالٌة التً " أم       

زائرٌة التً صدرت النصوص المإسسة عرفتها المدرسة، و أسست بمقتضاه المدرسة الج
                                                           

إبراهٌم هٌاق، اتجاهات أساتذة التعلٌم المتوسط نحو اإلصالح التربوي فً الجزائر أساتذة متوسطات 1
، ص 2010/2011أوالد جالل، رسالة ماجستٌر، إشراؾ علً بوعناقة، جامعة منتوري قسنطٌنة، 

138. 

 .20المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة، وحدة النظام التربوي، ص 2

التعلٌم التحضٌري 

لألطفال الذٌن لم 

ٌبلؽوا سن القبول 

 اإللزامً للتمدرس

التعلٌم األساسً 

 للطور:

-( 3-1األول )-

-( 6-4الثانً )

 (9-7الثالث )

 التعلٌم الثانوي-

 الثانوي العام-

 المتخصصالثانوي -

 التقنًالثانوي -

 المهنً-

 التعلٌم العالً
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، و منه نشٌر إلى بعض التوجٌهات 1980و شرع فً تعمٌم العمل بها عام  1976لها عام 

 التً ٌتمٌز بها النظام و هً :

إقرار نظام التعلٌم األساسً الذي ٌعوض التعلٌم االبتدائً و المتوسط و ٌمدد  (1

سنوات و ٌدمج فً مناهجه بٌن العمل الفكري و  9المرحلة اإللزامٌة إلى 

العمل الٌدوي و ٌربط المدرسة بالمحٌط االجتماعً و االقتصادي و ٌسعى 

 إلى تنمٌة حب العمل و التدرٌب علٌه.

جعل اللؽة العربٌة لؽة تعلٌم جمٌع المواد فً جمٌع المراحل، لتحقٌق الؽاٌة  (2

م و تؤصٌله و ربطه بقٌم األساسٌة من تجدٌد النظام و هً توحٌد التعلٌ

 المجتمع. 

التركٌز على التربٌة العلمٌة و التكنولوجٌة التً تتٌح للمتعلمٌن توظٌؾ  (3

 المعارؾ النظرٌة فً مجاالت العمل التطبٌقً. 

تنظٌم تعلٌم اللؽات األجنبٌة بصفتها روافد مساعدة على التفتح على العالم و  (4

ٌستند لها فً إطار اهتماماتنا االستفادة من تجارب الؽٌر مع تحدٌد الدور 

 العلمٌة. 

الثانوي و تنوٌع المسارات الدراسٌة التً تنظم تجدٌد نظام التعلٌم  (5

و طرائق التعامل مع على أساسها تطوٌر أسالٌب التوجٌه االختصاصات 

المعرفة.
1

 

ذات هو مٌالد المدرسة األساسٌة  16/04/1976أمرٌة"إن أهم ما جاءت به  (6

المتوسطة، كما هً منظمة التسع سنوات و هذا ٌتطلب المرحلة االبتدائٌة و 

ذات ببٌنات جدٌدة تتمثل فً مدرسة أساسٌة موحدة اآلن، تدرٌجٌا و تعوٌضها 

تسع سنوات تإدي إلى مرحلة التعلٌم الثانوي و مختلؾ شعب التكوٌن المهنً 

و هً أساسٌة و اجتماعٌة و ثقافٌة و االعتبارات التً تبرز هذا التؽٌٌر كثٌرة 

الوصول إلى إنشاء هذه المدرسة و تربوٌة فً آن واحد، و ٌتم و اقتصادٌة 
                                                           

ضٌل، المدرسة فً الجزائر الحقائق و إشكاالت، تقدٌم عبد الحمٌد مهري، جسور للنشر و عبد القادر ف1

 .32-31، ص2009، 1التوزٌع، الجزائر، ط 
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فً قبول التالمٌذ الذٌن ٌنهون دراستهم ذات التسع سنوات بالتوسع المتدرج 

حتى تذوب الحدود بٌن المدرستٌن.االبتدائٌة 
1

 

 دور التعلٌم األساسً : - أ

التً تبرز خصائص نظام التعلٌم األساسً تتجلى الوظائؾ و فمن خالل الممٌزات      

 المهام المنوطة بهذا التعلٌم و التً من أهمها :

إكساب المتعلمٌن أدوات التعلم و وسائل االتصال و تدرٌبهم على توظٌفها و  -

 االستفادة منها فً مختلؾ المجاالت. 

السلوكٌة التً تجعل  تزوٌدهم بالقدر الضروري من المعارؾ والمهارات و المواقؾ -

 منهم مواطنٌن متوافقٌن مع أنفسهم و مع ظروؾ مجتمعهم. 

 تربٌتهم على حب العمل و تقدٌر العاملٌن.  -

 اكسابهم القدرة على استخدام مبادئ التفكٌر العلمً و االستدالل المنطقً.  -

تفاعل  اكسابهم الكفاٌة اللؽوٌة التً تجعلهم قادرٌن على استخدام اللؽة كؤداة اتصال و -

 و وسٌلة تعلم و تفكٌر. 

تمكٌنهم من تعلم لؽة أجنبٌة أو لؽتٌن بحٌث ٌصبحون قادرٌن على االستفادة من  -

 تجارب الؽٌر و االطالع على االكتشافات الحضارٌة و العلمٌة و اإلبداع الثقافً. 

 الحرص على تنمٌة الحس الوطنً و الدٌنً و اإلٌمان بالقٌم التً ٌإمن بها المجتمع.  -

الحرص على إحداث التكامل بٌن المادة العلمٌة و تطبٌقاتها العلمٌة و جعل ذلك  -

 سبٌال لفهم ظواهر المحٌط و التكٌؾ مع متطلبات الحٌاة المعاصرة. 

 تهذٌب األذواق و األحاسٌس و تنمٌة المواهب و إٌقاظ االهتمام بالنشاط الثقافً.  -

و تجٌب عن تساإالته و تسعى إلى  جعل العملٌات التعلٌمٌة تستجٌب لحاجٌات المتعلم -

 إحداث تؽٌر نوعً فً تفكٌره و سلوكه مما ٌهٌئه للتفاعل مع المواقؾ المستجدة. 

بخٌر ما فٌه.متفتحة على المحٌط و مإثرة فٌه و متؤثرة مناهجهاجعل المدرسة و  -
2

 

                                                           
 (،1974-1973، )3همزة الوصل، مجلة التكوٌن و التربٌة، ع 1

 .144عبد القادر فضٌل، المرجع السابق، ص 2
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 الغاٌات و األهداف التً ٌسعى التعلٌم األساسً إلى تحقٌقها: - ب

التعلٌم و تعمٌق مدلولها و السٌر فً ضاللها تؤكٌد دٌمقراطٌة  -1

من أجل تكوٌن المجتمع المتعلم الذي ٌسعى النظام التربوي إلى 

تحقٌقه من خالل توفٌر الفرص المالئمة لكل فئة لتمكٌن 

 الجمٌع من االستفادة من الحق المشروع فً التعلم.

ة المساهمة فً تنمٌة البالد اجتماعٌا و اقتصادٌا بتوفٌر القاعد -2

التً تنبثق منها األطر المتوسطة و المهٌؤة للعمل و التً تحتاج 

 إلٌها قطاعات النشاط الوطنً.

بناء الشخصٌة الوطنٌة المتكاملة و المتوازنة و خلق أنماط من  -3

 السلوك تتماشى مع النظام االجتماعً و السٌاسً المتؽٌر.

د جعل المدرسة تواكب المسٌرة المجتمعٌة و تقوم بالدور المسن -4

 إلٌها.

تحقٌق المدرسة الموحدة التً تشكل المضامٌن التعلٌمٌة التً  -5

تقدمها جذعا مشتركا واحد للجمٌع و الذي ٌإدي بعد ذلك إلى 

نوع من التجانس فً تكوٌن الشباب و ٌقضً على التفاوت فً 

 الحظوظ.

تؤصٌل العمل الٌدوي و جعله قٌمة من القٌم الحضارٌة التً  -6

ً نفوس الشباب و اكسابهم األساس ٌجب ؼرسها و تنمٌتها ف

 العلمً الذي ٌقوم علٌه و القدرة على ممارسته.

ترسٌخ القٌم العربٌة اإلسالمٌة فً نفوس المتعلمٌن و اتخاذها  -7

 مبدأ تقوم علٌه تربٌة المواطن فكرا و عقٌدة و سلوكا.

تنمٌة الثقافة التكنولوجٌة و تنمٌة االهتمام بها باعتبارها بعدا  -8

التربٌة العلمٌة المعاصرة و أساسا من أسس التطور من أبعاد 

 الحضاري.
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تؤصٌل التعلٌم و جعله مرتبطا بقضاٌا الوطن محققا لذاتٌة  -9

المجتمع و سبٌال إلى تحقٌق مطامحه و أداة لدعم الوحدة 

 الوطنٌة.

تكوٌن اإلنسان الجزائري المإمن بربه المعتز بانتمائه  -10

مجتمعه و المواكب  الروحً و الحضاري و المتفاعل مع قٌم

 لعصره و الواثق من قدرته على التؽٌٌر.

 خصائص المدرسة األساسٌة : - ج

 هً مدرسة موحدة فً برامجها و طرقها.  -

 تعمل على المساهمة بصورة فاعلة فً حل المشاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة.  -

 هً مدرسة متعددة التقنٌات.  -

 تعمل جاهدة على تطوٌر عملٌات التعلٌم و التعلم.  -

 تعمل على إشراك الوسط فً البعد التربوي لها.  -

 تدعم المجال االقتصادي واالجتماعً و ؼٌرهما من المجاالت األخرى.  -

 أهدافها : - د

 تسعى المدرسة األساسٌة إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة :     

 طلع إلى اآلفاق المستقبلٌة. تربٌة الجٌل الصاعد على حب العمل و الت -

 التمسك بروح الحضارة العربٌة و اإلسالمٌة و بروح التضامن الوطنً.  -

العمل على اكتساب النشء الكٌفٌة التً ٌدافع بها عن المكتسبات الوطنٌة و ما حققته  -

 الثورة )التعلٌم الثانوي(. 

 التجنٌد الدائم للمشاركة فً المهام للبناء االجتماعً و االقتصادي و الثقافً للوطن.  -

التشجٌع على تحصٌل المعارؾ العلمٌة و التقنٌة الالزمة للرقً الثقافً و التحرر  -

 االقتصادي واالجتماعً للوطن. 

مشاركة المدرسة فً رفع المستوى الثقافً إلى كل السكان حٌث هً المإسسة  -

 تماعٌة لنشر القٌم الخلقٌة و الدٌنٌة و المعارؾ العلمٌة و التقنٌة. االج
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 سنوات كاملة.  9ضمان التعلٌم المتواصل لمدة  -

تربٌة بدنٌة أساسٌة و ممارسة منتظمة ألحد النشاطات الرٌاضٌة و تشجٌع التالمٌذ  -

 على المشاركة فً مختلؾ المسابقات التً تنظم فً إطار الرٌاضات المدرسٌة. 

 انفتاح المدرسة على البٌئة و اتصالها المباشر للحٌاة.  -

بعث حٌاة اجتماعٌة بالمإسسة مع االهتمام و التكفل بالطفل من الناحٌة االجتماعٌة و  -

 اشتراك األسرة فً عمل المإسسة التربوي. 

"و مما سبق نخلص إلى أنه فً ظل نظام المدرسة األساسٌة أصبحت اللؽة العربٌة هً      

لؽة التعلٌم فً جمٌع المراحل و جمٌع المواد و تمت جزأرة العملٌة التربوٌة باعتماد 

مإطرٌن جزائرٌٌن و بمحتوى تعلٌمً و تربوي جزائري باإلضافة إلى توحٌد المناهج و 

حت المنظومة التربوٌة عربٌة اللسان جزائرٌة اإلطار و المنهج و البرامج التعلٌمٌة لهذا أصب

المحتوى، إسالمٌة و وطنٌة اإلنتماء و الهدؾ و هذا ما ٌإدي إلى الحكم على المدرسة 

األساسٌة بؤنها أداة تحرٌرٌة و تنمٌة فً ٌد الشعب الجزائري و ٌجب الحفاظ علٌها و 

ألن ذلك سٌإدي إلى تعطٌلها عن لعب دورها صٌانتها و عدم االختالؾ و االنقسام حولها 

 فً االنتقال إلى مجتمع المعرفة. 

 (: 2002-1990مرحلة ) -6

"عرفت هذه المرحلة عدة محاوالت للتحسٌن مست مختلؾ أطوار التعلٌم بؤشكال      

متفاوتة و لقد توصل التفكٌر إلى ضرورة إدخال تعدٌالت على البرامج التً تبٌن أنها 

و ؼٌر منسجمة مع بعض الجوانب الناجمة عن التحوٌالت السٌاسٌة و  طموحة و مكثفة

االجتماعٌة التً عرفتها البالد، و من هنا جاءت عملٌة تحقٌق محتوٌات البرامج و التً 

 و قد أدت إلى إعادة كتابة برامج التعلٌم األساسً.  1993/1994تمت طٌلة السنة الدراسٌة 

إن أهم إجراء فً هذه المرحلة هو إدراج اإلنجلٌزٌة فً الطور الثانً من التعلٌم      

األساسً )كلؽة أجنبٌة أولى( و محاولة تجسٌد المدرسة األساسٌة المندمجة فً المجال 

البٌداؼوجً و التنظٌمً و اإلداري و المالً تنفٌذ للمبادئ المنظمة للمدرسة األساسٌة )راجع 

م التنفٌذٌة لها( و هكذا أصبحت هٌكلة التعلٌم األساسً تنقسم إلى طورٌن األمرٌة و المراسٌ
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السنة متكاملٌن : الطورٌن األولٌن )ابتدائً( إلى السنة السادسة أساسً، الطور الثالث : من 

 .السابعة إلى التاسعة أساسً

لتً و ٌبقى الطموح فً تحقٌق مدرسة أساسٌة مندمجة قائما و هو أحد االنشؽاالت ا     

تعنى بها المصالح المعنٌة إلى ٌومنا هذا، تتوج مرحلة التعلٌم األساسً بشهادة التعلٌم 

 ("B.E.Fاألساسً )

 23" إن أهم ما ٌمٌز هذه المرحلة هو التحوالت المرافقة لها فً الجزائر بعد دستور      

ع السٌاسً و إقرار التعددٌة الحزبٌة و السماح بإنشاء الجمعٌات ذات الطاب 1989فٌفري 

بمعنى االنتقال من األحادٌة إلى التعددٌة، هذا من الجانب السٌاسً أما الجانب االقتصادي 

فلم ٌكن بمنؤى عن التحوالت حٌث رافق ذلك مصطلحات و مفاهٌم اقتصاد السوق و 

االقتصاد الحر كل هذه التحوالت كان البد أن تنعكس على المنظومة التربوٌة حتى تتالءم 

و مفاهٌمها المتداولة، مع الواقع االجتماعً و السٌاسً و االقتصادي و قد مصطلحاتها 

ٌكون السبب فً عدم الوصول إلى الهدؾ المنشود و هو تحقٌق المدرسة المندمجة رؼم 

الجهود المبذولة، هً اآلثار السلبٌة لألزمة االقتصادٌة التً رافقت هذه المرحلة و تدنً 

 ثر على الموارد المالٌة المرصودة لهذا الؽرض ". أسعار البترول بشكل كبٌر مما أ

كما أشار عبد القادر فضٌل فً كتابه" المدرسة فً الجزائر "إلى أسباب أخرى نذكر      

منها قوله :إن الذي ٌستعرض األحداث التً عرفتها المدرسة فً بالدنا، و األوضاع الشاذة 

ت التشبث بالمدرسة الفرنسٌة التً كانت تفرض علٌها من حٌن آلخر ٌتبٌن أن محاوال

الموروثة لم تتوقؾ، و هذا ما جعل السٌر المدرسً ٌتعرض لبعض الهزات التً تثٌر 

الحٌرة فً نفوس المواطنٌن، و أبرز مثال ٌإكد على ذلك تعاملنا المٌسر مع المإسسات 

ي كوري( التربوٌة التً كانت تابعة للدٌوان الثقافً الفرنسً )دٌكارت، باستور، بٌار و مار

بموجب قرار رئاسً و ألحقت بالنظام الوطنً.  1988و التً كانت استرجعت فً سنة 

ذلك التعامل الشاذ الذي ٌسًء إلى نظام التعلٌم و الذي فرض تعاٌش نظامٌن مختلفٌن تحت 

سقؾ سٌاسً واحد، و إدارة تربوٌة واحدة لنظام أجنبً موجه لتعلٌم النخبة من الشباب 
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نمط حٌاتها فً بقٌة أنحاء الوطن، إلى جانب نظام وطنً مختلؾ كل  تتمٌز بتفكٌرها و

 االختالؾ عن النظام األجنبً".

إن تحلٌل المسار الذي تكونت فٌه المنظومة التربوٌة ٌعطٌنا صورة تشخٌصٌة للوضعٌة      

الصعبة التً أصبحت تعٌش فٌها رؼم النتائج الكمٌة الهائلة التً حققتها من خالل عشرات 

الؾ من المإسسات التربوٌة، و المالٌٌن من المتمدرسٌن و حاملً الشهادات العلٌا و اآل

 مئات اآلالؾ من األساتذة و المعلمٌن و الموظفٌن. 

و هنا نعرض عدد المإسسات التربوٌة التً تم إنجازها خالل هذه الفترة لضمان      

 الجدول اآلتً :تمدرس كل الجزائرٌٌن مثلما تقتضٌه دٌمقراطٌة التعلٌم فً 

 (1992-1962(: ٌوضح المؤسسات التً تم إنجازها )08الجدول )

 1992سنة  1962سنة  المؤسسات التعلٌمٌة 

 15700 4065 مدارس ابتدائٌة 

 2248 367 متوسطات

  034 ثانوٌات

 137 005 متقنات

 18087 4480 عدد المإسسات التعلٌمٌة 

 

إن الجدول ٌبٌن تطور طاقة استقبال المنظومة التربوٌة، المتمثلة فً عدد المإسسات      

المنجزة و هو ما حقق دٌمقراطٌة التعلٌم بدرجة كبٌرة، كما بٌن عدد المتاقن قلٌل جدا 

مقارنة مع المإسسات التربوٌة األخرى، و هو ما جعل تحقٌق هدؾ التوجٌه العلمً و 

 التكنولوجً ضعٌفا. 

ا فٌما ٌتعلق بتحقٌق هدؾ الجزأرة فقد تم بنسبة عالٌة وصلت فً الطور االبتدائً أم       

 %.86.6% ، و فً الثانوي 99.25
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إال أنها شهدت أشكال القصور الفادح و االختالالت الخطٌرة فصارت عرضة "     

ٌح، لالكراهات األٌدٌولوجٌة و االنزالقات السٌاسٌة التً جعلتها تنصرؾ عن طرٌقها الصح

 كل ذلك جعل المجتمع منشؽال بحل مشكالتها. 

المنكوبة و تنتج الحطٌست أي نظومة التربوٌة كما تم وصفها ب )إن مشكلة الم     

البطالٌن، تفرخ اإلرهاب، تنتج الرداءة( و الظروؾ الزمنٌة و السٌاسٌة التً تم تحدٌدها فٌها 

و بداٌة األزمة األمنٌة و السٌاسٌة  1992ثم توقٌفه سنة  1989)بداٌة التحول الدٌمقراطً 

مع فراغ مإسساتً و ؼٌاب السلطة الشرعٌة و المشروعٌة و إحالل سلطة فعلٌة منذ 

 (1992جانفً

إن هذه الجوانب السلبٌة و النقائص الكثٌرة جعلت المدرسة تعٌش أزمات ممٌتة مما     

قرر رئٌس  ٌتطلب وضع حلول و بدائل لها ألجل حل مشاكل المنظومة التربوٌة،

الجمهورٌة تكوٌن اللجنة الوطنٌة الصالحها، حٌث تم تؤسٌس اللجنة الوطنٌة إلصالح 

و حدد مهمتها فً دراسة و تقٌٌم و  2000ماي  13المنظومة التربوٌة التً تم نصبها ٌوم 

 تشخٌص وضع المنظومة التربوٌة لتشخٌصها و تحدٌد المشاكل التً تواجهها. 

 هذا( : إلى ٌومنا -2003مرحلة ) -7

" لقد تجلت الطفرة العمالقة التً تحققت خالل العقود الثالثة األخٌرة فٌما ٌتعلق بتجسٌد      

واحد من أبرز المطالب األساسٌة للثورة الجزائرٌة، إنه حق التربٌة المكفول لتجمٌع أبناء و 

ة. و فضال بنات وطننا فً االلتحاق بالتعلٌم بكل دٌمقراطٌة و بالمجان بل و بصورة إلزامٌ

عن تكرٌس الطابع الدٌمقراطً للتعلٌم انصبت الجهود أٌضا على جزأرة مضامٌنه و وسائله 

و ال سٌما ما ٌتعلق بتعمٌم اللؽة الوطنٌة و جزأرةالتاطٌر فً جمٌع مستوٌات التعلٌم و رفع 

قدرات أجهزة التكوٌن الوطنٌة، ؼٌر أن منظومتنا التربوٌة عانت مخاطر واجهتها من 

ئص و االختالل بسبب تعرٌضها إلى حد بعٌد، للضؽوط األٌدٌولوجٌة و االنحرافات النقا

السٌاسٌة التً صرفتها عن بلوغ ؼاٌتها و لذلك بادر السٌد عبد العزٌز بوتفلٌقة إثر انتخابه 

رئٌسا للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، إلى تنصٌب اللجنة الوطنٌة إلصالح 

، فبمناسبة تنصٌبها ألقى الرئٌس كلمة بقصر األمم 2000فً ماي المنظومة التربوٌة 
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ٌشٌد فٌها بؤهمٌة اإلصالح و ٌشرح الوضع الذي آلت إلٌه  2000ماي  13الجزائر، ٌوم 

 منظومتنا. 

 أبعاد المنظومة التربوٌة : - أ

" حٌث تم التؤكٌد على الطابع الوطنً و الدٌمقراطً و العلمً المتفتح على العصرنة و      

 العالم للمنظومة التربوٌة و على ادماجها فً التوجٌهات العالمٌة فً مجال التربٌة.

 

  

 البعد الوطنً : -1

ٌرمً هذا البعد إلى تقدٌم تربٌة واحدة للجمٌع، و ذلك عن طرٌق مختلؾ المإسسات      

مشتركة المكلفة بالعملٌة التربوٌة، و ٌعنً تقدٌم برنامجا اجبارٌا واحدا ٌحتوي على قاعدة 

من القٌم و المواقؾ و الكفاءات، و االرتباط باالرث التارٌخً و الجؽرافً و الدٌنً و 

 الثقافً و الدفاع عنها و ذلك ب:

دعم الوحدة و الهوٌة و الثقافة الوطنٌة بالتفاعل بٌن المركبات الثالث : العروبة  -

 واإلسالم و األمازٌؽٌة 

 و التكنولوجٌة و األدبٌة و الفنٌة.  تطوٌر اللؽة العربٌة فً أبعادها العلمٌة -

إبراز قٌم الدٌن اإلسالمً من تسامح و استقامة و نزاهة و حب العمل و القراءة  -

 الواعٌة للنصوص األساسٌة و االطالع الجٌد على التارٌخ اإلسالمً. 

 ترقٌة اللؽة األمازٌؽٌة و التكفل باالختالؾ و التنوع الجهوي.  -

التركٌز على األحداث التارٌخٌة الحضارٌة إضافة إلى إبراز مقاومة األمة للؽزاة  -

 عبر التارٌخ. 

التعرؾ على البالد من حٌث المكان والزمان و اإلمكانات االقتصادٌة و الموارد و  -

 البٌئة و كذا مكانة البالد فً العالم. 

 البعد الدٌمقراطً : -2
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ٌدة للبالد الرامٌة إلى بناء نظام دٌمقراطً و ٌتجلى هذا البعد فً التوجٌهات الجد

ٌعمل على نشر الثقافة الدٌمقراطٌة قٌما و سلوكا و ٌتعٌن على النظام التربوي أن 

 ٌتكفل فً مناهجه بالنهوض بهذا البعد من خالل :

  ترقٌة الروح الدٌمقراطٌة 

 الحق فً التربٌة و معانٌها 

  ًتساوي الفرص و الخطوط بدون تفرقة ال فً الجنس و ال فً الجهة و ال ف

 الطبقة االجتماعٌة. 

  .تكٌٌؾ التعلٌم الؼلبٌة المتعلمٌن و اختالفهم و تنوعهم 

  ًضمان حد أدنى من المستوى الثقافً للعٌش فً انسجام مع اآلخرٌن ف

 الوطن و فً العالم. 

  تحضٌر المواطن للحٌاة االجتماعٌة و الشخصٌة التً تإهله لالختٌارات

 الشخصٌة و تحمل مسإولٌتها ) مهنٌة، ثقافٌة( 

 البعد العصري : -3

ٌإكد هذا البعد مكانة االختٌار العلمً و التكنولوجً كؤحد األسس التً تقوم علٌها      

و االستفادة القصوى من الثورة المدرسة الجزائرٌة مما ٌتطلب تحدٌث المناهج و عصرنتها 

العلمٌة فً مختلؾ المجاالت و خاصة الوسائل و طرائق العمل و مساعً التسٌٌر و ٌمكن 

 ضبط هذه التوجٌهات العصرٌة من خالل :

ضمان لكل مواطن ثقافة علمٌة و تكنولوجٌة تمكنه من االندماج فً العالم الجدٌد و  -

 وجٌات اإلعالم اآللً و االتصال. تساعده على توظٌؾ مذكراته و خاصة تكنول

 التفتح على العالم لالطالع على مشاكله و المساهمة فً حلها.  -

تكوٌن الفكر الناقد الذي ٌسمح باختٌار االستعماالت اإلٌجابٌة للعلوم و منتجات  -

 التكنولوجٌا الحدٌثة. 

ضمان التواصل مع الحضارة و الثقافات األخرى عن طرٌق تعلم اللؽات األجنبٌة  -

 خصوصا. 
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 محاور إصالح المنظومة التربوٌة : - ب

 تتمثل فً ثالثة محاور كبرى ٌمكن اجمالها فٌما ٌلً :     

 إصالح مجال البٌداغوجٌا: -1

 إصالح البرامج التعلٌمٌة.  -

 إعداد جٌل جٌد من الكتب المدرسٌة.  -

استعمال الترمٌز الدولً فً العلوم الدقٌقة و التجرٌبٌة و إدخال المصطلحات العلمٌة  -

 بلؽة مزدوجة ابتداء من مرحلة التعلٌم المتوسط. 

إعادة تؤهٌل التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة و تكرٌس طابعها اإللزامً على جمٌع  -

 التالمٌذ. 

 تعزٌز تدرٌس اللؽة العربٌة.  -

 ترقٌة و تطوٌر تدرٌس األمازٌؽٌة.  -

 إدخال تدرٌس اللؽة الفرنسٌة فً السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدائً.  -

 إعداد و تنفٌذ استراتٌجٌة نحو األمٌة فً صفوؾ الكبار.  -

 تعمٌم استعمال التكنولوجٌات.  -

إرسال منظومة متجددة للتكوٌن و تحسٌن مستوى التاطٌر البٌداغوجً و  -2

 اإلداري :

تكوٌن معلمً مرحلة التعلٌم االبتدائً فً مدة ثالث سنوات بعد شهادة البكالورٌا و  -

 ذلك على مستوى معاهد تكوٌن و تحسٌن مستوى المعلمٌن. 

تكوٌن أساتذة مرحلتً المتوسط و الثانوي العام على مستوى المدارس العلٌا ألساتذة  -

 التعلٌم التقنً. 

 إعادة بعث مسابقة التبرٌز.  -

 خطط وطنً لتحسٌن و ترقٌة مستوى التاطٌر. إعداد م -

 إعادة تؤهٌل األسالك التعلٌمٌة.  -

 إعادة التنظٌم الشامل للمنظومة التربوٌة : -3
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 سنوات.  5التعمٌم التدرٌجً للتربٌة ما قبل المدرسة لفئة األطفال البالؽٌن  -

 سنوات.  5سنوات إلى  6تخفٌض مدة التعلٌم فً المرحلة االبتدائٌة من  -

 سنوات.  4إلى  3تمدٌد مدة التعلٌم فً المرحلة المتوسطة من  -

 إعادة تنظٌم مرحلة التعلٌم ما بعد اإللزامً فً ثالثة فروع كما ٌلً : -

  .ًالتعلٌم الثانوي العام و التكنولوج 

  .التعلٌم التقنً والمهنً و التكوٌن 

  .ًالتعلٌم العال 

 بعة للقطاع الخاص. إضفاء الطابع القانونً على مدارس التعلٌم التا -

 نظام التعلٌم االبتدائً فً هذه المرحلة : - ج

 " تتكون منظومة التربٌة الوطنٌة من المستوٌات التعلٌمٌة اآلتٌة و ذلك حسب :     

  تتكون منظومة التربٌة الوطنٌة من المستوٌات التعلٌمٌة التالٌة :: 27المادة 

 التربٌة التحضٌرٌة.  -

 التعلٌم األساسً الذي ٌشمل التعلٌم االبتدائً و التعلٌم المتوسط.  -

 التعلٌم الثانوي العام التكنولوجً.  -

  ( سنوات و تشتمل على التعلٌم االبتدائً و 9مدة التعلٌم األساسً تسع ): 46المادة

 التعلٌم المتوسط.

  المدارس ( سنوات فً 5ٌمنح التعلٌم االبتدائً الذي ٌستؽرق خمس ): 47المادة

االبتدائٌة ٌمكن أن ٌمنح التعلٌم االبتدائً فً المإسسات الخاصة للتربٌة والتعلٌم 

 أعاله. 18المنشؤة طبقا للمادة 

  ( سنوات كاملة ؼٌر أنه ٌمكن 6سن الدخول إلى المدرسة االبتدائٌة هو ): 48المادة

المكلؾ بالتربٌة منح رخص استثنائٌة لاللتحاق بالمدرسة وفق شروط ٌحددها الوزٌر 

 الوطنٌة.

  تتوج نهاٌة التمدرس فً التعلٌم االبتدائً بامتحان نهائً ٌحول الحق فً : 49المادة

 الحصول على شهادة نجاح. 
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 ٌحدد الوزٌر المكلؾ بالتربٌة الوطنٌة إجراءات القبول فً السنة األولى متوسط 

 أطوار التعلٌم االبتدائً : - د

دائً منظمة فً ثالثة أطوار منسجمة تراعً متطلبات العمل " إن مرحلة التعلٌم االبت     

 البٌداؼوجً و مبادئ نحو التلمٌذ فً هذه المرحلة من العمر و هً:

 الطور األول : -1

طور االٌقاظ و التعلٌمات األولٌة و ٌشمل السنتٌن األولى و الثانٌة فً هذا الطور ٌشحن      

المعرفة كما ٌجب أن ٌمكن من البناء التدرٌجً التلمٌذ و ٌكتسب الرؼبة فً التعلٌم و 

 لتعلٌماته األولٌة عن طرٌق :

اكتساب مهارات اللؽة العربٌة المتواجدة فً قلب التعلمات )التعبٌر الشفهً / القراءة  -

/الكتابة( و تشكل كفاءة عرضٌة أساسٌة تبنى تدرٌجٌا من خالل مختلؾ األنشطة و 

 المواد. 

 للمكان و الزمان. بناء المفاهٌم األساسٌة  -

اكتساب المنهجٌات و الطرائق كفاءات عرضٌة إضافة إلى المعارؾ الخاصة بكل  -

المواد مثل حل مشكالت التعداد، معرفة األشكال و العالقات الفضائٌة و اكتشاؾ 

 عالم الحٌوان و النبات و األشٌاء التقنٌة البسٌطة... إلخ.

 الطور الثانً : -2

طور تعمٌق التعلٌمات األساسٌة : و ٌشمل السنتٌن الثالثة و الرابعة إن تعمٌق التحكم      

فً اللؽة العربٌة عن طرٌق التعبٌر الشفهً و فهم المنطوق و المكتوب و الكتابة ٌشكل قطبا 

أساسٌا لتعلٌمات المرحلة كما ٌعنً هذا التعمق أٌضا مجاالت المواد األخرى كالرٌاضٌات و 

 لعلمٌة و التكنولوجٌة و التربٌة اإلسالمٌة و المدنٌة و مبادئ اللؽة األجنبٌة. التربٌة ا

 الطور الثالث : -3
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طور التحكم فً اللؽات األساسٌة : و ٌخص السنة الخامسة ابتدائً، إن تعزٌز التعلٌمات      

لمعارؾ األساسٌة، خاصة التحكم فً القراءة والكتابة و التعبٌر الشفهً باللؽة العربٌة و فً ا

المندرجة فً مجاالت المواد األخرى ) الرٌاضٌات، التربٌة العلمٌة و التكنولوجٌة و التربٌة 

اإلسالمٌة و المدنٌة و اللؽة األجنبٌة األولى...( تشكل الهدؾ الرئٌسً للمرحلة و الذي ٌمكن 

هاٌة بواسطة كفاءات ختامٌة واضحة من إجراء تقوٌم ختامً للتعلٌم االبتدائً ) امتحان ن

المرحلة( لذا من الضروري أن ٌبلػ المتعلم فً نهاٌة المرحلة درجة من التحكم فً اللؽات 

األساسٌة الثالث ) اللؽة العربٌة، الرٌاضٌات، اللؽة الفرنسٌة( تبعده نهائٌا عن األمٌة، و 

 تعدد لمتابعة مساره الدراسً فً مرحلة التعلٌم المتوسط بنجاح".

ن تؽٌٌر و إصالحات فً هذه المرحلة نجدها قد مست المناهج إضافة إلى ما سبق م     

الدراسٌة حٌث تبنت المنظومة التربوٌة مقاربة جدٌدة إلعداد البرامج الدراسٌة، تدعى هذه 

المقاربة بالكفاءات و هً متفرعة عن المنهج البنائً و تعتمد على منطق التعلم المتمركز 

 لٌة. حول التلمٌذ و أفعاله أمام وضعٌات إشكا

" و فً هذه المقاربة ٌحمل التلمٌذ على مبادرة بالفعل بدل الركون إلى التلقً ) البحث      

عن المعلومات، التنظٌم و الترتٌب، تحلٌل الوضعٌات، بناء الفرضٌات، تقٌٌم فعالٌة 

الحلول...( و ذلك حسب وضعٌات إشكالٌة منتقاة باعتبار أنها تمثل وضعٌات حقٌقٌة قد 

لتلمٌذ فً حٌاته الٌومٌة ) فً المدرسة و المجتمع( بوتٌرة متكررة إلى حد ما و أن ٌصادفها ا

اختٌار هذه المقاربة البنائٌة، تضع التلمٌذ فً صمٌم سٌرورة التعلٌم، التعلم و جعله شرٌكا 

فً بناء معرفته، ال ٌخلو من تؤثٌر مباشرة على منهجٌة إعداد البرامج الدراسٌة و على نمط 

 التعلٌمٌة الدٌدكتٌكٌة و أسلوب التقٌٌم و وظٌفته " المقاربات

 خالصة الفصل :

مهما ٌكن فالحرص على إحداث التؽٌٌر فً جانب من جوانب النظام المدرسً، لهدؾ 

توحٌد الفعل التربوي، و االرتقاء بالنظام التعلٌمً لكن تبقى جهود اإلصالح و التطوٌر التً 

النهضة العلمٌة و الفكرٌة لن ٌكون لها األثر القوي ما لم تعلق علٌها األمة آمالها فً تحقٌق 

 الدقٌقة.  تعالج اإلشكال المطروح بالعمق المطلوب و المنهجٌة العلمٌة



 الفصل الثالث 

دور التخطيط في بناء المضامين التعليمية )اللغة العربية( في الطور االبتدائي السنة 

 الثانية أنموذجا دراسة تطبيقية 

 تمهيد 

I. الطريقة و األدوات: 

 الدراسة االستطالعية  -1

 المنهج  -2

 عينة البحث  -3

 وصف كتاب اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي  -4

II.  عرض و مناقشة وتحليل نتائج االستبيان 

 تحليل استبيانات التالميذ  -1

 تحليل استبيانات المعلمين  -2
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 تمهٌد 

النظري، تناولت فٌه جملة من القضاٌا التً تمس الواقع بعد االنتهاء من عرض الجانب      

أن أقدم تصورا آخرا مكمال للشق األول و التربوي الجزائري، كان لزاما علً اللغوي 

الذي ٌقوم على آلٌات و إجراءات مٌدانٌة تسهم للبحث و محققا له، و ٌمثله الجانب المٌدانً 

تفسر إشكالٌة البحث المطروحة، و تطبٌق األدوات البحث عن دعائم مثبتة فً الواقع فً 

المعتمدة فً هذا الجانب المٌدانً نجد ما لموضوع هذا البحث، و من بٌن اآللٌات المناسبة 

 :ٌلً 

I. :الطرٌقة واألدوات 

 الدراسة االستطالعٌة: -1

أنها تهدف إلى من أهم الخطوات األساسٌة للبحث حٌث الدراسة االستطالعٌة تعتبر      

المٌدان، و كشف الصعوبات و االنتباه إلى النقائص التدرٌب األولً من أجل االطالع على 

 و األخطاء التً سنتفاداها فً الدراسة 

الظاهرة، التً ٌرٌد الباحث دراستها بغرض دانٌة للتعرف على هاته الدراسة المٌ و“ -

".الدقٌق لدراسة المطلوب بالفعلتوفٌر الفهم 
1
أهم الدراسات االستطالعٌة و من  

 نذكر ما ٌلً :

 من كل الجوانب. اإلحاطة و اإللمام بالمشكلة المراد دراستها  -

 الذي سٌتم فٌه إجراء الدراسة. تسمح لنا بالتعرف على المٌدان  -

لجمع المعلومات التً تهم مقابالت شخصٌة مٌدانٌة مع أفراد العٌنة تمكننا من إجراء  -

 الدراسة. 

 التدرب على خطوات البحث المٌدانٌة.  -

و استٌعابهم لها و على مدى استجابة أفراد العٌنة لما جاء فً االستبٌان التعرف  -

المستخدمة الصٌغة النهائٌة ألداء البحث و منها تؤخذ التأكد من وضوح التعلٌمات 

 فً الدراسة األساسٌة. 

 المنهج : -2

فً قوامٌس اللغة و اصطالحا هو وسٌلة " إن كلمة منهج تعنً الطرٌقة أو المسلك      

لعدة عملٌات ذهنٌة أو حسٌة إلى غاٌة معٌنة... المنهج العلمً خطة منظمة محددة توصل 

ف حقٌقة أو البرهنة علٌها".كشبغٌة الوصول إلى 
2
  

ألنه ٌدرس الظاهرة كما هً فالشق النظري للبحث اعتمدت فٌه على المنهج الوصفً      

 العٌنة الممثلة للمجتمع،و توضٌح خصائصها اعتمادا على اختٌار فً الواقع فٌقوم بوصفها 

                                                           
1
، 0222عبد الفتاح محمد دوٌدار، منهاج البحث فً علم النفس، دار المعرفة الجامعٌة، مصر، )د.ط(،  

 .022ص 
2
 .00، ص 0202/0200نسٌمة نانً، إشراف صالح بلعٌد، جامعة مولود معمري تٌزي وزو،   
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فً مجتمع الحقٌقٌة و التدقٌق و التفصٌل لظاهرة موجودة فعال كما ٌسمح بجمع المعلومات 

 معٌن. 

ٌتناسب مع طبٌعة هذا الجزء، المٌدانً، فٌزٌد علٌه باالحصاء و التحلٌل الذي ا الشق أم       

 إذ ٌعرف كما ٌأتً :فالمنهج اإلحصائً 

الذي ٌدرس الطرٌقة العلمٌة "ٌعرف اإلحصاء على أنه ذلك العلم االحصائً: المنهج  -

، و كذلك عرض البٌانات و المعطٌات فً الجمع و التنظٌمو المنهجٌة المستعملة 

على الوصف المٌدان، و بما أن الباحث ال ٌختصر فً أغلب األحٌان المنتقاة عن 

الذي ٌوفر للباحث تقنٌات تجعله قادرا على تحلٌل فقط، فإن اإلحصاء هو ذلك 

مدلولها، و كذلك بهدف اإلجابة عن مختلف إلٌها، و الغرض فً  النتائج، المتوصل

حث".مطروحة، و اختبار مختلف فروض البالالتساؤالت 
1 

من كال و التالمٌذ  عنها من طرف المعلمٌنحٌث قمت بجمع األسئلة بعد اإلجابة      

ٌحوي ثالث خانات هً لكل منهما على حدا و جعلها فً جدول نصً االستبٌان الموجه 

التكرار، النسبة المئوٌة، فجمعت اإلجابات و حولتها إلى تكرارات و التً نوع اإلجابة، 

 :بدورها ترجمت إلى نسب مئوٌة باتباع القاعدة الثالثٌة اآلتٌة 

 %022الكلً لإلجابة العدد 

 عدد التكرارات س

و منه فإن س  
      عدد التكرارات

العدد الكلي
  

 النسبة المئوٌة ل: سفٌعطٌنا 

ثم حتى نكمل جمٌع األسئلة بتحوٌلها إلى نسب مئوٌة استمرٌت على هذه الطرٌقة  و

 بٌانٌة. بٌانً، منحنى أو دوائر، أو أعمدة نترجمها إلى تمثٌل 

 عٌنة البحث : -3

لٌحصل بها مجتمع البحث التً ٌختارها الباحث " تشٌر إلى تلك المجموعة من أفراد      

الباحث مجتمع الدراسة ككل إذا كان هذا احتكاكا مباشر أثناء تنفٌذه لبحثه، فقد ٌدرس 

بالدراسة، و قدراته، و ٌستطٌع فعال أن ٌغطٌه كله المجتمع ٌقع فً حدود إمكانٌات الباحث 

أن ٌكون حجم مجتمع الدراسة أكبر من أن تستوعبه و لكن قد ٌحدث )و هذا الناتج دائما( 

المجتمع، و طاقة و إمكانات الباحث و هنا ٌلجأ الباحث إلى اختٌار مجموعة من أفراد هذا 

                                                           
1
األساسٌات التربوٌة لتنشٌط المحٌط )أعمال الندوة الوطنٌة للمندوبٌن ’ إلطارات الشبابالرابطة الوطنٌة   

 .55، ص 0، ط 0المحلٌٌن الشباب( سلسلة عالم الشباب، رقم 
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على دراسته. ثم ٌعمم فً النهاٌة النتائج و التوصٌات التً توصل إلٌها ٌجري علٌها بحثه أو 

أفراد المجتمع الذي ٌدرسه".
1 

 ثالثة مجاالت على النحو اآلتً :تتمثل مجاالت الدراسة فً 

ابتدائٌة سطال الجٌاللً" البنٌن" و صالح أجرٌت الدراسة فً المكانً :  المجال - أ

دائرة ماسرى القادر" المنظر الجمٌل " و ذلك فً محمد" البنات"، و بن قناب عبد 

 لوالٌة مستغانم. 

 01م فً 0204 – 0203أجرٌت الدراسة خالل الموسم الدراسً : المجال الزمانً - ب

 أفرٌل  02إلى غاٌة أفرٌل 

 المجال البشري :  - ج

ٌتكون مجتمع الدراسة من تالمٌذ السنة الثانٌة ابتدائً و بلغ : تحدٌد مجتمع الدراسة  -

و صالح محمد "المنظر الجمٌل" أفرادها : كل من مدرسة بن قناب عبد القادر عدد 

)تلمٌذ و  22"البنٌن" تلمٌذة(، أما مدرسة سطال الجٌاللً )تلمٌذ و  02"البنات" 

 م. 0204 -0203خالل الموسم الدراسً تلمٌذة( 

الكل، و هذا الجزء على أنها اختٌار جزء من تعرف العٌنة عٌنة الدراسة : تحدٌد  -

النتائج نسبة معٌنة من أفراد المجتمع األصلً ثم تعمٌم ٌكون تشكٌال للكل أي هً 

 على المجتمع كله. 

و ٌستخدمها الباحث فً جمٌع المعطٌات هً تلك االدوات التً أدوات البحث :  -

المحددة مسبقا البٌانات و المعلومات و ذلك لمساعدته على الوصول إلى الفرضٌات 

المالحظة، سابقا، استدعت منا أن نعتمد على أداة لإلجابة على التساؤالت المطروحة 

لفكرة من أجل معرفة الطرٌقة التً ٌستخدمها المعلم فً توصٌل او التً استخدمناها 

 للمتعلمٌن. 

 اللغة للسنة الثانٌة ابتدائً :وصف كتاب  -4

تحقٌق هو كتاب شامل لجمٌع النشاطات و هو ٌسعى إلى السنة الثانٌة إن كتاب      

من إرساء الكفاءات القطٌعة، و بذلك ٌمكن التلمٌذ االنسجام فٌما بٌنها لتفادي مظاهر 

و كل مقطع ٌتضمن مجموعة من إلى ثمانٌة مقاطع تعلمٌة، األساسٌة و ٌتوزع الكتاب 

محور الذي بدوره ٌنقسم إلى نصوص عربٌة، و كل مقطع ٌحتوي على النصوص فً اللغة ال

و صفحة لتوظٌف اللغة، و تغطً المقاطع الذي ٌمتد إلى صفحتٌن صفحة للقراءة مقروءة 

 و مفٌدا. منهجٌا التعلٌمٌة أسبوعا ٌسمح باستغالل النص استغالال 

تحبب المتعلم إن كتاب اللغة العربٌة للسنة الثانٌة ابتدائً ٌتمٌز بألوان جذابة و رائعة      

اعتمد فٌها على المقاربة النصٌة، فالمقاربة صفحة  030إلى قراءته و ٌتكون الكتاب من 

                                                           
1
إنجلٌزي عربً،  -حسن شحاتة، زٌنب النجار، معجم المصطلحات التربوٌة و النفسٌة ، عربً إنجلٌزي  

 .002، ص 0220، أكتوبر 0القاهرة، ط الدار المصرٌة اللبنانٌة، 
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على سبٌل المثال درس "الٌوم نعود إلى النصٌة تخدم المتعلم بالدرجة األولى و نأخذ 

 المدرسة" 

انتباه المتعلم )ألن الطفل فً هذا السن تجذب ٌحتوي الكتاب على صور و مشاهد      

هذا الكتاب تربوٌة، األلوان( و األناشٌد، و المحفوظات فً الصغٌر ٌحب الرسومات و 

و العائلة و الطبٌعة الوطن  للمستقبل، و تحبب فٌه حبٌصبح رجال تعلم الطفل كٌف تعلٌمٌة 

 و احترام الغٌر... إلخ. 

I. ومناقشة وتحلٌل نتائج االستبٌان عرض: 

 :تحلٌل اسبٌانات التالمٌذ  -1

 :البٌانات العامة  - أ

 "البنٌن" نسبة التالمٌذ من حٌث الجنس لمدرسة سطال الجٌاللً (: ٌمثل 20الجدول )

 

 النسبة المئوٌة  التكرار  الجنس 
 

 % 22 02 إناث 

 %22 02 ذكور

 % 022 22 المجموع 

 

 

 

 

ٌمثل نسبة التالمٌذ من حٌث الجنس لمدرسة سطال الجٌاللً ( 01)الشكل
 "البنٌن"

 ذكور إناث
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عبد القادر "المنظر من حٌث الجنس لمدرسة بن قناب ( ٌمثل نسبة التالمٌذ 20الجدول )

 الجمٌل" 

 النسبة المئوٌة التكرار الجنس

 %1032 02 إناث 

 %2232 02 ذكور 

 %022 02 المجموع 

 

 

 صالح محمد "البنات" لمدرسةٌمثل نسبة التالمٌذ من حٌث الجنس ( 33الجدول )

 النسبة المئوٌة التكرار الجنس

 %2032 05 إناث 
 %36.6 11 ذكور 

 %022 02 المجموع 

 

ٌمثل نسبة التالمٌذ من حٌث الجنس لمدرسة بن قناب عبد القادر ( 02)الشكل 
 "المنظر الجمٌل"

 ذكور إناث
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 :التحلٌل 

 :قد تساعد على فهم المعطٌات و تفسٌر النتائج ٌعتبر الجنس من أهم العٌنة التً      

اإلناث مرتفعة قلٌال حٌث قدرت ( نالحظ أن نسبة 20، 20، 20من خالل الجداول )     

( فً 02، 2، 22، 2، 22الذكور التً قدرت ب)( مقارنة بنسبة 20، 2، 10، 2، 22ب)

أكثر مشاركة فً القسم و ذلك لعدة ربما ٌرجع إلى أن اإلناث المدارس الثالثة و تفسٌر هذا 

أكثر من و الفهم لدٌهم الحٌوٌة، و ربما أٌضا نسبة االستٌعاب منها :النشاط، أسباب 

 . إلخ.الذكور..

 فً معالجتها :نسبة الصعوبات التً ٌعانً منها التلمٌذ و ٌرغب  - ب

 التلمٌذ و ٌرغب فً معالجتها ( ٌمثل نسبة الصعوبات التً ٌعانً منها 22)الجدول 

ترغب فً ما هً الصعوبات التً تعانً منها و
 عالجها

 النسبة المئوٌة رالتكرا

 %00 00 عسر فً الكتابة
 %02 03 فً اإلمالء صعوبة

 %22 00 صعوبة فً الفهم
 %022 12 المجموع

 

 "البنات"ٌمثل نسبة التالمٌذ من حٌث الجنس لمدرسة صالح محمد(  03)الشكل

 ذكور إناث
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 التحلٌل :

( ٌظهر لنا أن نسبة التالمٌذ الذٌن ٌجدون صعوبة فً 22من خالل الجدول )    

( فهم ٌرغبون دائما فً تحسٌن %00الكتابة و ٌرغبون فً معالجتها قدرت ب)

نسبة التالمٌذ الذٌن ٌجدون صعوبة فً اإلمالء و ٌرغبون فً معالجته خطهم، أما 

الحرف، و إلى معرفة كٌفٌة رسم و كتابة ذلك %( فهم ٌطمحون دائما 02قدرت ب )

و ٌرغبون فً معالجتها قدرت نسبة التالمٌذ الذٌن ٌجدون صعوبة فً الفهم 

و بذلك ال لتلمٌذ فً توصٌله الفكرة ل%( ذلك راجع إلى عدم قدرة المعلم 22)ـب

 ٌستطٌع فهمه أو استٌعابه.

 للتلمٌذ فً تقدٌم الدرسنسبة أسلوب المعلم  - ج

 للتلمٌذ نسبة أسلوب المعلم المحبب أثناء شرح الدرس ( ٌمثل 21الجدول )

 

 

 .ٌمثل نسبة الصعوبات التً ٌعانً منها التلمٌذ( 04)الشكل 

 عسر فً الكتابة

 صعوبة فً اإلمالء

 صعوبة فً الفهم

 النسبة المئوٌة التكرار هل تعجبك طرٌقة المعلم أثناء تقدٌم الدرس

 %42 20 نعم
 %02 23 ال

 %022 12 المجموع
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 التحلٌل:

نسبة التالمٌذ الذٌن ٌحبون طرٌقة المعلم ( ٌظهر لنا أن 21من خالل الجدول )     

للتعبٌر عن أفكارهم %( فهم ٌرونها مجال واسع 42ب)فقد قدرت فً تقدٌم الدرس 

 بحرٌة فهو ٌقوم باكتشاف أخطاء التالمٌذ و رغبتهم فً اتساع المعرفة. 
تقدٌم الدرس فقد قدرت ب نسبة التالمٌذ الذٌن ال ٌحبون طرٌقة المعلم فً أما 

قبل تقدٌمه للدرس و عدم و ذلك راجع إلى عدم التحضٌر الجٌد للمعلم  %(02)

 أثناء االنطالق فً الدرس لجلب اتجاه التالمٌذ. وضع خطة بٌداغوجٌة 

 

 

 :تحلٌل إستبٌان المعلمٌن  -2

 البٌانات العامة : - أ

 المعلمٌن من حٌث الخبرة و االقدمٌة:نسبة  -

 االقدمٌةالمعلمٌن من حٌث الخبرة و( ٌمثل نسبة 22)الجدول 

 النسبة المئوٌة التكرار سنوات الخبرة

 %02 20 سنوات 1أقل من 

 %32 23 سنوات 1أكثر من 
 %022 02 المجموع

 

 ٌمثل نسبة المعلم المحبب للتلمٌذ فً تقدٌم الدرس( 05)شكل

 نعم

 ال
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 :التحلٌل 

مرتفعة فقد شكلت المعلمٌن ذوي الخبرة و االقدمٌة نالحظ من الجدول أن نسبة      

كانت منخفضة فقد سنوات  1مدة عملهم أو خبرتهم أقل من %( و الذٌن 32نسبة )

 هذه المرحلة. و بالتالً كفاءة و خبرة المعلمٌن تلعب دورا هاما فً  %(02قدرت ب )

ى طرٌقة التعلٌمٌة أم علتمثل نسبة هذه اإلصالحات التً طرأت على المضامٌن  -

 التعلٌم 

 

 

نسبة هذه اإلصالحات التً طرأت على المضامٌن التعلٌمٌة أم على ٌمثل ( 23الجدول )

 طرٌقة التعلٌم

 

هل ترى هذه اإلصالحات طرأت على المضامٌن 
 التعلٌمٌة أم على طرٌقة التعلٌم

 النسبة المئوٌة التكرار

 %02 20 المضامٌن التعلٌمٌة
 %02 20 طرٌقة التعلٌم

 %32 23 معا هما
 %022 02 المجموع

 

 ٌمثل نسبة المعلمٌن من حٌث الخبرة واالقدمٌة( 06)الشكل 

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 5أكثر من 
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 التحلٌل :

اإلصالحات طرأت على المضامٌن التعلٌمٌة ( نالحظ أن 23من خالل الجدول )     

%(،أما اإلجابة عن كالهما 02قدرت ب )%( و على طرٌقة التعلٌم 02قدرت ب )

من فً ذاتها هً ثورة على النظام الموروث %(ألن اإلصالحات 32فكانت النسبة )

الجزائرٌة مضمونا و منهاجا و بلغة االحتالل الفرنسً الذي كان غرٌبا عن المنظومة 

و لتغٌٌر هذا الوضع، فبدأت بتعرٌب التعلٌم عنه )الفرنسٌة(، فجاءت اإلصالحات أجنبٌة 

مرحلة إضافة بعض المواد الدراسٌة حسب مضامٌنه تدرٌجٌا و تنظٌم أطوار التعلٌم و 

و تدعى المقاربة باألهداف  0220التعلٌم، و تبنوا طرٌقة للتعلٌم منذ االستقالل إلى غاٌة 

تدعى المقاربة بالكفاءات حٌث ٌكون فٌها  0220تم تغٌٌرها بتبنً مقاربة جدٌدة من سنة 

حل الوضعٌات و اإلشكالٌات و المتعلم عنصرا فاعال فً العملٌة التربوٌة و قادرا على 

لى ذلك استعمال الرموز الفرنسٌة فً الرٌاضٌات و كذا التربٌة التكنولوجٌة التً عزٌادة 

األجنبٌة، فً الطور األول من التعلٌم االبتدائً، و كذا التبكٌر فً تعلم اللغات تم إدراجها 

اجة لها و إنما ٌحتاجونها فً مراحل التعلٌم و مع العلم أنهم فً هذه المرحلة لٌسوا بح

 ذرعوا لهذا التبكٌر لتسهٌل تعلمها و التمكن منها.تالعالً، حٌث 

 ساعد على تطوٌر اللغة العربٌة فً الجزائر. ٌمثل نسبة التغٌر الذي   -

 رى تطوٌر اللغة العربٌة فً الجزائٌمثل نسبة التغٌر الذي ساعد عل( 24الجدول )

هل ساعد هذا التغٌٌر على تطوٌر اللغة العربٌة فً 
 الجزائر

 المئوٌة النسبة التكرار

 %32 23 نعم
 %02 20 ال

 ٌمثل نسبة اإلصالحات التً طرأت على التعلٌم( 07)الشكل 

 المضامٌن التعلٌمٌة

 طرٌقة التعلٌم

 هما معا
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 %022 02 المجموع

 

 

 :التحلٌل 

المجٌبٌن ب أن تتضح عن هذا السؤال للجواب النسبٌة الممثلة  فمن خالل الدوائر     

أكبر %(و منه فاالجابةب )نعم( 02)و المجٌبٌن ب)ال( بنسبة  %(32بنسبة ))نعم( 

المقاربة بالكفاءات اإلصالحات لمقاربة جدٌدة تدعى نسبة و ذلك راجع إلى تبنً هذه 

فاعال و متفاعال فً العملٌة التعلٌمٌة حٌث ٌشق طرٌقه و التً تجعل من التلمٌذ عنصرا 

ٌكون نفسه بنفسه، وصوال إلى الهدف بنفسه أي أنه آرائه، و ٌستنتج و ٌبنً أفكاره ٌبدي 

العربٌة و فً مختلف مراحل التعلٌم هو التلقٌن الذي خالفا لما كان سائدا فً تعلٌم اللغة 

بٌنهما من جهة و التفاعل معه عملٌة المتعلم و أعطى األهمٌة للمعلم، فانتقت ألغى دور 

تشخصت فٌه بما ٌؤدي قد من جهة ثانٌة، ألن سلطة المعلم بٌن المتعلم و المادة التعلٌمٌة 

شروط الحوار و إبداء الرأي فٌه و كٌفٌات أدى روح اإلبداع إلى نسف إمكاناته الذاتٌة و 

آرائه و ارغامه على الخضوع القسري له و تضخٌم الشخصً و محاولة المعلم فرض 

بٌن المتعلمٌن، و كلها مواقف و سلوكٌات من الممكن أن تؤدي الفروق بشكل مجانً 

لمعلم و عند المتعلم و الخضوع مستقبال لٌس فقط لسلطة اإلى ترسٌخ فكرة العجز الذاتً 

االدماجٌة التً تم إدخالها فً ألي سلطة أخرى إضافة إلى المشارٌع و الوضعٌات إنما 

من المتعلم أن ٌتحدث فٌه عن ظاهرة من الظواهر الطبٌعٌة العربٌة فٌطلب كتاب اللغة 

ٌقوم المتعلم فٌه بإبداء رأٌه و االجتماعٌة، أو وصف شخصٌة، كتابة قصة، حٌث أو 

من األفكار التً بناها بنفسه فً عنه، موظفا رصٌده اللغوي مستلهما مادته التعبٌر 

 القسم. 

ٌمثل نسبة التغٌر الذي ساعد على تطوٌر اللغة العربٌة فً ( 08)الشكل 
 الجزائر

 نعم

 ال
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 اللغوي :التصور الذي ٌحمله المعلمون حول التخطٌط  -

ضمناه فً االستمارة فً اإلجابة عن هذا السؤال الذي اختلفت آراء المعلمٌن      

المبذولة فً تحدٌد بنٌة فاغلبهم أجاب بأن التخطٌط اللغوي هو الجهود الموجهة إلٌهم 

 على سلوك و لغة اآلخرٌن. اللغوي للتأثٌر اللغة و وظٌفتها فٌما ٌتعلق بالتحصٌل 

التحصٌل لدى كان له رأي مغاٌر فً أن التخطٌط اللغوي ٌلمس فً البعض اآلخر  و     

تلمٌذ اإلصالحات الجدٌدة، و السنوات السابقة تحصٌله أفضل من المتعلم، فالتلمٌذ 

و تشرٌعات و قواعد تغٌٌر و ممارسات هو حزمة و اعتقادات و أفكار كذلك ٌعرفونها 

 أو توقٌف تغٌٌر )سلبً( محتمل فٌه تغٌٌر مستهدف على استخدام اللغة بغٌة إحداث 



 

 

 

ــةــــاتمـــــخ  
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 :ةـــخاتم

بعد االنتهاء من هذه الدراسة التً تمكنت من خاللها تسلٌط الضوء على قضٌة      

تعتب من أهم القضاٌا الجزائرٌة، أال وهً التعلٌم وأهم ما طرأ علٌه من تغٌٌر و 

( إلى الٌوم وفق سٌاسة و 2691الزمنٌة منذ االستقالل ) تعدٌالت على امتداد الفترة

تخطٌط لغوٌٌن فالبحث فً مجمله ٌسعى إلى معرفة جملة من األهداف لذا توصلت إلى 

 النتائج التالٌة :

إن مفهوم السٌاسة اللغوٌة ٌعنً األحكام و القوانٌن التً تحكم البشر، و السٌاسة  -

ة المنجزة فً إطار العالقات بٌن اللغة و اللغوٌة تعنً مجموع االختٌارات الواعٌ

 الحٌاة االجتماعٌة. 

 تمثل السٌاسة اللغوٌة المرحلة النظرٌة بالنسبة لعملٌة التخطٌط.  -

 إن الدولة هً المسإولة عن فرض سٌاسة لغوٌة ما.  -

للسٌاسة اللغوٌة ثالثة مبادئ تنطلق منها هً : التارٌخ المشترك للمجتمع، الثوابت و  -

الكبرى للشعب كالدٌن والوحدة الوطنٌة، اعتراف الدستور باللغة المرتكزات 

 المختارة للبالد. 

 من مظاهرها نجد التسٌٌران اللغوٌان، االشتغال على اللغات، توحٌد اللغة.  -

ٌعرف التخطٌط اللغوي على أنه : البحث عن الوسائل الضرورٌة لتطبٌق سٌاسة  -

طبٌقً. و منه فالتخطٌط اللغوي ٌمثل لغوٌة ما، ٌمثل وجه من أوجه علم اللغة الت

 المرحلة الفعلٌة لتجسٌد و تطبٌق سٌاسة لغوٌة ما. 

إن العالقة القائمة بٌن السٌاسة اللغوٌة و التخطٌط اللغوي ،هً عالقة تبعٌة، حٌث  -

تعتبر السٌاسة اللغوٌة المرحلة النظرٌة و التمهٌدٌة التً تسبق التخطٌط، فً حٌن 

 بٌق و تنفٌذ سٌاسة ما. ٌمثل التخطٌط مرحلة تط

إن الواقع اللغوي فً الجزائر، ٌشتمل على تنوعات لغوٌة، اللغة العربٌة هً اللغة  -

الوطنٌة )الرسمٌة( كذلك اللغة األمازٌغٌة باإلضافة إلى اللغة الفرنسٌة التً تعتبر 

 اللغة األجنبٌة األولى. 

لعربٌة و الفرنسٌة، لكان الواقع الحقٌقً فً الجزائر إذا أردنا إحصاء المتكلمٌن با -

الناتج ٌوضح أن اللغة الفرنسٌة هً األكثر حضورا فً التعامل بٌن أفراد المجتمع، 

 :الحٌاة و ذلك راجع إلى أمرٌن هماوفً جمٌع مناحً 

  .االحتالل الفرنسً الذي أراد طمس الهوٌة بالقضاء على اللغة العربٌة 

 تستطٌع أن تواكب روح العصرنة  هناك من ٌرى أن اللغة العربٌة، عقٌمة و ال و

والتقدم والتكنولوجٌا لهذا حملت الجزائر على عاتقها منذ االستقالل، وضع سٌاسة 

تربوٌة خاصة بها متبعة فً ذلك خطة هدفت من خاللها إلى القضاء على النظام 

الموروث و إعادة مكانة اللغة العربٌة فً المجتمع حٌث عربت جمٌع مستوٌات 

 فشٌئا، و كذا تعرٌب جمٌع المواد الدراسٌة. التعلٌم شٌئا 
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فمنذ ذلك الحٌن و المنظومة التربوٌة الجزائرٌة على وتٌرة التغٌٌر و سببه أن كل وزٌر      

 ٌولى على شإون التربٌة، فٌبدأ فً شن عملٌات التغٌٌر انطالقا من وجهة نظره هو. 

 29إن أكثر ما ٌمٌز القرارات التً اتخذتها الجزائر فً شؤن التعلٌم هو صدور أمرٌة      

الرامٌة إلى تعرٌب التعلٌم، و جزارته وكذلك تعمٌم التعلٌم و مجانٌته و  2699أفرٌل 

 الزامٌته كذلك توجٌهه العلمً باإلضافة إلى مٌالد المدرسة األساسٌة ذات التسع سنوات. 

لسٌاسة التربوٌة التً انتهجتها الجزائر، تمتاز بالتذبذب و على الرغم من أن ا -

 التدرج، إال أنها استطاعت أن تحقق جملة من اإلنجازات :

  التوسع الكمً فً مجال المنشآت المدرسٌة و معاهد التكوٌن بما ٌستجٌب لمبدأ تعمٌم

 التعلٌم. 

  .ًإقرار نظام التعلٌم األساسً و تمدٌد فترة التعلٌم اإللزام 

  .توحٌد لغة التعلٌم فً المراحل المختلفة 

  .تحقٌق االكتفاء الذاتً فً مٌدان توفٌر إطارات التعلٌم 

  .تكوٌن جٌل من المتعلمٌن بالعربٌة و نخبة من إطارات الدولة 

  ًاستعادة المدرسة جوانب عدٌدة من شخصٌتها مما مكنها من تحقٌق أهداف نوعٌة ف

 الثقافً. مجال تطلعات المجتمع فً المٌدان 

، أنها فمن خالل اإلجابات على 1002أما عن اإلصالحات األخٌرة، إصالحات  -

االستبٌان التً وزعتها على المعلمٌن ٌتجلى االختالف بٌن مإٌد لهذا اإلصالح و بٌن 

 معارض لهذه اإلصالحات ربما ترجع السبب إلى ماٌلً :

  إلى النظام الموروث من أن النظام الذي أتت به هذه اإلصالحات ٌعود شٌئا فشٌئا

 االحتالل. 

  .مواقف المسإولٌن المترددة فً مجال تنفٌذ القرارات 

  أن التغٌٌر المدرسً ظل مرتبطا بشخص الوزٌر و قناعاته و التً ٌنبغً أن تكون

 نتائج لقناعات الفئات التً ٌهمها األمر. 

 بٌن السٌاسة  غموض الموقف الرسمً من النموذج المدرسً المراد اختٌاره. التباٌن

 القولٌة و حقٌقة الفعل فً مجال تنفٌذ القرارات. 

هنا أقف وقفة الحٌاد، ألنه ما من شًء فً الوجود نال إرضاء الناس جمٌعا، فتراه  -

ٌتراوح بٌن مإٌد ومعارض، كما ٌقال أن فً االختالف رحمة. و بما أن لكل شًء 

جدا و أكون بذلك ساهمت  إذا ما تم نقصان، ٌبقى ما قدمته جهدا خاصا و متواضعا

فً إثراء العلم و نهلت من بحره غرفة ٌستقً منها كل من أراد البحث فً هذا 

 المجال. 

فإن أنجزت ما سعٌت إلى إنجازه، و أصبت فً ما رأٌت، و وفقت فٌما عملت، و  -

وفٌت فٌما قدمت فذلك من فضل ربً و إن قصرت أو أخطؤت، فلً عبرة فً ذلك، 

عماد الدٌن االصفهانً "إنً رأٌت أنه ال ٌكتب إنسان كتابا فً و هذا على حد قول 
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ٌومه إال قال فً غده لو غٌر هذا لكان أحسن و لو زٌد كذا لكان مستحسن، و لو قدم 

هذا لكان أفضل و لو ترك هذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العبر، وهو دلٌل على 

 استٌالء النقص على جملة البشر".
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 قائمة المصادر والمراجع

 :مصادر ومراجع 

أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن علً بن منظور األنصاري الخزرجً  .1

 .6المصري اإلفرٌقً، لسان العرب، دار المعارف، مجلد 

 .م1994، 3، ط7صادر، بٌروت، لبنان، مجلد ابن منظور، لسان العرب، دار  .2

 ، مادة )لغا(.2003 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، لبنان، .3

أبو القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزائر الثقافً، دار الغرب اإلسالمً، الطبعة  .4

 .م1998ه/1418األولى، 

مكتبة ، تح: محمد علً النجار، ال1أبً الفتح عثمان بن جنً، الخصائص، ج .5

 .1952العلمٌة، 

الرابطة الوطنٌة إلطارات الشبان، األساسٌات التربوٌة لتنشٌط المحٌط )أعمال  .6

 .1ط 1الندوة الوطنٌة للمندوبٌن المحلٌٌن للشباب( سلسلة عالم الشباب، رقم 

المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة وتحسٌن مستواهم، النظام التربوي  .7

 .والمناهج التعلٌمٌة

 .المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة، وحدة النظام التربوي .8

الطاهر زرهونً، التعلٌم فً الجزائر قبل و بعد االستقالل، المؤسسة الوطنٌة  .9

 .1994للفنون المطبعٌة، رعاٌة الجزائر، 

، دار 2جار هللا أبً القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، ج .10

 ، مادة )ص ل ح(.1923 الكتب المصرٌة، القاهرة،

جٌمس و.طولٌفسن، السٌاسة اللغوٌة خلفٌاتها و مقاصدها، تر: محمد خطابً،  .11

 .مؤسسة الغنً للنشر، الرباط

خولة طالب اإلبراهٌمً، الجزائرٌون و المسألة اللغوٌة، تر، محمد ٌحٌاتن،  .12

 .2009، 3دار الحكمة، الجزائر، ط 

الجزائر المعاصرة بٌن االتفاق و رابح لونٌسً، التٌارات الفكرٌة فً  .13

 .2009، 1(، دار الكوكب للعلوم، الجزائر، ط 1954-1920االختالف )

، دار 6: محمد سلٌم النعٌمً، جدوزي، تكملة المعاجم العربٌة، تر رٌنهارت .14

 الرشٌد للنشر.

 .1985مالك بن نبً، بٌن الشبه والرشاد، دار الفكر، دمشق، )دط(،  .15

القادر الرازي، مختار الصحاح، تح أحمد إبراهٌم محمد ابن ابً بكر عبد  .16

 .، مادة )ص ل ح(2002، 1زهوة، دار الكتاب العربً، بٌروت، لبنان، ط

محمد الصالح حثروبً، الدلٌل البٌداغوجً لمرحلة التعلٌم االبتدائً وفق  .17

النصوص المرجعٌة والمناهج الرسمٌة، دار الهدى عٌن ملٌلة، الجزائر، 

 .2012ط
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، 2محمد بن ٌعقوب،الفبروزابادي الشٌرازي، القاموس المحٌط، ج مجد الدٌن  .18

 المصرٌة العلمٌة للكتاب. الهٌئة

، 3ط مجمع اللغة العربٌة، معجم الوسٌط، مكتبة الشروق الدولٌة، مصر، .19

 م.2004ه، 1425

مٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة دراسات لغوٌة اجتمٌعٌة نفسٌة مع  .20

 .م1993، 1للمالٌٌن، ط مقارنة تراثٌة، دار العلم

صالح العلً الصالح، أمٌنة الشٌخ سلٌمان األحمد، المعجم الصافً فً اللغة  .21

 .العربٌة، )د ط( )د ت(

عبد الحمٌد بن بادٌس، عبد القادر فضٌل و محمد الصالح رمضان، دار األمة  .22

 .2007، 1للطباعة و النشر والتوزٌع،ط

دار الجٌل، بٌروت، )دط(، عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة بن خلدون،  .23
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