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Abstract:
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لمللخص:اا
ااالجملمتعالجلزلئرياجممتعاتفيضالحلياةاجالتامتييةافيهابغعددالتصيغا
ولللهجاتاللليوية ابنياخمغلف التطبقات اجالتامتيية ،احيث اأنا
للليةاالاتعيناجمرداأدلةاتولصلابلايه انظاماتفك راوطريقةايفا
لحلياة،الهنا اكيان ارمزي اونفيس اويقيلايأخذ اهيئة ارمزية اابتيةا
لخلطورة ايف احياة التفئات اجالتامتيية اوخاصة اعىل امس غوىا
لحلياة الملدرس ية .اابيغبار الملدرسة اولتنظام الترتبوي امعوما اأدلةا
مبارشة االنغاج اولعادة النغاج اللمناط اللليوية التسائدة ايف الجملمتع،ا
وذلكلافاناللليةابوصفهاالطارلارمزاي اللوتوداجالتامتي اتشلكا
أكرث اأدورلت الترصلع الترمزي اخطورة اوأمهية ايف التوسطا
لملدريس،افاملدرسةاتغبىنامنطااتيواياتفرضهالتطبقةالتيتاهتمينا
وتسودابصفةارمسية،اعيلامجيعالتفئاتاولتطبقاتاجالتامتيية.اا
وابتنس بةاللنظامالترتبويالجلزلئريانالحظاثالثاأمناطاتيويةايفا
لطارالحلياة الملدرس يةالترمسيةامتارس انوعاامنالتعنفاضداأمناطا
تيويةاأخرىاقداتشلكامعااثنائيات اتيويةايفالملرلحلالتغعلميةا
لخملغلفة .اوهذه اللمناط ايه :الللية الترمسية ،اتية التترشيعاتا
لتغعلمييةاوعاداتامااتكوناأتنبيةايفانظامنااللليةالتفرنس يةا اوللمنطا
لتثاتثاويهاللليةالتعاميةاأواللليةالدللرجة.اا
لتلكعات الملفـاحية :التعنف ،التعنف الترمزي ،الللية التعربيةا
لتفصحى،اللليةاللمازييية،التنظامالترتبويالجلزلئري.اا

Algerian society is a society in which social life is
overflowing with a plurality of forms and
linguistic dialects between the various social
classes Since language is not a mere of means of
communication, language explored important
mental, psychological and symbolic codes and
structures used by individuals especially in
educational life. Generally, educational system
produces and reproduces new language patterns in
community. Therefore, language as a symbolic
frame of social existence presents the most
dangerous conflict in the school environment. As a
result, the school adopts a linguistic pattern
imposed by the class that dominates.
For the Algerian educational system,
we notice three language patterns that practice a
sort of violence upon other language forms which
may result pairs of languages in the different
stages: These patterns are: the official language,
the language of educational legislation and usually
foreign in our system, the French language, and the
third type, which is the colloquial language or the
vernacular language.
Keywords: Keywords: violence, symbolic
violence, the classical Arabic language, the
Amazigh language, the Algerian educational
system.
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لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-ا
للليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)ا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

 -1مقدمة:ا
تلعب الللية ادورل افعاال ايف احياة التفرد؛احيث ايه اوس ي ةل التغعب ر اوأدلة التغولصل،اوهعا اأبرزا
وظائفها اجالتامتيية،اوهبا اتمت التعملية التغعلميية اولتغ ّعلمية،اوليامتدل اعلهيا اتكتسب الملهارلت اولخلربلتا
يف التقرلءة اولتكـابة،اوين اطريقها اتمنو املكة التبحث اولتكشف اين امصادر الملعرفة اولتغذوق التفينا
ولتغفاعل امع اللآخرين.اوملا ااكن اللية اهذل الدلور الخلط ر ايف التعملية التغولصلية ولتغعلميية؛اأصبحامنا
لترضورياجالهامتماهبااعىلامس غوىالتعمليةالتغعلمييةاولتغولصليةامعوما.اخاصةاولنالتساحةاللليويةا
ولتغولصلية الجلزلئريةاتشهداتعددلاتيواياوتسانيااكب ر،اكعااتاشهدالزدولتيةاتيويةاتس يطرافهيااتيةا
عىلاتيةاأخرى؛احيثاتس يطرالكاتيةاوفقالترشييةالتيتاتامنحاتها،اابالضافة الىلاخصائصهاا
وممزيلهتا.اا
وهذه الخلصائص اولملمزيلت اوتكل اجالزدولتية ايف الللية،ايه التيت انلمسها التيوم ايف اولقعناا
لملدريس احيث اال اتاكد اتفارقه ايف الك الملرلحل التغعلميية اخاصة ايف الملرح ةل التثانوية ،اأين اتظهرا
مكتس باتالملغعملابشلكاولحضاوتغحدداخشصيغهاللليوية.امناخاللاتيةاوطريقةاتولصهلايفالتوسطا
لملدريساوحىتاخارجه.اا
فاتوسط الملدريس؛اهو ايبارة اين امرأآة اينعكس افهيا احال الجملمتع اوممارساته اللليوية،اوهذلا
جالزدولتية اللليوية اتشلك اخطرل اكب رل اعىل التهوية الجلزلئرية،اولتغنكر اللحضارة التعربية الالسالميةا
وترلثنا الجلزلئري ايف ابعديه التعريب اوللمازيي .اوذكلاملاامتارسهاللليةاللتنبيةالملس يطرة ا(لتفرنس ية)ا
عىلالتساحةاللليويةايفالجلزلئرامناتأث ا رلتاخط رةاعىلالملكتس باتاللليويةاللغلميذالجلزلئري.اوذكلا
عىلاحسابالللياتالتوطنية؛اللليةالتعربيةالتفصحىاوللليةاللامازييية،اوهذلايفاشلكاثنائياتا
تيويةامـصارعةاومـناحرةاعىلالتساحةالتغعلميية،اوحىتايفالتسوقالتالكميةاللفردالجلزلئري؛اولذليا
يعاينامناتعدديةاتسانية اتشوشاتيةاتعلمهاوتولصهل،اكعاامتارس انوعاامنالتعنفاعىلاتيغهالتفطريةا
ولخـيارلتهالتشخصية.اا
مضن اهذل التغعدد اتظهر اومتارس ابعض التغجليات الترتبوية اللعنف اللليوي ايف التوسطا
لملدريس،اويفاخمغلفامرلحلالتغعلميايفالتنظامالترتبويالجلزلئري.اا
ينداهذلالالشاكلاتمكناأهدلفاهذهالملدلخ ةل،اولتيتاتبحثاوتغقىصايفابعضالملعارسةا
للليويةالتغعسفية،التيتاتكرسهاالتترشيعاتالترمسية اللنظامالترتبويالجلزلئريابنيالللياتالملس غعم ةلا
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 للليةالتعربيةاتيةارمسيةاووطنيةا؟ا للليةاللمازيييةاتيةاوطنيةاغ رامعرتفاهباارمسيا؟ا للليةالتفرنس يةاتيةاأتنبايةاأوىلاوتيستايهاللليةالتعامليةا؟ا لللهجةالتعاميةاتيةامـدلولايفالتوسطالملدريسابشلكاكب راوغ رارمس ؟ا/2امفاهميالدلرلسة:اا
 1-2لتعنفالترمزي:اا
يعرفالتعنفاعىلاأنه:ا"امجيعالليعالالتيتاتمتثـلايفالسـغخدلمالتقـوةاأوالتقسـراأوالالكرلها
بوتـه ايـام اومثاتهـا اأمعـال التهـدم اولالتالف اولتغدم ر اولتغخريب ،اوكذكل اأيعال التقـل اولتفـكا
ولتغعذيباومااشابها(غريب،ا،2002اصفحةا.)202ا
ويـرلد ابـاتعنف الترمـزي ا" السـغخدلم التـدالالت اولترمـوز اولملعـاين اللسـيطرة اعلـى اللآخرا
وفـرضالتهمينـةاعليـه،اويأخـذاهـذلالتنـوعامنالتعنفاصورةارمزيةاخفيةاملغبسةامتكـناممارسـهاامـنا
لتوصـولالىلاغايــهاوحتقيـقامـاايصـبوالتيـهامـناسـيطرةاوهمينـةادونالللجـوءالىلالتقوةالتولحضةا
ولملعلنة ،اويغيليل اهـذل التنـوع امـن التعنـف ايف اخمغلـف اجتليـات الحليـاة التس ياسـية اوجالتامتييـةا
ولتفكريـة امنـذ اأقـدم التعصـور .اففـ الحليـاة التيوميـة ،اغاتبـا امـا ايـمت السـغخدلم اوسـائل اماـعـددةا
للسـيطرة اعلـى اقلـوب اللآخـرين اولسـامتلهتم اوكسـهبم امثـل التلكمـة التطيبـة اولملوقف التنبيلا
وجالبتسامة اولتهدية اولالشارة اولملعىن اولملدحي اوذكل اتكسب اقلوب التناس اولس غعبادمه ا(وطفة،ا
،2002اصفحةا.)22ا
ويعرفا"بي رابورديو"او"جانالكوداابسـرون"التعنـفالترمـزيايفاكـــاباليـــــادةالالنــاجا
"الناكـلاسـلطةاينـفارمـزي،اأياكـلاسلطةاتطالافرضادالالت،اوتطالافرضهااعلىاترشييةا
وقادرةاعىلاأناتولرياعالقاتالتقوةالتيتايهالملقاماللسايساتقوهتا "،اويفامقــاماأآخــرايعرفــها
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يفالتوسطالملدريس،احيث اليغربانه انوعاامنالتعنفالترمزياخاصةابنياللليةالترمسيةاولتوطنيةا
وللتنبية.اا
ما ايهالتغجلياتالترتبوية الخملغلفةالملعارسة اللعنفالترمزياللليوياضدالللياتالتوطنيةا؟ا
مناخاللالملعارساتالتغاتية.اا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

"ببوارديــو"ابأنــها" اأي انفــ اوذ ايفلــحايفافــرضادالالتامعينــة،اويفافرضــهاابوصــفهاادالالتا
شــريية،احاتبــاعالقاتالتقوةالتيتاتؤصلاقوتها"ا(بورديواواب رسون،ا،2002اصفحةا.)252ا
ومن اأجل اتقدمي اتصور ابس يط اللعنف الترمزي اوحتديد اسعاته اودالالتـه ،اميكـن امقارنــها
بـاتعنفالتفزييـايئاأوالملـاديامـناحيـثاللآثـارالتـيتايرتكهـااكـلامهنمـا،اويفاهـذلاجالجتـاهامييـزا
"يبـدالالتـهابلقزيـز"ابـنيالتعنـفالملـادياولتعنـفالترمـزياحيـثايقـول:ا"امثـةاحاتـةاللمتييـزابـنيا
نـوعنيامـنالتعنـفامهـاالتعنـفالملـادياولتعنـفالترمـزي.التعنـفالملـاديايلحـقالتضـرراابملوضـوعا
لتـذياميـارساعليـهالتعنـفافزيايئياايفالتبدن،اأوايفالحلقوقاأوايفالملصاحلاأوايفاللمن...الخل.اأمـاا
لتعنـفالترمـزيافيلحـقاذتـكالتضـرراابملوضـوعاسـيكوتوتيا:ايفالتشعورالذلليتاابتطمأنينةاولتكرلمةا
وجاليغباراولتغولزنا(بورديو،ا،2002اصفحةا.)22ا
ويعد امفهوم التعنف الترمزي امن اأكرث الملفاهمي احدلثة اوجدة،اونظرلا احلدلثغه التنسبية افانه ايقعا
يف ادولئر الملفاهمي الالشاكتية التيامضة ،اويبقى اأس ر الترهاانت التفكرية التنقدية التيت احتاول اصقهلا
وهندسةاأبعادهاوتعيناته.اا
تقداأدىاجالس غخدلمالتعام اولتساذجاملفهومالتعنفالترمزي،اليل الضعافالدلالالتالتولحضةا
تهذلالملفهوماوتفرييهاامناجاليغبارلتالتسوس يوتوتيةا اوأصوتهاالتفكرية؛اوقدايزيدايفاأمراخطورةاأنا
مفهوم التعنف الترمزي اغامض ايف اأصوهل،اوهو امفهوم امكوين احيغاج الىلامزيد امن التوقت ايك ايغجاوزا
مرح ةلاجالخامترالىلامرح ةلالتنضجاولتغاكمل.اا
 2-2للليةالتعربية:اا
يه الللية الترمسية ابقرلرلت اس ياس ية،اويه ااثبت امناثولبت اللمة،اورمز اهويتنا التعربية،ا
محلت التعربية امن الخلصائص اما اتعلهااتية التقرأآن التكرمي افهي اتية التضاد،اوتية الحلروف التولحضةا
لحملددةافلكاحرفافهيااينداكغابغهاالاحيغاجالىلاحرفاأآخرايكسالتفرنس يةاأواجالجنلزيية،اولتيتا
حتغاج اأحياان الىل احرفني اللغعب ر اين انطق اصوت امعني،اوابخـصار افان التعربية التفصيحة ا"جشرةا
أصلها ااثبت اوفريها ايفالتسعاء ا"ا(ودلاخليفة،ا،2005اصفحةا.)222اوابتعودة الىل امعامجنا اتطاتعناا
لكعا اتولك اما اتغجذر ايف التعامية ،اأو ايف التفرنس ية ،اأو ايف اللمازييية ،اويه اذلت اجذور ايربيةا
فصيحة،اتيكاونأصلالتعربيةامـجذرلايفالنسانالجلزلئر،اأماافرويهاافامـدتالىلاتياتاأخرى.اا
لن الللية التعربية اتزء امن اكيان التشخصيةالجلزلئرية،اوأصبحت اتغيليلها ايف التنفوس اوماكنهتاا
يه التوس ي ةل اوللدلة ايفالتغعامل ايف اش ىت اجماالت الحلياة الالدلرية اولترتبوية اوأحياان التعلمية.اويه ايفا
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لملنظومة الترتبوية اتية التغدريس؛اومن اهنا ايربز ادورها ايف اتفعيل التعمليةالتغعلميية -لتغعلمية.اويها
تيستامادةادرلس يةاحفسب،ابلايهاوس ي ةلاتيرسالتقميايفالتنفوساوتلقنيالتعلوماللخرى.اوأدلةا
الكتسابالملعرفةايفاخمغلفامرلحلالتغعلمياولتغكوينا(تريك،ا،1222اصفحةا،)20اوتؤكدالتنصوصا
لترمسية:ابأن الللية التعربيةاعىل اغرلر الالسالم،اتشلك امع الللية اللمازييية المسنت التهوية التثقافيةا
للشعب الجلزلئري اوينرصل اتوهرايا اتوييه التوطين .اكعا اأن اهذه التنصوص اتغحدث اين ارضورةا
تطوير اتعلمي الللية التعربية اتغصبح اتية اتولصل ايف اخمغلف اميادين الحلياة اوأدلة امفض ةل ايف الالنغاجا
لتفكري،اومن اأجل اهذل الملسعى،اجيبالتسهر اعىل احتديث اطرلئقها اوحمغوايهتا التغعلميية،اتغصبحا
قادرةاعىلامنافسةالللياتالحلديثةاللخرىالدلولالملغقدمة.اويفاذكلادحضالقاويلاابط ةلاتصفا
لتعربيةاابتعجزاوعدمامسايرةاتطورلتالتعرص،اوأناس يطرةالللهجاتايفالملؤسساتالتغعلمييةاولحدا
يبالك املناجه التغعلميية،الضافة الىل اعدم اوتود اقرلرلتا
من اللس باب الترئيسة التيت احاتت ادون اتعر ّ ا
س ياس يةاحازمةاوحامسة.اا
يدمعاهذلاجالس غنـاج ارئيس الجمللس اللعىل اللية التعربية– سابقا ا–محمد التعريب اودل اخليفةا
حيثااكن اهل ارأي ايف اوضعية الللية التعربية ايف الجلزلئر الذايقول:ا"لجلزلئر اجممتع اتعددي ايف امناطقها
ويفاتياته اويفاعالقاتهامباضيهاويفاتصورلتهاللمس غقبل،اويفاطريقةامتثهلالليرباولتغعاملامعالتعاملا
لتعريب،اغ ر اأن اهذل التغنوع امل احيظابأدىن العرتلف ابسبب النعدلم اسلطة ارمزية،اوذلكل افان الكا
خصوصيةانوييةاجملموعةامنالتساكناتشعرايفاقرلارلتانفسهااابلهتديد.افلكالللياتايفالجلزلئرامنا
لتعربية الىل اللمازييية الىل التعاميات اهمددة اتعدم اوتود اختطيطاتيوي ايعط اتلك اتية اماكنهتا التيتا
تس غحقها،افاتعربيةالتفصيحةاتنـظرالجنازالتوعدا(لتعربيةاتيغنا)اوللمازيييةاتنـظرالملعارسةالتفعليةايفا
لكالجملاالت،اأماالتعامياتافتس بحاوسطاحبرالجملمتعالملضطرباوتس غييثامناتلوثامفردلهتاا(ودلا
خليفة،ا،2005اصفحةا.)22ا
 لملفهوم الالترليئ اللية التعربية :ايه الللية التوطنية اولترمسية الدلوةل الجلزلئرية ،اويه ادعامةالتشخصية التوطنية اولتثقافية اولملقوم اللسايس اللهوية التوطنية اولملياربية اولتعربية ،ايه اتيةا
لتغولصل التفكري اوجالتامتي ابني اأفرلد الجملمتع اابيغبارها اتية التغعلمي اولالعالم اولالدلرة،ا
ولخلطابالترمس الدلوةلادلخليااوخارتيا.ا
ا
ا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

 2-2للامازييية:ا
لللية اللمازييية:الن الللية اللمازييية اامن احيث ايه اتية اوثقافة اوترلث؛ايه اتزء اال ايغجزأاا
من امركبات التشخصية التوطنية التغارخيية ،اوعليه ايغعني اأن اتس غفيد اهذه الللية اباكمل اجالهامتما
وتكوناحمالاللرتقيةاولالثرلءايفالطاراولنالذليايرىاغ راهذلالترأي،ايكونالمااجاهالاتمثنيالتثقافةا
لتوطنيةابوضعااترخيالجلزلئراأواتنقصهالتكفاءةايفالتتس ي ر،افرلحايبحثاينالتصيدايفالملياهالتعكرةا
تغيطيةاضعفه؛اوذكلامبحاوةلازرعالتغفرقةاوللمتيزيابنياأبناءاالتشعبالتولحداابهيامهاأناهنوضاللليةا
للم اولحـضان اأهلها اتها،ايؤدي الىل اتصدع اوحدة اللمة الجلزلئرية اولنقساهما اعىل انفسها،الن اهذها
للليةااكنت اردحا امن التزمن اش به اميمورة اولحلديث ايهنا ايعد امن التطابوهات،اوقداليغربت اتهجةا
حملية،ايف احني الّهنا اممغدة الجلذور ايف ااترخي الجلزلئر.اوأنامثة انس بة احمرتمة امن الجلزلئريني ايغلكموهناا
رشقا اوغراب اشعاال اوتنواب،اوهناك امخسة اأنولع اتسانية امهنا التقبائلية اولتشاوية اولترتقية اولتشلحية...ا
ولناللمازيييةاقداأصبحتاتيةاوطنيةابعدامصادقةالتربملاناعىلابعدهاالتوطينا،2002اولّمنااهذلا
جالعرتلفاجاءابعدامسارانضايلاطويلابغارخيا08اوقدارشعايفاتدريساللمازيييةابدءلامن اشهرا
أكغوبر 1995ا بـ  16واليةاوعدد الالقبال اعىل ادرلس هتا ايزدلد اس نة ابعد اس نة.اولحلقيقة اأن االا
مربراعىلامنعاقومامناتعملاتيغهالتيتاتعدامنامركبااتشخصيغهاوتيسابصحيحامااقدمامنامربرلتا
حول البعاد اللمازييية اين التساحة التثقافية الجلزلئرية احبجة اأنالحياءها اميس اابتوحدة التوطنية،امثلا
شهادةالتغعلميالملغوسطاوشهادةالتباكتورايا(لملنارصة،ا،2002اصفحةا.)221ا
 لملفهوم الالترليئ اتلمازيية :الللية اللمازييية ايف الجلزلئر اتية اوطنية ،اويه امن الملقوماتاللساس ية اللشخصيةالتوطنيةاولتهويةالتثقافية،اتيط اتزءلاكب رلامنالتوطنايفاشلكاتهجاتا
خمغلفةاتس غعملايفالتغولصلابنيالمجلاعاتاللليويةايفالملناطقاذلتالتعنرصاللمازيي .اا
 2-2للّليةاللتنبية:ا
أقصد اهبا اللّلية التفرنس ية ،اابيغبارها الللية التثانية التيت اتدرس ايف التنظام التغعلمي  ،ايعرفا
بكوهناالك اتية اتأيت امن الخلارج ابفعل التيزو اأو التفرض اأوا
ّا
للس غاذ اصاحل ابلعيد الللية اللتنبية؛ا
لتغبعية،اوتكون اتية اغ رارمسية اوال اوطنية احفدودها ايف التعادة امعروفة اولس غععاتنا اتها اال ايقودان الىلا
لك اللممالتيت اختلت اين اتيهتاا
جالبغدلع،ابقدر اما ايقودان الىل التغبعية الملطلقة،اوهكذل احصل ايند ا ّا
وأخذت اتيات اغ رها،الضافة الىل اما ايلحق اذكل امنالتغجهيل اابتغارخي التوطين،اولتغوتيه اخلدمةا
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أغرلضاللليةاللتنبيةالملدروسةانالحظاأناللليةاللتنبيةاترتبطاعادةاابالحـاللاللتنيبابأنولعه،ا
وابتغايل افهي اتية اقوم اأقوايء ايسكراي اأو القـصاداي،اأو اهذل اما ايؤديالىل اتويل اهذه الللية اماكنةا
رفيعة ايف الجملمتعات التيت اتكتسحها،افـنافس اتياهتاالتقومية اولترمسية اكعا اهو الحلاتف الجلزلئر ا(بلعيد،ا
،2002اصفحةا.)02
 5-2لتنظامالترتبوي:اا
تعددت التغعاريف اولملفاهمي الك اوفق ارؤيغه اوتصوره الخلاص املعىن التنظام اولترتبية امعا،ا
وطبيعة التنسق التلك اللذللن ايعمالن افيه اوليديوتوتية التغحليل الترتبوي اوجالتامتي  ،اغ ر اأنا
لتغحديداجالصطاليحايبدأادلمئاامنالملصدرالملعجم ،احيثايعرفهامعجماعلومالترتبيةاومصطلحاهتا:ا
"هو امجموعة امن التعنارص اولتعالقات التيت اتس متد امكوانهتا امن التنظم التس ياس ية اوجالقـصاديةا
ولتسوس يوثقافيةاوغ رها،اتبلورةاغاايتالترتبية،اولدولرالملدرسةاونظاماس رهااومبادئاتكويناللفرلدا
لتولفديناللهياا"ا(لترشيف ،ا.)2000ا
أما امحمداعاطفاغيث ايف"اقاموساعملاجالتامتعا"افعرفه:ا"التنظاماأوالتنسقاجالتامتي ا
لذليايشملاللدولراولملعاي راجالتامتيية،التيتاتعملاعىل انقلالملعرفةامناتيلالىلاتيلاأآخر،ا
حيثاالايشملالتنظامالترتبويافقطاعىلالملنظعاتالترمسيةالخملصصة اللرتبية،اولمناايشملاابالضافةا
لىلاذكلاعىلالتوسائلالتيتاحددهاالجملمتعاتنقلالترتلثالتثقايفا(غيث،ا،2002اصفحةا.)255ا
نعودالىلاتعريفاتالترلئيةامـخصصةايفاميدلنالترتبيةاولتغعلمي،اوهناالخرتاناتعريفا"ايبدا
هللاالترشدلن ا"اللنظامالترتبوي،احيثايرىاهذلاللخ رابأنه:ا"التنظامالملس ئولاينالتس ياسةا
لتغعلمييةاوتنظميها؛الدلراياوتنفيذالترلءلهتااوتطويرهاابصورةاتؤديالىلالش باعالحلاجاتالتغعلمييةا
لملطلوبة،اكعااأنهالملس ئولاينالتغكيفامعالملس غجدلتالتيتاتفرضهاالملغي رلتاجالتامتييةاولتثقافية،ا
وهوايغكونامنامدخالتاومعلياتاوخمرجات.اا
حددا"لترشدلن" التنظامالترتبويابيشءامنالتغفصيلالدللخيلالتزلءاومكوانتالتنظامامنا
خاللالملدخالتاولخملرجات،اغ راأنهاحرصامعهلاوأهدلفهايفالتشقالتغعلمي ابصفـهامس ئولاينا
لتس ياسةالتغعلمييةاعىلاحداقوهل،اغ راأنالتنظامالترتبوياابيغبارهامنظومةاكربىادلخلالجملمتعالتلك ا
فهواصورةايكس يةاومبارشةاملبادئاوتنظاميتالتس ياسةالترتبويةاولتس ياسةالتعامة الدلوةل،ابلكا
ينارصهالالترلئيةالتيتاحتملاأهدلفهاومعلياتهالخملغلفة،ابدليةامنالملناجهالترتبويةاولتربلمجالدلرلس يةا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

ولتغنظاميت اولتهيلكة التغعلميية الىل اينارص التغنظمي اولتغقومي ،التيت اتمتزي اهبا التنظم التغعلميية اعامةا
(فضيل،ا،2002اصفحةا.)22ا
تناولاأيضاا"ايبدالتقادر افضيل ا"التنظامالترتبوي ابيشءامنالتضبطاوللحاكم احيث اأنا
لتنظامالترتبوياهوامجموعةالتقولعداولتضولبطالتغنظمييةالتيتاتعط اللس ياسةالترتبويةابعدهاالتعميلا
لتغطبيق ،اكعااأنهاحيدداجماالتالتغحركالملنسجم اللعملياتالترتبويةامناخاللاهذهالملقارنة،اليغربا
"يبدالتقادرافضيل"التنظامالترتبويامبثابةالترقيباولملعيارالتغنظمي اتهذهالتس ياسةالترتبويةاوضبطا
حتراكهتااابيغبارهااديناميةاوحركيةايفاعدةاأآفاقاتعلميية،اكعااأنهايعط التنظامالترتبوياهبذلالتشلكا
للمهيةالتقصوىاولتباتيةايفاس رالتعمليةالترتبوية،اوذكلايفالطاراتاكميلانسق ايؤديالتوظيفةا
جالتامتييةاولتبيدلغوتية اللس ياسةالترتبوية،احيثايؤكدايف انفسالملقالاحقيقةاهذهالملاكنةابقوهلا
"ولذلاأرداناحقيقـااحتديدامفهومالتنظامالترتبوياأمكنناالتقول:ا"اأنهالتبناءالملهنج الملغاكملالذليا
يضمن اينارص اتغاكمل افامي ابيهنا ،اوتشلك انسقا افكراي اممتزيل اهل اخصوصيات اوأهدلف اوجماالتا
حتركه"ا(فضيل،ا،2002اصفحةا.)22ا
لنالتنظامالترتبويايفاأيابدلاويفاأياجممتعاهوايبارةاينامجموعةامنالتقولعداولتغنظاميتا
ولالترلءلت،التيتاتتبعهاالدلوةلايفاتنظمياشؤونالترتبيةاولتغعلمي،اوهذهالتنظمالترتبويةاعامةايها
لنعاكسااللفلسفةالتفكريةاوجالتامتييةاولتس ياس يةالتسائدة،امناخاللامااأوردانهاامناتعاريفا
وحتاتيلاعلميةاولتامتيية،اميكننااأنانس غنـجابعضالتسعاتاولخلصائصاتيتاأيطت اللنظامالترتبويا
بعضالخلصوصية.اا
/2اس ياسةاتدريسالللياتايفالجلزلئر:اا
يف اتدريس اللليات اللتنبية:ابنية التسهر اعىل اأوجه التغاكمل امع اللليةالتعربية اولخذ امصاحلا
لتبالد الالسرتلتيجية ايف الحلس بان ،اتغبىن الملنظومة الترتبوية الجلزلئرية اتدريس اللليات اللتنبية ايفا
لملدلرس.اوذكلاهبدفاتعلالتغلميذالجلزلئريايغحمكايفاتيغنياأتنبيـنياينداهنايةالتغعلمياللسايس.ا
وقداأدرتت الللية التفرنس ية الكية اأتنبية اأوىل ايف التس نة التثاتثة اجالبغدلئية،اوللليةالالجنلزيية الكيةا
أتنبية ااثنية ايف التس نة اللوىل الملغوسطة،اويغولصل اتعلميهعاايف الملرح ةل التثانوية؛احيث اتدرج ايفا
بعضالتشعباتيةاأتنبيةااثتثةالخـياريةامنابنياللليغنيالالس بانيةاوللملانية.اوتعلميالللياتاللتنبيةا
يفاخمغلفاأطولرالتغعلمياميليهالتغوجهالتعامل الملهيلكاحولال ّالتصالاولملمتزيابغعدداللليات،اوبغحليلا
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لتغوهجات التعاملية ايف اجمال الترتبية،اتربز اأمهية اتعلمي اللليات اللتنبية،اوذكل ايف اضوء اجاليغبارلتا
للآتية:ا

 لملس غلزمات الللسانية التناجتة اين ايوملة اجالقـصاد اولتغحوالت التغكنوتوتية الحملددة اتيزواللسولق اولملعارف.اومن اهنا اجتب التعناية ابس ياسة ايقالنيةاومـبرصة ايف اللليات اللتنبية،ا
تأخذ ايف الحلس بان امصلحة الملغ ّعمل الجلزلئري،اوماكنة الجلزلئر ابني اللمم،اوذكل االكتساب التعملا
ولتغكنوتوتيا اولتثقافة التعاملية .اولدخال اتعدد اللليات الىل الملنظومة الترتبوية ارضورة ايغطلهباا
لتعرص،اذكلاأناأحاديةاللليةاالاتساعداعىلاتمنيةالتبالداويهاالاتسمحاابتغفـحاعىلالتعاملاوالا
ابكتساب الملعارف اولملعلومات التعلمية الحلاص ةل اخارج التوطن،امما ايعيقالك احولر اخصب امعا
لتثقافات اولحلضارلت اللخرى.اوهذل اهو امربر الدخالاتدريس اللليات اللتنبية ايف الملدرسةا
لجلزلئرية،اوهوامربرامؤسساومقبول،احيثالنالتغولصلامعاغ رانايغطلباتعلمياتيغهاوالس اميا
لذل ااكن اغ ران اهذل امـفوقا اعلينا اعلعا اولقـصادل اوحضارة.اوبغفقد التوضع الملعيشاتغدريس الللياتا
للتنبية،انالحظابأهنااتدرسايفاوضعاأش بهاماايكونابوضعاللليةالتعربية؛احيثالنامس غوىا
لملغعلمنيايفاهذهالللياتاجداضعيف،اوتيساأد ّالاعىلاذكلامنالتعالماتالتيتاحيصلوناعلهياا
يفاجالمـحاانتالترمسية.اا
/2الالترلءلتالملهنجيةالدلرلسة:اا
لتبعناايفاهذهالدلرلجةاتطبيقاخطولتالملهنجالتوصف التغحلييلاعيلايينةالدلرلسة،اولتيتا
متثلتايفاتالميذالتس نةالتثانيةااثنوياشعبيتاللآدلباولتفلسفةاوللآدلباولللياتاابحدىااثنويةا
لتواليةا(بسكرة)ايفادلئرةاس يديايقبةاويهااثنويةا"بش رالتبسكري"،احيثااكناعدداأفرلدا
لتعينةامهالكاللقساماللدبية،اولذليناعددمه ا 20اتلميذاموزعنياكغايل:اقسمنياأآدلباوفلسفةا
وعددمها20اتلميذ،اوقسماأآدلباوتياتاوعددمها20اتلميذ.اا
تغقيصالملوضوع،اولالجابةاعىلاتساؤالتالتبحثامقناابغطبيقالس امترةالس غبيان امعاهؤالءا
لتغالميذاحولاتيةاتولصلهم،اماكنةالللياتالتوطنيةادلهيم.احيثالحـوتاجالس امترةاعىلاثالثا
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 لتغحمكايفالللياتاللتنبيةالتولسعةاجالنتشار،اأمرارضوريامناأجلالملسامهةالتفعليةاولتفعاةلايفالملبادالتالتثقافيةاوجالكتسابالملبارشاللمعرفةالتعاملية.ا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

حماور :احمور اخاص امباكنة الللية التعربية ،اوتأث ر الللهجة التعامية اعلهيا ،اوحمور اخاصة امباكنة اللليةا
للامازييية،ا اوحمورااثتثاخاصامباكنةاللليةالتفرنس ية.اا
ابالضافةالىلالترلءابعضالملقابالتالملبارشةامعاهؤالءالتغالميذاخارجالتوسطالملدريس،اكعاا
أتريناابعضالملقابالتالتعابرةامعاأساتذةايفالتطورالتثانوياملولداللليةالتعربيةاولتفرنس ية،اأثناءا
لدلرلسةاجالس غطالييةاكنوعاامنالتغوضيحاولتضبطاتتساؤالتاجالس امترةالملوهجةاتغالميذ.اا
/5احتليلاوتفس رانغاجئالدلرلسة:ا
لجلدولارمقا(:)01ايوحضامعليةالتغولصلاابلليةالتعربية
لتشعبةا

أآدلباوفلسفةا

لتعبارلت
ا

نعما
تا

-1
-2
-2
-2

الا
%

هل الخرتت اهذها
لتشعبةاينارغبة
هل احتب اللليةا
80ا 100%
لتعربيةاكعادةاتغعملا
هل اتغلكم اللليةا
لتعربية
التفصحىا 25ا %21.25
بشلكاتيدا
هلاتسعىالىل التغلكما
ابللية التعربية اأثناءا 20ا 22.5ا%
للمتدرس
20ا

أآدلباوتياتاأتنبيةا

%25

نعما

لجملموع

الا

ا

%ا

ا

%ا

ا

%ا

20ا

%25

30ا

100

0ا

00ا

110

0ا

00%

30ا

%100

0ا

00ا

110

15ا

10ا

30 %18.75ا

%12.5

%100ا

25ا %22.22

0ا

00ا%

110

5ا %12.22

تعربابياانتالجلدولاعيلاوضعية اوماكنة اتدريساللليةالتعربيةايفالملرح ةلالتثانوية،اتالكامنا
شعبيتاللآدلباولتفلسفة،اوللآدلباولللياتاللتنبية.اوذكلامناخاللامعليةالتغولصلاللليويا
تغالميذاأثناءامعليةاتعملاهذهالملادة،اكوناهذهاللخ رةاتيستامادةاتعملاكبايقالملولد،ابلالهنااأدلةا
نقلالملعرفةاوفهماابيقالملولدالالنسانيةاوجالتامتيية،اويهالملادةاللساس يةابنس بةاتهاتني التشعبغني.ا
وتهذلاجاءتانس بةاهذهالالجاابتاكغايل:اا
ابتنس بةاملسأةلاجالخـياراأساسااتهذهالتشعبة؛افقداعرباتالميذاللآدلباولتفلسفةاينابنس بةا
%25مهنماعىلاأهناارغبهتمالخلاصةايفاجالنتساباتهذهالتشعبة:اوقد ابرراهؤالءالتغالميذاهذلا
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جالخـيار امن اأجل اتعمل امـخصصة اللية التعربية التفصحى اوأآدلهبا ،اأما اابتنس بة اتشعبة اللآدلبا
وللليات افقد ااكنت الالجاابت اأكرث ادقة اومشول احيث اعرب التغالميذ ابنس بة ا %100اعىل اأانا
لنتساهبمايفاهذهالتشعبةاينارغبةاخاصة،اوقدابرراهذلاكهدفاتغعملالللياتاللتنبية ابشلكا
موسعاومـخصصةاوالكتساباللليةالتفرنس يةاوجالجنلزييةاخاصة ابشلكاتيد.اوأيضاالتغعرفاعىلا
تياتاأتنبيةاأخرىااكالس بانيةاوللملانية...اا
كذكلاللمراابتنس بةاتسؤللالتثايناولملغعلقاحببالتغالميذ الليةالتعربية،افقداعرباتالميذا
لكالتشعبغنياينارغبهتمالتولسعةايفاتعملاهذهاللليةاوذكلابنس بةا %100اتلكاأفرلدالتعينة.ا
ولذلياوحضاحهبمالتشخيصاللعادةاللليةالتعربية،اكعاابررابعضالتغالميذاهذلاجالخـياراكوناهذها
لملادةاتعرباينالنامتهئماوتيهتمالتوطنيةاولترمسية،اوأناتعلمهاابشلكامـخصصاوعلم اهواأمراطبيع ا
بلاوعىلاحداقولابعضهماأكرثامنارضوري.اوالبدامناترقيةامعليةاتعلمهااوتعلميهاايفالكالملرلحلا
لدلرلس ية ،احيث اأاكد اعدد امن التغالميذ امن اخالل الملقابالت التيت اأتريهنا امعهم اأن الملعل اوماتا
لملعرفيةالتيتاتلقوهاايفاللطولرالتسابقة،املاتكنااكفيةاوملاتقدماهلم ابشلكاتيد ا اوولحض،ا اوأانا
لملرح ةل التثانوية ايه اأكرث اختصص اتغعمل الللية التعربية اوأآدلهبا ابشلك اولسع اوشامل ،اكوهنا اللليةا
للساس ية ايف الجلزلئر .اوهنا اأكد التغالميذ اويهيم التولحض ابأمهية الللية التعربية؛ اللمر الذلي اتفتا
لنتباهنا،احيثايعملاأغلبيةالتغالميذ؛اأناللليةالتعربيةاتيةارمسيةاووطنيةايفالجلزلئرابوصايةارشيية.اا
اوأاهناادعامةامنادعامئالتشخصيةالتوطنية،اوتعغرباللليةاللمنوذتيةالتيتادلهيااقوةافرضتا
نفسها ابسب اترفعها اين اخصائص الللهجات ،افهي اتؤدي ادور التغولصل اجالتامتي التيويم ابنيا
لجلزلئيني،اكعااأهنااوس ي ةلاللغولصلالتفكرياولتثقايف،الهنااتيةالتغعلميايفامجيعاأطولره،اوتيةالتكـب،ا
ولتصحافة،الخلطاابتالترمسية،اجالقـصاد،اولتس ياسة.اتلقنايفالملدرسةالتيتاتعىنابرتس يخاضولبطهاا
وتعلمياحنوهااورصفهاا اوداللهتا.اا
لجتهناايفاحبثناايناماكنةاللليةالتعربيةايفامعليةالتغولصلاللليويادلخلالتوسطالملدريس،ا
ليلالس غقصاءالتغالميذاحولاقدرهتماعيلالجادةاللليةالتعربيةالتفصحىابشلكاتيد،اونقصدامناذكلا
لتقاهنم انطقها اوكغابغه اولتغولصل ابشلك اسلمي اتيغنا ا اوتعب رل احيث اعرب التغالميذ اين اهذل التفكرةا
بنسب امـقارب افـالميذ اشعبة اللآدلب اولتفلسفة اأكدول التقاهنم الجليد ابنس بة ا ،%21.25ابيامنا
%12.25قاتول اأهنم اال ايغقنوهنا ابشلك ااكيف اخاصة اابتنس بة اللشعر التعريب التقدمي اولذلي ايمتزيا
بصعوبةامصطلحاتهاوبرمزيةامفاهميه.ابيامناشعبةالللياتافالايروناصعوبةايفالتقاهنم الليةالتعربيةاالا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

كغابغااوالامشافهغا،ابلاتمكنالملشلكةادلهيمايفامعليةالتغولصلاهبااأثناءاللمتدرس،اأياأثناءالحلصةا
لدلرلس ية؛ احيثال ايغلكم اهذه الللية ابشلك اتيد الك التغالميذ .ا اورمغ اهذلفقد اأكد اما انسبـها
 %22.5امناشعبةاللآدلب،اوماانسبـها %22.22اأهنمايسعونابشلكادلمئااليلالتغلكماابلليةا
لتفصحىاأثناءاحصصاللمتدرسالخلاصةاابملادةاخاصة.اوهذلاتس بنيارئيسني:اوللولايغعلقابرغبةا
لتغالميذايفاحتسنياتيهتمالتعربيةاكعااس بقاولناعربولاعىلاهذل،اكعااأناأساتذةالملادةايرصونا
ويرشفوناعىلاهذلاللمرابشلكادلمئ.اا
لجلدولارمقا(:)02ايوحضامعليةالتغولصلاللليويادلخلالتوسطالملدريسابنيا
للليةالتعربية/اللليةالدللرجةا(لتعامية)اا
لتشعبةا

أآدلباوفلسفةا/اأآدلباوتياتاأتنبية

لتعبارلتا

للليةالتعربية
ت
%

للليةالدللرجة
ت
%

مجموعا
لتغكرلرا

 -1هلاتغلكمامعازمالئكاخارجا
لحلصةاابلليةا

20

%12.21

90

%21.21

110

 -2هلايغعاملامعمكاللس غاذا
يفالحلصةاابلليةا

50

%25.25

20

%22.22

110

 -2ماايهاتيةالتغولصلالدللمئةا
دليكف الملدرسةا

20

%12.21

20

%21.21

100

بياانت اهذلالجلدولاخاصةابغولصلاللليويادلخلالتوسطالملدريسادلىاتالميذاشعبيتا
أآدلباوفلسفةاوأآدلباوتيات،اوذكلامبقارنةابنياللليةالتعربيةاولدللرجةا(لتعامية)انظرلاتغأث رالتكب را
تهذهاللخ رةايفامعليةالتغولصلاولتالكمادلخلالتوسطالملدريس،احيثاينـقلاهذلالتغأث رامنا
لتوسطالتعائيلاولتشارّاع؛اكبيئاتاتهاالتغأث راللويلاعيلامعليةاجالكتساباللليوياتغلميذ؛الذاعربا
لتغالميذ اين اهذه اللافاكر اكغايل :ا %21.21امن التغالميذ اقاتول اأهنم ايغلكمون الللية الدلرلجةا
(لتعامية)امعازمالهئماخارجالحلصة،اأيايندالنهتاءالدلرس؛اوتكنادلخلالملدرسة،ابيامناقالاماا
نسبـها %12.21افقطاأهنمايغلكموناأيضااللليةالتعربيةاخارجالدلرسامااملاخيرتولامنالملدرسة.ا
ويفانفسالتفكرةاطرحنااعىلاهؤالءالتغالميذاسؤللاحولاللليةالتيتايغعاملابهيااأساتذةالملادةاأثناءا
لتقاءالدلرس،احيثايش يعايفاأقسامالتغعلميالجلزلئريةاويفالكاللطولرالس غعانةاللساتذةاابلليةا
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لجلدولارمقا(:)02ايوحضاماكنةاللليةاللمازيييةايندالتغالميذا
لتشعبةا

أآدلباوفلسفةا/اأآدلباوتياتاأتنيب

لتعبارلتا

ال

نعم

مجموعا
لتغكرلرا

ت

%

ت

%

 -1هلادليمكافكرةاأاناللليةاللمازيييةا
تيةاوطنيةا

25

%22.22

15

%13.63

110

 -2هلاتغقنوناللليةاللمازيييةا

0

%00

110

%100

110

 -2لذلامتاليامتداهذهاللليةاتيةا
أساس يةايفالملقرر.اهلاتقبلونا
عىلاتعلمهاا

50

%45.45

70

%63.63

100

ابيغباراللليةاللمازيييةاتيةاوطنيةايفالجلزلئر،اوتعغربامنالملقوماتاللساس ية اللشخصيةا
لتوطنية،اودعامةاأساس ية اللثقافةاولتهوية،اكعااأهنااتيةاتغعلمياوفقالملرلس ميالتترشيعيةارفقةاللليةا
لتعربية،اتهذلاوملعرفةاماكنةاللمازييايةايفالتوسطالملدريسالجلزلئرياطرحناابعضاللس ئ ةلاعيلا
تالميذاشعبيتاللآدلباولتفلسفةاوللآدلباولللياتاوقدااكنتالجاابهتمااكلآيت:اا
%22.22ايدركوناتيدلاأناللليةاللمازيييةاتيةاوطنيةايفالجلزلئر،اوأهنامنالملفروضاتيةا
تغعلمياأيضا،ابيامنا%12.22اقاتولالنهاتيسادلهيمافكرةاأناللليةاللمازيييةاتيةاوطنيةاهبيأةالتقانونا
يف الجلزلئر ،اأما افامي اخيص التقان اهؤالء التغالميذ اتهذه الللية ،افقد اأجاب اجل التغالميذ اوبنس بةا
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لدللرجةاأثناءالتغدريس.افاكنتالجاابهتمااكلآيت:ا%25.25اقاتولاأهنمايغلكموناوبشلكالك اللليةا
لتعربيةافقطاأثناءالدلرس،ابيامنا %22.22امهنماقاتولاأناللساتذةايس غعينونايفابعضاللحيانا
ابلليةالدلرلجةاتغوضيحابعضاللش ياء،التيتايصعبافهمهااعيلالتغلميذ،اأواتالشارةالىل اأمرامااأوا
للفتالنتباهالتغالميذاتبعضالليعال...اا
ولتعاالاوملعرفةامدىالتغأث رالذليامتارسهاللليةالتعاميةا(لدللرجة)اعىلاتعلعاتاللليةالتعربيةا
يفاهذهالملرح ةلاأردانامعرفةاتيةالتغولصلالدللمئادلىالتغالميذابنيالتعربيةاولتعامية،اوقد ااكنتا
لجاابتالتغالميذامـوقعة.افقداأكدا 20اتلميذامناأفرلدالتعينة؛اأياماانسبـها %21.21اأهنما
يغلكموناللليةالتعاميةا(لدللرجة)اأثناءامعلايةالتغولصافاميابيهنماويفاأغلباللحيان.اا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

 %100اأهنماالايغقنوناهذهاللليةالطالقا.اوتكناهذلاملامينعالتغالميذامنالتغعب راينارغبهتمايفا
تعمل اهذه الللية ايف احال اما اأصبحت ارمسية اوأساس ية ايف الملقررلت الدلرلس ية اوذكل ابنس بةا
،%25.25ايفاحنياالايرغبالتبايقامناأفرلدالتعينةايفاتعلمها،اوذكلابنس بةا،%22.22اوقدا
بررولاهذلابصعوبةاهذهاللليةا اوبعدماتدوتهاايفاللوساطالتعامة،اوحىتالترمسيةامثلالملدرسة،اذكلا
مااجيعلاتعلمهااابتنس بةاهلماعائقااومضيعغااللوقتاعىلاحسبارلهئم.اخاصةاوأنامنطقـنااأياماكنا
لترلءالتبحثايمتزيابأغلبيةاتغلكماللليةالتعربيةاأواابلاحرىالتعاميةاوالاوتود اللعنرصاللمازيي الالا
بشلكاقليلاجدل،ا اوأاناوجدتاأصوهلابنيالتغالميذافهماالايغقنوناهذهالللية انظرلاتوتودالدللمئا
ولتقدميايفالملنطقة.اا
لجلدولارمقا(:)02ايغعلق مباكنةاللليةالتفرنس يةا
لتشعبة

أآدلباوفلسفة

للس ئ ةل
نعم
 -1هلاحتبوناتعملاللليةا
لتفرنس يةا
 -2هلاتغلكموناللليةا
لتفرنس يةابشلكاتيدا
 -2هلاتلقوناصعوبةايفا
لستيعابالللياتا
للتنبية

أآدلباوتياتاأتنبية
ال

ال

نعم

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

20

22.5%

10

12.5%

20

%100

0

00%

25

%81.25

15

12.22%

20

100%

0

00%

25

21.25%

15

12.22%

12

%20

12

15.25%

يغعلقالجلدولاكعااهوامضحامباكنةاللليةالتفرنس يةالكيةاتعملاأساس يةايفالتطورالتثانويا
وابتنس بةاأيضا اتهاتنيالتشعبغني،احيثاعربت انس بةالتاقب اول اينالجاابت التغالميذ الخلاصةامبعمليةا
تعملاولتقاناللليةالتفرنس يةاوقدااكنتااكلآيت:اا
 %22.5امناتالميذاشعبةاأآدلباوفلسفة،اأهنماحيبوناتعملاللليةالتفرنس يةالكيةاأتنبية،ا
نظرلاالنتشارهاالتولسعايفاأوساطالجملمتعالجلزلئري،ابيامناعربالتبعضامهنماأهنمامرمغوناعىلاتعلمهاا
تنفسالتسبب،اوأهنماحيبوناتعملاتياتاأتنبيةاأخرىاغ رالتفرنس ية،اوذكلابنس بةا،%12.5اأماا
تالميذاشعبةالللياتافقداعربولابنس بةا%100ينارغبهتمالتكب رةايفاتعملاهذهاللليةابشلكاتيدا
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لجلدولارمقا(:)05ايوحضاتيةالتغولصلايفالتوسطالملدريس:افرنس ية/دلرجةا
لتشعبةا

أآدلباوفلسفةا/اأآدلباوتياتاأتنبية

لتعبارلتا
ا

لتفرنس يةا
ت
%

 -1خارجالحلصةامايهاللليةالتيتا
تغدلوتهاامعازمالئكا
 -2هلايغعاملامعمكاللس غاذيفا
110
لحلصةاابلليةا
20

 -2ماايهاتيةالتغولصلالملفض ةلا
دليكا

20

لتفرنس ية/لدللرجة
ت
%

مجموعا
لتغكرلرا

%22.22

20

%72.72.

110

%00

00

%100

110

%22.22

50

%45.45

100

لتبياانتالتغاتيةاتوحضاتأث راللليةالدللرجةا(لتعامية)اعيلاللليةالتفرنس يةاوذكلاأثناءاللمتدرسا
سولءادلخلالحلصصاأواخارهجاامضنامعليةالتغولصلالتغعلمي ابنيالتغالميذاحيثاجاءتالجاابتا
لتغالميذاكغايل:ا%22.22يؤكدوناأهنمايغولصلونافاميابيهنماابلليةالدللرجةا(لتعامية)امعالتفرنس يةا
خارجاحصصالدلرلسة،ابيامنايقولا %22.22اأهنماحيوتونالتغلكماابلليةالتفرنس ية ابشلكالك ا
دوناجالس غعانةاابتعامية،ارمغاأهنماأيضاايروناصعوبةايفامعليةالتغولصلاهبذهاللليةانظرلاتعدماقدرةا
مجيعالتغالميذاعىلالتالكم ابهيااوصعوبهتااوعدماتدلوتهاايفالتوسطالتغعلمي اغ رالترمس ابشلكادلمئ.ا
هذلامااجيعلالغلبالتغالميذامييلونالىلالتغولصلاابلليةالدلرلجةاولناأضافولاتهاابعضالملصطلحاتا
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خاصة اأهنماويفارأهيمايغلكموهنااويغقنونافنوهنا اتيدل،اولذلياعربولاينهاأيضاابنس بةا،%100ا
بيامنايرىابعضامناتالميذاشعبةاأآدلباأهنماالايغقونابشلكااكيفاهذهاللليةاخاصةايفامعليةا
لتغولصلالدللمئاولتقرلءةاتكـباللآدلبالتفرنس يةاولتشعر...اوذكلابنس بةا%12.22ابيامنالتبايقاالا
يرىاهناكاصعوبةايفاتعملاللليةالتفرنس ية،اويه انس بةاكب رةاقدرتابـ ا %21.25اماايدلاينا
لهامتماوحباهذهاللليةامناطرفالتغالميذاخاصةادلىاشعبةاللليات.ا اورمغاحبالتغالميذاورغبهتما
لتكب رةايفالتقاناهذهاللليةاوعددلامنالللياتاللتنبايةاحيثاأكدالتطلبةاأهنماجيدون اصعوبةايفا
لكتساباوتعملابعضالللياتاللتنبيةاللخرىامثلاجالجنلزييةاوجالس بانيةاوللملانيةاوذكلابنس بةا
 %21.25اابتنس بةاتلآدلباو%20ابتنس بة الليات.اوقدافرسولاذكلابنقصالتوقتالخملصصا
تغدريساهذهالللياتامقارنةاابلليةالتفرنس يةاولتيتاتس غحوذاعىلاجلالتوقتاأثناءاللس بوع.اا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

لتفرنس ية احيث اتظهر اكهنم ايغلكمون التفرنس ية الكية ،الذ اطرحنا اهذه التفكرة ايف اسؤلل اتهؤالءا
لتغالميذاواكنالجاابهتماأهنمايفضلونامعليةالتغولصلاابلليةالتفرنس يةابنس بةا %22.22ابيامناالا
يس غطيعاونذكلابشلكاتيداممااجيعلهماميزتوهنااابتعاميةاأحياننااوهذلابنس بةا.%25.25اا
يند انفس التفكرة اأردان امعرفة الذل ااكن اأساتذة التفرنس ية ايس غعينون اابللية التعامية اأثناءا
لدلرساأماال،الهنمابطبعةالحلالايغأثروناابتوسطالخلاريجاويؤثرونابدورمهايفاتيةالتغلميذ.اوقدا
اكنتالجاابتالتغالميذايندالكالتشعبغنياتؤكداتلكماأس غاذةاللليةالتفرنس يةاهذهاللليةابشلكالك ا
أثناء التغدريس ،ابل اأضاف ابعض التطالب اأهنم ايغلكموهنا احىت اخارج الحلصة اأي ايف التوسطا
لملدريسامعوما.اوحيثونالتغالميذاعىلالتغولصلابهيااحىتاخارجالحلصة.اا
/2اتفس رانغاجئالدلرلسةاعيلاأساساتساؤالتالتبحث:اا
تلعباللليةادورلاحيوايايفالكاجممتعاكوهنااوس ي ةلالتغعب راولتغولصلاولتوتود،اوأهنااسلطةا
من اخالتها اتابىن التعالقات التيت احتددها التقولنني التوضعية اتلمة ،احيث اتسمها ابسمة التطبقةا
لملس يطرة،افهي امرتبطايفالملقاماللولاابتشخصية،اولتيتابولسطهتااتمتزياللش ياءاوحتدداللهدلفا
وتعدالتوجهالحلقيق اتلكاتولصلاوطيناأوارمس ابنياأفرلدالجملمتعاابيغبارهااحافظةاوانطقةاابمسهم،ا
وللدلة اللساس ية اتغعلميهم اللليوي اولملعريف .افهي امتارس انوعا امن التسلطة اعىل امعلية اتولصلهما
ولتصاهلماتصاحلاتيةاعىلاتياتاأخرىاوبدمعاووصايةاطبقةاعىلاطبقاتاأخرى،احيثاتظهراغلبةا
وس يطرةاتيةاعيلاابيقالللياتاأيناينـجاومعالتساعاهذهالتس يطرةامظاهرالتعنفالترمزياللليوي،ا
حيثايأخذالتعنفالترمزياأكرثاصورهاوضوحاايفارصلعالتامنذجاللليويةايفالملدرسة،الذ اتشلكا
لملدرسةاساحةاللرصلعاللليويالترمزيابنيامناذجاتيويةامـعددة.افالليةاتشلكانظاماارمزايالدلالالتا
ولتغصورلتالترمزيةالتيتايغحدثايهناابورديوايف انظريغهالترمزية،اويهالحلاملالتغارخي اللرموزا
ولتغصورلتاولدلالالتاولملعاينا(وطفة،ا،2002اصفحةا.)22التشأنالذليايعيلاتيةايناأخراوفقا
وهجنياخمغلفني؛افقداجنداتيةاتمتغعاباكملالترشييةالتقانونيةاولتثقافيةاوجالتامتييةااكلليةالتعربيةايفا
لملدرسةالجلزلئرية،اووجهاأآخرايفرضهالتوسطاجالتامتي اولتغدلولالتولسع الليةامعينةاحبمكاسهولهتاا
مثال اأو النتشارها التولسع ابني اأفرلد الجملمتع ،احيث اجندها احىت ايف الملؤسسات الترمسية ااكملدرسةا
ولجلامعةاووسائلالالعالم...اوعادةامااتكوناتيةاعاميةايفالجملمتعااكللهجةالجلزلئريةاابخـالفهاايفا
لتقطرالجلزلئري.اا
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وهذلامااأثبتـهالدلرلسةالمليدلنيةالتيتاأتريناهاامعاتالميذاللقسامالتثانويةاحيثالمجعاأغلبيةا
لتغالميذاعىلاحهبماالتقان الليةالتعربية اولتغلكمابهياابشلكاولسعالتنطاقادلخلالتوسطالملدريس،ا
وحىت اخارجه،اتكهنماأكدولاصعوبةاللمرامناحيثالتغولصلاابلليةالتعربيةامعامجيعافئاتالجملمتع،ا
خاصةامعازمالهئم؛احيثايعغربامنايغلكماللليةالتعربيةالتفصحىالنساناغ راعادياوقدايغعرضا
لهتمكاولتسخريةامناطرفازمالئه،اذلكلايلجئامعظمالتغالميذاتغولصلاابللهجةالتعامية اأواللليةا
لتفرنس يةايفالغلباللحيان،النامل انقل ابشلكادلمئا.اوهنااتظهراأشاكلالتعنفالترمزياللليويا
لملعارسايفالتوسطالملدريسالجلزلئرياخاصةاعىلايفالملرح ةلالتثانوية.امناخاللاثالثاأشاكل:اا
/2اأشاكلالتعنفالترمزياللليويايفالتوسطالملدريساابجلزلئر:اا
التهمينةاللليويةالليةالتعربية:اأوىلامظاهرالتعنفالترمزيالملعمتدةايفالتنظامالترتبويالجلزلئري،اولتيت اندركهاامناخاللا
لملعارسةالتغعلمييةالتيوميةاويه:التهمينةللليوية،الذ انالحظ انظام اللهمينةاولتس يطرةالتولحضة الليةاعىلا
تيةاولليةاعىلامجموعامناللليات،التيتاحتددالتبنيةاللليويةايفالجملمتعالجلزلئري،اويفالتعمليةالتغعلميية،ا
لذ انالحظاشلكنيامناينفاللليةايفالتنظامالترتبويالجلزلئري،اللوىلاتغعلقاهبمينةاللليةالتعربيةا
ابيغبارهااللليةالترمسيةاولتوطنيةايفالتبالد،اوتيةالتغعلميايفالكالملرلحلالتغعلميية،اكعاانصاعىلاذكلا
لدلس غوراولكاتعديالتهاوخمغلفالتنرشلتالترمسيةالتوطنيةاولترتبوية،اابالضافةالىلاليغبارهااوفقا
نصوصالتس ياسةالترتب اويةالتصادرةايفاحمغوىالتقانونالتغوتهيي اللرتبية،اللليةالترمسيةاللغعلميايفامجيعا
للطولراولملرلحل،اكعااليغربهااتيةالالسالماولحلضارةاولتغقدمالتعلم ،اوهذلاماانالحظاابتفعلايندا
لملعارسةالتغعلميية اللمغعملالجلزلئري،افهوايغلقىامجيعالملولدالدلرلس يةاابلليةالتعربيةايفالملرح ةلالتغعلميا
جالبغدليئاولىلاغايةالتغعلميالجلامع ،اابس غثناءابعضالملعاهد،اوبعضالتغخصصاتالتيتاتدرساابلليةا
لتفرنس ية.اا
لناليغباراللليةالتعربيةايهاللليةالترمسيةالتوحيدةاتغعلميامنالتناحيةالتقانونيةالتترشيعية،ا
ولقصاءاللليةاللمازيييةاولتيتامنحتامؤخراصفةالتوطنيةايفالملولثيقالترمسيةا(دس غورا،)2002ا
يعغرباهمينةاتيويةاورضب اللحقوقاللليويةاتكث رامنالتفئاتالتناطقةاهبذهاللليةايفالحلياةالتيومية،ا
ذكل اأن الحلياة التيومية اوجالس غععاالت ادلخل التوسط الملدريس ،اختغلف امن التناحية التغنظمييةا
لتصادرةامناطرفالملرشعالترتبوي،احيثايأيتالتطفلالجلزلئريالىلالملدرسةاوهواحيملاتيغهاللم،ا
ويهاختغلفامتامااعىلاللليةالتيتايفرضاعليهاتعلمهاايفاسنامبكرة،احيثاتكوناتيةادلرجةا(عاميةا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

خمغلطةاابتعربية)،اأواتهجةاأمازيييةابعيدةالكالتبعداعىلاللليةالملدرس ية،اسولءااكنتاللليةالتعربيةا
لتفصحى ،اأو الللية التفرنس ية ،اأي اأن الملاغعمل الجلزلئري ايف الكغا الحلاتغني ايلق اصعوبة اكب رة ايفا
لكتساباوتعملاهذهالللية،افهواأماماهجنياتيويايفرضاعليهامرةاولحدة،اوالايغدرجايفاتلقيهاوالا
يفاللمناطاللليوية،التيتاحتدداعليهالتغلق اولتغعمل،اأينايدفعابهاالاشعورايالىلاتعملاتيةااثتثة،اأينا
يكونالملالذالتوحيداتهذهاجالزدولتية،اوغاتباامااتكوناللليةالتفرنس ية،التيتامتارساأيضاادلخلا
لتنظامالترتبويالجلزلئري،اهمينةامنانوعاأآخر.اا
لناماايعيشهالملغعملالجلزلئرياأثناءامعليةالكتسابهاللليوي،ايعغرباوحسب انظريةابورديوا
ينفا ارمزاي اتيواي،اوهواأحداأكرثاأاشاكلالترصلعالتثقايفاوجالتامتي اوضوحااوبياانايفالملؤسسةا
لتغعلميية،افاملدرسةاتغبىنامنطااتيواياتفرضهالتطبقةالملهمينةالتسائدة،اوابتغايلافاهنااتفرضاهذلاللمنطا
للليوياعىلامجيعاأبناءالتطبقاتاولتفئاتاجالتامتييةالخملغلفةاأثناءامعليةاتعملالللية،اوميزيالتباحثونا
عىلالتعمومابنيامنطنياتيوينيايفالطارالتثقافةالتعامةاولتنظمالتغعلمييةاتكوناجمالاللغعمل.اا
 لللية الترمسية اويه اتية ارمزية امكـوبة ،اتغصف ابدرجة اعليا امن التتسلسل الملنطق اولتغاكملا
لترمزي،اوتوظفايفالطارالملؤسساتالترمسيةاولتغعلميية،اوتمتغعامباكنةاهامةاوقانونيةامتنحهااحقا
لتهمينةالترشييةا(للليةالتعاربيةايفالجلزلئر).ا
 للليةالتعاميةا(لحمللية،اللليةالدللرجة)،اويهاتيةالالتصالالتيوميةايفالحلياةالتعامةاوجالتامتيية،ا
وقداتتنوعافهياالللهجاتاحسبالتفئاتاجالتامتييةاوالاتمتغعابأياحقوق،ارمغاس يطرهتاايفا
ا
جالس غععاالتالتيوميةا(بورديو،ا،2002اصفحةا.)201
وهذلامااينطبقاعىلالللهجاتالتعاميةاأواللليةاللمازييية،اولتيتامنحهاالملرشعالجلزلئريا
حقوقادس غوريةاوحىتاتربويةاتعلمييةامؤخرلامنالتناحيةالتشلكيةافقط،ا،احيثاالامتارساهذها
للليةابشلكارمس ايفالتوسطالملدريساابس غثناءابعضالملؤسساتالتغعلمييةالملغولجدةايفالملناطقا
ذلتالللهجاتاللمازيييةاوخ رادتيلانغاجئالدلرلسةالحلاتاية،اأيناأكدامجيعاأفرلدالتعينةاأهنماالايغقنونا
هذهالللية،انظرلالهنماملايطلعولاعلهيااكعادةاتعلمييةايفامقررلهتمالدلرلس يةالطالقا،امااتعلهااجمهوةلا
وهممشةاوغ رامرغوبايفاتعلمها.ارمغاأهنااتية اوطنيةاتعربايناترلثاثقايفاواترخي اقدمياقدما
لتوتودالجلزلئري.اوهناايظهراأيضا اشلكامناأشاكلالتعنفاللليويامناخاللاهمينةاتيةاوطنيةا
أم،اعىلاتيةاوطنيةاأماأيضا ايفالتوسطالملدريس.اوهذل اشلك ااأ آخر لالعنفالترمزيالذليامتارسها
لتسلطةالترمزية،احيثاتأخذاجماتهاالحليويايفاجمالالملؤسساتالترتبوية،اوالس اميالملدرسة،اولتيتا
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تغحولالىلامساحةاللرصلعالترمزيابنياللليات،اوبنياخمغلفالتقوىاجالتامتييةالتفاع ةلادلخلالجملمتعا
لجلزلئري،افاترمزيةاللليويةالتسائدةايفالملدرسةالجلزلئرية،اتشلكانوعاامنالتسلطةاجالتامتيية،التيتا
حتاولاأناتشلكاللطفالالملغعلمنياعىلاشلكاجاليدوتوتياالتسائدةاولملس يطرةامناطرفالتطبقةا
لملهمينة ،اوحسب اتية ايورديو اينظر الىل اس ياسة الحلث اعىل اتعمل اتية اولحدة اهممينة اح ًّال ابدهيياا
ملشالكت التغولصل اللليوي ايف الجملمتعات امـعددة اللليات اولللهجات ا(لجملمتع الجلزلئري) ا(بورديو اوا
ب رسون،ا،2002اصفحةا.)12ا
وتمكناجاذبيةاوولقعيةاهذلاجالفرتلضاابتنس بة اللمرشعالجلزلئري،ايفالتنظرالىلاللحاديةا
حال اللالمساولة اللليوية ابني التغعددية اللليوية ،افاذل اتعلمت اللقليات الللية الملهمينة ا -اوفق اهذها
لتفكرة -افلناتعاينامنالتالمساولةاجالتامتييةاوجالقـصادية.الناهذلاجالفرتلضامنوذجااليديوتوتيةا
هممينةاحتيلالىلامسلعاتاغ راولييةارسعانامااجتدانفسهاابعيدةاينالدلميقرلطيةاخاصةاللليويةامهنا،ا
بلاوقدايذهبالملوضوعالىلاأكرثامناهذهالملولزنة،الىلاشلكامناأاشاكلالترصلعالتثقايفاللليوي،ا
حيثاتصوغناالىلاس ياسةالالقصاءاودمعا
دلخلاأمهاأوساطالجملمتعابنائية؛ادلالتوسطالملدريس،ا
ُّ
لتالمساولةاجالتامتييةاللليويةاوابتغايلالتغعلمييةاولملهنية،اهذلاابتنس بةالىلالتشلكاللويلامنالتهمينةا
للليويةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا(حس ين،ا،2012-2012اصفحةا.)222ا
التهمينةاللليويةالليةالتفرنس ية:ااأماالتشلكالتثاينافهواللكرثاحدةاوخطورةاعىلاثقافةاوهويةالجملمتعالجلزلئري،احيثايغعلقا
هبمينة الللية التفرنس ية اعىل اللليات التوطنيةا(لللية التعربية اولللية اللمازييية) ،امن اخالل الملعارسةا
للليويةاتهذهالللية،اسولءايفالتوسطالملدريساومناطرفالتنخبالملثقفة،اأوايفالحلياةالتعامةاللفردا
لجلزلئري،اوماايدمعاهذلاجالس غنـاجامااأثبتـه الدلكغورةاحس يناهنيةايفادرلس هتااتس ياسةاللليويةا
يف التنظام الترتبوي الجلزلئري امن اخالل التواثئق التترشيعية الترتبوية الملنظمة اتس ياسة اولتغخطيطا
لللية،احيثالس غنـجتالتباحثةامنالتبياانتالتمكيةالتيتاحصلتاعلهياامناحتليلالك اييناتا
لدلرلسةالتيتالس غعملهتا:ا(لدلس غور،التقانونالتغوتهيي اللرتبيةالتوطنية،التنرشلتالترمسية،اللهدلفا
لتغعلميية الليات)،اوبنيالملعارساتالتغعلمييةالتغعلمية اللمغعملايفالتوسطالملدريسالجلزلئري.اظهورا
معاملالتهمينةاللليوية الليةالتفرنس يةامبكرلاجدلايف انظامناالترتبوي،اكعااس بقاوأناأدرتنا،الذاأنا
تدريساللليةالتفرنس يةايفالتس نةالتثاتثةالبغدليئ،ايعغرباتقدمااكب راتهذهاللليةايفالتسملالتغعلمي ،االا
يقفايندامعليةالتغعملاولالتقاناللليوياتهذهاللليةافقط،ابلاترىالتباحثةاأهنااتذهبالىلاتأث رهاا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

لتوجدليناولتعاطف ا(حس ين ،ا ،2012-2012اصفحة ا.)225اذكلاأناللليةاالاتعيناجمرداأدلةا
للغولصل،ابلايه انظاماتفك راوطريقةايفالحلياةاولتغأملاولتنظر،الهنااكياناذهيناونفيساويقيلا
ووجدلين ،ايأخذ اهيئة ارمزية ايف امكتس بات الملغعمل اابتية الخلطورة ايف احياة التطبقات اولتفئاتا
جالتامتيية .الن الللية ابوصفها الطار ارمزي اللوتود اجالتامتي اللفرد اتشلك اأكرث اأدولت الترصلعا
ولتغولجد اخطورة ايف التوسط الملدريس ا(بورديو او اب رسون ،ا ،2002اصفحة ا ،)125اذلكل ايعدا
لكتساب الللية التفرنس ية اوتعلمها ايف التنظام الترتبوي الجلزلئري ،اأكرث امن اليغربها امادة ادرلس يةا
تعلميية،احيثاأنهاويفاولقعاللمر،اللليةالتفرنس يةالتيتاالاحتظىابأيارشييةاقانونية،ايهايفالتولقعا
تيةالتغعاملالملهمينةاعىلالتعديدامنامفاصلالتنشاطالحليويايفالجلزلئر،اوخاصةاقطاعالتغعلميابلكا
مرلحهل.اا
اويفاهذلالملقالايرىابورديو،اأناللليةالملس يطرةاالاتمتكنامنافرضاس يطرهتااوسلطهتاا
كنوعامنالتعنفالملرشينة،الالامبساعدةامناحتمكهمابفضلاأآتياتالتامتييةاوقانونيةاقادرةاعىلاحتقيقا
ذكلالتغولطؤ،اوهوامصدرالكاسلطةا(أبوادرح،ا5اديسمرب.)2012ا
وميكناتهذهالتفكرةاأناتفرساحقيقةالتعنفاللليويالملعارسايفاللوساطالملدرس يةاوحىتايفا
ابيقالملؤسساتالترمسيةايفالجلزلئر،احيثاتسع الجلزلئراجاهدة اللمحافظاعىلاهذلالتشلكامنا
لملعارساتاللليوية،ابلاوتسع االعادةالنغاهجاايفالكالملرلحلالتغعلمية.امناخاللامتجيداتدريساللليةا
لتفرنس ية الملبكر ،اوهتميش اللليات اللتنبية اللخرى .اولتيت ايه اللليات التعاملية ا(جالجنلزيية).ا
فاتفرنس يةاحارضةادلمئاايفالكامااهواانفعاوهلامردوديةارمزيةاوماديةاتساعداعىلاجالرتقاءالتغعلمي ا
وجالتامتي اولتس يايس،اوهذلاللمرايقوياحضورهااجالتامتي اوجالقـصادي،اويضعفاحضورا
لتعربيةاوحينطهاايف انظرةاتقليديةالكس يكيةاتفئةاضيقةاجدلامنالجملمتع ا(حس ين،ا،2012-2012ا
صفحةا.)250ا
/2العادةالنغاتيةالترصلعاللليويايفالتوسطالملدريس:اا
نتيجةاللهمينةاللليويةالتسائدةايفانظامناالترتبوي،اولتيتاأنغجتابدورهاالزدولتيةاسلبيةاعىلا
فكر اوتعمل التفرد الجلزلئري ،ازلد اجمال اممارسة اولعادة النغاج التعنف الترمزي اللليوي ايف التوسطا
لملدريس،اولذليابدورهاشلكاوبطرقاغ رامبارشةاورمزيةاعربالس مترلريةالالنغاتيةاللليويةالتسابقة،ا
رصلع ادلخيل ابني الجملموعات اللليوية التشفهية ،اوحىت التكـابية ،احيث ايظاهر ابنفس التشلكا
ولتغصنيفالذلياتظهرابهالتثنائياتاللليويةالملوتودةايفالتساحةالملدرس ية،اوحىتايفالحلياةالتعامةا
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لذ ايأخذالتعنفالترمزياللليوياأكرثاصورهاوضوحاايفارصلعالتامنذجاللليويةايفالملدرسةا(لتنظاما
لترتبوي)،الذاتشلكالملدرسةاساحة اللرصلعاللليويالترمزيابنيامناذجاطبيعيةامـعددةا(بنياللليةا
لتعربية،التفرنس ية،ابنيالتعربيةاوللمازييية،ابنياللمازيييةاولتفرنس ية،ابنيامجيعالللهجات).اوهذلاماا
كدتهالملعارساتاللليويةالتيتالس غقصيناهامناتالميذالتطورالتثانويامكاتوحضانغاجئالجلدلول.اا
لناوسطامدريسااكتوسطالملدريسالجلزلئري،احيغويامجم اوعةامنالتامنذجاللليويةالخملغلفةا
ولملغعددة،اقدايؤديالالتصالالملبارشةاولملغولصلاتهذهالللياتاوعرباتطورالملرلحلالدلرلس يةالىلا
شلكامناأشاكلالترصلعاللليويابنياهذهاللليات،امناحيثالتنطقاومناحيثالملاكنةالتغعلمييةا
لملس غقبلية-اوذكلانتيجةالتعنفاولالقصاءالملعارساضدابعضاللليات-احيثايفيضاهذلالترصلعايفا
للهنايةالىلاتفضيلاأواغلبةاتيةايناأخرى،اعىلاأساسالتهمينةاوسلطةاهذهالللية،اولتيتاترتق ا
لتامتييا ،احيث اتكون اتية التغولصل ،اولترتيق ،اولتعمل اولتغوظيف ،اوتية التطبقة اللعىل ،اولتيتا
حظيتاهبااابتنس بة اللغعلميالجلزلئريادلمئااللليةالتفرنس يةاابيغبارهااللليةالتياتبةاولملس يطرةاعىلا
حمتيةالترصلعاجالتامتي اللليوي.اا
" الن امعظم الترصلعات اللليوية الملعارصة ،ايه انتيجة التوضع اجالتامتي الخملغلف اولملعاجلةا
لتغفضيلية اللية الملهمينة امن اطرف التسلطة الدللمعة اتهذل التنوع امن الترصلع اللليوي ،احيث اأنا
لجملموعاتاللليويةالملهمينة اتس يطراعىلالتسلطةالحلامكةايفاجماالتا(اكتغعلمياولالدلرةاوجالقـصاد)...ا
وتعط اللفضليةايفالتتشييلاولترتيقاتطالبالملغلكمنياولملمتكننيامناللليةالملهمينةا" (بورديو،ا
،2002اصفحةا،)22اأيناتغجهالجملموعاتاللليويةالحملرومةاولملهمينةاعلهياالىلاممارسةالتعنفالترمزيا
ولملطاتبةاحبقوقهااللليويةاكنوعامنالترصلعا(لتربيعاللمازيي ).احيثاوكعااوردايفالجاابتالتغالميذا
يفضلامعظمهاامولص ةلالتغعلميالجلامع اابلليةالتفرنس يةادوناغ رها،الهنمايدروكناتيدلاأناجالرتقاءا
يفالتسملاجالتامتي ايفالجملمتعالجلزلئرياأدلتهاوسالحهاللسايسالالتقانالجليدالليةالتفرنس ية.اوتيسا
لتعربيةا اوللمازييية،اوالاحىتاجالجنلزيية.اا
ا
ا
ا
ا
ا

لتعنفالترمزياللليويالملعارساضداللليةالتعربيةالتفصحى-االلليةاللامازيييةايفالتنظامالترتبويالجلزلئريا
(درلسةاميدلنيةايفالتوسطالملدريس)

 لخلامتة:اا
لنااكنامنالتثابتاأناهناكالخـالالتاتيويةايفالملدرسةالجلزلئرية،اأنغجتانوعاامنالتعنفا
اوأان ااكن ارمزاي افقد اتودل ايهنا الخـالالت ادلى الملغعمل ايف الكتساب الملعرفة اولملهارلت اللليويةا
وجالندماج الجملمتع  ،افانه امن اللكيد اهناك الخـالالت امماث ةل ايف الحمليط اجالقـصادي اوجالتامتي ا
ووسائلالالتصالاولالدلرة،اقداتسامهايفاتعطيلاس رورةالتغمنيةاولالنغاجاولخللقاعىلاصعيديا
لجملمتعاولملوطن،اذللافانابناءاولنغاجاس ياسةاتيويةاحتدداجالخـيارلتاوخططالتعمل،اتيستامنا
قبيل الترتف اولتغأسيس افقط ،ابل اأن اتها النعاكسات افعلية ايف الترتبية اولتغعلمي ،ابل اويف الملعرفةا
ولتثقافةاوجالقـصاد،اويفالحملددلتالتس ياس ية الدلوةلالدلميقرلطيةاولملولطنةاولتس يادةالحلرة،اوحىتا
تكوناس ياسةالدلوةلاللليويةاموضوييةاويرصيةاوانحجةاودميقرلطية،اسولءاأاكنتاظاهرةاأواابطنةا
(مضنية)افالبداأناتعمتداعىلامجموعةامنالترشوطاولتنقاط،اوأناحتغوىاعىلامبادئاوأساس ياتا
وطنية اويرصية ،اقد اتسامه ايف احل الترصلع اللليوي ايف التوسط الملدريس اعىل اللقل ،اوابتغايلا
لتغقليلامنامظاهراوأشاكلالتعنفاللليويايفاهذلالتوسطايفامجيعاأوساط الجملمتع،اذلكل انقرتحا
بعضالتنقاطاولتبنوداللساس يةايفابناءاس ياسةاتيويةاتعلمييةاخايلامنامظاهرالتعنفاقداتنـجافردا
تزلئريامعارصاويه:اا
 أناتأخذاكقاعدةاتهاامكوانتالتثقافةالللسانيةالجملمتعيةاولتغارخيية.ا لقامةاتيةارمسيةايرصيةاشام ةلاوذلتاأساساقويا(مشوتيةاجممتعية،االافرديةاتعسفية).ا تبيني اتعدد اتيوي اترلمك امديوم ،اذي ابعد اوظيف ا(يف الالتصال اوجالقـصاد ،التغكنوتوتيااولتعلوم،التغنوعالملرتع )امعالقامةاتيغنياأتنبيـنياممتزيتنيا(الاتيةاولحدةامس يطرة).ا
 لتسعاحابغعدداأتس يناهوياتولفق اتولزيهابيئيةاتسانيةامديومة.اضبطاتعلميالللياتاللتنبيةايفامدلرساللمةاموقعاللليةالترمسيةايفالخلطابالترمس .اا
 جالهامتماابللياتالحملليةا(لتوطنية).اا
ا
ا
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 لملرلتع:اا

ا

ااا
ا
ا
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 .1بيارابورديو.ا(.)0223التعنفالترمزي.احبثايفاأصولاعملالتامتعالترتبوي.اترمجة انض راجاهل.اتبنان:ا
لملركزالتثقايفالتعريب.
 .0بيارابورديو،اواجانالكوداب رسون.ا(.)0223العادةالفنغاجايفاسبيل انظريةاعامة اللنسقالتغعلمي.اتبنان:ا
مركزادرلساتالتوحدةالتعربية.ا
 .7رلحباتريك.ا(.)1223التش يخايبدالمحليد ابناابديسافلسفـهاوهجادهايفالترتبيةاولتغعلمي.الجلزلئر:الترشكةا
لتوطنيةاللنرشاولتغوزيع.ا
 .4شويقالتس يدالترشيف .ا(.)0222امعجمامصطلحاتالتعلومالترتبوية.الترايض:امكـبةالتعبياكت.ا
 .1صاحلابلعيد.ا(.)0223ايفالتهويةالتوطنية.الجلزلئر:ادلراللآمال.ا
 .0يبدالتقادرافضيل.ا(.)0222الملدرسةايفالجلزلئراحقائقاولشاكتيات.الجلزلئر:اتسوراللنرشاولتغوزيع.ا
 .3يبد التكرمي اغريب .ا( .)0220الملهنل الترتبوي :امعجم اموسوي ايف الملصطلحات اولملفاهمي التبيدلغوتية.ا
لدللرالتبيضاء:امنشورلتاعاملالترتبية.اج.1ا
 .0يزالدلينالملنارصة.ا(.)0224التهوايتاولتغعدداللليوي.الجلزلئر:ادلراجمدالوي.ا
 .2عيلاأسعداوطفة.ا(.)0222امنالترمزاولتعنفالىلاممارسةالتعنفالترمزي:اقرلءةايفالتوظيفةالتبيدلغوتيةا
للعنفالترمزيايفالترتبيةالملدرس ية.اجم ةلاشؤونالتامتيية.الجملدل.00التعدد.124الالمارلتالتعربيةالملغحدة.اا
 .12اكظماأبوادرح.ا(1اديسمرب.)0213اللليةاولجملمتع.امتاجالسرتدلدامن:ا.http://www.ss@wongا
 .11محمدالتعريباودلاخليفة.ا(.)0221الملسأةلالتثقافيةاوقضاايالللساناولتهوية.الجلزلئر:ارشكةالتغوزيعافاةل.ا
لملطبوعاتالجلامعية.ا
 .10محمداعاطفاغيث.ا(.)0220اقاموساعملالتامتع.الالسكندرية-امرص:ادلرالملعرفةالجلامعية.ا
 .17هنيةاحس ين.ا(.)0213-0210التس ياسةاللليويةايفالجملمتعالجلزلئري-ادرلسةاحتليلية انقديةاتنظامالترتبوي.ا
لجلزلئر:امذكرةادكغورلهاعلوم.اجامعةامحمداخيرض.ابسكرة.اغ رامنشورة.ا

