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 "التمدرس ولغات األم اللغة "باملغرب اللغوي التعدد
 محمد ادموليد

 كمية عموم التربية  
 جامعة محمد الخامس السويسي

تيدف ىذه الدراسة فيم المغة األم ليذا المجتمع، وألىم  -الممخص
فيذا األخير بمد متعدد  المحطات التي قطعتيا المغة داخل المغرب،

األمومة؛ التي تتمثل في األمازيغية  المغات، فيناك من جية لغات
والدارجة، ومن جية أخرى ىناك عربية المدرسة والمغة األمازيغية كمغة 
رسمية تدرس بالمدارس بناء عمى التعديالت الدستورية التي قام بيا 

، باإلضافة إلى المغات األجنبية األخرى 2012المغرب في شتنبر 
ور المقال فقد قام الباحث بدراسة بالنسبة لمحا  .كالفرنسية واالنجميزية

استطالعية شممت تتبع فئات واسعة من األطفال ابتداء من المدرسة 
االبتدائية مرورا بالتعميم الثانوي اإلعدادي ووصوال إلى مرحمة التعميم 
الجامعي التي تعد مرحمة شبو نيائية يتم فييا تحديد التوجو 

رصد عدد الساعات التي فقد كان اليدف من ىذه الدراسة  .واالختصاص
تدرس فييا المغات بمختمف المؤسسات باإلضافة إلى استثمار ىذه 

وقد خمص البحث في األخير إلى  .المغات في تدريس بعض المواد
الكشف أن عدد الساعات المخصصة لمغات في تناقص وذلك ليس 
نما يرجع التراكم عمى مستوى  براجع إلى تطور المستوى المغوي لمطفل وا 

 .يس المواد سواء منيا األدبية أو العممية والتقنيةتدر 
 لغات التمدرس، التعدد المغوي كممات مفتاحية:

 مقدمةال .1
تعددت الخطابات والندوات والدراسات في اآلونة األخيرة حول      

الواقع المغوي بالمغرب، بين متحمس وبين مترقب، وبين متطمع 
غربي وثقافتو إلى مستوى لغوي يعبر عن ىوية المواطن الم

ومختمف المكونات والمحددات السيكوسوسيولوجية التي تحدد نمط 
 .شخصيتو وتفاعمو داخل محيطو األسري والمجتمعي

فالمغة تمعب دورا حيويا في كل مجتمع، كونيا وسيمة لمتعبير       
نيا السمطة من خالل العالقات التي تحددىا  والتواصل والوجود، وا 

األمة فكريا وسياسيا، ورمز لميوية الفردية  القوانين، وأداة توحد
يصال  واالجتماعية والثقافية والتوجييية، ومدونة لحفظ الحضارة وا 

والحديث عن المغة يحيمنا إلى أجرأة ىذا المفيوم نظرا  .[1] المعرفة
لعدم القدرة عمى اإلحاطة بو ونظرا الختالف األطروحات 

بيا ىذا القسم من والنظريات  كل حسب الزاوية التي يتناول 
ومن ىذا المنطمق ولتحميل منظورنا لمواقع المغوي بالمغرب  .العموم

البد من فيم المغة األم ليذا المجتمع وألىم المحطات التي قطعتيا 
المغة داخمو ابتداء من عيد الحماية مرورا بفترة االستقالل وصوال 
ا إلى عصرنا الحالي الذي يعرف نوعا من التنوع المغوي أو م

يصطمح عمية بالتعدد المغوي. فالواقع الحالي لممغرب يكشف أن 
ىذا األخير بمد متعدد المغات، فيناك من جية المغات األم التي 
تتمثل في األمازيغية والدارجة، ومن جية أخرى ىناك عربية 

 .[2]  المدرسة والمغة الفرنسية واإلنجميزية

 مشكمة الدراسة .2
 أ. مشكمة الدراسة واسئمتها

إن تحديد اإلشكالية خطوة أساسية في البحث العممي بصفة      
عامة والبحث السيكولوجي بصفة خاصة، فانعداميا لن يساىم في 
قيام البحث العممي، إذ أن الباحث الذي ليس لو تصور معين عن 

 . إشكالية بحثو سوف لن يتمكن من القيام بالبحث عن أي ظاىرة
ن باقي البحوث التي تسير فموضوع بحثنا ىذا يندرج ضم      

وفق منيجية البحث العممي، المبني عمى تجربة ميدانية تجيب عن 
ما تم صياغتو وتصوره ضمن إطار نظري يحاول أن يقربنا أكثر 
نحو إشكالية البحث. إذن فاإلشكالية التي نريد تناوليا ىي: ىل 
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 درس العمومية؟ وما مدى تواجىناك استمرارية لمغة األم داخل المدا
المغات داخل ىذه المدارس؟ وما ىي المغة الموظفة لتدريس باقي 

   المواد المقررة؟
سنحاول اإلجابة عمى األسئمة من خالل قيامنا ببحث      

استطالعي سيشمل مختمف المراحل التي يقطعيا الطفل، وذلك 
بمقاربة نظرية تتمثل في صياغة مختمف مراحل تطور النمو 

أولى، كما سنقوم في مرحمة ثانية بدراسة المغوي  لمطفل كمرحمة 
ميدانية لمكشف عمى مدى تواجد المغات بالمدارس العمومية 
بالمغرب ابتداء بالمرحمة االبتدائية ووصوال إلى مرحمة التعميم 

  .الجامعي
 ب. أهمية الدراسة

تكمن أىمية البحث في الكشف عن الواقع المغوي بالمغرب،      
تواجد مجموعة من اإلشكاليات المرتبطة وفي عمق ىذا العنوان ت

أصال بمفيوم التعدد المغوي التي يمكن أن تكون موضوع البحث 
العممي مستقبال. لذلك كان اليدف من ىذا المقال ىو الكشف عن 
الواقع داخل المؤسسات التعميمية بالمغرب ابتداء من المدرسة 

إلى مرحمة االبتدائية مرورا بالتعميم الثانوي اإلعدادي ووصوال 
التعميم الجامعي التي تعد مرحمة شبو نيائية يتم فييا تحديد التوجو 

 .واالختصاص بناء عمى ميوالت واتجاىات الطالب
ىكذا كانت ىناك حاجة ماسة إلجراء ىذا البحث وذلك      

لمكشف عن فكرة واقع التعدد المغوي بالمغرب، وما مدى تواجد 
القدرة الكافية الستيعاب ىذه المغات داخل المدرسة، وىل لمطفل 

 .المغات
  ج. حدود البحث

المغة األم ولغات " ول موضوع التعدد المغوي بالمغربلتنا     
التمدرس" بشكل دقيق ومفصل يقتضي منا دراسة عرضية تستدعي 
تناوليا من جميع الزوايا، لكن سنقتصر في ىذه الدراسة عمى 

لدراسة االستطالعية ا بعض الجوانب فقط والتي تنحصر في دراسة
تستدعي القيام بجمع المعطيات حول التطور المغوي لمطفل داخل 

المدارس العمومية؛ بداية بالمدارس االبتدائية وصوال إلى مرحمة 
التعميم الجامعي وذلك من خالل اإلجابة عمى سؤال االشكالية 

  .وباقي االسئمة الفرعية
 . مصطمحات البحثد

ألم  يحيمنا إلى جدلية المصطمح، فيو والحديث عن المغة ا     
  langue يضعنا أمام إشكالية تحديد الفرق بين  مفيوم لغة األم

maternelle   أو لغة األمومة؛ وفي معناىا المغوي ىي تمك التي
تتالغى بيا أم الطفل، أو تمك المغة التي يمتقطيا من أمو بحكم 

مصطمح المغة  مالزمتو ليا في مراحمو األولى.. في المقابل نجد
التي ىي لغة المساواة وأداة اتصال يعبر  langue mère األم

بواسطتيا عن المفاىيم واألفكار والعناصر المكونة لمثقافة والفكر 
 .واليوية

والمغة األم التي يقر بيا ىذا التعريف ىي التي يرسميا       
يغية(، العربية/ األماز بي بمعنى المغة الرسمية لمبالد )الدستور المغر 

كما أن المصمحة العامة يجب أن تكون الفاصل في المسائل 
المغوية بحيث ال يكون ىناك تعدد لغوي يؤدي إلى بروز صراعات 
بل ينبغي أن يفرز تالحما ثقافيا وغزارة فكرية من شأنيا المساىمة 

 .في تطور المجتمع المغربي في األفق المستقبمية
لعالمات الصوتية والمكتوبة المغة أداة لمتواصل، نسق من ا     

تخص باألساس األفراد المنتمين إلى جماعة ذات ثقافة موحدة. ىنا 
ينبغي أن نضع مفارقة بين مفيوم المغة وبين مفيوم المسان، فالمغة 
ىي القدرة الخاصة بالجنس البشري عمى التواصل عبر نسق من 

ظيفة الدالالت انطالقا من تقنية معقدة حيث إنو يستوجب تواجد و 
رمزية ومراكز عصبية ذات خصوصية عمى المستوى الجيني. أما 
المسان فيو مجموع وسائل التعبير التي يستعمميا فرد من أفراد 
داخل جماعة ذات ثقافة معينة، فالمسان يكون بيذا ترميزا مؤسسا 
عمى مجموعة من العالمات؛ ىذه األخيرة ليا وجيان الدال 

  .والمدلول
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 د الطفل واكتساب المغة األمالتطور المغوي عن
 تحصيل المغة عند الطفل الصغير يكون عبر منطق إن    

الذي يتضمن من جية التماسا رقميا  solicitation   االلتماس 
حيث يستفيد الطفل خاللو من عدد المتحاورين معو، والتماسا 
ثقافيا، يكتسب فيو الطفل غنى اجتماعيا وثقافيا تحت تأثير منبيات 

ة يقوم خالليا بتكرار األصوات التي يسمعيا عبر التقميد مختمف
ولكن بصورة تعطي ليذا التقميد نبرة شخصية مرتبطة بالحالة 

و أن ىذه النفسية التي يتواجد فييا. ىكذا تنمو عند الطفل كممات ول
معينة بالنسبة لمكبار، يبقى بإمكان الطفل األخيرة ال تعني أشياء 

قادرا عمى إبداع كممات أخرى مرتبطة  عن طريق عادة النطق لديو
 .باألولى
ىكذا ينفتح الطفل عمى الخطاب التجريدي حيث يكون بإمكانو      

أن يسمي األشياء والمواضيع في غيابيا وبالتالي تتعدد استعماالت 
المغة؛ بين استعمال وجداني، تيريجي، عممي، تمثيمي، جدلي، ىذه 

طي في النياية لغة حاممة االستعماالت تتسمسل فيما بينيا لتع
 .لمجموعة من الرموز

 :2000/2009لواقع المغوي من خالل ميثاق التربية والتكوين ا
جاء ميثاق التربية والتكوين كحصيمة التطورات التي عرفيا      

التعميم بالمغرب وعمى الخصوص إعادة ىيكمة التعميم األولي 
ج البيداغوجية والتقويم واالبتدائي واإلعدادي وتحسين البرامج والمناى

 .[3] والتوجيو وتجديد المدرسة ودعم تعميم المغات وتحسينيا
 -التنظيم البيداغوجي -وكما جاء ضمن المجال الثاني     

وخصوصا الدعامة الرابعة التي تنطوي تحت اسم إعادة الييكمة 
وتنظيم أطوار التربية والتكوين، محور التعميم األولي واالبتدائي 

التي جاء ضمن محاورىا ضرورة اكتساب المعارف  61 المادة
والميارات التي تمكن من إدراك المغة العربية والتعبير واالستئناس 

بالمغات والميجات المحمية،  -إن اقتضى األمر ذلك  -في البداية
  .تم كذا التواصل الوظيفي بمغة أجنبية أولى تم لغة أجنبية ثانية

ألمازيغية وكما جاء في ميثاق التربية وفي إطار التفتح عمى ا     
منو عمى أنو "يمكن  115الذي ينص في المادة و والتكوين 

لمسمطات التربوية الجيوية اختيار استعمال األمازيغية أو أية ليجة 
محمية لالستئناس وتسييل الشروع في تعمم المغة الرسمية في 

..." كما جاء التعميم األولي وفي السمك األول من التعميم االبتدائي
إحداث في بعض الجامعات مراكز تعنى  116كذلك في المادة 

بالبحث والتطوير المغوي والثقافي األمازيغي وتكوين المكونين 
عداد البرامج والمناىج الدراسية المرتبطة بيا وذلك بدءا من  وا 

 .2001-2000الدخول الجامعي 
 الواقع المغوي من خالل مشروع البرنامج االستعجالي

2009/2012. 
 2009/2012مشروع البرنامج االستعجالي جاء ضمن      

مشروع من  23تحديد  2008خصوصا التقرير التركيبي يونيو 
أجل تسريع وتيرة تطبيق اإلصالحات الموجية وتوصيات تقرير 

لممجمس األعمى لمتعميم حيث تنتظم ىذه المشاريع في أربعة  2008
ي المغة ضمن المجال الثالث مشاريع؛ ولقد جاء مشروع التحكم ف

والذي يتمحور حول مواجية اإلشكاليات األفقية لممنظومة التربوية 
من خالل التعامل مع إشكالية المغات، التي يعتبر دورىا وتأثيرىا 
عمى النجاح المدرسي واإلدماج الميني بديييا، في اتجاه تحديث 

النيوض بالمغة تدريس المغة العربية، والتحكم في المغات األجنبية، و 
 .األمازيغية

فمقد حدد الميثاق الوطني لمتربية والتكوين، فيما يتعمق بالمسألة 
 :المغوية، أربعة توجيات كبرى تتجمى في

 .ضرورة تعزيز المغة العربية -1
 .تشجيع التحكم في المغات األجنبية -2
 .تنويع لغات التدريس العممي -3
 .االنفتاح عمى األمازيغية -4

المغوية الحالية يتميز بوجود العديد  راتيجيةاالستوالحال أن فحص 
 .[4] في مستويين اثنين االختالالتمن 
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مستوى لغة التدريس بالنظر إلى التفاوت الكبير بين   -1
 .التعميمين الثانوي والعالي

مستوى تدريس المغات، حيث ال تتالءم الوضعية الحالية مع  -2
 .الكفايات المغوية المتوخاة

مستقاة من دراسة عينة من التالميذ عمى وقد كشفت معطيات      
% فقط من تالميذ المستوى 7أن  2006الصعيد الوطني سنة 

 .% في المغة الفرنسية1السادس يتحكمون في المغة العربية، و
ومن بين التدابير المعتمدة لتحسين التحكم في المغات سنقوم      

ن بوضع الخطاطة التالية لتوضح الدعامات األساسية لتحسي
 :(1كما ىو مبين في شكل ) مستوى تعمم المغات

 ( مخطط الدعامات األساسية لتحسين مستوى تعمم المغات1شكل )
إن تحسين التحكم في المغات كما جاء بو المشروع االستعجالي  

عن طريق اعتماد  بعين االعتبار التدابير المعتمدةيقتضي األخذ 
دماج، بيداغوجية الدعم التقنيات البيداغوجية كتوظيف بيداغوجية اإل

لفائدة التالميذ الذين يعانون صعوبات في مجال تعمم المغات 
وتوظيف المغات حسب بنية التكوين المناسبة، آخذين بعين 

بما فييا مختمف القدرات الذىنية  مستوى السيكولوجياالعتبار ال
التي تعتبر العامل األساسي في تعمم المغات وذلك عن طريق نقل 

  .والخبرات المكتسبة ليتم توظيفيا في بناء لغة ثانيةالمعارف 
 
 

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة3

 اإلطار النظري  أوال:

[ أن الطفل يمكن أن يتعامل 5] أكدت مجموعة من األبحاث     
مع األصوات الخارجية مع أنو الزال في بطن أمو ويمكن أن يعبر 

يا داخل البطن ويظير ذلك عن ذلك بواسطة الحركات التي يقوم ب
جميا عندما نفحص دقات القمب، وىذا ما دفع األخصائيين إلى 
اعتبار وجود عالقة حميمية بين إحساس األم وجنينيا، ىكذا 
يتعرف المولود عمى ما تحكيو األم بصوت عال خالل الستة 
أسابيع األخيرة من الحمل حيث تم التأكيد بالتجربة والمالحظة 

تعرف ىو تعرف لسني وذلك ألن األثر الناتج عن عمى أن ىذا ال
الحكي يبقى دائم المفعول. ىنا لوحظ أن الرضيع باستطاعتو أن 

وىو في بطن أمو؛ ليس بمعنى  يذخرىايفرق بين العالمات التي 
الفيم ولكن بمعنى اإلدراك واإلجابة التي ينتجيا في إطار رده 

 .كاالبتسام والحركة والتقزز أو القمق
يحمل بياجيو التطور المغوي  [6] حميل بياجيو لمتطور المغويت     

المرتبط بالتطور المعرفي في إجابتو عمى السؤال التالي: ما ىي 
 الحاجات التي يسعى األطفال إلشباعيا حينما يتحدثون؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال قام بياجيو بتسجيل حديث طفمين بعمر 
ميذ لمرحمة التعميم ست سنوات وىي مرحمة تشكل دخول التم

االبتدائي بالنسبة لمنظام المغربي، حيث قام بتصنيف حديثيما إلى 
  :صنفين ىما

  Egocentric Speech أوال: الحديث المتمركز حول الذات

إذ يتحدث األطفال دون أن يعنييم أمر المستمع ليم، لذلك  
يتحدثون حتى إذا لم يستمع إلييم احد. وقد قسم بياجيو ىذه 

 :ىرة إلى ثالث ظواىر لغوية فرعية وىيالظا
 Repetition  اإلعادة وتكرار الحديث. 1
  Monologue الحديث مع الذات. 2

 Collective الحديث مع الذات ضمن جماعة من األطفال
Monologue  

  Socialized Speech  ثانيا: الحديث االجتماعي
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 ليسعى فيو الطفل لنقل وتبادل أفكاره بيدف التواص     
االجتماعي وتطويره عن طريق ما يالقيو من قبول ورفض. إال  

أن مدى حديثو وتواصمو محدود، وىذا يعني توقفو عن بذل الجيد 
المغوي أو الكالمي من أجل تقديم مزيد من التوضيحات، 

 .التفسيرات، أو البحث عن األسباب
% من حديث طفل السادسة متمركز حول 50رأى بياجيو أن      
حيث يفشل األطفال في فيم لغة بعضيم العض، حتى سن ذاتو؛ 

 .السابعة والثامنة، إذ تسود مركزية الذات المغوية قبل سن السابعة

 واالجراءات الطريقة .4

البحث وعينة مجتمع أ.  
إن استخدام العينات في البحوث السيكولوجية يتطمب االنتباه     "

العينة والمنطقة  إلى عدة نقاط تتعمق بأطر ووحدات وأنواع وحجم
يا لمجتمع أو المناطق الجغرافية، إضافة إلى تحديد درجة تمثيم
. وإلعطاء [7البحث الذي اختيرت منو" إحسان محمد الحسن ]

صورة أقرب فقد اعتمد الباحث إجراء استطالع ميداني ىم إقميم 
خريبكة كنموذج من أقاليم المممكة خصوصا وأن ىذا اإلقميم يتوفر 

اكن الدراسة  كما تمت دراسة عينة بمدينة الدار عمى جميع أم
اعات المخصصة لمغة االمازيغية البيضاء وذلك لمعرفة تطور الس

لك بحكم أن إقميم خريبكة ال يتوفر عمى مدارس تدرس ىذه وذ
المغات، حيث شممت ىذه الدراسة مرحمة التعميم االبتدائي مرورا 

وي التأىيمي وصوال إلى بمرحمة التعميم الثانوي اإلعدادي، تم الثان
 .مرحمة التعميم الجامعي

  :وىي كانت عمى الشكل التالي
 طفل من عينة 600حضري(: ) المدرسة االبتدائية الفتح  -
 .الدراسة 

)قروي(:  مجموعة مدارس الخميس أوالد عزوز إقميم خريبكة  -
 .طفل من عينة الدراسة 200

 دار البيضاء:ال -مجموعة مدارس سيدي مسعود بتيط مميل   -
 .طفل من عينة الدراسة يدرسون األمازيغية 215

 .طفل من عينة الدراسة 450إعدادية خالد ابن الوليد:   -
 .تمميذ من عينة الدراسة 345الثانوية التأىيمية الداخمة:   -
طالب من عينة  1354الكمية المتعددة االختصاصات:  -

  .الدراسة
عينة أعاله وذلك لمحصول فقد كان ىدف الباحث من اختيار ال

عمى أكبر قدر من الدقة ولموصول إلى التباين في النتائج التي 
 .حصل عمييا بدراسة كل أعضاء مجتمع الدراسة

أداة الدراسة ب.  
 :قام الباحث بإعداد استبيان كان عمى الشكل التالي

 ..............................اسم المؤسسة
 ............الشخص الذي يدلي بالمعمومات

 .....................السن
 ..........................المستوى الدراسي

 ...........................عدد المواد المدرسة
  ...................لكل لغة في األسبوع المخصصة الساعات عدد

 -متوسط -) ضعيف ىل تحس بأنك تتوفر عمى رصيد لغوي ميم.
 ...............)ممتاز -جيد -حسن-ال بأس بو

فرد  40أفراد لكل  5أفراد من كل قسم بمعدل  5فقد تم استجواب 
 داخل نفس الفصل الدراسي

 :صدق األداة وثباتها.  ج
قام الباحث بإعداد أداة البحث وتوجيييا مباشرة لمجتمع      

الدراسة، وبالتالي فبالنظر إلى محتواىا والى األسئمة الموجية لمعينة 
وذلك لوضوح  ن الضروري تحكيميا لعينة تجريبيةم يكن مفإنو ل

األسئمة وكذلك لتضمنيا معمومات بسيطة يسيل اإلجابة عمييا وال 
تحتاج إلى نوع من التفكير، فقد كان اليدف منيا ىو استطالع رأي 

  .عدد ميم من التالميذ والطمبة
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 ومناقشتها النتائج. 5
إذا تأممنا الواقع المغوي  يةالواقع المغوي بالمدارس االبتدائ     

بالمدارس االبتدائية سنجد أن مدارسنا تزخر بتنوع في المواد 
الدراسية وأيضا اختالف ىذه المواد من مدرسة ألخرى ومن منطقة 
إلى أخرى، ىذا التنوع راجع بالضرورة إلى البرامج الجديدة  التي 

من  يضعيا خبراء وزارة التربية الوطنية تماشيا مع كل مستوى

مستويات التعميم، لكن االىتمام بالمغات والذي ىو موضوع مقالنا 
 .ىذا يبقى ضعيفا بالنظر إلى عدد الساعات المخصصة لذلك

وفي ما يمي البرنامج الوزاري الخاص بالتعميم االبتدائي      
امج أسبوعي يتضمن عدد لتدريس المغات وباقي المواد وفق برن

 لكل مادة. الساعات

 1 جدول
 لغالف الزمني األسبوعي بالساعة لمستوى التعميم االبتدائيا

6السنة  5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة    المستويات 
 المغة العربية 10 10 6.5 5.5 5.5 5.5
 األمازيغية 3 3 3 3 3 3
 المغة الفرنسية 0 2 7 7 7 7
 التربية البدنية 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
رياضياتال 5 5 5 5 5 5  
 العموم 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
 ت اإلسالمية 3.15 3.15 3 3 3 3
 االجتماعيات 0 0 0 1 1 1
 التربية الفنية 3.45 2.15 1 1 1 1

 مجموع الساعات 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
ساعة 30تضاف ساعة ونصف لالستراحة ليصبح المجموع   

  2 جدول 
 ي كل مادةلغة التدريس المستعممة ف

6السنة  5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة   المواد المستويات   
 األمازيغية األمازيغية األمازيغية األمازيغية األمازيغية األمازيغية األمازيغية
 المغة الفرنسية الفرنسية الفرنسية الفرنسية الفرنسية الفرنسية الفرنسية
التربية  + + النشاط العممي + الرياضيات التربية البدنية + المغة العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية

+ التربية الفنية + االجتماعيات االسالمية  
 -وفي ما يمي نموذج لمدرسة التعميم االبتدائي بالوسط الحضري
 مدرسة الفتح بمدينة بوجنيبة إقميم خريبكة: الموسم الجامعي شتنبر

 2012: 

 3جدول 
 الغالف الزمني األسبوعي لمستوى التعميم االبتدائي بالوسط الحضري

6السنة  5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة    المستويات 
 المغة العربية 10 10 6.5 5.5 5.5 5.5
 األمازيغية 0 0 0 0 0 0
 المغة الفرنسية 0 2 7 7 7 7
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ناك اىتماما أكثر ( أن ى3من خالل ىذا الجدول يتبين )جدول 
بالمغة العربية خالل السنتين األولى والثانية من التعميم االبتدائي، 
في حين أن ىذه االخيرة تعرف نوعا من التراجع خالل السنوات 

مواد( والتي  6الموالية وىذا راجع إلى اقحام مجموعة من المواد )
لتي باستثناء المغة الفرنسية ا بية.في مجمميا تدرس بالمغة العر 

تدرس كمغة وكمادة في نفس الوقت بمعدل ساعتين في األسبوع في 
السنة الثانية، ليصل مجموع الساعات في السنوات الموالية إلى 

ساعات في األسبوع؛ والتي يكون الطفل خالليا قد  7معدل 
من شأنيا مساعدتو حسب  اكتسب مجموعة من الميارات التي

عدد كبير من الجمل  وجية نظر خبراء التربية عمى استيعاب
 . وبالتالي اكتساب المغة في اقرب وقت ممكن

 لكن إذا توجينا إلى مدارس العالم القروي سنجد أن ىناك      

، وىذا االختالف ا وبين مثيمتيا في العالم الحضرياختالفا بيني
، إذ نجد ادد الساعات المخصصة لمغات أسبوعييكمن في ع
 14عربية في السنة األولى، وساعة أسبوعيا لمغة ال 16تخصيص 

في السنة الثانية، ليتقمص عدد الساعات في السنوات الموالية من 
مما يدل عمى انخفاض عدد ساعات  4.30ساعات إلى  7.15

دراج مواد االختصاص. لكن بالنسبة لمغة الفرنسية  المغات وا 
فالمعدل يبقى في استقرار ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي. وما 

ساعات مقارنة بالمجال  4أن نممسو كفارق ىو زيادة نسبة  يمكن
ساعات في األسبوع لتدريس المغة  7الحضري الذي يتبنى فقط 
 .الفرنسية كمغة وكمادة لمتدريس

 -ما يمي  نموذج مدرسة التعميم االبتدائي بالوسط القروييوف     
 :2012 م خريبكة شتنبرمجموعة مدارس الخميس أوالد عزوز إقمي

 4دول ج
 الغالف الزمني األسبوعي لمستوى التعميم االبتدائي بالوسط القروي بالساعة

6السنة  5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة    المستويات 
 المغة العربية 16 14 7.15 6.15 4.30 4.30
 األمازيغية 0 0 0 0 0 0
 المغة الفرنسية 0 2 11 11 11 11

زيغية، قام الباحث  بدراسة ميدانية وبخصوص المغة األما     
لنموذج من مدرسة خارج إقميم خريبكة، نظرا لغياب مدارس داخل 
اإلقميم تتبنى تدريس ىذه المغة. يتعمق األمر بمؤسسة تعميمية بإقميم 
الدار البيضاء نظرا لمقرب الجغرافي. حيث تم عد الساعات 

ع مستويات المخصصة لمغة األمازيغية في األسبوع بالنسبة لجمي
التعميم االبتدائي بمدرسة سيدي مسعود، خمص البحث إلى 

ساعات في األسبوع مقسمة عمى ثالث مواد دراسية  3تخصيص 
  .كما ىو مبين في الجدول أسفمو

نموذج مدرسة التعميم االبتدائي بالوسط الحضري تدرس فييا المغة 
ر الدا -مجموعة مدارس سيدي مسعود بتيط مميل  - األمازيغية
 :البيضاء
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 5جدول 
الغالف الزمني األسبوعي لمستوى التعميم االبتدائي بالنسبة لمغة األمازيغية

6السنة  5السنة   4السنة   3السنة   2السنة   1السنة    
 المستويات

 المغات
ساعات مقسمة  3

 عمى ثالث مواد:
أمصواد -  

تيرا -  
تيغري -  

ساعات مقسمة  3
 عمى ثالث مواد:

أمصواد -  
تيرا -  
تيغري -  

ساعات مقسمة  3
 عمى ثالث مواد:

أمصواد -  
تيرا -  
تيغري -  

ساعات مقسمة  3
 عمى ثالث مواد:

أمصواد -  
تيرا -  
تيغري -  

ساعات مقسمة  3
 عمى ثالث مواد:

أمصواد -  
تيرا -  
تيغري -  

ساعات مقسمة  3
 عمى ثالث مواد:

أمصواد -  
تيرا -  
تيغري -  

 المغة األمازيغية

تعبيرأمصواد: ال  1 
النقل -الخط -تيرا: اإلمالء   2  

 1تيغري: القراءة 3

فالمدارس االبتدائية تتضمن فئة عمرية تتراوح في غالب األحيان ما 
سنة، أي فئة ما بين األولى ابتدائي والسادسة  12 و 6بين 

 champ ابتدائي، وىي مرحمة يتم فييا توسيع الحقل المعرفي

cognitif   قافي والديني. والشك أن ىذا التنوع ث والمغوي والسوسيو
ناتج عن بيداغوجية مكتسبة عن طريق مجموعة من المدرسين 
الذين يتبعون الطرق واألساليب المستوحاة من مختمف نظريات 

االتجاه السموكي، االتجاه المعرفي، اتجاه عمم النفس التعمم؛ 
االجتماعي...، لكن بالرغم من كل ىذه المعطيات البد من األخذ 
بعين االعتبار سن المتعمم، دوافعو، رغباتو، سالمة األعضاء 

سالمة الصحة البدنية لتعميمية التربوية )المسؤولة عن العممية ا
كما  اضطرابات نفسية...( ر ذىني، غيابالعامة، عدم وجود تأخ

أن تحويل المغة األم كمغة لمتواصل إلى لغة المدرسة يمعب دورا 
ميما خصوصا داخل مرحمة التعميم االبتدائي وىذا ما أكدتو 
مجموعة من الدراسات؛ التي أقرت أن المتعمم يقوم بتحويل ايجابي 

مى لمقدرة في حال تشابو قواعد المغتين المغة األم ولغة المدرسة ع
. لكن ىذا ال يمكن [8] المستويات الصرفية والتركيبية والمعجمية

أن يتم إال بفيم المغات األم فيما دقيقا سواء عمى المستويات التي 
سبق أن أشرنا إلييا وحتى عمى المستوى الثقافي 

الجيوي داخل المغرب. وبالتالي  وجي لمفرد وانتمائووالسيكوسوسيول
مدارس االبتدائية باتت تمح عمى جميع فمسالة التخطيط المغوي بال

الفاعمين في مجال التربية عمى ضرورة األخذ بعين االعتبار مسألة 
المغة األم لألطفال و انتمائيم الجيوي؛ ىذا يظير جميا من خالل 
 تتبع األطفال؛ فأطفال جية سوس مثال المنتمين لممناطق الجنوبية

 ن ىناك مناطق أخرىجميم يتكممون المغة األمازيغية، في حين أ 
يتكممون الدارجة المغربية وبالتالي فمسألة التالقح المغوي تطرح  

 .إشكالية بيداغوجية حول كيفية تعامل المدرس مع ىاتين الفئتين
الحديث عن الواقع  الواقع المغوي بالمدارس الثانوية اإلعدادية

 ولى المغوي بالمدارس الثانوية اإلعدادية، ىي مرحمة تمتد ما بين أ
 كانت ىذه االخيرةإعدادي والسنة الثانية من سمك الباكالوريا، سواء 

 .أو أدبية ، رياضية، تقنية،باكالوريا عموم 
وإلعطاء صورة أكثر عن ىذه المرحمة والتي تتكون من مرحمتين 

 :اثنتين
 .مرحمة التعميم الثانوي اإلعدادي -1

طول ثالث  في ما يتعمق بالمرحمة األولى التي تمتد عمى     
سنوات من التعميم اإلعدادي حيث تأتي مباشرة بعد النجاح واجتياز 
التعميم االبتدائي، خالليا يقبل التمميذ عمى مواد ودروس جديدة 

 .تختمف نوعا ما عن باقي مواد التعميم االبتدائي
ولتقريب الصورة أكثر اعتمد الباحث تقديم مجموع الحصص 

  :تعميم اإلعداديالخاصة بكل مرحمة من مراحل ال
 -إعدادية خالد ابن الوليد بوجنيبة-نموذج لمسنة أولى إعدادي  -

 2012السابعة إعدادي سابقا( شتنبر إقميم خريبكة )
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ما يميز ىذه السنة ىو تدريس بعض المواد الجديدة التي لم      
يتمقاىا التمميذ في المرحمة االبتدائية، كالفيزياء، عموم الحياة 

جتماعيات، التربية الموسيقية والتربية األسرية. لكن واألرض، اال
جل ىذه المواد تدرس بالمغة العربية، ليرتفع معدل المواد 
المخصصة لمتدريس في غياب دعم تدريس المغات األجنبية 

 .الثانية
 فالمغة الفرنسية مثال وكما اعتاد الطفل خالل التعميم االبتدائي     

غة الفرنسية في األسبوع، ليصبح ساعات من الم 7 عل تمقيو حصة
ساعات  4مجموع عدد ساعات ىذه االخيرة في ىذه المرحمة ىو 

فقط مما يوحي بأنو ليست ىناك سياسة لغوية لتقوية ىذه المواد 
 .األجنبية
 6أما المغة العربية، ففي حين كان الطفل يتمقى معدل      

مرحمة  ساعات في األسبوع في التعميم االبتدائي، فقد وصل في
ساعات في األسبوع. لكن بالرغم  4التعميم اإلعدادي إلى معدل 

من ىذا االنخفاض عمى مستوى عدد ساعات المغة العربية فجل 
 المواد تدرس بالمغة العربية مما يتيح لمطفل اكتساب مجموعة

 المعارف بالمغة العربية وبالتالي تصبح لديو قدرة عمى التواصل 
  .بواسطة ىذه االخيرة

 -الوليد بوجنيبة إعدادية خالد ابن -نموذج لمسنة الثانية إعدادي  -
 2012الثامنة إعدادي سابقا( شتنبر إقميم خريبكة )

فيما يتعمق بالسنة الثانية من التعميم اإلعدادي فالتمميذ يسير      
ساعات لكل من  4عمى نفس منوال السنة األولى بمعدل تمقينو 

سية، في غياب تام لمغة أجنبية ثانية. كما المغة العربية والمغة الفرن
يميز ىذه المرحمة تبني مادة اإلعالميات كمادة جديدة، يتمقى 

ات. وىي مرحمة يتم فييا الطفل األبجديات األولية لممعمومخالليا 
 .تدعيم وتعزيز المواد لكي يتم تأىيل الطفل نحو السنة الثالثة

 -الوليد بوجنيبة خالد ابنإعدادية  -نموذج لمسنة الثالثة إعدادي  -
 2012التاسعة إعدادي سابقا( شتنبر إقميم خريبكة )

 أما فيما يخص ىذه المرحمة فيي ال تختمف عن السنة الثانية      
من حيث مواد التدريس باستثناء إضافة مادة التكنولوجيا. لكن من 
حيث عدد ساعات المغات المدرسة لم تتغير منذ السنة األولى 

 .مغة العربية والمغة الفرنسيةبخصوص ال
ة ثانية أثناء ىذه المرحمة تم إدماج المغة االنجميزية كمغة أجنبي     

بعض األقاليم األخرى التي يتم فييا إما  داخل إقميم خريبكة بخالف
تدريس المغة األلمانية، اإلسبانية أو اإليطالية بمعدل تدريس يصل 

فييا تمقين المعارف إلى حدود ساعتين في األسبوع، حيث يتم 
كن التعارف وضبط الحروف األولية ليذه المغات كاالقتصار عمى ر 

، التاريخ، العد...، ليتم تييئ الطفل لمدخول إلى مرحمة األبجدية
  .التعميم الثانوي

وفي ما يمي عدد الساعات المخصصة لمغات في مرحمة التعميم 
 :الثانوي اإلعدادي

 6جدول 
 عي  بالساعةالغالف الزمني األسبو 

3السنة   
 )التاسعة(

2السنة   
 )الثامنة(

1السنة   
 )السابعة(

 المستويات
 المغات

+ المغة الفرنسية المغة العربية 4 4 4  
 المغة االنجميزية - - 2

 .مرحمة التعميم الثانوي التأهيمي -2
في ما يتعمق بيذه المرحمة والممتدة ىي أيضا عمى طول      

يم الثانوي، حيث يتم إدماج مواد ودروس ثالث سنوات من التعم

جديدة تختمف نوعا ما عن باقي مواد التعميم اإلعدادي. فإقبال 
التمميذ عمى الشعب األدبية بنوعييا اآلداب أو العموم اإلنسانية، 
والشعب العممية أو التقنية يكون بمثابة اختيار يقبل عميو التمميذ 
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بقة. وكما أشرنا سابقا سنعمل بناء عمى التوجو والخبرة العممية المس
عمى أخد نموذج من داخل إقميم خريبكة لتتبع مسار التالميذ ابتداء 
من مرحمة االبتدائي مرورا من نفس اإلعدادية ونفس الثانوية ليتم 

 .استقبال البعض منيم بالكمية المتعددة االختصاصات بخريبكة

 -تأىيمية الداخمةنموذج الثانوية الموذج المستوى الثانوي التأىيمي )ن
 (2012بوجنيبة خريبكة شتنبر 

 7جدول 
 (الشعبة العممية ) عدد الساعات األسبوعية الخاصة بالمغات

 المستوى
 المغات

 المستوى األول
 جدع مشترك عموم

 المستوى الثاني
 سنة أولى عموم

 المستوى الثالث: سنة ثانية عموم تخصص:
 عموم الحياة واألرض عموم فيزيائية

 2 2 2 2 ادة المغة العربيةم
 4 4 4 4 مادة المغة الفرنسية
 3 3 3 3 مادة المغة االنجميزية

ما يالحظ خالل ىذه المرحمة ىو تراجع عدد الساعات      
المخصصة لمغة العربية لتصل إلى معدل ساعتين في األسبوع بدل 
 أربع ساعات. لكن مع احتفاظ المغة الفرنسية بنفس الوتيرة بمعدل
أربع ساعات، وزيادة حصة ساعة بالنسبة لمغة االنجميزية ليصل 
مجموع ىذه األخيرة إلى ثالث ساعات في األسبوع. وبالتالي ما 
 نستنتجو ىنا ىو تراجع عدد ساعات المغة العربية بالنسبة لتالميذ 

 .الشعب العممية
أما فيما يخص لغة تدريس باقي المواد الدراسية، فيمكن القول      

ن جميعيا يدرس بالمغة العربية باستثناء المغات األجنبية ومادة بأ
الترجمة التي يتم فييا ترجمة النصوص من الفرنسية إلى العربية أو 

 .العكس. كما ثم إدماج خالل ىذه المرحمة مادة الفمسفة

 8جدول 
 (الشعبة األدبية ) عدد الساعات األسبوعية الخاصة بالمغات

 المستوى
 المغات

 وى األولالمست
 جدع مشترك آداب

 المستوى الثاني
 سنة أولى آداب

 المستوى الثالث: سنة ثانية تخصص:
 آداب عموم إنسانية

 5 4 5 5 مادة المغة العربية
 5 4 5 4 مادة المغة الفرنسية
 5 4 4 4 مادة المغة االنجميزية

أساسية د يعتبر تدريس المغة العربية، الفرنسية واالنجميزية كموا     
بالنسبة  عموم اإلنسانية بفارق ساعة واحدةوال بالنسبة لمشعبة األدبية

ليذه المواد. لكن ما ينبغي اإلشارة إلية وىو أن ىذه المواد تبقى 
 .نسبيا قميمة بالمقارنة مع التخصص المطموب

ذا تأممنا العممية التعممية وخصوصا المغات الموظفة ليذه       وا 
المواد المدرسة ىي إما بالمغة العربية أو مواد األخيرة سنجد أن جل 

مترجمة إلى المغة العربية باستثناء مواد المغة الفرنسية والمغة 
اإلنجميزية، اإليطالية، االسبانية واأللمانية، بحيث تعتبر ىذه 

األخيرة مواد كباقي المواد المدرسة إال أن استعماليما خالل ىذه 
. تعميم العمومي أو التعميم الخاصعيفا سواء في الالمرحمة يبقى ض

ىنا يمكن أن نفسر ىذا النقص الحاصل عمى مستوى تدريس 
المغات األجنبية ىو بطبيعة المناىج البيداغوجية المسطرة من 
طرف الوزارة. ىذا الخصاص المغوي وعدم تنوعو يؤدي إلى ضعف 

صوصا خالل اإللمام بيذه المغات التي تشكل عنصرا أساسيا خ
التي سيقبل عمييا الطالب بعد اجتياز  تعميم الجامعيمرحمة ال

 .مرحمة التعميم الثانوي
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 من الصعوبات التي يمكن أن نجدىا كذلك عمى ىذا المستوى     
خضوع األساتذة الذين يدرسون مواد عممية لتكوين جامعي بمغات  

أجنبية ونذكر عمى سبيل المثال ال الحصر أساتذة الرياضيات 
موم الطبيعية، فمعظم ىذه المواد تدرس بالتعميم الثانوي والفيزياء والع

اإلعدادي بالمغة العربية أو بالمغة العربية من أصل فرنسي ىنا 
يكون األستاذ مجبرا عمى التكيف أوال مع الكتاب المدرسي الذي 
يحتوي عمى معمومات ينبغي نقميا لمتمميذ في مدة زمنية رىينة بعدد 

  .الساعات لكل محور أو مادة
 الواقع المغوي بالتعميم الجامعي 

 تبتدئ مرحمة التعميم الجامعي بعد مرحمة التعميم الثانوي     

مباشرة حيث يتوج كل تمميذ بحصولو عمى شيادة الباكالوريا التي  
؛ حيت يمكن لو اختيار لو دخول مؤسسات التعميم الجامعي تخول

  .بقامؤسسة تتماشى مع ميوالتو الدراسية التي حددىا مس
سيركز الباحث من خالل دراستو الميدانية عمى دراسة الواقع      

 المغوي بمرحمة التعميم العالي دون التركيز عمى اختيارات الطالب
 .لمشعب المتاحة 

وفي ما يمي رصد لنموذج مؤسسة التعميم الجامعي بمدينة خريبكة 
 التي تضم مجموعة من الشعب سواء في الميدان العممي واألدبي

عدد الساعات المخصصة ية المتعددة االختصاصات خريبكة )الكم
 2012لمغات ومواد االختصاص بالكمية أسبوعيا( شتنبر 

  9جدول 
 (fundamental)  نموذج اإلجازة العادية

 المستويات رقم

 الشعب

 االسدس الخامس االسدس الثاني االسدس األول

عدد الساعات المخصصة لمغات 
 أسبوعيا

عدد الساعات المخصصة لمغات  اعات المخصصة لمغات أسبوعياعدد الس
 أسبوعيا

 انجميزية فرنسية عربية انجميزية فرنسية عربية انجميزية فرنسية عربية المغات 

  4hcours/ TD  4hcours/ TD    2  الدراسات العربية (01)
    3.45h   3.30h 3.15 matière  عموم اقتصادية وتدبير (02)

(03) 
    2h      موم مادة الفيزياءع

    2h    2h  عموم مادة الكيمياء
     /4h cours/ TD   4h cours  عموم الحياة (04)
    2h    2h  مسمك الجغرافية (05)
          العموم الرياضية والتطبيقات (06)

(07) 
الرياضية  العموم

 واإلعالميات
- - - - - - - - - 

 24مواد مدرسة بالغة العربية بمعدل  9ول: السداسي األ( 01)
 .ساعة في األسبوع
ساعة  24مواد مدرسة بالغة العربية بمعدل  9السداسي الثالث: 

في األسبوع، باإلضافة إلى ساعتين من مادة اإلعالميات بالمغة 
 .الفرنسية

ساعة  26مادة مدرسة بالغة العربية بمعدل  11السداسي الخامس: 
 .في األسبوع

 15مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي األول:  (02)
 .ساعة في األسبوع
ساعة  20مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي الثالث: 

 .في األسبوع
ساعة  20مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  8السداسي الخامس: 

 .في األسبوع
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 35ية بمعدل مواد مدرسة بالغة الفرنس 7السداسي األول:  (03)
 .ساعة في األسبوع

مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  8السداسي الثالث: الكيمياء: 
 .ساعة في األسبوع 36

ساعة في  36مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  8الفيزياء: 
 .األسبوع

مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  8السداسي الخامس: الكيمياء: 
 .ساعة في األسبوع 32
ساعة في  36مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  8يزياء: الف

 .األسبوع
 36مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي األول: (04) 

 .ساعة في األسبوع
ساعة  28مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي الثالث: 

 .في األسبوع
ساعة  32مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي الخامس: 

 .في األسبوع
 18مواد مدرسة بالغة العربية بمعدل  7السداسي األول: (05) 

 .ساعة في األسبوع
ساعة  16مواد مدرسة بالغة العربية بمعدل  8السداسي الثالث: 

 .في األسبوع
ساعة  16مواد مدرسة بالغة العربية بمعدل  8السداسي الخامس: 

 .في األسبوع
 .يدرس بالكمية السداسي األول: لم يعد(06) 

 .السداسي الثالث: لم يعد يدرس بالكمية

ساعة  26مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  6السداسي الخامس: 
 .في األسبوع

 .السداسي األول: لم يعد يدرس بالكمية(07) 
  .السداسي الثالث: لم يعد يدرس بالكمية

عة سا 30مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي الخامس: 
 .في األسبوع

 licence إذا تأممنا الجدول أعاله والخاص باإلجازة العادية     

fondamental   سنجد أن مادة المغة العربية لم تعد ليا مكانة
داخل ىذه المرحمة باستثناء بعض الشعب كالدراسات العربية، 
ومسمك الجغرافية التي الزالت تدرس بالمغة العربية، أما باقي المواد 

ىو مبين في الجدول؛ فجميا تدرس بالمغة الفرنسية وذلك بشكل  كما
مكثف، وفي بعض األحيان يتم إدراج المغة اإلنجميزية كمادة لغة 

 .التواصل والتي تصل في غالب األحيان إلى ساعتين في األسبوع
كما نالحظ في الجدول أعاله كذلك خمو بعض الشعب،      

موم الرياضية واإلعالميات من كالعموم الرياضية والتطبيقات والع
بعض الساعات المخصصة لمغات، مما يوحي باندثار االىتمام 
بتدريس ىذه المغات. لكن تبقى الفرنسية ىي المغة الوحيدة الموظفة 
لتدريس المواد، لكن ما يالحظ أن التواصل خارج الحرم الجامعي 
يبقى دون مستوى التواصل داخل الفصول الدراسية بمعنى أن 

تواصل يتم بالدارجة وفي بعض األحيان يتم التواصل عن طريق ال
 .دمج الدارجة ببعض المصطمحات الفرنسية

الكمية المتعددة االختصاصات خريبكة )عدد الساعات المخصصة 
2012لمغات ومواد االختصاص بالكمية أسبوعيا( شتنبر 

 11جدول 
  (Professionnel) نموذج اإلجازة المهنية

 االسدس الخامس االسدس الثالث  االسدس األول المستويات          الشعب     رقم
عدد الساعات المخصصة 

 لمغات أسبوعيا
عدد الساعات المخصصة 

 لمغات أسبوعيا
عدد الساعات المخصصة 

 لمغات أسبوعيا
 انجميزية فرنسية عربية انجميزية فرنسية عربية انجميزية فرنسية عربية  
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(01) Tronc commun : 
GI- GEII- EAT 

   GI       
GEII       
EAT       

(02) GI           
(03) GEII          
(04) EAT          
(05) Ge ressources et génie Minier 

(GRGM) 
 4h   4h 4h    

 30مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي األول: (01) 
 .ساعة في األسبوع

 22مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  7السداسي الثالث: (02) 
 .ساعة في األسبوع

ساعة  22مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  5السداسي الخامس: 
 .في األسبوع

 26مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  5السداسي الثالث: (03) 
 .ساعة في األسبوع

ساعة  24الفرنسية بمعدل مواد مدرسة بالغة  5السداسي الخامس: 
 .في األسبوع

 32مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  6السداسي الثالث: (04) 
 .ساعة في األسبوع

ساعة  32مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  6السداسي الخامس: 
 .في األسبوع

 28مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  5السداسي الثالث: (05) 
 .ساعة في األسبوع

ساعة  24مواد مدرسة بالغة الفرنسية بمعدل  5لسداسي الخامس: ا
 .في األسبوع

فيما يخص اإلجازة المينية، ما يمكن أن نالحظو ىو الغياب      
الشبو التام لتدريس بعض المغات سواء بالنسبة لمغة العربية، 
الفرنسية واإلنجميزية، باستثناء مادة وحيدة وىي مادة تدبير الموارد 

ساعات من  4سة المنجمية التي يتم فييا تدريس ما يعادل واليند

 4المغة الفرنسية في األسبوع وذلك بالنسبة لمفصل األول، و
 .ساعات من المغتين الفرنسية واالنجميزية بالنسبة لمفصل الثالث

لكن ما يمكن أن نالحظو ىو عدم االىتمام بتدريس ىذه      
غة الفرنسية وفي بعض المغات بدعوى أن جل المواد تدرس بالم

األحيان يتم إدماج المغة اإلنجميزية نظرا ألن اغمب العموم مترجمة 
 .عن المغة اإلنجميزية وخصوصا في مجال العموم الحقة

والشك أنو إذا ما حاولنا تحميل الواقع المغوي سنكون أمام تنوع      
يشمل  أوال تعدد الشعب وثانيا تعدد عمى مستوى المغات الذي 

ل كما أشرنا سابقا تحديا عند أغمب الطمبة. فالواقع المغوي يشك
خالل مراحل التعميم منذ االبتدائي يعرف نوعا من االفتقار عمى 
مستوى اكتساب المغات األجنبية، ويستمر ىذا االفتقار خالل تقدم 
التمميذ في مراحل تعميمو إلى أن يصل إلى التعميم الجامعي ، 

عادة النظر في مستواه المغوي أو مسايرة ليصطدم بواقع يمزمو إما إ 
التعميم مع بذل مجيود مضاعف الكتساب المغة أو غض الطرف 
عن ذلك، وىذا لن يكون في صالحو خصوصا مع تقدمو وحضور 

    .محاضرات بالمغة األجنبية
من بين المظاىر التي تبرز عمى مستوى شخصية الطمبة      

ظيور نوع من االنطواء الذاتي الذين ال يتقنون المغات األجنبية، 
الذي يشكل عائقا عمى مستوى التواصل، ويظير ىذا جميا في عدم 
مشاركة أغمب الطمبة في الندوات واأليام الدراسية المنظمة من 
 .طرف المؤسسات الجامعية سواء عمى المستوى الوطني أو الدولي
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 خاتمةال
ي وسطو إذا كان الطفل يكتسب جزءا ميما من المغة ف      

األسري واالجتماعي عبر التفاعل االجتماعي ، فإن مستوى كفايتو 
المغوية ، خالل التحاقو بالمدرسة يكون دون مستوى قدرة الكبير، 
فالمدرسة مسؤولة عمى تحسين القدرات المغوية لمطفل عبر التعميم 
نتاج رسائل لغوية بل من  والتمرين، وال تنحصر ميمتيا في فيم وا 

تعميم القراءة والكتابة والنسق الذي يؤلف بين  مياميا كذلك
 .]8] األصوات والحروف"

و إذا ما حاولنا إعطاء لمحة عن تطور المستوى المغوي وعدد      
الساعات المغوية المخصصة لكل مؤسسة، فقد اعتمد الباحث إدراج 

مدرسة الفتح بوجنيبة، مدرسة اوالد باإلقميم ) المؤسسات المتواجدة
سة سيدي مسعود، إعدادية خالد ابن الوليد بوجنيبة، عزوز، مدر 

(؛ مية المتعددة االختصاصات بخريبكةثانوية الداخمة بوجنيبة والك
كنموذج لمسار تعميمي لفائدة أطفال ىذه المدينة وذلك حتى يتم 

  ا.األطفال ثانيضبط العينة أوال وحتى يتم تتبع نفس 
 :الل ىذا المقالومن بين الخالصات التي تم استنتاجيا من خ

ىو أن مستوى االىتمام بالمغات ابتداء من مرحمة التعميم  -1
االبتدائي إلى مرحمة التعميم الجامعي في تناقص مستمر، سواء 
 بالنسبة لمغتين العربية والفرنسية وحتى بالنسبة لمغة األجنبية الثانية

 .وذلك في مراحل متقدمة 
 11جدول 

 غات في األسبوعتطور عدد الساعات المخصصة لم
 المرحمة الجامعية المرحمة الثانوية المرحمة اإلعدادية المرحمة االبتدائية

 عدد الساعات المغات عدد الساعات المغات عدد الساعات المغات عدد الساعات المغات
 1 العربية 4 العربية 4 العربية 8 العربية
 2 الفرنسية 4 الفرنسية 4 الفرنسية 7 الفرنسية

 2 االنجميزية 3 االنجميزية 2 االنجميزية 3 يغيةاالماز 
مجال اىتمام الطفل والتمميذ بالمغات يبقى دون المستوى  -2

 .المطموب
الزالت المغة االمازيغية مقتصرة فقط عمى بعض أقاليم  -3

 .المممكة، كما أن تدريسيا يبقى مرتبط فقط بمرحمة التعميم االبتدائي

 التوصيات. 6
 :باآلتيج البحث توصى الباحث بناًء عمى نتائ

إذا كان الواقع المغوي بالمغرب يتسم بالتنوع والتعدد فالشك أن      
ىذا يمثل أحد ابرز التطورات الذي يمكن أن يصل إليو مجتمع ما، 

 .ولكن ىذا يبقى رىينا باالىتمام بالمغة األم
 :وبالتالي فعمى المغرب أن ينيج المسمك التالي

 المسائل المغوية توحيد الرؤية في -
العربية/ األمازيغية( والعمل عمى اتخاذىما االىتمام بالمغة األم ) -

 كمغتين معتمدتين في المعامالت

االبتعاد قدر اإلمكان عن المغة الفرنسية واستبداليا بالمغة  -
 االنجميزية كمغة عالمية

 توحيد البرامج والمقررات الدراسية لكافة شرائح المجتمع -
 المراجع
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Abstract-This study aims to understand the mother tongue of this community, but : the 

most important stations made by the language in Morocco, this latter a multilingual 

country, there is on the one hand languages motherhood; represented in Tamazight and 

rolling stock, on the other hand there is an Arab school and the Amazigh language as an 

official language taught in schools based on Constitutional Amendments carried out by 

Morocco in September 2012, in addition to other foreign languages such as French and 

English. For axes article has the researcher an exploratory study included the following 

broad categories of children from elementary school through middle and secondary 

education through to university education, which is the semi-final stage is the 

identification and orientation of jurisdiction. It was the goal of this study is to monitor 

the number of hours studying the various languages in addition to investment institutions 

teaching these languages in some materials. The research was concluded in the last to 

reveal that the number of hours allocated to the languages in decreasing so not refer to 

the level of language development of the child and is due at the level of accumulation of 

teaching materials, both literary and scientific and technical personnel.  
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