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ال جدال أن ظهور اللسانيات العامة قد أحدث خلخلة يف املفاهيم اّليت كانت آنذاك، وثورة يف األسس النظرية        

، فلم الل إسقاط ما هو خارج عن طبيعتهااللغة من القيود اّليت طاملا كّبلتها من خوالتطبيقية املمارسة، إنّه علم أخرج 

  . يف إطار ذاتية وشخصية وأحوال منتجها ومستخدمهاّال إتدرس اللغة 

دوده وأنساقه لتكتفي بوسيلة وحيدة هي اللغة ح تغلقجاءت اللسانيات إذن لتعيد سلطة النص إىل النص،        

  .هو فهم هذه اللغةلتحقيق هدف واحد 

اللسانيات قد فتحت آفاقًا جديدة للبحث العلمي وأرست دعائم النظريات املتبّناة، ونّوعت طرائق  وال مراء أنّ        

تطبيقها وممارستها، وقد أدى التطّور اّلذي حصل على مستوى اللسانيات العامة واستوائها نظريًا ومنهجًيا إىل ظهور 

انيات التطبيقية، وهو علم حديث اعتمد على معطيات البحث اللساين حلّل بعض املشاكل علوم جديدة أّمهها اللس

التعليمية خاصة، فهي ذا متّثل اجلانب النفعي والعملي للسانيات العامة، إّا خط ضروري وواصل بني النظرية 

  .والتطبيق، وفيها تلتقي ختصصات عديدة دف إىل حتقيق الغايات نفسها

من احلقول املعرفية احلديثة اّليت سامهت يف تطوير وترقية احلصيلة العلمية واملعرفية  التطبيقية ّد اللسانياتوتع       

يها حّىت تساير وتواكب ما هو حاصل سيما تركيزها على العملية التعليمية، فقد حبثت عن اآلليات اّليت تطّورها وترقّ 

راسة اللغات دراسة علمية تستند إىل قواعد علمية ومنهجية، وتستثمر ّكزت منذ نشأا على دفر يف هذا اال اهلام، 

  .نتائجها يف حتديد املشكالت اللغوية، ووضع حلول هلا

من شرفة ما سبق، اختارت صفحات هذه املطبوعة أن تقف على أهّم حماور اللسانيات التطبيقية موّضحة        

  .ياسوشارحة ألهّم القضايا اّليت جاء ا مقّرر املق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مقدمـ
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من املقاييس العمدة يف تكوين الطالب العلمي والبيداغوجي، واملقرتح عليه " اللسانيات التطبيقية"يعّد مقياس        

املطّبق يف اجلامعات اجلزائرية بدًءا من  LMDيف السنة الثانية بكل ختصصاا األدبية واللغوية والنقدية ضمن نظام 

  .، واّلذي يسعى إىل توفري تكوين نوعي ملسايرة العصر2004سنة 

ّسس انطالقًا من لتؤ موضوعاته بعناية شديدة،  تيصّنف هذا املقياس ضمن الوحدة التعليمية األساسية، اختري        

شكل متدرّج ومتسلسل، ترتبط ارتباطًا بنائًيا، بدأ باخلربات ّمت فيه تنظيم اخلربات التعليمية ب ،اهتماماته الرئيسية

  :البسيطة مت تدرّج يف تعّقدها، وذلك كّله قصد حتقيق األهداف اّليت سطّرت له، واّليت نوجزها كاآليت

  .تعميق املعارف اللسانية وتفعيلها لدى الطالب من خالل الرتكيز على تكوين ملكات التواصل، ومهارات التبليغ- 1

الطالب الكفايات العلمية واملهنية الضرورية ملهنة التدريس، أي تكوين معّلم ميلك معارف لسانية تربوية،  إكساب - 2

  .وكفاءات تؤهله ملمارسة سليمة للتعليم

الطالب القدرة على حتويل املعارف النظرية إىل تطبيقات، من خالل الرتكيز على توثيق الصلة بني ما هو  إكساب - 3

  .هو وظيفي ممارسنظري وما 

الطالب كفاءات البحث يف جمال الدراسات اللسانية التطبيقية اّليت ختص البحث يف املعجم العريب  إكساب - 4

  .ووضع املصطلح وتطوير البحث فيها

اكتساب الطالب خربة ختّصصية متّكنه من القيام ببحوث ميدانية تعتمد على املمارسة اإلجرائية يف مذكرات  - 6

  .التخرّج

استثمار املفاهيم النظرية، واآلليات التطبيقية قصد تطوير وسائل تعليم اللغة حبثًا عن إخراجها من قوقعة التلقني  - 7

  .والطرائق التقليدية

تح هذا املقياس الباب واسًعا للطالب يف جمال حوسبة اللغة، سيما وأنّنا نعيش يف عصر املعلومات اّلذي ال في - 8

  .ّري، وال يكون ذلك إّال باالستعانة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصاليتوّقف عن التطّور والتغ
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ولتحقيق هذه األهداف العامة، البّد من توظيف املعارف السابقة، اّليت حتّصل عليها الطالب انطالقًا من فكرة        

ارف ّمت استنباطها من علم أهّم هذه املع ، فإنّ أّن اخلربة التعليمية خربة متكاملة مبنية على غريها وبانية لغريها

  .ساللسانيات اّلذي دّرس يف السداسي الثالث من الليسان

  وعطًفا على السابق، حاولت هذه املطبوعة تتّبع مسار صناعة اخلربة التعليمية يف جمال اللسانيات التطبيقية يف       

  :حة وهيأربعة عشر حمورًا أّسست إلجابات منطقية على هذه األسئلة الرئيسة املطرو  

ما هي اإلرهاصات اّليت أّدت إىل ظهور هذا العلم، وما هي املنطلقات واملرجعيات املعرفية واملنهجية اّليت  - 1

  تأّسست عليها؟

تعّد اللغة األساس يف ممارسة الفعل التعليمي والتعّلمي اّلذي يتطّلب امتالك املتعّلم للمهارات اللغوية األربع، فما  - 2

  ساا؟وما كيفية اكت ؟هي

  ما هي النظريات اّليت فّسرت فعل التعّلم؟ - 3

مثّ انطالقًا من ذلك، ما هي مناهج تدريس اللغات اّليت شاع استخدامها؟ وما هو املنهج األكثر حتقيًقا لنجاعة  - 4

  التدريس؟

الفعالية  تتمّيز بعض اتمعات باستخدام لغات أو تنّوعات لغوية عديدة ملمارسة الفعل التواصلي، وحتقيق - 5

  .الوظيفية، فما املقصود بالتعّدد؟ وكيف جات الدول هذه الظاهرة باالعتماد على التخطيط اللغوي

تعّد مهارة الكالم من املهارات اللغوية األكثر حضورًا يف الفعل التعليمي، وقد تصيبه جمموعة من اإلختالالت  - 6

وما هي  ؟ى بأمراض الكالم، فما هي أشهر هذه العيوبوالتحريفات حتول دون حتقيق الفهم واإلفهام، فيما يسم

  وما طرق العالج؟  ؟األسباب املؤدية إليها

  ما حدود الرتمجة اآللية؟ وما عالقتها باللسانيات احلاسوبية؟ وما هي أشهر النظم املستخدمة؟ - 7
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مثّ رسم حدود هذا العلم،  انطالقًا من هذه األسئلة، استعان الباحث باملنهج الوصفي لإلجابة عنها، ومن       

  .وجماالته وإجراءاته

ومل يكن ذلك إّال بعد تقسيم هذه احملاور إىل أقسام رئيسة، أجاب كّل قسم عن سؤال من التساؤالت السابقة        

  :وبىن إطارًا نظريًا شامًال حييط بكّل ختومه، فضّمت املطبوعة األقسام التالية

إىل يئة أرضية هذا املقياس من خالل الوقوف على معامل هذا العلم كمفهوم، قسم أّول ضّم حمورين يهدفان  - 1

  .نشأة وتطّور، مثّ عرّج على ااالت اّليت يشتغل فيها هذا العلم، مع اإلشارة إىل مرجعياته الفلسفية واملنهجية

حمورين، خّصص األّول ملهاريت أّما القسم الثاين فمدار حديثه انصّب على امللكات اللغوية، وبين هو اآلخر على  - 2

  . االستماع والكالم، أّما الثاين فضّم حديثًا عن الكتابة والقراءة واملهارات املتعّلقة بكّل ملكة على حدى

واختّص القسم الثالث بالنظريات اّليت فّسرت عملية التعّلم، ومشل ثالثة حماور، أفرد كّل حمور لنظرية من النظريات  - 3

السلوكية، البيولوجية واملعرفية، فحاول الباحث أن يتتّبع نشأة كل نظرية ومبادئها ومرجعياا، ّمث : تيبالتالية على الرت 

  .ختم كل حمور بنقد وّجه هلا

وتأّسس هذا القسم على حمورين رئيسني ناقشا أهّم املناهج اّليت ّمت تبّنيها يف تعليم اللغات، خّصص األّول منها  - 4

قليدي ومرتكزاته املعرفية واملنهجية وآليات تطبيقه، وبيان االنتقادات اّليت وّجهت له، وعّممت للحديث عن املنهج الت

  .هذه املباحث على باقي املناهج البنوية والتواصلية

أّما القسم اخلامس فحوى حمورين، أوالمها أضاء على قضية سوسيولسانية معاصرة نشأت عن تواجد اللغات يف  - 5

، أما حموره الثاين )االزدواجية والثنائية اللغوية ( ة، ومسّيت بالتعّدد اللغوي، معّرًجا على شكليه وضعية جغرافية واحد

 الدولةتستخدمها فخّصص للبحث عن حلول هلذه املعضلة، فاقرتح ما يسمى بالتخطيط اللغوي بعّده أداة فاعلة 

  . وضعية تعّدديةترتيب وتصنيف اللغات املوجودة يف من خالل لتحقيق العدالة اللغوية،
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وعرّج القسم السادس على إشكالية لسانية نفسية اجتماعية قد تصادف املعّلم أثناء ممارسته لفعله التعليمي، وهو  - 6

البحث عن أسبابه ومظاهره، ومقرتًحا  وجود متعّلم يعاين من اختالالت كالمية، فتّم تعريف العيب الكالمي، مثّ 

  .العالج يف النهاية

سم األخري فضّم حمورين، أّول ناقش فكرة الوظائف اّليت تؤديها اللغة، وأّكد على الوظيفة التواصلية هلا، أّما الق - 7

واستعان بعاملني لسانيني لتوضيح مسار هذه اللغة أثناء انتقاهلا من املنتج إىل املتلقي، فاختار دوريت التخاطب عند كّل 

  .ياكبسون لشرح هذه السريورةو من سوسري 

د فكرة أّن اللغة مطواعة تفتح ذراعيها ألي مسامهة دف إىل أكّ وختم املقياس مبحور عنون بالرتمجة اآللية        

  . هذا احملور قابلية اللغة للحوسبة وأهّم نظم ترمجتها آلًيافهمها أكثر، وتطويرها، فبّني 

  التطبيقية، وستمّكن هذا الطالب وكّل هذه احملاور ستساهم يف رسم صورة واضحة ومتكاملة عن اللسانيات        

  .من ممارسة تعليمية ناجعة ومؤّسسة علمًيا، لذلك متّخضت عنها نتائج مهّمة ضّمنتها اخلامتة - املعّلم املستقبلي–

: واستعان الباحث لتحقيق الغايات املوّضحة سابًقا على جمموعة من املراجع املتنّوعة واملتخّصصة، نذكر منها       

يف علم اللغة التطبيقي، مازن : ، حمّمد فتيح-حقل تعليمية اللغات–دراسات يف اللسانيات التطبيقية  :أمحد حساين

قضايا ألسنية : تعليم وتعّلم اللغة العربية وثقافتها، ميشال زكرياء: دراسات لسانية تطبيقية، املصطفى بوشوك: الوعر

  ...تطبيقية، وغريها

وعة مبا قّدمته من طروحات نظرية وتطبيقية قادرة على رسم تصّور متكامل عن واألمل كبري أن تكون هذه املطب      

املعّلم يف تقدمي حمتواه التعليمي / الرتبوية، يستغّلها هذا الطالب  ةهذا العلم، وإعطاء آليات وإجراءات للممارس

  .الحًقا

  اية البحثوإذ ذاك فاحلمد هللا أّوًال وأخريًا على توفيقه وتيسريه للوصول إىل        

واهللا ويل التوفيق                                                                                      
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  .أن يكون الطالب يف اية احملاضرة قادرًا على صياغة مفهوم اللسانيات التطبيقية -1
  .وإبراز أهّم خصائصها اّليت متتاز ا كعلم مستقلّ  -2
  

اللغة دراسة علمية حبتة بعيدة عن الدراسات االسقاطية السابقة اّليت  تدرس ،مستقلّ ظهور اللسانيات كعلم ل :توطئة

لتها ما هو خارج عن كينونتها ونظامها، فكانت حبق حماضرات سوسري املفاتيح األولية هلذه االنطالقة العلمية، محّ 

النوعية العلمية، فلقد فرضت  ونتجت عنها فروع وجماالت حاولت تطبيق معطيات اللسانيات النظرية على املشكالت

 إجياد، جيةت احلياة نتيجة التفّجر املعريف والثورة التكنولو التطورات اّليت عرفها العامل من حتّوالت وتغّريات جذرية مسّ 

  .طرائق تستثمر املعطيات العلمية للنظرية اللسانية السيما يف ميدان تعليمية اللغات

  :النشأة وظهور المصطلح-1

، فقد ارتبط 1946ل للمسار التارخيي للسانيات التطبيقية يهتدي إىل أّن أّول ظهور للمصطلح كان سنة املتأمّ  إنّ 

أّن علم اللغة التطبيقي صار  Engelsاستخدامه آنذاك بتعليم اللغات األجنبية يف غرب أوروبا وأمريكا، ويؤّكد إجنلز 

الجنليزية يف هذه اجلامعة قد انصّب اهتمامه على ، فمعهد اللغة ا1946مادة مستقّلة يف جامعة ميتشيجان سنة 

علم اللغة  يف"عنوان فرعي هو ب" تعّلم اللغة"روفة حالًيا بـــ تعليم االجنليزية لألجانب، فأصدر هذا املعهد دوريته املع

ة ، فكانت بذلك أّول دورية يف العامل حتمل يف عنواا مصطلح علم اللغ1948 إصدارها األّوليف  "يالتطبيق

           .1التطبيقي

قد اكتسب قدًرا من التمّيز أسهم يف استشارة على نطاق واسع، ألّن  - يف حّد ذاته–والشك أّن املصطلح        

  .أرادوا أن يوصفوا بأّم علميون ال بوصفهم إنسانني Mackeyطبًقا لكالم ماكاي –اّلذين رّوجوا له 

                                       
، دط، اإلسالميةعلي أمحد شعبان، منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود : اللغويات التطبيقية وتعليم وتعّلم اللغات األجنبية، تر: ينظر، ثيوفان -1

  .72، ص1996

 )المفهوم، النشأة، التطّور ( إلى اللسانيات التطبيقية  مدخل: األولىالمحاضرة 
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وقد اكتسب املصطلح هذا القدر من التمّيز نتيجة الدور الكبري اّلذي أّداه اللغويون اّلذين أسهموا يف املقّررات        

اّليت صّممها الس األمريكي للجمعيات العلمية خالل احلرب العاملية الثانية، أين استخدم مصطلح علم اللغة 

، ومع 1958كما أّسست مدرسة علم اللغة التطبيقي يف جامعة إدنربه سنة التطبيقي مرادفًا لتعليم اللغات األجنبية،  

، واّلذي 1964انتشار هذا العلم اجلديد يف كثري من جامعات العامل، تأّسس االحتاد الدويل لعلم اللغة التطبيقي سنة 

سنوات، وينتسب إىل  ساهم يف توسيع مصطلح علم اللغة التطبيقي من خالل مؤمتراته الدورية اّليت تعقد كّل ثالث

  .مجعية تم بعلم اللغة التطبيقي ونر هذا االحتاد مخس وعش

العلوم األساسية "أّن  Starnغري أّن هذا املصطلح صار رديًفا لوقت طويل لتعليم اللغات، وقد أشار ستارن        

علم االجتماع واللسانيات  اّليت تعاجل يف نظرية تعليم اللغات هي اللسانيات، علم النفس، اللسانيات النفسية،

، فمصطلح تعليم اللغات الوارد يف النص يتعّلق مبصطلح اللسانيات التطبيقية، كما استخدم جريارد 1"االجتماعية

Girard  عن اللسانيات التطبيقية يف أغلب منشوراته، واقرتح سبولسكي مصطلح تعليميات اللغة بديًال Spolsky 

  . ويمصطلح علم اللغة الرتب 1978سنة 

، "اللسانيات التطبيقية"وكّل هذه املصطلحات البديلة مل تفلح أن حتّل حمّل املصطلح اّلذي استقّر حلّد الساعة        

هائًال زاد االهتمام به أكثر نتيجة اتساع املبادالت التجارية بني الدول، ومن مثّة توّلدت  افيعرف هذا اال نشاطً 

اللسانيات التطبيقية تعىن بتدريس اللغات وتنمية مهارات "لشعوب األخرى، ذلك أّن احلاجة املاسة إىل معرفة لغات ا

القراءة والكتابة والكالم يف املراحل التعليمية املختلفة سواء كانت اللغة األم أم اللغة األجنبية مع االستعانة بالوسائل 

يف الوقت  ري، ليص2"اللغات البشرية وتعّلمها البيداغوجية املنهجية اّليت تسهم وبشكل فّعال يف بناء تقنيات تعليم

  . جماًال مستقًال من جماالت البحث ونقطة انطالقها ايلاحل

  

                                       
 .173، ص1994عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بريوت، دط، : أسس تعّلم اللغة وتعليمها، تر: براوندوغالس  -1
 .23، ص1989، 1دراسة لسانية تطبيقية، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، ط: مازن الوعر -2
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  :في تحديد المفهوم-2

تطبيقات متنّوعة لعلوم اللغة يف ميادين عملية "تشري اللسانيات التطبيقية إىل املصطلح اجلامع اّلذي يدّل على        

، فهي بذلك اجلانب التطبيقي العملي للنظريات اللسانية مع اختاذ اللغة 1"لغة واكتسااذات صلة بالغة مثل تعليم ال

استعمال ما توّفر لدينا عن طبيعة اللغة "املوضوع احلقيقي للسانيات، وهذا ما ذهب إليه عبده الراجحي اّلذي عّدها 

يل ملعطيات النظرية اللسانية على ، فهي تفع2"من أجل حتسني كفاءة عمل ما، تكون اللغة العنصر األساسي فيه

يبحث "أسس البحث اللساين نفسه، فال يتوّقف دورها يف دمج النظرية بالتطبيق فقط يف جمال اللغة، وإّمنا هي علم 

للناطقني ا، وتبحث أيًضا يف الوسائل البيداغوجية  تعّلمها وتعليمهايف التطبيقات الوظيفية الرتبوية للغة من أجل 

  .3"لبشرية وتعّلمهااملنهجية لتقنيات تعليم اللغات ا

إّن اللسانيات التطبيقية إذن حقل متعّدد التخصصات، يهدف إىل تطبيق النظريات واألساليب املتاحة، أو        

املنهجية يف علم اللغة العام، للعمل على حّل املشكالت إنتاج البحوث اللغوية، وتطوير النظريات اللغوية، واألطر 

منرب ملعاجلة منهجية للمشاكل اّليت "ألنّه  ،التعليمية، فهو ينطلق  من استكشاف العالقة بني النظرية والتطبيق يف اللغة

إىل الرتكيز على ، فمعظم حبوث اللسانيات التطبيقية تّتجه 4"تنطوي على استخدام اللغة والتواصل يف العامل احلقيقي

تعليم اللغات لدرجة أن أغلب الباحثني مل يفصلوا بني االني، وعّدا مصطلًحا واحًدا، وهو ما يقّر به كمال بشر يف 

من الناحية التطبيقية،مل حياول بعضهم التفريق بني تعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي يف * وألمهية هذا الفرع"قوله 

  ، ذلك أنّه يف بدايات تأسيس هذا العلم، مل 5"لو كان مرتادفني ويطلقان على مفهوم واحدالداللة واملفهوم، كما 

  هو تعليم اللغة سواء ألبنائها أو لغري الناطقني ا، باعتبارها لغة أوىل أو لغة "جمال واحد  يغلب على دراسته إّال 

                                       
 . 74، ص2014دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دط، : حلمي خليل -1
 .12ص،1995، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دط : عبده الراجحي -2
 .23دراسات لسانية تطبيقية، ص: مازن الوعر -3

4 -  G.Seidlhofer: Principle and Practice in Applied linguistics, Oxford University Press, 1995, P24 
   .يقصد به اللسانيات التطبيقية -*
 .208، ص2005التفكري اللغوي بني القدمي واجلديد، دار غريب، القاهرة، دط، : كمال بشر  -5
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  1"غات األجنبيةأجنبية، وإن تكن معظم حبوث علم اللغة التطبيقي تّتجه إىل تعليم الل

نصل إىل أّن اللسانيات التطبيقية ال تعتمد على البحوث األساسية اّليت يبسطها علم اللغة النظري، وال يركن        

ألمرين مًعا يف تأسيسها الجتاهه وآلياته، فهو بني اإىل املنهجية وحدها يف اختيار املادة التعليمية وانتقائها، بل يزاوج 

دة للوصول إىل فهم خاص للغة، من أجل التوّصل إىل حلول للمشكالت النظرية والعملية يستنجد بوسائل متعدّ 

  .املتعّلقة بعملية تعليم وتعّلم اللغة

  : خصائص اللسانيات التطبيقية -3

  :حتاول اللسانيات التطبيقية اإلجابة عن السؤالني التاليني يف ممارستها، ويتعلقان مبيدان تعليم اللغات، ومها

  ا نعّلم؟ماذ - 

  كيف نعّلم؟  - 

  :سم اللسانيات التطبيقية باخلصائص التاليةوتتّ 

، 2"ألّا مرتبطة حباجات املتعّلم، وكّل ما حيّرك املنتج من معتقدات وظنون وأوهام إلجناز الكالم" :البراغماتية-أ

خصوًصا لغات االختصاص، أو ما فاللسانيات التطبيقية تعمل على تلبية احلاجيات املتزايدة املتعلقة بتعليم اللغات، 

  ...صة كاملعامالت التجارية والبنوك واملصارف املالية، الطبيسمى باللغات الوظيفية املتخصّ 

من خالل انتهاج النزعة االختيارية فيما خيص الربامج واحملتويات اّليت تتناسب مع املتعّلم، ألّن  :يةنتقائاال-ب

فالتدريس يعين االختيار واالنتقاء، إذن فعامل اللغة التطبيقي "ليم اللغات، وبالتايل اللسانيات التطبيقية تّم أساًسا بتع

، وكّلها عوامل تساهم يف تقدمي 3"يقوم بعمليات اختيار وظيفية، على ضوء معايري النجاعة واالقتصادية واملردودية

  .عملية تعليمية ناجعة حتّقق األهداف املخّطط هلا مسبًقا

                                       
 .10، ص1989، 1القاهرة، طيف علم اللغة التطبيقي، دار الفكر العريب، : حممد فتيح -1
 .12، ص2000دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة، اجلزائر، دط، : صاحل بلعيد -2
 .35، ص1994، 2تعليم وتعّلم اللغة العربية وثقافتها، دار اهلالل للنشر، الرباط، ط: املصطفى بوشوك -3
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لتعليم اللغات تعليًما ناجًعا،  الةالوسائل الفعّ ومست اللسانيات التطبيقية بذلك ألّا تبحث عن و  :يةفعالال-جــ 

انتقاء املتون الوظيفية "فتنصّب جهود املتخصصني يف هذا اال على إجياد الوسائل الرتبوية األكثر فاعلية، من خالل 

اصلية، ووضع املناهج املتكاملة، واختيار املناهج والطرائق املالئمة، والرتاكيب األكثر تكرارًا يف االستعماالت التو 

  1"األكثر فاعلية ومالئمة يف التدريس

لذلك  ،ااالت اّليت يشتغل عليها علم اللغة التطبيقي على اإلطالق أهمّ  )تعليم اللغات ( ويعّد هذا املدخل       

مني واملناهج، واملواد الوسائل املعينة للتعليم، وإعداد املعلّ فهو يهتّم بكّل ما يتعّلق به من اجتاهات وطرائق التدريس، و 

  .التعليمية

ومن هنا فاللسانيات التطبيقية تسهم بشكل فّعال يف حّل العديد من املشكالت املرتبطة بتعليم اللغات، غري        

كالت أو قضايا ووسائل لتعليم ال ميكن بأي حال من األحوال أن تفهم اللسانيات التطبيقية على أّا جمّرد مش"أنّه 

اللغات فقط، فميداا وجماهلا رحب يقتضي إقامتها لعديد العالقات مع بقية األنظمة املستخدمة يف امليادين 

 كعلم االجتماع، وعلم ، فقد استفادت اللسانيات التطبيقية من نتائج البحوث املختلفة يف علوم شّىت 2"التطبيقية

  .رياته، وتطوير مناهجه، وإجراءاته البحثية، ووسائله التطبيقيةالرتبية، من أجل اختبار نظ

تتحّدد اللسانيات التطبيقية على أساس البحث عن الوسائل  :اللسانيات التطبيقية من النظرية إلى التطبيق -4

  .دريسقة بعملية التاملتعّددة للوصول إىل فهم خاص للغة، قصد إجياد حلول للمشكالت النظرية والعملية املتعلّ 

  ال جيب أن تكون مهّمة اللسانيات التطبيقية اختبار إمكانية تطبيق النظريات اللسانية اّليت متّدها ا اللسانيات 

  فالعالقة بني علم اللغة وتطبيقاته شراكة "العامة، بل عليها أن تقوم بدراستها ومتحيصها كّلما لزم األمر، ومبعىن آخر 
  فاملسؤولية متبادلة بني علماء العلمني النظري والتطبيقي، ستؤثر بال شك يف اجلانب 3مثمرة وليست فرًضا قسريًا

                                       
 .36ص :السابقاملرجع  -1

2 - Slama-Lasacu et Fernand Nathan: Psycholinguistique appliquée –Problème de l'enseignement des langues-, Edition 
du Seuil, 1996, P50-51.  

 .23، ص2005، 1عبد اجلواد حممود، الس األعلى للثقافة، القاهرة، ط: قضايا يف علم اللغة التطبيقي، تر: ميشيل ماكارثي -3
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  .التطبيقي لعلم اللغة قصد إجياد احللول اللغوية التطبيقية

  1:وميكن أن حنّدد أدوار كّل منهما كاآليت       

  .ار، واملرتبطة باحلقائقبلالختتقع املسؤولية على عاتق علماء اللغة يف وضع النظريات اللغوية القابلة  - 1

  .، واحلدس والعقلةيفرتض من علماء اللغة أيًضا تقدمي مناذج وأطروحات لغوية تتالءم مع القيم األكادميي - 2

  .أّما علماء اللغة التطبيقني فعليهم احلرص على عدم تشويه هذه النظريات والنماذج - 3

  .والنماذج ألغراض ال تالءم هذه النظريات وعليهم أيًضا مسؤولية عدم تطبيق هذه النظريات - 4

على علماء اللغة التطبيقيني العمل للتوّصل إىل مناذج ذات صلة بالسمات اللغوية، أي حتمية تطوير مناذجهم  - 5

  .اخلاصة لدراسة اللغة

دان من معّلمني ويشرتك الفريقان من علماء اللغة، وعلماء اللغة التطبيقني يف تبادل اخلربة مع العاملني يف املي - 6

  .لة بالتعليموعلماء النفس، والعاملني يف ااالت ذات الصّ 

إذن على علماء اللسانيات التطبيقية صياغة مفاهيم ونظريات يف ضوء الظاهرة املراد تفسريها، انطالقًا من علم        

  .   تطبيق يف هذا العلماللغة، مثّ اختبار مدى قابليتها للتطبيق فيما بعد، فال انفصال بني التنظري وال

  

                                       
  .25-24، صالسابقنظر ي -1
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
املرجعية اّليت تأّسست  لومالع اّليت تشتغل فيها اللسانيات التطبيقية، مع بيان أهمّ  أن يكون الطالب يف اية احملاضرة قادرًا على حتديد أهّم ااالت -1

  .انطالقًا منها
  .فروع اللسانيات التطبيقية وأن حيّدد أهمّ  -2
  

  :تمهيد
اللسانيات التطبيقية جماًال مستقًال من جماالت البحث العلمي، ويعّد الوعي باملشاكل التطبيقية يف ميدان  تعدّ       

تدريس اللغات، وحتليل هذه املشكالت، وإجياد احللول الناجعة هلا نقطة البداية واالرتكاز يف عمل اللساين التطبيقي، 

ه ا علوم اللغة ر منها ما حيتاجه من بني املعطيات النظرية اّليت متدّ اّلذي يستند على املعارف النظرية اللسانية، فيختا

  .املختلفة، مثّ تعمل على تفسريها وإعادة تنظيمها لتتناسب مع حاجيات التعليم

  :من أوجه نشاطاا ما يلي :مجاالت اللسانيات التطبيقية/  1

مستوى الدولة، وذلك بتقدمي خطط علمية  حّل مشكالت االتصال اللغوي على"ويهدف إىل  :التخطيط اللغوي- 1

، ويرتكز أكثر على عمل اامع اللغوية اّليت تسعى حلّل 1"واضحة وحمّددة األهداف للتصّدي للمشكالت اللغوية

  .مشاكل اللغة

، يةاملعنويعّد أهّم جمال، فيعىن بكّل ما له صلة بتعليم اللغات من االجتاهات والطرائق والوسائل  :تعليم اللغات- 2

  . ومن إعداد للربامج واملقّررات

وال يكون إّال من خالل حتديد اهلدف من املقّرر، واّلذي سيؤدي إىل حتديد احملتوى  :تصميم املقررات التعليمية - 3

  .املنشود من اجلوانب اخلاصة ببنية اللغة واملعجم، وكذا املهارات اللغوية املستهدفة

  .دراسة لغة اإلعالم - 4

  .رة أكثر يف املتلقيإلعالن التجاري، واختيار اللغة املؤثّ دراسة لغة ا- 5

                                       
 .80دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص :حلمي خليل -1

 ) المجاالت والمرجعيات (اللسانيات التطبيقية  :الثانيةالمحاضرة 
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  1.وتعتمد على الطرائق احلديثة بغية متّثل اهلدف بأسهل وسيلة ممكنة: هندسة االتصال- 6

  مجع املعلومات واحلقائق، واختيار املداخل وترتيبها طبقا لنظام معني، : وتشمل خطوات هي"صناعة املعاجم - 7

  2"ج النهائيتنشر الناوكتابة املواد، مثّ 

وهي عملية فنية تعتمد تقنيات االتصال، حيث تدخل يف صناعة توصيل اخلطاب دون : "تصميم النظم الكتابية- 8

  3"تشويش

ت اللسانيات التطبيقية باألخطاء الشائعة، وغري املتعّمدة ملا تطرحه من مشكالت فقد اهتمّ : حتليل األخطاء- 9

مجع املادة عن طريق توجيه جمموعة من االستبانات واالختبارات للمتعّلم، حتديد : التاليةبعت اخلطوات لغوية، واتّ 

  .األخطاء ووصفها، تصنيفها، معاجلة هذه األخطاء

إجراء االختبارات اللغوية سواء تعّلقت باللغة األصيلة أو األجنبية، والسعي إىل تطوير الوسائل الّالزمة لتحسني -10

احية احملتوى، ومن الناحية الفنية للوصول ا إىل أعلى درجة من الصدق والثبات والتمييز هذه االختبارات من ن

   4.وسهولة التطبيق

تتحّدد الرتمجة يف استبدال لغة بلغة أخرى للتعبري عن املعىن نفسه، أّما الرتمجة اآللية، : الرتمجة والرتمجة اآللية-11

اعدة احلاسوب ألداء فعل الرتمجة عن طريق األمناط اللغوية واملعرفية فيتدّخل فيها الذكاء االصطناعي، عن طريق مس

   5.بفعل الرتاكيب واملصطلحات اّليت يسرتجعها يف مقابل اللغة اّليت يرتجم منها ،املخزّنة

من قدرته على  عالج العيوب الكالمية اّليت يعاين منها املتعّلم، واّليت تعوق عملية اكتساب لغة سليمة، ممّا حيدّ -12

  .الفهم واإلفهام

                                       
 .13دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص: صاحل بلعيد -1
 .102، ص2000مدخل إىل علم اللغة، دار الفكر العريب، القاهرة، دط، : حممد حسن عبد العزيز -2
  .12ص، دروس يف اللسانيات التطبيقيةصاحل بلعيد،  -3
 .32، ص1985، 2علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: ينظر توفيق حممد شاهني -4
 .75دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص، ينظر، صاحل بلعيد -5
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ألّن مناهج اللسانيات التطبيقية احلديثة ال تغفل تأثريات لغة املنشأ يف تعليم اللغة، لذلك   :دراسة التداخالت-13

  .كانت الدراسات اللغوية املقارنة من أنشط املباحث يف هذا العلم

  :المرجعيات/  2

  :علم اللغة الرافد األساس -أ

ات التطبيقية يف بداية ظهوره مرتبطًا ارتباطًا وثيًقا باللسانيات النظرية، حيث تبّنت اللسانيات كان حقل اللساني

التطبيقية يف بداياا طرائًقا تستقي مبادئها مباشرة من اللسانيات العامة كطريقة النحو، الرتمجة، والطريقة السمعية 

نشاط لغوي يقع "ا جزء من اللسانيات العامة، فهي أّ الشفهية، وهذا ما جعل الكثري من الباحثني يصنفوا على 

تطبيق ملبادئ اللسانيات العامة  ته، وما اللسانيات التطبيقية إّال منه قّوته ومكان حتت مظّلة اللسانيات العامة، ويستمدّ 

رًعا من الدارسني أّن حقل اللسانيات التطبيقية ليس ف من، يف حني يرى مجع كبري 1"على بعض املسائل العملية

السواد األعظم من الباحثني  أنّ  ته ومصادرة، ورغم هذا اجلدال إّال له جماال اللسانيات العامة، وإّمنا هو علم مستقلّ 

وثها وتطبيقاا، إذ قّدمت وحبون بالدور اّلذي لعبته وتلعبه اللسانيات العامة يف تغذية اللسانيات التطبيقية، يقرّ 

اّليت أجريت يف اللسانيات التطبيقية، فعّدت حبّق املمون الرئيس هلا، السيما على األسس النظرية لغالبية البحوث 

علم يبدأ "مستوى احلقائق العلمية املتعّلقة بطبيعة اللغة وخصائصها الصوتية والصرفية، النحوية والداللية وانطالقًا منها 

ل يف ّول هذه احلقائق اّردة إىل اسرتاتيجية تتمثّ اللغة التطبيقي يف وضع األساليب واإلجراءات اّليت يستطيع ا أن حي

  .2"مقّرر تعليمي

كما استفادت اللسانيات التطبيقية أيًضا من املنهج الوصفي اّلذي استنبطه سوسري يف وصف اللغة ودراستها          

كنظام متداخل ومتكامل على اعتبارها جمموعة مرّكبة من العناصر، تتحّدد يف إطارها املكّونات والعالقات الرتكيبية، 

، كما أفادت من النظرية التوليدية لة، ومن الوظائف متضاّمةمتداخاألنظمة  لتجعل منواّليت تتسلسل وتتكامل 
                                       

 .14، ص2017، 1قضايا معاصرة يف اللسانيات التطبيقية، دار وجوه للنشر، السعودية، ط: صاحل ناصر الشويرخ -1
 .75يف اللسانيات التطبيقية، صدراسات : حلمي خليل -2
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يف األداء اّلذي ال ميكن فهمه إّال  التحويلية لتشومسكي يف حتديدها ملفهوم القدرة يف اكتساب اللغة، وكذا مفهوم

  ...ضوء البنية العميقة والسطحية 

اختبار إمكانية تطبيق النظريات اللغوية إىل دراستها  تعّدت يف الوقت احلايلة اللسانيات التطبيقية غري أّن مهمّ        

شراكة مثمرة، وليست فرًضا قسريًا بال تفاصيل، "ومتحيصها، فصارت العالقة بني اللسانيات العامة والتطبيقية عالقة 

  .1"يقوم به واضعو النظريات على القائمني على التطبيقات

ا يف حّل مشكالت تعليم اللغات، دون أن اأخرى مرجعياا وآلي كما تستمّد اللسانيات التطبيقية من علوم        

  .         تكون العالقة بينهما عالقة مباشرة، وإّمنا من خالل تطويع املادة لتتناسب مع طبيعته

  ماذا نعّلم؟ وكيف نعّلم؟: وألّن اللسانيات التطبيقية، كما أشرنا سابًقا تشتغل يف ضوء سؤالني: أخرى مو عل -ب

يف علم الرتبية اّلذي يقّدم اإلجراءات التعليمية الفّعالة، إضافة إىل علم النفس وعلم  اإلجابة لن تكون إّال  فإنّ 

االجتماع وفروع أخرى من هذه العلوم، وِيؤّكد الشويرخ أّن هذه القائمة من العلوم مفتوحة، ألّن احلاجات املستقبلية 

ومرجعيات اللسانيات التطبيقية يعود إىل طبيعة هذا العلم، فهو  ، وتعّدد مصادر2تتطّلب االستعانة بعلوم أخرى

انتقائي يعتمد على أي مصدر من مصادر املعرفة، حلّل املشكالت اللغوية والتعليمية، فهذه املشكالت هي األخرى 

روبولوجية، تشتمل على عوامل خمتلفة إىل جانب العوامل اللغوية، كالعوامل الرتبوية، االجتماعية، النفسية، األنث

  ...السياسية، االقتصادية

  :فروعها/  3

النظريات اللغوية ونتائجها يف حّل املشكالت ذات الصلة باللغة، وذلك يف "ألّن اللسانيات التطبيقية علم يستخدم 

  :ها، فإّن له عديد الفروع أمهّ 3"ميادين غري لغوية، فحقل هذا العلم شديد االتساع

                                       
 .23قضايا يف علم اللغة التطبيقي، ص: ميشال ماكارثي -1
 .16قضايا معاصرة يف اللسانيات التطبيقية، ص: ينظر، الشويرخ -2
 .12دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص: حلمي خليل -3
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  :اللسانيات النفسية -أ

  بإشراف 1953سنة  فسيةنال ، عندما عقدت ندوة اللسانياتاخلمسيناتبدأ استعمال هذا املصطلح خالل        

Sebeok Osgood ،سية فنوقد بدأت مالمح اللسانيات الPsycholinguistique  تتبّدى يف أصفى

، 1879ا لعلم النفس سنة اّلذي يعّد أّول من أّسس خمربً " W.Vundtوليام فونت "صورة هلا يف أملانيا على يد 

     1.قة بسيكولوجية اللغةوأّول من كتب املقاالت املتعلّ 

مؤسس  Watsonفسية يف شكلها العلمي املتمّيز إىل أفكار واطسون الن-ترجع معامل النزعة اللسانية يف حني       

السلوك اإلنساين ما هو إّال سلوك ديناميكي، وأّن العقل غري مناسب للدراسة "علم النفس السلوكي، اّلذي يرى أّن 

  2"النفسية

وتعّد اللسانيات النفسية علًما جيمع ما بني اللسانيات من جهة، وعلم النفس من جهة أخرى، لذلك فهي        

تتناول اللغة من جانبها النفسي، فيتقاطع علم النفس يف املنهج مع اللسانيات "توصف بأّا علم ما بني الفرعني، إذ 

، لذلك عنيت اللسانيات التطبيقية بدراسة العالقات بني 3"ليشّكل لنا هذا التقاطع ما يعرف باللسانيات النفسية

عملييت التشفري وفّك التشفري، وهذا  الرسائل واملمّيزات الفردية لأللسنة البشرية املختارة وبني مفّسرها، أي الرتكيز على

هي العلم اّلذي يبحث يف اللغة على أّا ظاهرة نفسية سيكولوجية، يقوم بإنتاجها أو "ما يؤّكده مازن الوعر بقوله 

تكوينها اإلنسان وحده فقط، لذلك البّد من هذه العالئق اّليت تربط اللغة بنفسيات متكّلميها على اختالف 

  4"جنسهم، واختالف ثقافتهم وعادام وتقاليدهم أعمارهم، واختالف

اللسانيات النفسية باجلانب اللغوي للمتكّلم، واجلوانب املصاحبة لعملية اكتساب اللغة ومنّوها وتطّورها،  وتمّ        

  :لذلك عّدت هذه موضوعاا

                                       
  .23، ص1999اجلامعية، اجلزائر، دط، مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات : ينظر، أمحد حساين -1
  .39، ص2000اجلزائر،  ،-، ديوان املطبوعات اجلامعية-حقل تعليمية اللغات–دراسات يف اللسانيات التطبيقية : أمحد حساين -2
 .23، ص1998، مطبعة الوفاء، تونس، - حبث يف إشكالية املنهج–كيف نعّلم العربية لغة حّية : حممد صاحل بن عمر -3
  .75-74دراسات لسانية تطبيقية، ص: مازن الوعر -4
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  .املتكّلم كيفية حتليل املستمع لألصوات اّليت يتلقاها ليصل إىل املعاين اّليت يريدها  - 

  .كيفية تعّلم الطفل للغة األم، من خالل الرتكيز على العالقة بني النمو اللغوي ومنّوه اإلدراكي  - 

  .دراسة أمراض اللغة واضطرابات النطق وعيوب الكالم - 

 ىلدراسة العلميات اّليت تسبق عملية إصدار األصوات، من خالل الرتكيز على كيفية حتويل املتكّلم االستجابة إ - 

  1.بالتنسيق ما بني اجلهاز العصيب واجلهاز النطقي رموز لغوية، وذلك ال يكون إّال 

كيف : فسية يف اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة هيوعات حتّددت وظيفة اللسانيات النومن هذه املوض       

  يكتسب الطفل اللغة؟ وكيف يفهمها؟ مث كيف ينتجها؟

، ألّا تتناول العالقة املوجودة بني حاجات التعبري 2"السيكوألسنية"صطلح لذلك فقد أطلق عليها ميشال زكرياء م

االكتساب اللغوي واألداء : وبني الوسائل اللغوية املشبعة هلذه احلاجات، فهي ترتكز على حمورين أساسيني مها

  .اللغوي

  : اللسانيات االجتماعية -ب

دراسة لنسق من الوقائع  اجتماعية، ودراستها ما هي إّال سة بظهور اللسانيات أّكد سوسري أّن اللغة مؤس       

  فقد ظّل يدعو إىل"ة، الجتماعية ويصبغه بصبغة دوركامييويضيف مفهوم الظاهرة ا" مّيي"االجتماعية، ليأيت تلميذه 

  البوف، لتتواىل بعد ذلك جهود بول الفارغ، ينكوالي مار، برستاين، وليام 3"االحتفاء بالطابع االجتماعي للغة 
  وبالرغم من كّل تلك املسامهات اّليت زّكت دراسة اللغة داخل حميطها االجتماعي، مل يظهر ميدان مستقلّ  ،4.وغريهم 
  .يعىن بدراسة الضوابط السوسيولغوية والثقافية اّليت حتّدد االستعماالت اللغوية يف سياقات اجتماعية متنّوعة 

        اية اخلمسينيات مع ازدهار الدرس اللساين اّلذي التّف حوله علماء وظّل األمر على ما هو عليه حّىت  

                                       
 .10، ص1997مقدمة يف سيكولوجية اللغة، مطبعة موسكي، القاهرة، : أنسي حمّمد أمحد قاسم -1
 .71، ص1993، دار العلم للماليني، بريوت، دط، - دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية–قضايا ألسنية تطبيقية : ميشال زكرياء -2
  .14، ص2006حممد حيياتن، دار القصبة، اجلزائر، دط، : علم االجتماع اللغوي، تر: جون لويس كالفي -3
  .14، ص2004، ماي3اللغويات االجتماعية، جملة األثر، جامعة ورقلة، ع :ينظر، عبد احلميد دباش -4
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  لدراسة اللغة ال كهدف يف حّد ذاته، وإّمنا كوسيلة لتدعيم فرضيام، ونتج عن ذلك ظهور ...االجتماع واالنثروبولوجيا

  .البوادر األوىل مليدان معريف أطلق عليه اسم اللسانيات االجتماعية

، أي هي 1"فرع من علم اللغة، وخيتص بدراسة اللغة كظاهرة اجتماعية"نيات االجتماعية بأّا تعّرف اللسا       

العلم اّلذي يبحث يف جوانب التفاعل بني جانيب السلوك اإلنساين من حيث استعمال اللغة، والتنظيم االجتماعي 

الرتكيز على العالقات القائمة بني األشكال ، من حيث 2"دراسة اللغة يف عالقتها باتمع"هلذا السلوك من خالل 

اللغوية واملتغريات االجتماعية اّليت تضبط استعمال اللغة من خالل وصف وضبط هذا النسق االجتماعي، أي دراسة 

من يتكّلم وبأي لغة يتكّلم، ومع من يتكّلم، ومىت يتكّلم، وهذه كّلها متغريات سياقية حتّدد الشكل اللغوي 

  .روض أن يستخدم يف هذا السياق حّىت تنتج عملية التخاطبواألسلوب املف

  3:وحيّدد فاسولد جوهر اللسانيات االجتماعية يف حقيقتني مها       

  .أّن اللغة تنوّع، ويتجّسد هذا التنوّع يف الفروق الصوتية واخليارات بني اللغات اّليت يقوم ا املتكّلم - 1

  .هوية الفرد وانتماءاته أي كشف اللغة عن: الوضع االجتماعي - 2

، كما تتناول أيًضا دراسة 4"املقابلة بني لغتني أو هلجتني أو لغة وهلجة"ومدار حبثها  :اللسانيات التقابلية -جـــ

الفروق بني اللغة الفصيحة واللغة األجنبية، وهذا بغرض حتديد النظام الصويت أو النظام الصريف أو نظام اجلملة، أو 

  5.لية، وهذه الفروق متّثل جانًبا من الصعوبات التعليمية اّليت ينبغي مراعاا يف تصميم الربامجحّىت البنية الدال

                                       
 .10، ص2009، القاهرة، دط، اآلدابعلم اللغة االجتماعي، مكتبة : حممد حسن عبد العزيز -1
 .12، ص1990، 2حممود عياد، عامل الكتب، القاهرة، ط: علم اللغة االجتماعي، تر: هدسون -2
  .  ، مقدمة املؤلف2000إبراهيم الفّالي، منشورات جامعة امللك سعود، الرياض، : علم اللغة االجتماعي للمجتمع، تر: ينظر، فاسولد -3
 .261، ص1994غة، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دط، حممود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم الل -4
 .121البحث اللغوي، دار غريب، القاهرة، دط، ص: ينظر، حممود فقهي حجازي -5
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السلوكية والبنائية اللتني ترى أّن : نشأ هذا العلم يف رحاب اللسانيات التطبيقية، ويستمّد جذوره من النظريتني       

أنظمة اللغة األوىل مع الثانية، وعليه فباإلمكان معرفة  الصعوبة يف تعليم اللغة الثانية تكمن يف تشابك وتداخل

   1.املشكالت اّليت تواجه متعّلم أي لغة من خالل تصنيف التقابالت اللغوية بني كلتا اللغتني

  :ويهدف التحليل التقابلي إىل       

  2.رصد أوجه االختالف والتشابه بني اللغات- 1

  .تعّلم يف تعّلم اللغاتتوّقع املشكالت اّليت تعرتض سبيل امل - 2

  .حماولة اإلسهام يف تطوير املواد الدراسية املعتمدة يف تدريس اللغات - 3

  : اللسانيات التعليمية –د

   Makeyويعّد من أهم فروع اللسانيات التطبيقية، واّلذي يعود الفضل يف ظهوره إىل مكاي        

والتعليمية من حيث أّا وسيلة إجرائية لرتقية قدرات املتعّلم قصد إكسابه املهارات اللغوية، تقتضي بالضرورة        

ية إّن تعليم"اإلفادة من اجلانب النظري اّلذي متثّله اللسانيات ومدارسها ونظرياا، وهذا ما يؤّكده أمحد حساين 

  على الرصيد املعريف للفكر اللساين املعاصر، وما يوّفره من نظريات وإجراءات إذ انبنت اللغات ال يستقيم هلا أمر إّال 

     3"تطبيقية مؤهلة سلًفا إلجياد التفكري العلمي الكايف لكّل القضايا اّليت تتعّلق بكل جوانب الظاهرة اللغوية 

ج صاحل يؤكد أّا ال ختتص باللساين كما تفيد أيضا التعليمية من علوم أخرى كعلم النفس والرتبية، غري أن احلا         

والنفساين والرتبوي فحسب، بل متتّد إىل اختصاصات أخرى كعلم األعصاب وعلم االجتماع وغريها من العلوم، 

  البحث التطبيقي اجلماعي املشرتك إىل أن تستفيد النظريات املختلفة املنابع بعضها من بعض حّىت تصري"وسيؤدي 

                                       
 .183، ص1994عبده الراجحي وعلي شعبان، دار النهضة العربية، بريوت، : أسس تعّلم اللغة وتعليمها، تر: دوجالس براون. ينظر، هـ -1
  .48- 47علم اللغة التطبيقي وتعّلم العربية، ص: جحيينظر، عبده الرا -2
  .2دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص: أمحد حساين -3
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، وبناء على ذلك، فالتعليمية مهزة وصل جتمع بني 1"وهي مقصورة على االختصاص الواحدأرقى وأكمل ممّا كانت  

  .جماالت خمتلفة وعلوم متنّوعة تسعى لتحقيق هدف مشرتك بينها

تم التعليمية بتطوير اكتساب املعارف والكفاءات، وبآليات اكتساب اللغة وتبليغها بطرق علمية اعتماًدا على 

وهذا ما ... والبحوث اّليت أثبتها العلماء يف اللسانيات وعلم النفس وعلم االجتماع وعلوم الرتبيةالتحريات امليدانية 

أّا الدراسة العلمية حملتويات "حتديد مرجعياا وإطارها النظري، وإجراءاا التطبيقية بقوله  ىلإدفع مبحّمد الدريج 

اّليت خيضع هلا التلميذ، دراسة تستهدف صياغة مناذج  التدريس وطرقه وتقنياته، وألشكال تنظيم مواقف التعّلم

         2"احلركي- ونظريات تطبيقية معيارية بقصد بلوغ األهداف املرجّوة سواء على املستوى العقلي أو االنفعايل أو احلسي

ذلك فهي حتاول أن جتد املعّلم، املتعّلم، احملتوى، الطريقة، األهداف، ل: يتحّدد دور التعليمية بتفاعل العناصر التالية

  .تفسريًا هلذا التفاعل احلاصل، وبالتايل إنشاء وضبط معايري فاعلة جلعل نشاط كل املعّلم واملتعّلم عقالنًيا ونظامًيا

يقوم هذا العلم بدراسة وتصنيف اللغات واللهجات طبقا ملوقعها اجلغرايف، وبالنظر إىل  :اللسانيات الجغرافية -هــ

ع التنّوعات النحوية والداللية الفارقة بينها، وتنتهي بوضع أطالس لغوية، حيث تتوزّ ، الصرفيةخصائصها الصوتية و 

  .3اللغوية وفق رموز خاصة على خرائط جغرافية توّضح موقعها وخصائصها اللغوية

اللغة عند األشخاص وتعّد اللسانيات اجلغرافية من العلوم اللغوية احلديثة اّليت تعىن بدراسة التنوّع يف استعمال        

  .أو اموعات من أصول جغرافية خمتلفة

  : لذلك ميكن أن نوجز اهتماماا يف اآليت       

  .دراسة التوزيع اجلغرايف للغات وتوضيح ذلك من خالل األطالس اللغوية - 1

  .تّم بدراسة انتشار اللغة واحنسارها - 2

                                       
 .23، ص1974، 4أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، جملة اللسانيات، ع: عبد الرمحن احلاج صاحل -1
 .28، ص1994اجلزائر، دط، التدريس اهلادف، قصر الكتاب، : حمّمد الدريج -2
  .77دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص: ينظر، حلمي خليل -3
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  .1واالجتماعية للغات يف مناطق العاملتوضيح األمهية السياسية واالقتصادية  - 3

  .بيان طرق التفاعل بني اللغات، وكيفية تأثري العامل اللغوي على تطّور الثقافة الوطنية - 4

  : اللسانيات الحاسوبية- و

د على دراسة النواحي احلاسوبية أثناء إنتاج اللغة متعّد اللسانيات احلاسوبية فرًعا خاًصا من اللسانيات العامة، يعت

  .وحتليلها، من أجل إنتاج برامج حاسوبية خاصة

وتنطلق من ختّيل احلاسوب عقًال بشريًا، يف حماولة الستنكاه العمليات العقلية والنفسية اّليت يقوم ا العقل البشري 

خللق برامج وأنظمة علم خمتّص يف دراسة اللغات ومعاجلتها بشكل تطبيقي "حني ينتج اللغة ويستقبلها، فهي 

قة باللغة وباملعلومات ة، ويتحّدد دورها يف مساعدة مستخدم احلاسوب على حّل بعض األمور املتعلّ اتية ذكيمعلوم

     3"نظام بيين بني اللسانيات وعلم احلاسوب املعين حبوسبة امللكة اللغوية"، فهي إذن 2"الرّقمية بشكل عام

  :وتشتغل اللسانيات احلاسوبية نظريًا وتطبيقًيا       

اإلطار النظري العميق اّلذي به ميكننا " وتسمى فيه باللسانيات احلاسوبية النظرية اّليت تبحث يف  :انب النظرياجل- 1

   4"أن نفرتض كيف يعمل الدماغ االلكرتوين حلّل املشكالت اللغوية

برامج ذات  ويعتين بالناتج العملي لنمذجة االستعمال اإلنساين للغة، فهو يهدف إىل إنتاج :اجلانب التطبيقي- 2

   5.معرفة باللغة اإلنسانية حتسن من التفاعل بني اإلنسان واآللة

  وكانت البداية احلقيقية هلذا العلم بعد بزوغ فجر النظرية التوليدية التحويلية اّليت طّبقت األسس واملعادالت       

  يف احلاسوب وذلك بغرض استنباط  الرياضية على التحليل اللغوي، مثّ صياغة اللغة صياغة رياضية من أجل برجمتها 

                                       
  .37أمحد خمتار عمر، ص: أسس علم اللغة، تر: ينظر، ماريو باي -1
 .2004تطوير اللغة يف عصر التقنيات احلديثة، جريدة السفري، لبنان، –األلسنية املعلوماتية : غسان مراد -2
 .53، ص2000، 1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط-حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية–العربية اد املوسى،  -3
 .407، ص1988قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث، دار طالس، سوريا، دط، : مازن الوعر -4
  .54، ص-احلاسوبية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات–العربية : ينظر، اد املوسى -5
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للحاسوب كفاية لغوية تشبه ما يكون لإلنسان حني يستقبل  هيئييف النهاية إىل أن  ، ويسعىقواعد مقّننة ودقيقة

  .اللغة ويدركها ويفهمها، مثّ يعيد إنتاجها وفق املطلوب

   :خاتمة

ي واالستقاليل بعد مسرية طويلة، لتشّكل كيانًا نستشّف ممّا سبق أّن اللسانيات التطبيقية قد اكتسبت الطابع العلم

على أسس علمية مستمّدة من النظريات اللسانية املعاصرة، فعّدت بذلك اجتاًها معرفًيا بارزًا  يرتكزمستقًال، لكّنه 

  .يعّول عليه يف تذليل الصعوبات التعليمية وتطوير الطرائق التدريسية الناجحة
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
   . أن يكون الطالب قادرًا على حتديد خصائص املهارة اللغوية -1
  .طرائق وأهداف تدريسية، وأن يكون قادًرا على بناء تصّور عام حول مهارة الكالم مفهوًما وأنواًعا  -2
  . حتديد مفهوم االستماع ومستوياته، أنواعه، مهاراته، ومعيقات تدريسه -3
  

  :تمهيد

، أساًسا للتعليم والتعّلم، وركيزة هامة )االستماع، الكالم، الكتابة، القراءة ( املهارات اللغوية األربع  متّثل       
الكتساب آليات اللغة واستعماهلا تواصلًيا، وال يقف األمر عند تعّلم اللغات، بل يتعّداه إىل تنمية القدرات املعرفية 

حركية، وكّل هذا يساهم يف حتقيق تكامل يف منّو جوانب -ملهارات النفسوالعقلية للمتعّلم، واالجتاهات الوجدانية، وا
      .  شخصية املتعّلم

  )المهارة اللغوية ( مفهوم الملكة : أوًال 

، إذ تتطّلب املهارة وجود الدقّة والسرعة والكفاءة 1"أداء يقوم به الفرد بإتقان وفعالية يف فرتة زمنية قصرية"عرّفت بأّا 
ة نشاط عقلي وبدين يؤديه الفرد، حيث يتّم هذا األداء بالسرعة والدقّ "فهي ، فعل كان حركيا أم عقليا يف إجناز أي

والسهولة وحتقيق األمان، والتكّيف مع ظروف املتغّريات حبيث يؤدي هذا النشاط يف النهاية إىل مستوى عاٍل من 
  2"اإلتقان واجلودة يف األداء

 بإتباع خطوات متتالية ومتدّرجة أثناء أداء هذا العمل احلركي أو العقلي بشكل وال تتحّقق هذه اجلودة إّال        
  .جهد، وأقصر وقت متناسق والوصول ا إىل درجة اإلتقان قصد حتقيق األهداف املسطّرة بأقلّ 

كثري من وتوصف املهارات اللغوية بأّا ملكات تراكمية تبدأ من السهل البسيط إىل املعّقد، لذلك ربطت         
الدراسات بني النضج اجلسدي والعقلي، والتدريب واخلربة من ناحية، وإتقان هذه املهارة بدرجة عالية من ناحية 

  3"أخرى
ي املهارات اللغوية دورًا فّعاال يف تعليم اللغة العربية وفنوا، ومن ّمث يف العملية التعليمية القائمة أساًسا وتؤدّ        

  .على اللغة

                                       
  .24، ص2005، 2مهارات يف اللغة والفكر، دار امليسرة، عمان، األردن، ط: نبيل عبد اهلادي وآخرون -1
، 2006، 1تنمية مهارات اللغة واالستعداد القرائي عند طفل الروضة، دار حامد للنشر، األردن، ط: الرتتوري حممد فرحان القضاة، حمّمد عوض -2

 . 76ص
  .24نبيل عبد اهلادي وآخرون، صينظر،  -3

 )االستماع ( ، فهم اللغة )الكالم (  الملكات اللغوية إنشاء اللغة: الثالثةالمحاضرة 
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  .أنواع المهارات اللغوية: ثانًيا

: إذن، إّن املهارة نشاط عضوي مرتبط باليد أو اللسان، العني أو األذن، لذلك فاللغة تتكّون من أربع مهارات رئيسية
  . الكالم، االستماع، الكتابة، القراءة

  ):الكالم ( مهارة إنشاء اللغة -أ

القدرة على التعبري اللغوي عن أفكار أو مشاعر "ة، فهي توصف مهارة إنشاء اللغة بأّا مهارة وإنتاجي :تعريفها -1
أو رغبة ما املراد إيصاهلا إىل اآلخر، بواسطة أصوات متسلسلة مكّونة للكلمات واجلمل، وختضع لقواعد حنوية 

  1"تركيبية وبراغماتية يف سياق معّني  ،وصرفية
ب املتعّلم ملكة لغوية متكاملة، واّليت تؤدي إىل خلق من املهارات اللغوية األساسية يف اكتسا) التحّدث ( يعّد الكالم 

تواصل تعليمي بّناء، وال يكون ذلك إّال برتسيخ االستعماالت السليمة، قصد تنمية القدرات الرتاكمية اللغوية، والرّفع 
لتعليم اللغة  غاية أساسية"من مستويات باقي املهارات اإلنتاجية واالستقبالية، فال ميكن إّال أن نقول أّن الكالم 

  2"وتعّلمها من حيث استخدام لغة سليمة منّظمة خالية من غموض الّلفظ وخفاء املعىن
ة، أين يتّم حتويل اخلربات اّليت ميّر ا املتكّلم إىل رموز لغوية مفهومة من مفهوم الكالم بالناحية التصويتي يرتبط       

لفرد أي باالستعمال الفردي للغوي من خالل االختيار بني مجل وكلمات وأصوات، كما يتحّدد مفهومه يف أسلوب ا
عمل، واللغة حدود هذا العمل، والكالم سلوك، واللغة معايري هلذا "البدائل املكنة اّليت تقّدمها له اللغة، فالكالم 

 لذلك ضمّ الكالم بتشخيص اللغة وحتقيقها صوتيا، ويسمح ، 3"السلوك، والكالم نشاط، واللغة قواعد هذا النشاط
معنوي حيوي األفكار املراد التعبري عنها، ولفظي ترميزي يرتجم هذه املعاين عن طريق األصوات والكلمات : ركنني

  .ذات داللة اصطالحية متعارف عليها بني املتكّلم والسامع
  :إّن الكالم عملية معّقدة تتّم من خالل تتابع العمليات التالية :الكالم عمليات-2
ملتكّلم إّما داخلًيا من خالل استجابته حلاجته النفسية يف التعبري عن فكرة أو اإلفصاح عن شعور، أو استشارة ا - أ

  .خارجيا كأن يطلب منه التعبري عن رأيه يف موضوع ما أو اإلجابة عن سؤال طرح

  زونه اللفظي عن ألفاظ البحث يف خم"بعد حتديد وتنظيم األفكار املراد التعبري عنها، يتطّلب من املتكّلم  :الترميز -ب

                                       
-208، ص2012لدى الطفل التوّحدي، جمّلة ممارسات، جامعة تيزي وزو،  االتصالأثر مهارات اإلنتاج والفهم اللغوي على فعالية : لعجال ياسني -1

209.  
  .34، ص1993الفالح، الكويت، دط، ، مكتبة -املرحلة االبتدائية–تعليم اللغة العربية : عبد اللـه الكندري وإبراهيم حمّمد عطا -2
 .32، ص1973اللغة العربية مبناها ومعناها، اهلينة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، : متّام حسان -3
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      1"وتراكيب لغوية صاحلة حلمل تلك األفكار مع احلرص على أن تكون مالئمة ملقتضى حال السامع وسياق الكالم
ا املستمع فال وتعّد هذه املرحلة االستجابة الظاهرة لالستثارة اّليت تعرض هلا املتكّلم مسبًقا، أمّ  :مرحلة النطق -جـــ

  .م سوى هذا املظهر اخلارجي البارزيرى يف عملية الكال
  :إّن عملية الكالم تقتضي وجود العناصر التالية

  ).ركن معنوي ( املعاين املراد التعبري عنها  - 1
  ).ركن معنوي ( الرتاكيب املستعملة للتعبري عنها  - 2
  .وعةالقواعد والقوانني اّليت حتكم البنيات اخلاصة الواردة يف الكالم على شكل أصوات مسم - 3
   2.مطابقة هذه الرتاكيب واأللفاظ واملعاين اّليت حتملها ملواقف خاصة، وتعبريها عن مقامات بعينها - 4
  .أن يكون معىن اللفظة والرتكيب املستخدم متوافق بني املرسل املتكّلم، والسامع املستقبل - 5
  :قة بمهارة الكالمالجوانب المتعلّ /  3

مّتصلة باملتكّلم، لذلك ّمت تبّين برامج واعدة تساهم يف تنمية هذه املهارة من خالل ملهارة الكالم جوانب متعّددة  
  :الرتكيز على عملية النطق، وبناء املفردات، وحتديد املعاين وما يربط اجلمل من قواعد وقوانني، وهذه اجلوانب هي

ات من خالل تدريب أعضاء اّلذي يتعّرف فيه الطفل على آليات النطق السليم لألصو  :أساس حّسي حركي -أ
النطق على إخراجها من خمرجها السليم، والتمرين على آليات التنغيم، واستخدام النرب اّلذي جيعل من كالمه منطوقًا 

   .لغويا مفهوًما
ويشري إىل متكني املتعّلم من تكوين عادات لغوية سليمة، من خالل حسن اختيار الكلمات  :المعرفيساس األ -ب

أن تكون مّتصفة بسالمة الرتكيب واملوضوعية، واكتمال املعىن "واجلمل والتعابري احملقّقة للمعاين املراد التعبري عنها على 
ستمّكن املتعّلم من تكوين عادات لغوية سليمة   ، وكّل هذه اإلجراءات3"فضال عن صحة أدوات الرّبط حبسب املعاين

  .كبناء مفردات صحيحة، وتركيب دالالت مفهومه
قدرة الطفل على التفاعل االجتماعي السليم وإحساسه باالنتماء إىل "ويتعّلق بـــ: األساس النفسي االجتماعي -جــ

  م إذا ترك املعلّ  ، ولن يتحّقق ذلك إّال 4"التلقائيةمجاعة الزمالء، وما يستتبع ذلك من إحساسه بالثقة بالنفس واملبادرة و 

                                       
 .115، ص2007مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، دار املناهج للنشر، األردن، دط، : حمسن علي عطّية -1
  .253، 1994، 2وتعّلم اللغة العربية وثقافتها، دار اهلالل للنشر، الرباط، طتعليم : ينظر، املصطفى بوشوك -2
نمية املهارة اللغوية عند العرب وغريهم، دار املعرفة اجلامعية، توعوامل ) االستماع، التحّدث، القراءة، والكتابة ( املهارات اللغوية : زين كامل اخلويسكي -3

 .73، ص2008مصر، دط، 
  .73، ص2000، 1مصر، طالقاهرة، تنمية املهارات اللغوية للطفل، عامل الكتب، : وإمييلي صادقكرميان بدير   -4
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   .الفرصة ملتعّلمه ليفصح عّما يف نفسه، وتشجيعه حّىت يعّرب عّما يشعر به، دون أن يفرض عليه موضوع احلديث
  :عناصر الكالم-3

ت فسيولوجية  يعّد الكالم مهارة إنتاجية تعتمد على إخراج األصوات اللغوية وفهمها، ويتصل ذلك بعمليا       
التحّدث فن لغوي يتضّمن العناصر  س، وحتريك األحبال الصوتية، كما تعتمد على حركة اللسان غري أنّ كالتنفّ 
  :التالية

  . تعتمد إضافة إليه على جمموعة من احلركات واإلشاراتوهو أساس عملية التواصل، اّليت :الصوت -أ

لنطق ا وفهمها، وليس جمّرد أصوات ال مدلوالت هلا، أي ما فالصوت حيمل حروفًا وكلمات ومجل يتّم ا :اللغة-ب
ية القول، وما يستلزمه من التدريب على بناء اجلمل توافر فن"ى إىل يسمى بالركن اللفظي اّلذي إذا توافر يف الكالم أدّ 

   1"ظيوالرتاكيب اللغوية واملعّربة وحتقيق التوازن بني املعىن واملبىن، وعدم اإلسراف والتكّلف اللف
ال معىن للكالم بال تفكري يسبقه وإّال كان الكالم أصوات ال مضمون هلا وال هدف منها، فما الكالم  :التفكير -جـ 

، فهو ذا عملية عقلية تقوم على 2"تنفيذ ملا فّكر فيه املتكّلم وصاغه نتيجة االستشارة احلاصلة فينطق مبا فّكر"إّال 
  .آليات عقلية سريعة وخطوات حمّددة

، من خالل استخدام نسق لغوي خمتار، وااللتزام 3ويشري إىل الكيفية اّليت يتّم ا من متثيل للمعاين :داءاأل - د 
بقوانينه وضوابطه للتعبري عن املعاين واألفكار، اعتماًدا على معايري داخلية حتّدد خصائص املتكّلم، ومعايري مرجعية، 

، مع وجود خصوصيات سوسيولسانية، وتتعّلق باجلماعة اّليت ينتمي وخصوصيات ذاتية متعّلقة بالشخص املتكّلم
  .إليها

  :طرائق تدريس مهارة الكالم-5

متّثل ملكة الكالم اجلانب اإلجيايب من التواصل اللغوي، اّلذي يتّم فيه حتويل اخلربات اّليت ميّيز ا املتحّدث إىل رموز 
  .تعّلم هذه املهارة عشوائًيا، وإّمنا حيتاج ذلك إىل انتقاء الطريقة املناسبةلغوية مفهومة حتمل معاٍن ودالالت، لذلك ال 

وتّم هذه الطريقة بتعليم مهارة الكالم مبعزل عن املهارات األخرى، فتكتفي بتدريبه على  :الطريقة المباشرة -أ
 قواعد هذه اللغة وقوانينها، كما قوالب اللغة وتراكيبها، والرّبط املباشر بني الكلمة وما تدّل عليه دون العودة إىل

                                       
  .123، صاالتصال اللغوي وتعليمهامهارات : حمسن علي عطية -1
 .93، ص2011، دار امليسرة، عمان، األردن، -العملية واألداء-ثدمهارات التحّ : ماهر عبد الباري-2
 .27، ص2013استخدام األلعاب اللغوية يف تنمية مهارات التحّدث، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، السعودية، فاعلية : تركي احملّمدي -3
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فال تستعني بأي لغة وسيطة، وتعتمد "تستخدم أسلوب احملاكاة واحلفظ فهي تّم باللغة األصلية اّليت تعّلم ا الكالم 
   1"أساًسا هذه الطريقة على احلركة والصورة، والوسائل املختلفة للربط بني اللفظ ومعناه

فصلها بني املهارات سيما بني الكالم واالستماع والقراءة، وتركيزها الكّلي على ويعاب على هذه الطريقة        
إىل عدم إدراك املتعّلم  ذلك التدريبات النمطية التكرارية لتعليم اللغة مبعزل عن القواعد اّليت حتكم هذه اللغة، يؤدي

   .للرتاكيب النحوية والصرفية والقواعد اّليت حتكمها

تفرتض هذه الطريقة أن الكالم ال حيدث إّال بعد حتّقق عملية السمع، لذلك فتعليم  :البصريةالطريقة السمعية  -ب
  النطق ا، بعدها ينتقل إىل تعليم القراءة اللغة يتدرّج أوالً بالبدء بتعليم االستماع إىل الكلمات والرتاكيب ، مثّ 

نطالقًا من تطوير مهاريت االستماع والكالم اّليت تعتمد املهارات األربع ا بوالكتابة، إذ دف هذه الطريقة إىل استيعا 
   .عليهما مهارتا القراءة والكتابة

وتقوم يف جوهرها على احلوار واملناقشة، ويعتمد املعّلم يف تعليم الكالم  2:طريقة المناقشة/ الطريقة الحوارية  -جــ
العقلي بغية فهم املعرفة اجلديدة، مستخدًما بذلك خالل توجيه نشاطه  نا على معارف املتعّلم وخرباته السابقة، م

  .جديدة حّصلها عن طريق احلوار طرح أفكاره كالًما، وتثبيت معارفيت متّكن املتعّلم من األسئلة املتنّوعة الّ 

دف إىل اكتساب املتعّلم القدرة على استخدام اللغة وسيلة االتصال لتحقيق أغراضه  :الطريقة التواصلية-د
ة، وال تنظر هذه الطريقة إىل اللغة على أّا جمموعة من الرتاكيب والقوالب مقصودة لذاا، وإمنا تعّدها وسيلة املختلف

   3"للتعبري عن الوظائف اللغوية املختلفة
وتعرض املادة يف هذه الطريقة ال على أساس التدرّج اللغوي بل على أساس التدرّج الوظيفي التواصلي من خالل خلق 

  .واقعية حقيقية الستعمال اللغةمواقف 
  :أنماط الكالم -6

أفضل طريقة لتشجيع األطفال "هي املناقشة احلرة التلقائية اّليت تدور حول موضوع معّني، وتعّد احملادثة : المحادثة -أ
  :حتّقق األهداف التالية، و 4"على التحّدث، إذ تساهم يف التنمية اللغوية والتنمية املعرفية

  .تعّلم من التعبري حبرية عن أفكارهمتكني امل - 1

                                       
 .05مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العرب، دار الكاتب العريب، القاهرة، دط، دت، ص: علي احلديد -1
 .35، ص2008تبة املصرية اللبنانية، مصر، دط، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، املك: حسن شحاتة -2
 .83، ص2011إضاءات ملعّلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، مكتبة امللك فهد، الرياض، دط، : عبد الرمحن الفوزان -3
 .77ص ،2007، 1تنمية املهارات اللغوية ألطفال ما قبل املدرسة، دار الفكر، عمان، األردن، ط: هدى حممود الّناشف -4
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  .احرتام آراء اآلخرين، والقدرة على مواجهتهم - 2
  .تدريب املتعّلم على فهم املسموع وحتليله وتقوميه - 3
  .تنمية الثروة اللغوية - 4
، كوصف أحداث ومناظر، أو نقل خرب 1"التعبري عن األفكار واآلراء الشخصية"وهو  :التعبير الشفوي الحر -ب
  2:قدرة املتعّلم على ممارسة هذا النمط من الكالم على وتتوّقف ،معلومة ما، أو التعبري عن املشاعر واألحاسيسأو 
  .حضور األفكار وحسن ترتيبها يف الذهن - 1
  .معرفة أساليب الكالم وآليات ترتيب العبارات - 2
  .طالقة اللسان يف نطق األلفاظ - 3
  .والنرب قصد التأثري يف املتلقي القدرة على استخدام التنغيم الصويت - 4
، وإجادته تتطّلب أن يكون املتعّلم مؤهًال لغويا وأدائيا، 3"فّن القول بغية اإلقناع والتأثري"وتسّمى بــــ :الخطب-جـ

   . ومتسّلًحا بوضوح الصوت، وطالقة اللسان، ودقّة التعبري، وشجاعة االرجتال، وال يتحّقق ذلك إّال بكثرة الدربة واملران
ويكون حينما يطلب املعّلم من املتعّلم مناقشة موضوع ّمت حتديده وإعداده مسبًقا، فهو ليس حرًا  :التعبير المقّيد -د

نشاط فكري يدعو إىل إثارة التفكري، إنّه عملية تفاعل بني األفكار "يف اختيار املوضوع، ويف حتديد عناصره، فهو
  4"اكتساب مهارات البحث يف املشكالت العلميةواحلقائق، ودف إىل زيادة فهم املطروح، و 

اإلنسان مّيال بالفطرة إىل مساع القصص واحلكايات خاصة يف مراحل طفولته، لذلك جيب " :سرد القصص -ه
، لذلك تعّد القصص واحلكايات من أهّم ااالت اّليت ميكن استخدامها 5"استثمار هذا اال استثمارًا هادفًا

 . السليم للتدريب على الكالم
  :أهداف تدريس مهارة الكالم -7

  .متكني املتعّلم من التعبري عّما يف نفسه بعبارة سليمة- 1
   6"تعويده إىل إجادة الّنطق وطالقة اللسان، ومتثيل املعاين - 2

                                       
  .81زين كامل اخلويسكي، ص -1
  .216، ص1986، 1طرق تعليم اللغة العربية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط: ينظر، أمحد حمّمد عبد القادر -2
  .132، ص1980يف األدب وفنونه، املطبعة العصرية، لبنان، دط، : علي أبو ملحم -3
 .85زين كامل اخلويسكي، ص -4
  .130مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ص: حمسن علي عطية -5
 .158، ص1985، دون ناشر، السعودية، دط، )أسسه، مداخلة، طرق تدريسه ( تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى: حممود كامل الناقة -6
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  .معاجلة اجلوانب النفسية للمتعّلم من خجل وقلق وخوف، من خالل تشجيعه على الكالم املسرتسل - 3
  .للثروة اللفظية املناسبة لعمره ومستوى نضجهاكتسابه  - 4
تعويده على التفكري املنطقي، وترتيب أفكاره وربطها ببعض، وهذا ما يؤدي إىل إعداده إعداًدا جيًدا للمواقف  - 5

   1"احلياتية اّليت تتطّلب منه فصاحة اللسان وقدرة على االرجتال
ات وتراكيب وقوانني حتكم بناء اجلمل، مما يشبع لديه اإلحساس متكني املتعّلم من توظيف معرفته باللغة من مفرد - 6

  .بالثقة والقدرة على اإلجناز
  .تنمية قدرته على االبتكار والتصّرف يف املواقف املختلفة واالختيار بني البدائل املناسبة لكل موقف - 7
  ):االستماع ( مهارة فهم اللغة -ب

فك الرتميز، وتعّد أّول املهارات اّليت يكتسبها اإلنسان وامتالك غريها من من املهارات اّليت تقوم على عملية        
  .هذا ما جعل ابن خلدون يصف السماع بأبو امللكات ،امللكات مرهون بوجودها

مهارة معّقدة يعطي فيها املستمع املتحّدث كّل اهتمامه، ويرّكز كّل انتباهه إىل حديثه، وحياول "هي  :تعريفها -1
وكّل حركاته وسكناته بغية استيعاب ما حتويه الرسالة املنطوقة، مبا يكفل للمستمع حتقيق  ،هوإمياءاتته تفسري أصوا

، إذا يقوم على استقبال الرموز الصوتية وتفسريها قصد الوصول إىل املعىن اّلذي أراده 2"اتصال شفوي جّيد مع اآلخر
بات ذعّرف على الرموز الصوتية اّليت وصلت إىل املخ يف صورة ذبفيها الت املتحّدث، فهو ذا عملّية عقلية معّقدة يتمّ 

عملية بنائية نشطة تتضّمن تنشيط املستمع "هذه الرموز وترتجم إىل معاٍن وأفكار، إنّه  عن طريق األعصاب، فتفكّ 
    3"ملعارفه السابقة قصد فهم النص املسموع

  ة املنطوقة عن طريق التمييز السمعي بل تتعدى ذلك إىل وال يقف معىن االستماع عند إدراك الرموز اللغوي       
، فهو 4"فهم مدلول الرموز، عالوة على إدراك الوظيفة االتصالية أو الرسالة اّليت تتضّمنها الرموز أو الكالم املنطوق"

  .والنقد والتقومي ،والتفسري ،دف إىل االكتساب والفهم، التحليلبذلك عملية إنسانية مقصودة 
  
  
  

                                       
 .13، ص1983التوجيه يف تدريس اللغة العربية، دار املعارف، القاهرة، دط، : حممد علي السّمان -1
  .108، ص2012ط، دنظريات التعّلم وتطبيقاا يف علوم اللغة، دار الكتاب احلديث، : عبد ايد عيساين -2
 .91، ص2011مهارات االستماع النشط، دار امليسرة للنشر والتوزيع، دط، : ماهر شعبان -3
  .84املرجع نفسه، ص -4
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  :مستويات التلقي الصوتي-2

  :لقد مّيز الرتبويون بني مستويات التلقي الصويت من حيث درجته مبفاهيم خاصة هي       
عملية فسيولوجية يتوّقف حدوثها على سالمة األذن، وال "بأنّه )  Harris( يعرّفه هاريس  :السماع/ السمع  -أ

، فهو فطري ال إرادي يتّم عن طريق استقبال األذن لذبذبات 1"حيتاج إىل إعمال الذهن أو االنتباه إىل مصدر الصوت
  .صوتية من مصدر معّني، دون إعارا انتباًها مقصوًدا، فهي حاسة من احلواس اّليت يولد الطفل مزّوًدا ا

يصاحبها اهتمام املستمع اخلاص، وانتباهه املقصود ملا يستقبله أدناه من أصوات "هو العملية اّليت  :االستماع-ب
السماع عملية بسيطة تعتمد على فسيولوجية األذن وقدرا على التقاط "، أي أّن 2"مسموعة وكالم منطوق

ا االستماع فهو إدراك وفهم وحتليل، ه، أمّ الذبذبات الصوتية، وهو أمر ال يتعّلمه اإلنسان ألنّه ال حيتاج إىل تعّلم
، إنّه عملية مقصودة تتجاوز عملية استقبال األصوات إىل ترمجتها وتفسري داللتها، فهو 3"تفسري وتطبيق، نقد وتقومي

  .  ذلك األمر نشاط عقلي معّقد يتطّلب جهًدا  يف متابعة ما يقال، واختزان معانيه واسرتجاعها إذ ا تطّلب
، وهو 4"تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من أجل هدف حمّدد، أو غرض يريد حتقيقه"هو   :نصاتاإل-جـ

مستوى أعلى من االستماع يتطّلب القصد والرتكيز لتحصيل املادة املسموعة، فهو استماع مستّمر غري متقّطع مع 
  .مداومة الفهم ملا يسمعو ة االنتباه والرتكيز ملصدر الصوت شدّ 
  :ال حتدث عملية االستماع إّال بتضافر هذين البعدين املتداخلني :الستماععناصر ا-3

ويتمّثل يف قدرة األذن على االستجابة للموجات الصوتية وترمجتها عن طريق اجلهاز العصيب  :البعد الفسيولوجي -أ
  .إىل إشارات يفهمها املخ

  :اآلخر، هيويتكّون من أربعة عناصر، ال ينفصل أحدمها عن  :البعد العقلي-ب

تتطّلب كفاءة االستماع قدرة املستمع على توجيه انتباهه للمعين  إذ :فهم المعنى اإلجمالي للرموز الصوتية-1
  .للمعىن العام رغم عدم قدرته على استيعابه مفصًال من خالل عناصره الدقيقة واملرتابطة

فعملية فهم الكالم تعّد املدخل العقلي الرئيسي لباقي العمليات، لذلك يتطّلب االستماع اجلّيد من املستمع        
  5اّليت يدور حوهلا الكالم، وال يتأتى ذلك إّال بعد انتباه املستمع للمعىن العام ككل الرئيسة فهم الكلمات واألفكار

                                       
1 - Harris: Dictionary of reading and Related terms International, New Delevare, 1982, P182.  

 .146، ص2001، 3، دار األندلس، بريوت، ط-مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوا–املهارات اللغوية : حممد صاحل الشنطي -2
 .84، ص2006ر العريب، دط، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفك-محد مدكورأعلى  -3
 .166، ص1981، 2طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات احلديثة، دار املعرفة، القاهرة، ط: حممود رشدي خاطر وآخرون -4
 .68، ص1، مج1987دط،  أسسه وإجراءاته، مطابع الطوجبي، القاهرة،–تعليم اللغة العربية : ينظر، فتحي يونس وحممود كامل الناقة -5
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لوجية معرفة العالقات القائمة بني عناصر الكالم، وكذا التكّيف الناجح وهذا الفهم يتطّلب منه من الناحية السيكو 
  .مع موقف االستماع

      1:ويرتكز فهم املعىن العام على
  .للمادة املسموعة األفكار الرئيسةفهم  - 1
  .إدراك العالقات بني هذه األفكار - 2
  .حماولة الربط بني األفكار الفرعية وبني الفكرة األساسية - 3
  وختضع عملية التفسري للخربات الشخصية، وملهارات االستماع اّليت ميتلكها الفرد  :فسير الكالم والتفاعل معهت- 2
فهي عملية ذاتية ختتلف من شخص آلخر، وتتوقف على اجلانب اللغوي له وحبصيلته اللغوية اّليت متّكنه من تفسري "

  .افية، يواجه صعوبة كبرية يف التفسري، فمن ال ميلك ثروة لغوية ك2"أفكار املنطوق بشكل أفضل
  3:وتتوقف عملية التفسري على النواحي التالية       

  .مدى تقارب اخلربة بني املتكّلم واملستمع - 1
  .جودة حاسة السمع لدى املستمع - 2
  .اهتمامه باحلديث وتركيزه معه - 3
  .سلها، وخلّو كالمه من العيوب الكالميةقدرة املتكّلم على جذب اهتمام املستمع من خالل قوة أفكاره وتسل - 4
  .خلو بيئة الكالم واالستماع من عناصر التشويش - 5
بناًء على املهارات السابقة يتّم نقد وتقومي الكالم، وموضوعه، وال يتحّقق ذلك إّال إذا كان  :تقويم ونقد الكالم -3

  .احلياداملستمع واعًيا، وقادرًا على تفّحص املوضوع، مع ضرورة التزامه ب
إّن عملية النقد والتقومي للكالم تتطّلب ترتيًبا موضوعًيا للحكم من خالل إظهار مواطن الضعف والقوة يف        

  .املادة املسموعة لتكتمل بذلك النظرة املوضوعية للحكم على جودة املوضوع
 ،تمع لتحقيق التكامل بينهمانقطة االلتقاء بني خربات املتكّلم واملس يه :ربط المضمون بالخبرات الشخصية -4

حيدث التفاعل اّلذي يؤّكد مدى تفّهم املعىن اإلمجايل للمادة املسموعة وتفسريها، مث تقوميها ونقدها، ويكون املستمع 
  4:يف هذه احلالة إّما

                                       
 .34-33املهارات اللغوية، ص: ينظر، زين كامل اخلويسكي -1
  .103، ص1991طرق تدريس اللغة العربية، دار املعارف، القاهرة، دط، : زكريا إمساعيل -2
 .66، ص1981القاهرة، دط، ينظر، حسن سليمان قورة، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية، دار املعارف،  -3
 .47، ص2000، 2، دار املسلم للنشر، ط-ماهيتها وطرائق تنميتها–املهارات اللغوية : ينظر، أمحد عليان -4
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  .يضيف جديًدا مل يعرفه مسبًقا، أي أّن خربته السابقة حول املادة املسموعة منعدمة - 1
  .مسبًقا حول موضوع الكالم، فيأيت بذلك املتكّلم ليؤّكد ويرّشح هذه املعلوماتميلك تصّورًا  - 2
  .تكون املادة املسموعة خمالفة ملا يعرف، فعليه يف هذه احلالة أن يقتنع بأفكارها أو يرفضها - 3
  :يقسم االستماع حبسب ما حيّققه من فهم وحتليل وتفسري إىل :أنواع االستماع/  4

وهو استماع يقظ، يتطّلب تركيز االنتباه يف املادة املسموعة، وربط عناصرها، وحتديد املعىن : االستماع التحصيلي-أ
باالستماع من أجل "من السياق، وتصنيف حقائقها وتنظيمها، وبيان أوجه التشابه واالختالف بينها، ويسمى أيًضا 

  1"احلصول على معلومات

هذا النوع مبعرفة اخلطوط العريضة ملا يقال، دون االهتمام بالتفاصيل، أو إصدار  ويعىن :االستماع الهامشي -ب
  .، وهو االستماع الغالب اّلذي ميارسه األفراد يف اتمع2احلكم عليه

ويهدف الفرد املستمع أثناء ممارسته إىل حتقيق املتعة النفسية والروحية، ويتضّمن  :االستماع من أجل المتعة-جــ
  3:يقوله املتكّلم واالستجابة له، والّتأثر به، واالندفاع معه شعوريًا، ويشرتط فيهتقدير ما 

  .االستمتاع مبحتوى املادة املسموعة - 1
  .حتديد منهج املتكّلم وميزاته - 2
  .امة للموقف اّلذي حيدث فيه الكالم واالستماعاالستجابة التّ  - 3
  .التفاعل واالندماج بني املستمع واملتكّلم - 4
، انطالقًا من خربته السابقة، 4وهو استماع ينجّر عنه حكم، ويبدي املستمع رأيه فيما قيل :الستماع الناقدا-د

  ومهاراته االستماعية من فهم وحتليل ومقاربة ما مسعه بتصوراته ومعارفه املسبقة عن املوضوع، مث إصدار احلكم عليه أو 
  .له بعد مناقشة معطيات املادة املسموعة

  
  
  

                                       
 .49، صالسابق -1
 .62صطرق تدريس اللغة العربّية،  حممود رشدي خاطر،  -2
  .42املهارات اللغوية، ص: ينظر، اخلويسكي -3
 .218، ص2000اللغة العربية، دار الفكر العريب، دط،  تدريس فنون: حممد جماور -4
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  :ارات االستماعمه -5

االستماع فن لغوي، ومهارة معّقدة تّتصل بالفرد، ومبا ميلكه من قدرات معرفية وخربات سابقة، وما يقوم به من        
  :وتتمحور أهم مهاراته يف، أنشطة لغوية متعّلقة بالرتكيز والفهم، التحليل والتفسري واالستنتاج، النقد والتقومي

هذه املهارة مبقارنة العناصر املتشاة واملتعارضة يف املادة املسموعة، وحتديد طبيعة وتتعّلق  :التمييز السمعي-أ
  .األصوات وأنواعها، كما تتعّلق أيًضا بتمييز األداءات الصوتية املختلفة من حيث القوة والضعف، النرب والتنغيم

امتالك جمموعة من االستعدادات   وال تتأتى هذه املهارة إّال بعد :فهم معاني المفردات والجمل والعبارات-ب
  .1كالقدرة على الرتكيز وحصر الذهن واملتابعة

وتتطّلب هذه املهارة استخراج الكلمات البؤرة واملفتاحية يف املادة  :استخالص األفكار الرئيسة والثانوية -جــ
املسموعة، قصد حتديد احلقائق واملفاهيم اّليت تدور حوهلا كما تتحّقق هذه املهارة بعد الكشف عن العالقات املعنوية 

  .اّليت ترتبط ا هذه الكلمات، إذ تعني على إدراك عالقة اجلزء بالكّل والعكس
، أي قراءة ما بني سطور 2"فهم احلقائق اّليت مل يصرّح ا النص، ولكّنها تفهم ضمنًيا"ويشري إىل  :الضمنيالفهم -د

  .النص، والتنقيب عن املعاين املضمرة واملتخفية غري املصرّح ا
  .أي التوّصل إىل حقائق جديدة من النص من خالل مجلة من األفكار الواردة فيه :التفكير االستنتاجي -هـ

وفيه يتمّكن املستمع من احلكم على املادة املسموعة يف ضوء معايري خارجية متعّلقة بالنص املسموع من   :التقويم - و
  ، أين يتّم يف النهاية إبداء مجلة من اآلراء 3اخلاصذوقه كلماته ومجله، ومعايري داخلية مرتبطة خبربات املستمع و 

  .عثراته، وتصويب اعوجاجه واملقرتحات حول النص واّليت دف إىل تصحيح
غري أّن املهارات السالفة الذكر متفاوتة بتفاوت قدرات األفراد، وباختالف فروقهم الفردية، فمنهم من ميلك        

القدرة على التمييز بني األصوات سيما املتقاربة منها، ومنهم من ال يستطيع معرفة أفكار النص، وال إدراك العالقات 
راكيبه ومفرداته، وآخرون ال يصلون إىل مرحلة الكشف التطبيقي والوظيفي، لذا على املعّلم أن حيرص اّليت تربط بني ت

  .على تنمية هذه املهارات، وتدريبه عليها
  
  

                                       
  .134، ص1999، 1ينظر، سعد املبارك الرشيدي، مسري يونس، التدريس العام وتدريس اللغة العربية، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، ط -1
 .78، ص2000تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العريب، : علي أمحد مدكور -2
 .134ينظر، الرشيدي ويونس، ص -3
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  :خطوات تدريس االستماع -6

اّليت أّدت إّن اهلدف من تدريس االستماع هو تزويد املتعّلم بالقدرة على حتليل املادة املسموعة، واكتشاف األسباب 
غري أّن املعّلم قبل تدريب املتعّلم على االستماع اجلّيد، عليه أّوًال أن حيّدد مستواه يف هذه ، إىل النتائج املتوصل إليها

   1:املهارة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية
  هل ميّيز هذا املتعّلم االختالفات البسيطة بني الكلمات؟ - 1
  الكلمات املسموعة؟ هل يستطيع التعّرف على - 2
  هل يستطيع التميز بني األصوات املتشاة يف مواقعها املختلفة يف الكلمة؟- 3
  هل يّتبع التوجيهات الشفوية؟ - 4

  :ومتّر عملية تدريس االستماع عرب املراحل التالية
  .لعمري واالجتماعي والثقايفويتّم فيها اختيار املادة املسموعة اختيارًا يتناسب مع مستوى املتعّلم ا :مرحلة اإلعداد-أ

  :ويتّم فيها :مرحلة التنفيذ -ب
  . يئة اجلو املناسب للتدريس - 1
  .عّلم ذهنًيا لتلقي احملتوى عن طريق تشويقه للمادة املختارة وما حتمله من أبعاد فكرية ودالالت نفسيةتيئة امل - 2
  .توضيح اهلدف من تقدمي هذه املادة - 3
وتبدأ هذه املرحلة مع انتهاء املعّلم من طرح املادة املختارة، وإلقائها على املعّلمني، وتعّد هذه  :مرحلة المتابعة -جــ

     2:املرحلة أداة تقوميية ملهارة االستماع، ومدى حتّقق األهداف احملّددة للدرس، ويكون ذلك بـــــ
  .ط األساسيةيطلب من املتعّلم إعادة ما قيل بأسلوبه اخلاص، أو تلخيص بعض النقا - 1
  .يطلب منه حتليل ما جاء يف املادة املسموعة، ونقدها، وإبداء الرأي فيها - 2

  3:وعلى املعّلم يف هذه املرحلة أن يرّكز على
  .أن يقدم املادة املسموعة بطريقة ختدم اهلدف املقصود - 1
  .عل املادة أكثر فهًماأن يوّضح ويشرح الكلمات اّليت قد يصعب فهمها، أو تستعصي على املتعّلم قصد ج - 2
  

                                       
  .82أساسيات تعليم اللغة العربية لغري العرب، ص: ينظر، حممود كامل الناقة -1
 .157، ص1998، 1، ط-وقضاياه ه، أساليبطرقه–تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية : ينظر، فاضل وايل -2
 .160، ص2010واختباره، عامل الفكر، الكويت، دط، وطرق تدريسه  عفن االستما : ينظر، عبد الرمحن اخلميس -3



 

30 
 

  :معيقات االستماع الجيد -7

  )مستمع ( ومتلٍق ) متكّلم ( ال ميكن احلديث عن االستماع إّال ضمن العملية التواصلية القائمة بني مرسل        
  .يتقامسان جمموعة من األفكار يف سياق حمّدد، لكن قد تعرقل بعض املعيقات عملية التواصل وبالتايل االستماع

  :وقد تنّوعت هذه املعيقات واختلفت حبسب تأثريها على عنصر من عناصر العملية التواصلية، وهي       
ويتعّلق أساًسا باملشكالت اخللقية العضوية، كضعف اجلهاز السمعي أو خلل على  :قة بالمستمعمعوقات متعلّ  -أ

مشكالت "سموعة، وقد يتعدى ذلك إىل مستوى اجلهاز العصيب الدماغي، إذ حيول دون ترمجة صحيحة للمادة امل
نفسية عقلية مثل العزوف عن االستماع وتدّين مستوى الذكاء، وقّلة املخزون الثقايف واللغوي، واّلذي جيعل املادة 

  1"املطروحة صعبة بالنسبة للمستمع
هو اآلخر من  وهو مصدر األصوات املسموعة ومنتجها، فقد يعاين ):المتكّلم ( معوقات متعّلقة بالمرسل  -ب

  عيوب نطقية حتول دون  النطق السليم لألصوات، وهذا ما يؤدي إىل سوء فهمها من املستمع، أو قد يتعدى هذه
املشكالت إىل اختيار املتكّلم لشفرات ورموز معّقدة ال تتناسب مع قدرات املستمع ممّا يؤدي إىل حدوث عملية  

  .التشويش الداليل
غري متماشية مع قدرات املتعّلمني "كأن تكون هذه املادة   ):المادة المسموعة ( لة معوقات متعّلقة بالرسا -جــ

، لذلك وجب أن متتاز 2"ومستويام، أو غري متكافئة مع خربام، غري متناسبة مع ميوهلم، غري مشبعة حلاجيام
  3:الرسالة املسموعة بــ

  .أن تكون مالئمة للمتلّقي - 1
  .األسلوبطة واضحة يأن تكون بس - 2
  .أن تكون أفكارها متسلسلة متّكن املستمع من االنتقال ذهنًيا من فكرة إىل أخرى - 3
  .أّال تكون متناقضة، وال طويلة تبعث على امللل، أو خمتصرة تعيق الفهم - 4
، )االستماع الكالم و ( يعّد املرجع الظروف اّليت تتّم فيها عملية التواصل  ):البيئة ( معيقات متعّلقة بالمرجع  -دـ 

فإن كانت الظروف مناسبة ساعدت على حتقيق استماع جّيد، لكن قد تواجه طرفا عملية اإلرسال واالستقبال 

                                       
  .162حممد الصاحل الشنطي، املهارات اللغوية، ص -1
 .152تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية، ص: ينظر، وايل فاضل -2
 .65مهارات االستماع النشط، ص: ينظر، ماهر شعبان -3
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معيقات حتّد من عملية التواصل كالتشويش امليكانيكي من ضوضاء وضجيج وأصوات مزعجة تقّلل من نسبة مساع 
  .األصوات وترمجتها

م وسيلتان أساسيتان لالتصال يف املراحل العمرية املبكرة، إّما متصالن برابطة قوية إّن االستماع والكال: أخريًا        
عالقة تأثّر وتأثري، إذ أّن منو القدرة على الكالم يرتبط بالقدرة على االستماع، وممّا يؤّكد هذه "تتحّدد أساًسا يف 

مع والنطق مًعا، يعمل مرسًال تارة ومستقبًال العالقة هو االعتقاد السائد يف وجود مركز واحد يسيطر على جهازي الس
  1"مرة أخرى

من ساعات يقظته يف نشاطه اللفظي موزًعا على املهارات  %70وقد أثبتت الدراسات أّن اإلنسان يستغرق        
  .استماًعا %40حديثا،  %30قراءة،  %15كتابة،   %11: األربع كالتايل

  
  
  

                                       
 .183، ص2005، 1للنشر، مصر، ط إيتداك الشفوي،تنمية مهارات التواصل : راشد حمّمد عطية -1
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
   .أن يكون الطالب يف اية احملاضرة قادرًا على حتديد مفهوم مهارة الكتابة، وأهم أنواعها وأهداف تدريسها -1
  .وأن يكون قادًرا على بيان أمهية القراءة وطرائق تدريسها -2
  .وأن يتبّىن املنحى التكاملي يف تعليم الكتابة والقراءة -3
  

  :تمهيد

هذا التفاعل  ، ذلك أنّ همابعالقات وظيفية وطيدة جتمع انالئق، وترتابطعجموعة من المبتقرتن الكتابة والقراءة        
  .املتبادل بينها هو الكفيل بضمان منّو متدرّج يف القدرات واالجنازات اللغوية للمتعّلم

  الكتابة: أوالً 

  : تعريفها/  1

أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعّددة، وتراعى فيه القواعد النحوية املكتوبة، ويعّرب "تعّرف الكتابة على أّا        
أي أّن الكتابة من أهّم  1"عره، ويكون دليًال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الّناس عليهعن فكر اإلنسان ومشا

  .وسائل االتصال بني البشر، عن طريقها يستطيع املتعّلم التعبري عن أفكاره، والتعّرف على أفكار غريه
والتعبري واالتصال، من خالل  التعبري الكتايب اّلذي يتطّلب السيطرة على اللغة كوسيلة للتفكري"فهي بذلك        

  :يل على منظورين خمتلفنيوهذا التعريف اإلجرائي للكتابة حي 2"التعبري الواضح السليم لدى املتعّلم
منظور مكانيزمي تتداخل فيه عناصر معّقدة سيكولوجّية وحسّية حركية تساهم يف اكتساب املتعّلم مهارة رسم - أ

  .تحكم يف قواعد اإلمالء الضابطة هلذه اللغةاحلروف وترميزها، وكذا القدرة على ال
أّما املنظور الثاين فريتكز على تنمية قدرة التعبري اإلنتاجي اإلبداعي للمتعّلم اّليت حتّتم عليه انتقاء الوحدات - ب

  .    ىن املقصودواملتناسبة مع املقام، وكذا معرفة مواقعها وكيفية رصفها رصًفا حمكًما لتؤدي املع هاملعجمية املعّربة عن فكر 
  :بين الكتابة والخط واإلمالء / 2

  :الكتابة مهارة يدوية حركية وفكرية وإتقاا يتطّلب امتالك القدرة على ممارسة       

  هو فن حتسني شكل الكتابة وجتويدها إلضفاء الصفة اجلمالية عليها، وباخلط يتّم االنتقال من الصوت :الخط -أ  
   

                                       
 .164املهارات اللغوية، ص: زين الدين اخلويسكي -1
  .200، ص1998تدريس اللغة العربية، املكتب العريب للمعارف، مصر، دط، : ينظر، حمّمد علي إمساعيل -2

 )تابة والقراءة الك( الملكات اللغوية : الرابعةالمحاضرة 
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  ، فال يعّد اخلط إالّ كتابة للحروف املفردة واملرّكبة بصورة حسنة تراعي األصول والقواعد1"املكتوباملسموع إىل الرمز 
املتبعة يف اللغة، وأهّم هذه األصول الوضوح، فاخلط الواضح أهّم عامل ميّكن القارئ من الوقوف على املعاين   

ا دّون من أفكار، لذلك أصبحت العناية باخلط من أهّم أهداف مناهج تعليم اللغة العربية
ّ
  .الصحيحة مل

  2:بالغة، ألنّه حيّقق األهداف التاليةويكتسي تدريس اخلط يف املراحل التعليمية األوىل أمهية        
جتويد الكتابة وحتسينها عن طريق توضيح احلروف، واستقامة اخلطوط، واحلفاظ على نسب الطول واالحنناءات  - 1

  .واملدود واملسافات
  .اكتساب الطفل القدرة على الكتابة السريعة - 2
  .تنمية قّوة املالحظة لدى املتعّلم - 3
   .ية لدى املتعّلم من خالل ما يظهر يف خطوطهم من اتساقإرضاء النزعة الفن - 4
، فهو فرع من فروع 3"علم رسم احلروف وترتيبها يف الكلمة مبا يتناسب مع قواعد اللغة"ويدّل على  :مالءاإل -ب

اللغة العربية، يبحث يف صحة بناء الكلمة من حيث وضع احلروف يف مواضعها حّىت يستقيم اللفظ واملعىن، لذلك 
بعد هاّم من أبعاد التدريب عن الكتابة يف إطار العمل املدرسي، "يل عنه بأنّه طريقة كتابة اللغة كتابًة صحيحة، فهو ق

، وال ميكن إجادة اإلمالء إّال إذا استطاع هذا 4"ومقياس دقيق ملعرفة مستوى املتعّلم الكتايب خاّصة والتعليمي عامة
أو البصرية أو حّىت الذهنية مع صورها اخلطّية املمثلة هلا، لذلك يهدف اإلمالء املتعّلم أن يطابق بني الصورة الصوتية 

  5:إىل
  .تعليم املتعّلم كتابة الكلمات بصورة صحيحة حتّدد املعىن وتوّضح اهلدف املنشود- 1
  .إجادته استعمال عالمات الرتقيم والوقف - 2
  .وبداية الكالم وايته ،معرفة مواضع الفصل والوصل- 3
  .زيادة الثروة اللغوية - 4
  .تعويده على قواعد اإلمالء، قصد تطبيقها تطبيًقا سليًما - 5
  .يسهم يف تربية األذن على حسن االستماع قصد متييز األصوات املتقاربة يف املخرج- 6

                                       
   .119، ص2005، 1دار الشروق، عّمان، األردن، طمناهجها وطرائق تدريسها، –اللغة العربية : طه علي الدليمي، سعاد الوائلي -1
 .123، ص2013أساليب تدريس اللغة العربية بني الصعوبة واملهارة، دار اليازوري، عمان، دط، : ينظر، فهد خليل زايد -2
 .21، ص2000اخلالصة يف قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، دط، : غزي نبيل السّيد -3
  . 09، ص1997، 1االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية، عامل الكتب، القاهرة، ط: فضل اللـه حمّمد رجب -4
 .121، ص-مناهجها وطرائق تدريسها–اللغة العربية : ينظر، طه الدليمي وسعاد الوائلي -5
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  .يتيح اإلمالء للمتعّلم اإلمعان ودقّة املالحظة، وسرعة الفهم - 7
  :ىلويتنوّع اإلمالء بتنوّع وظيفته وهدفه إ

ويقول على نقل املتعّلم النص 1"توّسع وجماز"ويسمى أيًضا النسخ، وعّد أحدهم تسميته باإلمالء : إمالء منقول-1
  .  من كتابه أو من السبورة ونسخه كما هو

  وهو نوع يرتبط أكثر بتجريد الكلمات، ألنّه يطلب من املتعّلم النظر إىل القطعة املراد إمالئها بعد: ظورإمالء من-2
  .قراءا وشرحها، بعدها حتجب عليه لتملى يف النهاية 

وهنا ال يعرض النص على املتعّلم بل يكتفى بقراءته قراءة جهرية منوذجية ّمث مناقشته، بعدها : استماعيإمالء -3
ل يكتفي ، والفرق بني اإلمالء املنظور واالستماعي يكمن يف كون هذا املتعّلم ال يرى القطعة اإلمالئية ب2"متلى عليهم

  .  باالستماع إليها
، ال خيتلف اإلمالء 3"وسيلة ملراقبة املعرفة اّليت اكتسبها املتعّلم أثناء متدرسه"يعّد هذا النوع  :اختباريإمالء -4

االختياري عن املنظور إال يف كون الكلمات الصعبة ال تناقش، والنص ال يشرح، فالغرض الوحيد منه هو تقومي املتعّلم 
  .صيلة لألنواع السابقةلذلك عّد ح

إذن ميّثل كّل من اخلط واإلمالء جانًبا من جوانب الكتابة، فاإلمالء هو الكتابة الصحيحة للحروف، واخلط        
متّمم لعملية اإلمالء، فإن كان غرض اإلمالء تدريب الطّالب على الكتابة "هو مجاهلا، لذلك قيل أن اخلط 

، وكّل ذلك يؤدي إىل تنسيق الكتابة، وتسهيل إتقاا من خالل وضع 4"نهاالصحيحة، فإّن اخلط جيّملها وحيسّ 
  .حروفها، واستقامة خطوطها، وانسجام وتوافق احنناءاا

  : أسس تعليم الكتابة/  3

تعّد الكتابة مهارة مهّمة وتستند أساًسا على التآزر البصري احلركي بني حركات العني واليد، وذلك يتطّلب من        
  :عّلم مترّنًا يساعده على إتقاا، ولتعليم الكتابة البّد من املعّلم أن يراعي األسس التاليةاملت
التناسق بني الرؤية "تعّلم الكتابة على أساس ظهور ميل هذا املتعّلم لتعّلمها، وقدرته على ذلك، وعلى  أن يبين- 1

   5"طاق واسعالبصرية، وحركات اجلسم ومكّوناته والعمل على االرتقاء به على ن

                                       
  .119، ص1963العربية يف املدرسة االبتدائية، املطبعة التعاونية، دمشق، دط، ة لتدريس اللغة صالطرق اخلا: جنالوي عبد الرمحن -1
 .123ينظر الدليمي وسعاد الوائلي، ص -2
 .100، ص2000، مركز اإلسكندرية للكتاب، دط، -تعليمها وتقومي تعّلمها–فنون اللغة العربية : عمر حسين عبد الباري -3
 .368، ص1993، 4ملدّرسي اللغة العربية، مؤسسة الرسالة، بريوت، طاملوّجه العلمي : عابد توفيق اهلامشي -4
  .140تنمية املهارات اللغوية للطفل، ص: كرميان بدير وإمييلي صادق  -5
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التدرّج يف تعليمية احلروف والكلمات من البسيط إىل املعّقد، وذلك يستلزم تدريب األذن على اإلصغاء إىل املعىن  - 2
  1.وخمارج احلروف، وتعويده على رسم احلروف واأللفاظ، ومعرفة قواعد اهلجاء

يتّسق تنظيم املادة ويتناسب حمتواها مع ما يف  تعريف املتعّلم باهلدف من الكتابة، فمن معايري الكتابة اجلّيدة أن - 3
  .ذهن الفرد من أهداف

حتديد الوقت املناسب للبدء يف تعليم الكتابة يف بعض برامج تعليم اللغة العربية، فال يكون مبّكرًا أو متسًما  - 4
  .باإلبطاء
ويقصد بالتبكري تقدمي الشكل املكتوب للرمز اللغوي مبجّرد نطقه، واملطلوب أن يتكّون عند املتعّلم رصيد        

     2.بسيط يف البداية من الكلمات واجلمل الستخدامها يف مواقف اتصالية حمّددة
نطًقا، وتعّرف عليه قراءة، وال يكون ذلك توظيف ما ّمت تعّلمه من حروف وكلمات، وما ألفه املتعّلم مساًعا، ومّيزه  - 5

  .إّال بالتدريب املستمّر على تذّكر ما ّمت ختزينه
جمموعة من القوالب اّليت يلتزمون ا يف موضوعات التعبري والكتابة، إن عليه "على املعّلم أّال يفرض على املتعّلم  - 6

، وكل هذا ينّمي قدرة املتعّلم على 3"اخلاطئ منهاأن يقبل ما جتود قرائحهم من مفردات وتراكيب وأفكار، مصحًحا 
  .الكتابة اإلبداعية معبّـرًا عن أحاسيسه وانطباعاته وأفكاره

  :تنقسم الكتابة من حيث أسلوا وجماالا إىل :أنواع الكتابة/  4

أمثلتها حماضر  يهدف إىل حتقيق التواصل بني الناس لتنظيم حيام وقضاء حاجتهم، ومن :كتابة إجرائية وظيفية  -أ
  4.االجتماعات وملء االستمارات والتقارير

سم أسلوب هذا النوع من الكتابة بالوصف والتقرير، وختّيم عليه املوضوعية، ويتصف بالسهولة، ويتنزّه عن ويتّ        
   .التعقيد، لذلك فهو يعتمد اإلجياز والوضوح، ويستند على احلقائق الثابتة

بشكل عام تعّد الكتابة اإلبداعية تعبريًا عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية ونفسية،  :بداعية فّنيةكتابة إ  -ب
   5"تّتصف باألصالة وإبداع األفكار واستعمال اللغة واألسلوب اجلّيد"بطريقة مشّوقة ومثرية، فهي 

                                       
 .309، ص2004، 4، مكتبة الرشد، الرياض،ط)ابتدائي، متوسط، ثانوي ( فصول يف تدريس اللغة العربية : ينظر حسن جعفر خليفة -1
، 1989، منشورات املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة، الرياض، دط، -مناهجه وأساليبه–تعليم العربية لغري الناطقني ا : محد طعيمةينظر، رشدي أ -2

  .189ص
 .190، صنفسهاملرجع -3
 .244تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، دار املصرية، لبنان، دط، ص: ينظر، حسن شحاتة -4
  .15، ص1993، إصدارات جامعة عني مشس، مصر، دط، -طبيعته وجماالته ومهاراته–مع التعبري الكتايب : طاهر علي علوان -5
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شاعره تعبريًا كتابيًا إبداعًيا لعدم وم هومبا أّن املتعّلم يف مراحله التعليمية األوىل غري قادر على التعبري عن أحاسيس       
  .فإنّه يلجأ إىل التعبري الشفوي ،قدرته على الكتابة املاهرة يف هذه املرحلة

  1:وتنبين الكتابة اإلبداعية يف هذه املرحلة على األسس التالية       
سرتجاعها فيما بعد قصد  رؤية الكلمة بصريًا من خالل مالحظة توايل حروفها أين يتّم رسم صورا يف الذهن ال- 1

  .كتابتها
  .مساع الكلمة ومتييز أصواا، وإدراك الفروق الدقيقة بني املتقارب منها- 2
التدريب اليدوي على الكتابة حّىت يألف املتعّلم احلركات العقلية اخلاّصة بالكتابة مما يسهم يف ازدياد سرعة  - 3

  .الكتابة ووضوح اخلط
  :بةطرائق تنمية مهارات الكتا/  5

، وتأّسس على الفكر اجلشطاليت "ديكرويل" املرّيب تسّمى أيًضا بالطريقة الكلّية، وترجع إىل  :الطريقة التحليلية-أ
تّم باجلملة "اّلذي يؤّكد أن العقل البشري يدرك األشياء متدّرًجا من الكّل إىل اجلزء، ومن املعلوم إىل اهول، و

    2"أساس ربط الكلمات املكتوبة باألشياء نفسها واحلقائق اّليت تدّل عليها والكلمة، فاملقطع فاحلرف، وتقوم على
وتتدرّج يف تعليمها الطفل كتابة اجلملة كاملة بعد إتقان قراءا، ّمث يتعّلم كتابة الكلمة، ّمث احلرف وكّل ذلك         

  .مرهون بتعّلم نطقه وفهمه
م أصغر الوحدات وتنتقل إىل الوحدات الكّلية، أي تتمّيز بتعليم ينطلق وتبدأ بتعلي ):الجزئية ( الطريقة التركيبية -ب

   .ىمنتسور إىل العناصر الكربى من كلمات ومجل، وهي طريقة اعتمدا املربّية ) احلروف ( من األجزاء الصغرى 
الطفل حني يعّرب إمنا يعّرب عن معاٍن  خمالفة لطبيعة التعبري ألنّ "أّا  ووّجهت هلذه الطريقة عّدة انتقادات أّمهها       

، كما )االنتقال من الكل إىل اجلزء ( ختالف طبيعة العقل يف إدراك األشياء ، فهي 3"ال عن حروف وكلمات جزئية
   .أّا ترتكز أكثر على التكرار غري الواعي للعناصر املؤدي للحفظ

  :لكتابة للمتعّلم، أن يصل إىل حتقيق هذه املهاراتيسعى املعّلم أثناء تعليمه ا :مهارات الكتابة العامة/  6
  .قدرة املتعّلم على كتابة احلروف اهلجائية بأشكاهلا املختلفة - 1
  .صلة واملنفصلةالقدرة على كتابة الكلمات العربية حبروفها املتّ  - 2

                                       
  .151مرجع سابق، ص: ينظر، كرميان بدير وإمييلي صادق -1
 .15ص، نفسهاملرجع  -2
 . 79، ص5، ط1979 املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، دار املعارف، مصر،: إبراهيم عبد العليم -3
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  .القدرة على الكتابة خبط واضح- 3
   1.ًحاالقدرة على كتابة الكلمات اّليت يشاهدها نقالً صحي - 4
القدرة على مراعاة التناسق بني احلروف طوال ومسافة، ومعرفة أدوات حتقيق التناسق بني الكلمات يف أوضاعها - 5

  .املختلفة
  .مواضعها األصليةو القدرة على استخدام عالمات الرتقيم - 6
  .القدرة على مراعاة القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية- 7

  مهارة القراءة: ثانًيا

القراءة من أهم وسائل االتصال البشري ألّا متّكن القارئ من االطالع على أفكار غريه، وتنمية معارفه، وبالرغم  تعدّ 
  .من تعّدد الوسائل احلديثة لالتصال البشري وتطّورها إّال أّن القراءة ال تزال الوسيلة األوىل لنقل املعرفة

  : تعريف القراءة/  1

انفعالية دافعية، تشمل تفسري الّرموز والّرسوم اّليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم عملية عقلية :"تعّرف بأّا
  2"املعاين والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاين، واالستنتاج والنقد واحلكم والتذّوق وحّل املشكالت

قة املعّربة عنها مع إدراك مدلوالا فهي نشاط فكري معّقد ينتقل فيه الذهن من الرموز البصرية إىل األصوات املنطو 
   3"عملية يراد ا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابية"ومعانيها، لذلك عّدها الدليمي والوائلي 

  :لذلك تقتضي القراءة القيام بالعمليات التالية
  .التقاط بصري للرموز املكتوبة مثّ نقلها إىل الدماغ على شكل سيالة عصبية- 1
  .ترمجة الرموز البصرية إىل رموز صوتية معّربة عنها وهنا يتدّخل اجلهاز النطقي - 2
إدراك املعىن وفهمه من خالل ترمجة الرموز املدركة ومنحها معاٍن مناسبة، وهي معان خمتزنة يف ذهن القارئ ال يف  - 3

  .الرمز يف حّد ذاته
ذي حيصرها يف عملييت التعّرف والنطق، فالتعريف اإلجرائي هلا فهذا يعين أنّنا خرجنا من التعريف التقليدي للقراءة الّ 

  :البّد أن يتحّدد من خالل هذين املنظورين

                                       
، 2007، 1العربية املتحدة، ط اإلماراتوالوظيفي، دار الكتاب اجلامعي،  اإلبداعياملرجع اللغوي الوايف يف التعبري : ينظر، فواز بن فتح اللـه الرّاميين -1

    .47ص
 .35أساليب تدريس اللغة العربية بني املهارة والصعوبة، ص: فهد خليل زايد -2
 .105اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، ص: وسعاد الوائليطه الدليمي  -3
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حبت، ويرتبط بعمليات اإلدراك البصري للرموز اخلطّية الكتابية، والقدرة على ترمجتها إىل قيمتها  :منظور ميكانيزمي-أ
حتويل خطاب مكتوب إىل خطاب منطوق ومسموع مبراعاة جمموعة  الصوتية املسموعة واملنطوقة، أي قدرة املتعّلم على

  .من القواعد
تعتمد يف منطلقها العمليات اإلدراكية "الصامتة الفاحصة، إذ  ةويتعّلق أكثر مبهارة القراء :منظور لساني ذهني-ب

الالت اخلطاب اللغوي السيكوحسية، كما تعتمد على ميكانيزمات التذّكر، التعّرف واإلدراك قصد الرتكيز على فهم د
، وال تتعّلق مهارة القراءة مبستوى الفهم فقط بل تتعداها إىل التحليل والتطبيق، 1"ومضامينه حيث تستمر مهارة الفهم

  .الرتكيب، االستقراء، االستنباط والتقومي
  .وق واملسموع اّلذي يؤديهالرمز املكتوب واملعىن الذهين، اللفظ املنط: إذن للقراءة عناصر ثالثة تبىن عليها هي       

  :تتحّدد هذه العوامل يف اآليت :عوامل متحّكمة في اكتساب مهارة القراءة / 2

ال تتحّقق القراءة إّال ببلوغ املتعّلم العمر العقلي املناسب ملا تتطّلبه هذه العملية من درجة  :االستعداد العقلي -أ
وفّكه، ومل يتفق الباحثون على العمر العقلي الالزم لتعّلم القراءة وهذا  معينة من الذكاء اّليت متّكن املتعّلم من الرتميز

  راجع للتفاوت الذكائي والعقلي بني متعّلم وآخر، لكن على املعّلم أن حيسن اختيار الطرائق املناسبة، وانتقاء املواد
                                                          .القرائية اّليت تتوافق مع كّل هذه القدرات الذكائية املتفاوتة 

  إّن ممارسة الفعل القرائي مرهون بتضافر جمموعة من احلواس من إبصار واستماع ونطق، إذ :االستعداد الجسمي-ب
  يعّد البصر السوّي ضروريًا لتحّققه، ألّن القراءة أساًسا تتطّلب القدرة على رؤية الكلمات بوضوح، ومالحظة ما بينها 

  .من اختالف، وكّل احنراف عن اإلبصار السوّي سيؤّدي بال شّك إىل احنراف عن داللتها ومقابلها الصويت
أن تكون قدرة الطفل على السمع أمهيتها يف مساع احلديث من حوله ّمث النطق به مبا " ومن الطبيعي أيًضا        

على الّسمع اجلّيد فإنّه سيجد صعوبة يف ربط  استقّر يف مسعه من األصوات اللغوية، فإن كان الطفل غري قادر
، فنحن ننطق حبسب ما نسمع، غري أّن اخللل ميكن أن يتجاوز القدرة 2"األصوات املسموعة بالكلمات املرئية

السمعية إىل القدرة النطقية أين جيد املتعّلم نفسه غري قادر على نطق بعض األصوات، أو حيرّفها أو يبّدهلا إىل أصوات 
  .لوجود خلل على مستوى اجلهاز النطقي، العصيب أو العقلي ،أخرى

                                       
 .271تعليم وتعّلم اللغة العربية وثقافتها، : املصطفى بوشوك -1
 .124، ص2007، 1تنمية املهارات اللغوية ألطفال ما قبل املدرسة، دار الفكر ناشرون، عّمان، األردن، ط: هدى حممود الناشف -2
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حيّدد االنفعال بأنّه ظاهرة نفسية، وحالة شعورية تشمل تغيريًا مفاجًئا للفرد، وقد يتجّسد  :االستعداد االنفعالي -جـــ
  .1يف مظاهر خارجية واضحة قابلة للمالحظة

اعد على التعّلم عموًما والقراءة خاصة، فكّلما كان الطفل مرتاًحا العوامل اّليت تس ويعّد االستقرار االنفعايل من أهمّ 
  .مطمئًنا كان قادرًا على إجادة القراءة فهًما ونطًقا سليًما لألصوات والكلمات

أشرنا إىل أّن القراءة ال تتأتى إّال بعد الربط بني معاين الكلمات واخلربات السابقة اّليت ميلكها املتعّلم، : الخبرات-د
  :خربة يكتسبها وينمّيها تساعده على التقّدم يف استخدام اللغة، وقد ّمت حتديد هذه اخلربات املتصلة بالقراءة فكلّ 

الثروة اللغوية وتنوّع القاموس اللغوي اّليت تساهم يف فك ترمجة احلروف، ويف إعادة ترمجة املعاين إىل أصوات  - 1
  2.منطوقة

  3.بني أشكال الكلمات املتشاة واملختلفة القدرة على التمييز البصري والنطقي - 2
  .امتالك املفاهيم الصحيحة للكلمات املقروءة - 3
  :مستويات مهارة القراءة/  3

  :كشأن كّل املهارات اللغوية اإلنتاجية واإلبداعية، تتدرّج القراءة يف املستويات التالية
وهي أّول مراحل القراءة اّليت تبتدئ بالتعّرف على القوانني اخلاصة بنظام  :استبطان ميكانيزمات النظام الترميزي -أ

الرتميز اخلطي للغة، وإدراك العالقات املوجودة بني الرموز الكتابية وما يقابلها من قيم صوتية وبنائية، وما بينها من 
وف والكتابة اإلمالئية خاضعة لنمو مطّرد وتصاعدي، حيث يتدّخل عملية رسم احلر "معاٍن ودالالت، وتكون 

  4"لتساعد على منّو القدرات القرائية للتلميذ
  :  وتتدّخل مهارات وقدرات أخرى لتحقيق هذا املستوى كـــ       

  .مهارة التذّكر البصري - 
  .مهارة اإلدراك - 
  .القدرات الرتاكمية املرتبطة مبعرفة النظام الصويت وخمارج األصوات - 
  .وية املتعّلقة بضبط احلركات اإلعرابيةالضوابط الصرفية والنح - 

                                       
 .57سيكولوجية الطفولة واملراهقة، مكتبة مصر، مصر، دط، دت، ص: ينظر، مصطفى فهمي -1
 .126هدى حممود الناشف، صينظر،  -2
 .44أساليب تدريس اللغة العربية، ص: ينظر، فهد خليل زايد -3
   62ص.املناهج احلديثة يف حتليل النصوص، منشورات كلية علوم الرتبية، الرباط: ماجدلني الفكيكي -4
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تركيز انتباهه على "بعد أن ترّسخت فيه اخلربات السابقة، ينتقل املتعّلم يف هذا املستوى إىل  :القدرة التحليلية -ب
املعاين واملضامني واألفكار، وكذا العالقات الضمنّية، ومدى تسلسل هذه األفكار وانسجامها، والتمييز بني الفكرة 

  1"اإلنتاج اللغوي املقروءاألساسية والفكرة الفرعية، ّمث حتديد الفقرات املكّونة لبنائية 
  :وال يتحّقق هذا املستوى إّال بوجود املعايري التالية

  .قدرة املتعّلم على استخراج الفكرة احملورية والكلمات البؤرة املكونة هلا من نص ما - 1
  .قدرته على استخدام لغته اخلاصة يف إعادة بناء نص جديد يلخص أهم األفكار الواردة يف نص مقروء - 2
  .قدرته على إبراز مدى تسلسل األفكار وانسجام املضامني املكونة لنص ما - 3
وينتقل املتعّلم يف هذا املستوى من مرحلة حتليل النص وأفكاره إىل  :الوصول إلى القراءة المتفّحصة النافذة -جـــ

، ومدى ام أفكاره والتآمهمرحلة تالية حتّقق فحًصا معّمًقا للنص املقروء للحكم على مدى انسجام لغته، ومدى التحا
متانة رصفها أو تذبذا، ومدى جزالة لغته، ومتانة أسلوبه، ومدى قدرة الكاتب على رصف ألفاظه وأفكاره ونظمها 

  .وترتيبها لتحقيق وضوح املعاين، وتذّوق صورة اجلمالية
  .وتوظيف املناهج واألدوات القرائيةوال يتأتى حتقيق هذا املستوى إّال بعد الدربة واملراس، ومصاحبة النصوص وتذّوقها 

  2:ومن معايري حتقيق هذا املستوى من القراءة ما يلي       
  .شغف التعّلم بقراءة مؤلفات أدبية عديدة، واالهتمام مبعاجلتها وتلخيصها ونقدها - 1
  ...التارخييقدرته على تطبيق املناهج النقدية يف دراسته للنصوص املقروءة كاملنهج النفسي االجتماعي،  - 2
  : أنواع القراءة من حيث الشكل واألداء-4

تفسري الرموز املكتوبة وفهمها يف حدود خربات القارئ السابقة، وتكوين فهم جديد دون "وهي  :القراءة الصامتة -أ
   فهي قراءة بصرية حبتة تعتمد على العني دون حتريك اللسان، وحيرص القارئ فيها على التأّمل ،3"استخدام النطق

  .اجلّيد وحصر الذهن يف املادة املقروءة
  :وللقراءة الصامتة مزايا أمهها       

  .مناسبة للخجولني من األفراد، واّلذين يعانون عيوب النطق وأمراض الكالم- 1
  

                                       
  .274، صاملصطفى بوشوك -1
 .275ص نفسه، -2
  .107، ص2000، 2، دار املسلم للنشر والتوزيع، ط-ماهيتها وطرائق تنميتها–املهارات اللغوية : أمحد عليان -3
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    1ّن الّذهن متفرّغ ومتخّفف من أعباء النطق ومراعاة قواعده الصحيحة والسليمةأتعني على الفهم حيث - 2
  .ل يف املقروء ففيها جترى العمليات العقلية العلياالقارئ إىل التأمّ تدفع  - 3
  .صف بالسرعة، وتنّمي االعتماد على النفس من خالل اكتساب املتعّلم القدرة على حتصيل معارفه بنفسهتتّ - 4
ظ منطوقة وأصوات العملية اّليت يتّم فيها ترمجة الرموز الكتابية إىل ألفا"وتعين  ):الجهرية ( القراءة الجاهزة -ب

  ، فهي جتمع بني التعّرف البصري للّرموز واإلدراك العقلي للمدلول2"مسموعة متباينة الداللة حسب ما حتمل من معىن
والتعبري الشفهي عنها بنطق الكلمات واجلهر ا، لذلك عّدت أصعب من القراءة الصامتة ألّا تتطّلب مهارات 

ف جهًدا مزدوًجا حيث يراعي إضافة إىل إدراك املعىن وقواعد التلّفظ كإخراج اإللقاء، وصّحة النطق، فالقارئ يصر 
  .الصوت من خمرجه السليم، وصحة بنية الكلمة، وضبط أواخرها، ومتثيل املعىن بنغمات الّصوت

  :طرائق تدريس القراءة/  5  

وتبدأ بتعّلم اجلزئيات كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها وأصواا، ّمث تنتقل " ):الجزئية ( الطريقة التركيبية  -أ
  :، وتنحو هذه الطريقة يف اشتغاهلا أسلوبني مها3"بعد ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل اّليت تتأّلف منها

رغم عيوا الكثرية إّال "ن التاسع عشر وشاعت هذه الطريقة يف العامل العريب يف اية القر  :األسلوب الهجائي -1
  :، ويستند هذا األسلوب إىل اخلطوات التالية4"أّا تزّود القارئ مبفاتيح القراءة وهي احلروف، وتثّبت صورا لديه

  .ا حرفافعرض احلروف اهلجائية حبسب ترتيبها حر - 1
  .املعّلم كلمات بسيطة تتكّون من تلك احلروفبعد أن يتعّلم املتعّلم قراءة وكتابة هذه احلروف يشّكل مبعّية - 2
  .يطلب من املتعّلم تكوين مقاطع خمتلفة مثّ ضّمها إلنشاء كلمات أكثر يف عدد حروفها- 3
  5.يبدأ من تكوين مجل قصرية عن طريق ضّم الكلمات بعضها إىل بعض - 4

ذات الوقت انتقدت من البعض ألّا ختالف  ها يفكنّ لمتتاز الطريقة األجبدية بالبساطة والسهولة، وبنتائجها السريعة، 
ترّكز على التعّرف على الكلمات والنطق ا أكثر من "طبيعة العقل يف إدراكه الكلي لألشياء ّمث جتزئتها، كما أّا 

  .، فضال عن تبنيها األسلوب اآليل يف اكتساب املتعّلم سرعة القراءة6"تركيزها على الفهم

                                       
 .117املهارات اللغوية، ص: ينظر، اخلويسكي -1
 .60أساليب تدريس اللغة العربية، ص: فهد خليل زايد -2
   .82، ص1981، 1حممود رشدي وآخرون، ط: والكتابة، ترتعليم القراءة : س جراي. وليم  -3
 .2012، 50والطريقة الكلية يف تعليم القراءة، جمّلة الفتح، ع) األلفبائية ( تقومي الطريقة اهلجائية : سوزان عبد الستار -4
 .76، دط، ص2011مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، مطبعة الصفا، عمان، األردن، : ي حممد عبددينظر، زه -5
  .107ص، -مناهجها و طرائق تدريسها –اللغة العربية طه الدليمي، سعاد الوائلي،  -6
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 من أمسائها حبيث ينطق حبروف الكلمة أّوال ّمث بتعليم الطفل أصوات احلروف بدًال " يتعّلق :األسلوب الصوتي -2
، فهذا األسلوب خيتصر على املتعّلم مرحلة تعّلم احلروف نفسها، 1"ينطق بالكلمة موصولة احلروف دفعة واحدة

  :وينتهج املراحل التالية
  .اليكتب املعّلم احلرف مقرتنًا بشيء حمسوس كصورة مث - 1
  .يربط احلرف بعد ذلك حبركاته املختلفة - 2
ينتقل املعّلم إىل تكوين مقاطع صوتية خفيفة تتكّون عادة من حرفني، فكلمات ذات حروف منفصلة إىل   - 3

   2.كلمات مّتصلة احلروف
صوات مع ومتتاز هذه الطريقة بأّا تربط ربطًا مباشرًا من الصوت والرمز املكتوب، ويعاب عليها صعوبة ربط األ

  .الكلمات مثّ تعميمها على كلمات أخرى
س هذه الطريقة على مفهوم الوحدة الكّلية، فتبدأ بتعليم الكّليات القابلة تتأسّ  ):التحليلية (الطريقة الكلية -ب

  :للتجزئة والتحليل إىل عناصر أصغر، مثّ تعيد تركيبها، فهي ترّكز يف البداية على املعىن، وهي األخرى هلا أسلوبان
حيث يبدأ املتعّلم بتعّلم القراءة بالكلمة ال باحلرف وال "، "أنظر وقل"ويسمى أيًضا بطريقة  :أسلوب الكلمة-1

  ، مع االعتماد على الصور والبطاقات، كما يتّم الرتكيز على مهارات التعّرف على املفردات،3"بالصوت وال باملقطع
املصاحبة للكلمات، ومالحظة أوجه الشبه واالختالف بني  فيتّم تدريب املتعّلم على استخدام السياق والصور

  .الكلمات
يتبىن هذا األسلوب الفكرة اّليت تقول أّن تعليم القراءة ال يتّم إّال من خالل اجلملة، أي إدراك : أسلوب اجلملة - 2

فها، ّمث حتّلل بعد ذلك إىل  تؤلّ فاجلملة تقّيم أّوال ككّل، ّمث تقّدم الكلمات اّليت"الكّليات، ّمث االنتقال إىل جزئياا، 
   4"احلروف واألصوات اّليت تؤّلف كّل كلمة

ويستند هذا األسلوب على استغالل خربات املتعّلم من خالل استخدام اجلمل الشائعة دون إمهال الرتكيز على 
  .الكلمات وإتقان احلروف واألصوات

  

                                       
 . 30، ص2009، 2، ج- تكوين املعلمني–اللغة العربية : وزارة الرتبية الوطنية، مديرية التكوين -1
 .108ص، -مناهجها و طرائق تدريسها –اللغة العربية طه الدليمي، سعاد الوائلي،  -2
  .74أساليب تدريس اللغة العربية، ص: فهد خليل زايد -3
فعالية برنامج مقرتح لتنمية مهارات القراءة اجلهرية لدى التالميذ ذوي التخّلف العقلي البسيط، رسالة ماجستري، جامعة امللك : علي سعد القحطاين -4

 .27هـ، ص1430-1429سعود، 
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  :أهداف تدريس القراءة ومهاراتها -6

ءة حماولة خلق نوع من التفاعل بني املتعّلم والرمز املكتوب، وهذا التفاعل يأخذ عديد األشكال، يتضّمن تدريس القرا
القراءة ليست مهارة "الرموز وحتويلها إىل معاٍن، وإدراك هذه املعاين، واكتساب النطق هلذه األصوات، لذلك  منها فكّ 

، 1"كل منها يف ضوء األغراض املختلفة من القراءة  واحدة ثابتة، فهناك أمناط عديدة من مهارات القراءة، ويتحّدد
  :وتتحّدد هذه املهارات يف اآليت

  .التعّرف على احلروف اهلجائية وحركاا، ونطقها نطًقا سليًما - 1
  .سرعة القراءة وعمق فهمه للمادة املقروءة من خالل حتليلها وربطها بالسياق- 2
  .ويةاكتساب مفردات لغوية، وانتماء الثروة اللغ - 3
  .اكتساب عادات سليمة كاإلصغاء والرتكيز - 4
  2"مراعاة عالمات الوقف والرتقيم، وحسن ضبط النص حنويا وصرفيا - 5
  .متّثل املعىن من خالل حسن استخدام التلوينات الصوتية من وقف وننرب وتنغيم - 6
  .اكتساب االجتاهات املرغوب فيها سواء أكانت دينية أو نفسية أو تربوية - 7

  .الرؤية التكاملية في تعليم مهارتي الكتابة والقراءة /  7
ألّن فنون اللغة العربية وحدة كّلية، فنحن نستمع لنتكّلم، ونستعني مبا قرأناه لنكتب كتابة صحيحة، والنظرة التكاملية 

يايت للمتعّلم كّل جماالا ومهاراا يف جمرى واحد هو التكامل مع السياق احل  للغة جتعل من الضروري أن تصبّ 
يفرض مطالب خمتلفة على   منهماكال وأنشطة القراءة والكتابة هي أنشطة يدّعم كل منها لآلخر، على الرغم من أّن  "

، فالكتابة تعّزز الّتعرف على الكلمة واإلحساس باجلملة واخلربات القرائية تتطّلب مهارات كتابية ملعرفة 3"الطفل
  .ات الرتقيمنات اجلملة وبنائها، وعالقمكوّ 

إّن عملية اكتساب القراءة تشّكل عامًال أساسيا يف تطّور املقدرة الكتابية، فعند القراءة تبدأ عمليات إثراء        
القاموس الشكلي للكلمات، وإذا كانت القراءة مرتكزة على وضع النغمات على األشكال الرتميزية ودجمها للوصول 

ملية الكتابة تتمحور أساًسا على متثيل تلك النغمات بواسطة الرموز الشكلية إىل التلّفظ الصحيح للكلمة، فإّن ع
  .املناسبة للصوت

                                       
  .108، ص1995طبيقي، منشورات جامعة ابن سعود، الرياض، دط، قراءات يف علم اللغة الت: علي أمحد شعبان -1
 .121املهارات اللغوية، ص: زين كامل اخلويسكي -2
 .80-79تنمية املهارات اللغوية للطفل، ص: كرميان بدير وإمييلي صادق  -3
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على أمهية املنحى التكاملي يف تعليم الكتابة والقراءة، وأثاره اإلجيابية يف اكتساب 1وأّكدت عديد الدراسات       
وتكوينه خلربات لغوية متكاملة يف املوقف اللغوي بني  املتعّلم مهارات االتصال اللغوي على املستويني الكتايب والقرائي

  .القارئ والكاتب وعلى خلق بيئة حمّفزة للتعّلم
  

                                       
، وعلي 38، م2011املي للغة العربية، جملة العلوم الرتبوية، أثر تدريس مهاريت القراءة والكتابة وفق املنحىن التك: حمّمد الناصر: من بني تلك الدراسات -1

 .أمهية األسلوب التكاملي يف تعليم مهارات اللغة العربية: عبد اللـه الشاعري
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  .يكون الطالب يف اية احملاضرة قادرًا على حتديد تعريف دقيق للتعّلم وفق االجتاه السلوكيأن  -1
  .مثّ تقدمي نقد للنظرية السلوكية وفروعها -2
  

  :تمهيد

يشّكل التعّلم أحد أهّم العمليات وأبرزها وأكثرها أثرا يف حياة اإلنسان، فكّل فرد مّنا يسعى من خالل تعّلمه          
كتسب األساليب والسلوكيات اّليت متّكنه من التعامل مع غريه، وتضمن له استمرار احلياة يف كنف اتمع اّلذي ألن ي

  .ينتمي إليه
أّن حتديد تعريف علمي له، دف الوقوف على ماهيته  لتعّلم من القضايا املألوفة، إّال وعلى الرغم من أّن ا         

  .ا واملثرية للجدل، وهذا ما تعكسه كثرة تعاريفه، وكثرة النظريات املفّسرة لهيبقى من املسائل غري املّتفق عليه
  :مفهوم التعّلم/  1

حصيلة من حواصل التفاعل املتبادل بني الفرد وحميطه، واّليت تتمّثل يف إدراك الفرد "يعرّفه أمحد فوزي بأنّه          
واخلربات اّليت يستطيع عن طريق معاجلتها يف احلفاظ على لنفسه ولألشياء من حوله، واكتساب املعلومات واملعارف 

  ، فهو نشاط خاص يهدف به املتعّلم إىل امتالك وتعديل املعارف1"بقائه وتلبية حاجاته وحتقيق أهدافه وتعديل سلوكه
يل سلوك اإلنسان، فهو عملية دسلسلة التغّريات اّليت حتدث خالل اكتساب خربة لتع"ويقاس ذلك من خالل 

   2"يف االستجابات لتناسب املواقف املختلفةتكي
وهذه التغّريات قد متّس األداء أو السلوك نتيجة اخلربة واملران، وحيدث التعديل املقصود هنا نتيجة إشباع الفرد          

اء حيدث هو تغيري يف األد" لدوافعه وبلوغ أهدافه بعد مواجهة املواقف اجلديدة، أو التكّيف معها، ذلك أّن التعّلم 
، والتعّلم ذا املفهوم ليس جمّرد اكتساب 3"حتت شروط املمارسة، وال ميكن تفسريه على ضوء العوامل الوقتية كالتعب

تنظيم هلذه املعرفة املكتسبة ومقارنتها مع غريها، وإّمنا هو نظام حيّتم على املتعّلم أن  أوللمعارف واخلربات واملهارات، 
  .يدرك أنّه يسري حنو حتقيق هدف معّني 

                                       
 .12، ص1987دليل املعّلم حول املبادئ األساسية يف التعّلم، دائرة الرتبية والتعليم، األردن، : أمحد فوزي الصاحب -1
 .4، ص2001نظريات التعّلم والتطّور احلركي، دار وائل للنشر، عمان، األردن، دط، : وجيه حمجوب -2
  .305محد زكي، علم النفس الرتبوي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، دط، دت، صأصاحل  -3
 

 )سلوكية ال(  نظريات التعّلم :الخامسةالمحاضرة 
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  :ومن التعاريف السابقة، ميكن رسم حدود التعّلم كاآليت         
  .صف باالستمرار النسيبأنّه تغّري ثابت نسبًيا، ويتّ - 1
  رد ملشكلة تعليمية جديدة أو ملوقف مشابه آلخر سبق مواجهته، وهنا نفّرق بني قيامه بعمليةينتج عن مواجهة الف - 2

  ) 0>التصّور( ، وبني تعديل خرباته ومعارفه انطالقًا من خرباته السابقة ) 0=التصّور( االكتساب يف احلالة األوىل 
  .مسبُقاألنّه ال ميلك معارفًا مسبقة حول هذه اخلربة اّليت ّمت مواجهتها 

    1"والنتائج اّليت ميكن أن ترتّتب عنه واّليت ميكن مالحظتها وقياسها اآلثار"يطرأ على األداء، وهو  - 3
  .عملية تراكمية وشاملة ومتعّددة املظاهر ألّا متس اجلانب املهاري والعقلي واالنفعايل للفرد - 4
  . بة واملراندر لاو املّعززة،  نتيجة املمارسةحيدث  - 5
  :روطهش/  2

حتدث عملية التعّلم نتيجة لتقابل الفرد مع بيئته واكتسابه ألمناط سلوكية تساعده على التكّيف مع هذه          
  :ر جمموعة من العوامل هيق نتيجة توفّ البيئة، ويتحقّ 

ة فسيولوجية حال" بوجود الدافع اّلذي يضمن لنا جناح الفعل واستمراره، والدافع ال حيدث التعّلم إّال  :الدافعية-1
ونفسية داخل الفرد جتعله ينزع إىل القيام بسلوكيات معّينة، ويعمل الدافع على خفض حالة التوتّر لدى الكائن احلي 

، غري أّن هذه الدوافع ال ميكن مالحظتها مباشرة، وإّمنا يتّم االستدالل عليها 2"وختليصه من حالة الّالتوازن
  .لسلوك اّلذي أصدره هذا الفردواستنتاجها من خالل االجتاه العام ل

  ،3هو جمموعة التغّريات الداخلية على مستوى الكائن احلّي، واّليت تعود إىل تكوينه الفسيولوجي واملعنوي :نضجال-2
، وحتدث بطريقة )واالنفعالية والعقلية  ،واالجتماعية ،اجلسمية( فهو عملية منو متتابع تشمل مجيع جوانب الفرد 

  .الشعورية
وعلى املعّلم أن يكون على وعي مبراحل النضج املختلفة للمتعّلم حّىت حيصر طبيعة التعّلمات اّليت يقّدمها،          

  .وأن حيرص على عدم تقدمي هذه التعّلمات إّال بعد نضج عناصرها
  

                                       
 . 16، ص2015، 1التعّلم ونظرياته، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: أيوب دخل اللّـه -1
.                                                                                                                            107، ص2003اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعّلم،  مكتبة األجنلو مصرية، مصر ،دط، : براهيمجمدي عزيز إ -2
 .53ص، 2003، 1، طةاإلسكندريمن خالل نظريات التعّلم وتطبيقاا الرتبوية، دار الوفاء، وكنهه معىن التعّلم : ينظر، فايز مراد دندش -3
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وهو مرحلة متقّدمة للدافعية إذ ترتبط بالنمو العقلي والعاطفي للمتعّلم، وحيّدد أمحد حساين جمموعة  :ستعداداال-3
  1:من األسس العضوية والنفسية واالجتماعية اّليت تشّكل أرضية االستعداد يف عملية التعّلم

  .اكتمال النضج العضوي للمتعّلم - أ
  .من األفكار واستثمارها على اإلفادةخربة املتعّلم السابقة وقدرته  - ب
  .قدرة املتعّلم على التفكري اّرد -جــ

حمّصلة لعوامل النضج واخلربة السابقة والتدريب، وهذا كّله حمّصلة لسّن الفرد وخربته من ناحية، "واالستعداد للتعّلم 
  .2"وطبيعة العمل من ناحية أخرى

  إذا–يف األداء الفعلي، فهو خطوة متهيدية سابقة لظهور القدرة ى االستعداد يف االجناز احملتمل وليس ويتجلّ          
  .-)النضج والتدريب ( توافرت العوامل السابقة الذكر 

ر التعّلم على حتصيل املعرفة فقط، بل يشمل أيًضا تعّلم املهارات وأساليب التفكري والقيم صال يقت :لممارسةا-4
  .حتّقق باملمارسة املستمرةاّليت واالجتاهات، 

  هالتغّري والسلوك واملمارسة، وفي: هذا، فأي تعريف للتعّلم ال ميكن أن يستقيم إّال بوجود عناصر ثالثة هي         
  تأكيد على التالزم بني هذه العناصر حلصول فعل التعّلم، فلكي يّتصف سلوك املتعّلم بالدوام النسيب، فإنّه حيتاج

  الظروف اّليت متّكن الفرد من أن يظهر ما ميكن أن يكون قد حدث له من تغّري فاملمارسة توّفر " إىل املمارسة واملران  
  3"يف أدائه

إذا كان يرتتب على املمارسة تغّري يف السلوك، فهذا يعين : أّما إذا أردنا التفريق بني املمارسة والتكرار سنقول         
ذافريه دون توجيه مقصود حنو تغّري أداء الفرد يف مظهر إعادة املوقف حب"أّن ليس كّل تكرار ممارسة، ألّن التكرار يعين 

، أّما املمارسة فتقضي وجود توجيه أثناء األداء، فهي إذن تكرار معّزز للسلوك، مبعىن أنّنا نالحظ تغيّـرًا 4"السلوك املعني
زيز املستخدم يف املوقف يف أداء الفرد نتيجة التعزيز، لذلك تتوقف عليه فاعلية املمارسة على أسلوب التع) حتّسًنا ( 

  .التعليمي

                                       
 .53، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، -حقل تعليمية اللغات–دراسات يف اللسانيات التطبيقية : ينظر، أمحد حساين -1
  .236، ص1986، 4علم النفس الرتبوي، دار القلم، الكويت، ط: رجاء حممود -2
  .360علم النفس الرتبوي، ص: صاحل أمحد زكي -3
 .29، ص1979نظريات التعّلم، مكتبة النهضة املصرية، مصر، دط، : صاحل أمحد زكي -4
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املاضي، وال يزال العمل  القرن العشريناّليت ّمت وضعها ابتداء من  وهي جمموعة من النظريات :نظريات التعّلم/  3
التعّلم انطالقًا من األيديولوجية واالجتاه اّلذي تبنته هذه  كنهعلى تطويرها حّىت وقتنا احلايل، واّليت حاولت تفسري  

  :ثالث وهي أشهرها إّال أنّ النظريات، 
وهي من أشهر املدارس األمريكية قاطبة، ولقد أطلق عليها هذا االسم مؤّسسها واطسون،  :النظرية السلوكية/ أ

  .أ.م.بالو 1912ظهرت املدرسة السلوكية سنة 
  :ملدرسة اجتاًها من اجتاهات علم النفس، ويقوم هذا االجتاه على فكرة جوهرية أساسها أنّ وتعّد هذه ا         

علم النفس ال ميكنه االرتقاء إىل مستوى العلم احلقيقي، إّال إذا انبىن على املنهج التجرييب املعتمد يف العلوم الطبيعية، "
  1"مالحظة والتجربةوال ميكن اعتماد هذا املنهج إّال إذا كان موضوعه قابًال لل

  : وتشمل النظرية السلوكية فئتني من النظريات هي         
وتضّم نظرية بافلوف يف االشرتاط الكالسيكي، وأراء واطسون يف االرتباط، جثري يف : النظريات االرتباطية - 

  .االقرتان
ة احلافز، وسكينر يف نظريته عن التعّلم يف نظري هل، و )احملاولة واخلطأ ( وتضّم نظرية ثورندايك : النظريات الوظيفية - 

  .اإلجرائي
تنطلق هذه النظريات من جعل املتعّلم عبارة عن ارتباطات مشّكلة بني مثريات بيئته  :النظريات االرتباطية -1

  :واستجابات حمّددة، لكّنها ختتلف فيما بينها يف تفسري هذه االرتباطات وكيفية تشّكلها
 ):التعّلم الشرطي / ط الكالسيكي االشترا(  Pavlovبافلوف -أ

يعود اهتمام بافلوف باشرتاط االستجابة اللعابية إىل دراساته الباكرة عن اإلفرازات اهلضمية، واّليت تّوجت جبائزة نوبل 
  .1904يف الطب عام 

تحة من فتحات بدأ بافلوف جتربته بإجراء عملية جراحية للكلب، قام خالهلا بإدخال أنبوبة زجاجية حتيط بف         
كالعادة، ولكن هذه   - العينة–الغّدة اللعابية، وبذلك ميكن مجع اللعاب املسال وقياسه، ّمث قام بتقدمي الطعام للكلب 

  .املرة كان بوجود مثري مصاحب هو اجلرس
، وبعد تكرار الفعل لعديد املرّات حبيث قرع اجلرس )سيالن اللعاب ( لكن يف البداية، مل حتدث استجابة          

  .مصاحًبا لتقدمي الطعام لوحظ وجود االستجابة

                                       
 .51، ص2003اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري، دار القصبة، اجلزائر، دط، : حفيظة تازرويت -1
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  بعد ذلك قرع اجلرس منفرًدا دون تقدمي الطعام، فوجد بافلوف أّن االستجابة مازالت موجودة، فاستنتج أنّه         
  إذا اشرتطت استجابة معّينة مبثري يصاحب مثريها األصلي وتكّررت هذه العملية عّدة مرّات، مثّ أزلنا املثري األصلي،"

  .1"وقدمنا املثري املصاحب وحده، فإّن االستجابة الشرطية حتدث
ضاءة ضوء أمحر، وقد متّكن بافلوف من استخدام مثريات شرطية خمتلفة، ووجد أّن االستجابة حتدث عند إ         

  .أو عند إحداث صدمة كهربائية للكلب مثالً 
   2:وميكن تلخيص إجراءات التعّلم االشرتاطي الكالسيكي باملخّطط التايل         

  :قبل التدريب - أ
  ال استجابة لعابية          ←)      مثري حيادي ( صوت اجلرس                  
  ). غري شرطية ( استجابة لعابية          ←)          شرطي مثري غري( الطعام                  

  :أثناء التدريب - ب
  صوت اجلرس                   

  اقرتان لعّدة مرّات              استجابة لعابية                   

  الطعام                    

  :بعد التدريب -جــ
  استجابة لعابية شرطية           ←)        طي مثري شر ( صوت اجلرس                   

  من قوانني التعّلم اّليت توّصل إليها بافلوف من خالل نظرية االرتباط الشرطي  :قوانين التعّلم عند بافلوف -
  :ما يلي) االشرتاط الكالسيكي ( 
صلي تعزيزًا للمثري الشرطي املثري األصلي بعد املثري الشرطي بقليل، أي حيدث املثري األ"وهو حدوث  :التعزيز-1

  3"قصد تقويته وتدعيمه ليصبح قادرًا على استدعاء االستجابة الشرطية
  . 4أي أّن املثريات املشاة للمثري األّول تؤدي إىل االستجابة نفسها، وذا الشكل تتعّمم االستجابة :ميمالتع-2

                                       
 .124، ص2004، 1نظريات التعّلم، دار الثقافة، عمان، األردن، ط: حممد جاسم حمّمد -1
  .338، ص2005، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط ،"علم النفس الرتبوي :نشوايت عبد احلميدينظر،  -2
  .126-125نظريات التعّلم، ص: حممد جاسم حمّمد -3
  .177، ص1993، 7التعّلم ونظرياته، دار العلم للماليني، لبنان، ط: ينظر، فاخر عاقل -4
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أحدث املنبه الشرطي دون أن يصاحبه املنبه  أن إذا حدث بعد تكوين االستجابة الشرطية :قانون االنطفاء-3
  1الطبيعي، أي دون تعزيز، فإّن االستجابة ستضمحّل أو تنطفئ تدرجيًيا

وقد فّسر االنطفاء بأنّه يعود إىل التعب اّلذي يعانيه الفرد من القيام باستجابة دون احلصول على التعزيز،          
  .وبالتايل يكّف عن هذه العملية

  إّن انطفاء االستجابة ال يكون ائًيا، السيما إذا أثري الفرد بعد فرتة زمنية كافية لراحته، فإنّ  :التلقائي االسترجاع-4
، ويوّضح هذا القانون يف التعليم 2"االسرتجاع التلقائي"هذه االستجابة ستعود للظهور جمّدًدا، وهذا ما أطلق عليه 

، كما يوّضح أثر التعب والتكرار من غري تعزيز، واالحتماالت املختلفة الشروط اّليت البّد من مراعاا يف هذا اإلطار
  .لظهور االستجابة يف مواقف التعّلم املتكّررة

  :التطبيقات التربوية لتجربة بافلوف -

استخدام عملية االقرتان يف تعليم املصطلحات، من خالل اقرتان الصور واألشكال املألوفة، بالكلمات الّدالة  - 1
  .عليها

  .  استخدام مبدأ االشرتاط املضاد يف تكوين استجابات جديدة مرغوبة حمّل غري املألوفة - 2
  استخدام مبادئ التمييز والتعميم يف تفسري الكثري من مظاهر التعّلم، كأن يطلب من املتعّلم أن يربط بني الصور - 3

  3).متييز ( عة هذه الصور ، أو أن يضع دائرة على األشكال املختلفة يف جممو )تعميم ( املتشاة 
يتيح التعزيز إمكانية متديد نتائج التعّلم إىل أماد بعيدة، السيما تعّلم اللغة، فاملثريات اللفظية، ميكن أن ترتبط  - 4

باستجابات معّينة، وحتدث أنواًعا من االرتباط الشرطي أكثر تعقيًدا، كما يعّد التعزيز من املبادئ اهلامة اّليت يعتمد 
التعّلم الشرطي من خالل أسلويب املدح والعقاب كمعّزز ثانوي، واّلذي يؤدي إىل نتائج ملحوظة يف التحصيل عليها 

  4.الدراسي
  :نقد نظرية بافلوف -

جعل بافلوف من املنعكس الشرطي الوحدة األساس يف التعّلم، غري أن كثري من جتارب املنعكس الشرطي حتتاج  - 1
  ليس سلسلة من األفعال املنعكسة الشرطية بل هو "ا جيعلها صعبة التطبيق، فالتعّلم إىل ضبط كثري من العوامل، ممّ 

                                       
  .188، ص1982يات التعليم، دار الكتاب احلديث، الكويت، دط، التعّلم ونظر سيكولوجية :جابر عبد احلميد جابر ينظر، -1
  .146، ص2004، 1علم النفس الرتبوي، دار النهضة العربية، لبنان، ط: سليم مرمي -2
 .152التعّلم ونظرياته، ص: ينظر، أيوب دخل اللـه -3
 .227معىن التعّلم وكهنه، ص: ينظر، فايز مراد دندش -4
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  1"مشروع تعاون يشارك فيه الكائن احلي
  .هذه النظرية فسيولوجية آلية حبتة، ال تأخذ بعني االعتبار الظروف البيئية واالجتماعية للعملية التعليمية - 2
بافلوف يف تقومي حبثه عن خصائص التعّلم املدرسي،  هاعتمد اّلذيختتلف خصائص فعل املنعكس الشرطي  - 3
   2.اّلذي ميّكن املتعّلم من أن ينتقي وخيتار بني طرائق متعّددة من خربات التعّلمو 
  .يصعب قياس الكثري من األفعال املنعكسة أو االستجابات بدقّة - 4
  .ابات أو األفعال املنعكسة، وهي نظرة قاصرةعّدت هذه النظرية أّن السلوك اإلنساين جمموعة من االستج - 5
  .أغفلت هذه النظرية دور العمليات العقلية، ورّكزت على تفسري التعّلم من منظور االرتباطات الفسيولوجية فقط - 6
كما أغفل بافلوف عنصر اإلدراك، إذ أرجع التعّلم إىل مفهومي التكرار واالقرتان بني املثري الشرطي واملثري   - 7

  .عيالطبي
مل يبحث بافلوف إّال يف بعض الظواهر املرضية يف السلوك خاصة العصاب، لكّنه مل حياول أن يتعدى إىل دراسة  - 8

   3.الظواهر النفسية كاكتساب املهارات مثالً 

على الرغم من أّن واطسون مل يكن صاحب نظرية تعّلم باملعىن الدقيق، إّال أنّه أجرى عدًدا  :سلوكية واطسون -ب
  .4وفاعليته يف السلوك اإلنساين" االشرتاط البافلويف"لتجارب املشهورة اّليت أّكدت قوة من ا

إذن لقد استمات واطسن يف الدفاع عن فكرته اّليت جتعل من علم النفس علًما يعىن بالسلوك ال بالشعور،        
نها مبناقشة املثريات واالستجابات، فقد وبالتايل فقد كان يريد االستغناء عن مناقشة الّصور واألفكار، واالستعاضة ع

  االشتغال بالوحدات األساسية، وإن كانت هذه الوحدات يف نظره وحدات"ناضل من أجل 
        5"سلوك بدًال من كوا وحدات شعور 

  :وقد امتازت سلوكية واطسون بعالمتني رئيسيتني مها       
  .التنبؤ باالستجابة على أساس معرفة املثري - أ

  .التنبؤ باملثري على أساس معرفة االستجابة - ب
  :كما دافع واطسون على هذه املبادئ

                                       
 .191التعّلم ونظريات التعليم، صسيكولوجية :جابر عبد احلميد جابر -1
 .126 اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعّلم، ص: براهيمجمدي عزيز إ -2
 .132نظريات التعّلم، ص: ينظر، حممد جاسم حمّمد -3
  .206، ص1977، دط، دار النهضة العربية، القاهرة ،"علم النفس الرتبوي": ينظر، جابر عبد احلميد جابر -4
 .214التعّلم ونظرياته، ص: فاخر عاقل -5
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  :مبادئ التعّلم عند واطسون -

التعّلم هو أساس فهم تطّور السلوك اإلنساين، فكّل مظاهر السلوك اّليت تبدو يف ظاهرها غريزية، إّمنا هي  - 1
ذهب أبعد من ذلك أن أنكر اخلصائص الوراثية، والطاقات استجابات متعّلمة، بالتايل فقد أنكر وجود الغريزة، بل 

  1واملهارات
  اعتمد يف تفسريه للتعّلم على السلوك الظاهر للفرد اّلذي جيعله يهتّم بالبيئة ويدرك أمهيتها يف العملية التعّلمية، - 2

  .لذلك أّكد على التأثري السيادي للبيئة ألّا حّيز حصول املثري واالستجابة وتغّريها
يرى واطسون أّن انفعاالت األفراد املتعّلمني هي استجابات جسمية ملثري معّني، يؤدي إىل تغّريات جسمية  - 3

داخلية، وإىل االستجابة املتعّلمة املناسبة هلذا املثري، ويؤّكد على أّن كّل انفعال يؤدي إىل تغّريات مكانيزم اجلسم 
    2البشري وخاصة جهازي الغدد والباطن

واطسون التفكري يف كونه سلوًكا حركًيا ضمنًيا، شأنه شأن بقّية الوظائف النفسية، فهو متضّمن يف  وحصر - 4
التفكري اللفظي ميكن أن حيصر يف شكل حركات عضلية يعتادها الشخص، وتصبح هذه "حركات الكالم، ألّن 

يصبح التفكري هو  - يق االشرتاطعن طر –احلركات من قبيل العادة وال تكون مسموعة، وبعد أن نتعّلم كيف نتكّلم 
، فالتفكري عنده كالم كامن غري ظاهر، أي أّن قياس حركات اللسان ما هو إّال قياس لدرجة 3"الكالم الصامت

  .و ال ينكر أن اإلنسان يفّكرهالتفكري، ف
  :قانونا التعّلم عند واطسون -

وهو قانون التعّلم الرئيس عند واطسون، وينص على أّن تكرار االستجابة مع مثري معّني يقوي  :قانون التكرار -1
  ، 4العالقة بينهما

فالفرد يستجيب مباشرة باألفعال الناجحة احملّققة هلدفه، يف حني أّن احلركات الفاشلة اّليت ظهرت يف بادئ األمر ال 
تعّلم هذا الفرد االستجابة الصحيحة هلذا املوقف، وال حيفظ هذا الفرد تظهر مرّة أخرى، يف سلوكاته التعّلمية بعدما 

  .إالّ احلركات الناجحة بفعل تكرارها املتواصل

                                       
  .56، ص1، ج2003، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، دط، -مناهجه ونظرياته وقضاياه–علم اللغة النفسي : جالل مشس الدين -1
 .342تاريخ علم النفس ومدارسه، ص : حمّمد ربيع شحاتة -2
 .57، ص1النفسي، جعلم اللغة : جالل مشس الدين -3
 .385علم النفس الرتبوي، ص: صاحل أمحد زكي -4
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واّلذي ينص على أسبقية الفعل " قانون احلداثة"أحلق واطسون قانون التكرار بقانون آخر مساه  :حداثةقانون ال -2  
فعل الصائب، ويزداد احتمال تكراره يف احملاولة الثانية، ألنّه الفعل اّلذي ال"األخري على غريه من األفعال، ألنّه هو 

، أي أن االرتباط بني هذا الفعل الصحيح وبني التغّلب على الصعوبة وإدراك الغاية ازداد، 1"وافقته حالة اإلشباع
  .بة مرّة أخرىولذلك يتضاعف احتمال إعادة ظهوره إذا ما وجد هذا الفرد نفسه وجًها لوجه أمام الصعو 

لقد كان إنكار وجود األثر جزًءا من برنامج واطسن للتخّلص من الذاتية اّليت شعر بوجودها يف مفاهيم        
  .ثورندايك

  :جثري واالقتران -جــ

  ، غري أنّ "واطسن"من أبرز علماء النفس السلوكيني اّلذين استمروا يف االجتاه اّلذي بدأه )  Guthrie( يعّد جثري
اهتّم أكثر بالتشريح وتفاصيله والفسيولوجيا، بينما رّكز جثري على تفسري اخلربة العادية يف احلياة "األخري هذا 

         2"اليومية
ويؤّكد جثري على املبدأ األساسي اّلذي يفّسر منو الروابط بني املثريات وحركات االستجابة هو مبدأ الرتابط        

إّن جمموعة املؤثرات الفّعالة املقرتنة حبدوث إجابة ما، سوف متيل إىل استصدار نفس " :واالقرتان، ويعّرب عنه قائًال 
، فهو ذا جيعل من التعّلم قدرة على االستجابة بصورة خمتلفة يف موقف ما 3"االستجابة إذا أعيد وقوع نفس املؤثرات

  . ن غريه ألنّه وهب اإلدراكبسبب استجابة سابقة للموقف، وهذه القدرة هي اّليت متّيز هذا اإلنسان ع
ذا صاحبت جمموعة من املثريات حركة إ" يصوغ جثري قانونًا واحًدا للتعّلم من خالل قوله  :تفسير جثري للتعّلم -1

، ويفّسر جثري ذا التعّلم على أنّه ارتباط بني جمموعة 4"ما، فإّا متيل عندما تتكّرر إىل أن تكون متبوعة بتلك احلركة
ة وحركية، أي أنّه حيدث نتيجة اقرتان بني مثري معّني، وما يصاحبه من حركات كاستجابة هلذا املثري، مث أحداث حسي

  .إّن هذه احلركات املرافقة للمنبهات متيل إىل معاودة احلدوث، كّلما ظهرت تلك املنّبهات
  : المفاهيم األساسية في نظرية جثري -2

االرتباط الوثيق يف الزمن بني "وحيّدد جثري أّن اآللية املهّمة يف حصول التعّلم هي الرابطة الزمنية، أي  :االقتران -أ
، فنمط املثريات يكتسب قّوته الرتابطية الكاملة يف أّول اقرتانه مع االستجابة، أي أن هذه 5"املثري واالستجابة

                                       
 .115نظريات التعّلم، ص: حمّمد جاسم حمّمد -1
 .196سيكولوجية التعّلم ونظريات التعليم، ص : جابر عبد احلميد جابر -2
 .244معىن التعّلم وكهنه، ص: نقًال عن، فايز مراد دندش -3
  .196ص  التعّلم، سيكولوجية: جابر عبد احلميد جابرنقًال عن،  -4
 .158ص التعّلم و نظرياته ،أيوب دخل اللّـه،  -5
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من احملتمل أن تستدعى هذه االستجابة بواسطة هذا املثري مرّة  االستجابة إذا اقرتنت مبثري معّني مرّة واحدة، فإنّه
   1.أخرى

هنا يكتفي بوجود االستجابة وقت حدوث املثري الشرطي، ويكتفي بارتباطهما على هذا النحو، فهو ال وهو        
االرتباط بني املثري  يهتّم إن كانت االستجابة احلادثة متبوعة مبثري غري شرطي أو غريه، وبالتايل فال ضرورة لتكرار

   .الشرطي واالستجابة، فارتباطهما مرّة واحدة يكفي للتعّلم

  : التكرار -ب

ونظرًا ألنّه قد أغفل فكرة الدافعية والتكرار، أو أي صورة من صور التدعيم، فقد مسي اشرتاطه بالتعّلم باحملاولة         
ا فكرة التجاوز، فاشرتاطه ال يعتمد على تكرار املوقف، بل ، لذا فقد رفض جثري فكرة التدعيم وأحّل حمّله2الواحدة

  .على تعّدد املثريات، ممّا سيؤدي بالضرورة إىل تكرار الرتابطات
ة االنطفاء، فيؤكد على أّن املثريات تبقى يوهو مصطلح أطلقه جثري على ما يسمى بعمل :لكّف االرتباطيا -جــ

ناتج عن التكرار غري املصحوب بالتعزيز، وإّمنا هو ناتج عن الكّف خملصة الستجاباا، فهو ال يعّد االنطفاء 
من خالل تعّلم استجابات متضاربة، وذه الطريقة تنفصل االستجابات عن مثرياا األصلية، أي أنّه "االرتباطي أي 

 عندما يصاحب مثري استجابة جديدة، يكون قد سبق أن صاحب استجابة أخرى من قبل، وكانت االستجابة
، فيشرط حلدوث الكّف 3"اجلديدة متعارضة مع االستجابة القدمية، فإّن االرتباط القدمي يتعّرض للحذف الّتام

  .االرتباطي بني مثري واستجابة، أن تستبدل االستجابة األوىل باستجابة كّفية
االشرتاط، وهذا راجع إىل  يف) الثواب والعقاب ( لقد رفض جثري قانون األثر، ومل يعرتف مببدأ التعزيز  :التعزيز -د

موقفه اّلذي يتلّخص يف أّن التعزيز ال يضيف جديًدا للتعّلم الرتابطي، لكّنه يساعد على الرتتيب اآليل للوقائع يف 
ليست أساسية يف عملية التعّلم، ألنّه يعترب أّن التعّلم ال "- يف نظره–موقف التعّلم، فأساليب العقاب أو املكافأة 

لتكوين الروابط بني املثريات واالستجابات، فاالقرتان الزمين يف نظره كاٍف يف حّد ذاته للربط بني املثري يتطّلب تعزيزًا 
، فاملطلوب من املتعّلم هو قيامه باستجابة تنهي املوقف، وال أمهية لنجاحه أو فشله، أو حّىت حصوله 4"واالستجابة

  .    على إثابة أو عقاب

                                       
 .93، ص1998، 5، مكتبة األجنلومصرية، القاهرة، ط-نظريات وتطبيقات–التعّلم : أنور حمّمد الشرقاوي -1
 .353تاريخ علم النفس ومدارسه، : حمّمد ربيع شحاتة -2
  .197سيكولوجية التعّلم ونظريات التعليم، ص : يد جابرجابر عبد احلم -3
 .108علي حسني حجاج، سلسلة عامل املعرفة، ع: ، تر1نظريات التعّلم، ج: نظرية جثري يف التعّلم، يف: كارلوس جون جي  -4
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  : النظريات الوظيفية-2 

  )":  Thorndik( ثورندايك"ظرية المحاولة والخطأ ن -أ

الوصلية، االنتقاء، الرّبط، االشرتاط الذرائعي، احملاولة واخلطأ، : بأمساء كثرية منها ثورندايكوقد مسّيت نظرية        
يف البداية على قياس الذكاء، ولكّنه وجد نفسه مسوقًا للتجارب على احليوان حّىت  ثورندايكوقد انصّب اهتمام 

  .   يدرس السلوك اإلنساين
من نظريته من خالل مراجعتها وتنقيحها على مدار مراحل ثالثة، ومن خالل جتارب  ثورندايكوقد طّور        

وإّمنا تتعّلم عن طريق احملاولة "العقلية كالفهم واالستبصار عديدة، أين توّصل إىل أّا غري قادرة على إجناز العمليات 
   1"واخلطأ، حيث تستبعد أثناء حماوالت التعّلم املتتالية االستجابات اخلاطئة وتبقي على االستجابات الصحيحة

فحدوث  هي وحدها قادرة على تفسري سلوك احليوان واإلنسان،) استجابة -مثري( كما يؤّكد على أّن ثنائية         
  .االستجابة متوّقف على املثري اّلذي يستدعيها

الكائن احلّي يولد وهو مزّود بعدد غري حمدود من الروابط اّليت تربط بني مثريات معينة يف "أّن  ثورندايكويرى        
  وى أو تضعف، وما وظيفة التعّلم إّال جعل هذه االرتباطات تق2"البيئة، وبني استجابات خاصة ا عند الكائن احلي

  . بالنسبة ملواقف معّينة
  :وقد فّسرها انطالقا ممّا يلي :تفسير ثورندايك لعملية التعّلم -1
  .دافع عند الفرد يوّجه من خالله سلوكه حنو اهلدف اّلذي يشبع هذا السلوك وجود - 1
عليمية اّليت تعرتض هذا توجود عقبة تعوق وصول الكائن احلّي إىل اهلدف، فحّىت حيدث التعّلم وحّل املشكلة ال - 2

  .بّد من إزالة هذه العقبةالفرد ال
  . 3يقوم الفرد حبركات عشوائية حّىت يزيل العقبة اّليت تواجهه ويتوّصل إىل االستجابة الّصحيحة اّليت حتّقق هدفه - 3
دثت فيه هذه قد يصل الفرد إىل االستجابة الصحيحة عن طريق الصدفة، ممّا جيعله يّتجه إىل اجلانب اّلذي ح - 4

  .االستجابة الصحيحة، ممّا يزيد من احتمالية حدوثها، ويقّلل من االستجابات اخلاطئة
  
  

                                       
 .67نظريات التعّلم، ص: حمّمد جاسم حمّمد -1
  .218معىن التعّلم وكهنه، ص: فايز مراد دندش -2
  .147-146التعّلم ونظرياته، ص : عاقل فاخر ينظر، -3
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  إّن االرتباط بني املثري واالستجابة هو ارتباط عصيب، أي وجود عالقة بني اخلاليا العصبية اّليت تستقبل املثري وتتأثّر - 5
  .1به، وبني اخلاليا اّليت تسّبب حدوث االستجابة

جمموعة من القوانني اّليت تفّسر التعّلم، وكان حيرص على تطويرها طبًقا لنتائج االختبارات  ثورندايكوقد وضع        
  .اّليت كان جيريها

  :وانين التعّلم األساسيةق -2

اّليت ترتك أثرًا ويتوخى هذا القانون اآلثار الناجتة عن احملاولة، فالتعّلم حيتفظ باالستجابات الناجحة : قانون األثر-أ
، أي أّن للتعزيز أثر يف تقوية ضعف االستجابة، فعدم ارتياح 2إجيابًيا، ويسقط االستجابات اّليت ال أثر هلا يف خربته

  .الفرد يؤدي إىل إضعاف االستجابة وضعف االجتاه إليها
األثر، فهو حيّدد من خالله كمبدأ إضايف يصف األسس الفيزيولوجية لقانون   ثورندايكواقرتحه : قانون االستعداد-ب

مصطلح  ثورندايكالظروف اّليت مييل فيها املتعّلم إىل الشعور بالرضا والقبول أو الرفض والنفور، وقد استخدم 
الوصالت العصبية للداللة على حالة املتعّلم النفسية، كما حّدد الشروط اّليت ينزع املتعّلم من خالهلا إىل الشعور 

  .بالرضا واالنزعاج
، أي أّن التكرار يعّزز 3"تقوية الروابط بالتدريب وإضعافها حني ينقطع هذا التدريب"ويشري إىل : قانون التمرين-ـجـ

من التعّلم، فكّلما زاد تكرار ارتباط موقف مع استجابة معّينة، فإّن ميل هذا املوقف الستدعاء هذه االستجابة يقوى 
  .مستقبًال والعكس صحيح

تساعد على عملية التعّلم  - عّدت ثانوية–جمموعة من القوانني  ثورندايكوقد أضاف  :انويةقوانين التعّلم الث-3
  :هي

يلجأ املتعّلم إىل حماوالت عديدة إلجياد استجابة مناسبة، فإن مل جيدها حياول  :قانون االستجابات المتعّددة-أ
  . ويتحّقق اإلشباع والرضا ، عندئذ حيدث التعّلم)احلل ( مرّات عديدة حّىت يصل إىل استجابة مثلى 

  .فموقف املتعّلم واجتاهه حيّدد طبيعة أفعاله، وما يرضيه ويزعجه :الموقفقانون -ب
  

                                       
 .69-68نظريات التعّلم، ص: ينظر، حمّمد جاسم حمّمد -1
 .182، 1973علم نفس الّطفل، منشورات وزارة الرتبية، اجلزائر، : حممد سالمة آدم وتوفيق حّداد -2
 .148التعّلم ونظرياته، ص: عاقل فاخر -3
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فللمتعّلم القدرة على االستجابة للعناصر السائدة يف املشكلة وعلى انتقال أو إمهال  :العناصر السائدةقانون -جــ
  .1صر أو ذاكعناصر ما، وعلى أن يوّجه استجاباته حنو هذا العن

  .فالفرد يستعني خبرباته السابقة حلل مشكالت متشاة :قانون االستجابة المماثلة -د

  .2ويعتمد على الربط بني استجابة ميكن للفرد تعّلمها، وموقف يستطيع أن يدركه أو حيّسه :نقل االرتباطقانون  -هــ

  : تطبيقاتها التربوية -4

االنفعاالت االجيابية املساعدة على سرعة  لّ كلاألثر النفسي املصاحب لعمليات التعّلم "بين التعّلم على أساس - 1
، لذلك وجب على املعّلم أن حيّدد 3"التعّلم، دون أن نقّلل من أمهية االنفعاالت السلبية اّليت تّودي إىل مقاومة التعّلم

  . اآلليتني للتحّكم يف سلوك املتعّلمهتني اج، أو عن طريق استخدام الظروف اّليت تؤدي إىل الرضا أو االنزع
كما لفتت نظرية ثورندايك إىل أّن تعّلم الفرد ال يكون إّال عن طريق احملاولة واخلطأ إذا انعدمت اخلربة واملهارة - 2

  .والقدرة الكافية حلّل املشكلة التعليمية
ال تتكّرر فيصعب  كيميكن تشخيص األخطاء  حّىت األداء اجلّيد  اشرتط على املعّلم واملتعّلم حتديد خصائص - 3

  4.تعديلها فيما بعد، ألّن املمارسة تقّوي الروابط اخلاطئة كما تقّوي الروابط الصحيحة
يف احملاوالت باإلثابة  ال يصّح االعتماد على التكرار وحده كطريقة للتعّلم، وإّمنا البّد أن يكون مصحوبًا - 4

  .اطئةالصحيحة واخل
  حّدد ثورندايك أن مهّمة املعّلم احلقيقية هي إثارة رغبة املتعّلم يف االستجابة واالندفاع واحملاولة واخلطأ، وذلك من - 5

   5:خالل االلتزام مبا يلي
  .أن يأخذ بعني االعتبار املوقف التعليمي اّلذي يوجد فيه املتعّلم - 
  .اولةأن يعطى للمتعّلم فرصة لبذل اجلهد من خالل احمل - 
  .تقوية الروابط االجيابية والتقليل من تكوين الروابط الضعيفة - 
  .ربط مواقف املتعّلم مبواقف مماثلة حبياته اليومية - 
  .الرتكيز على املمارسة وليس على التلقني والتحفيظ - 

                                       
  .170لوجية التعّلم ونظريات التعليم، ص سيكو : جابر عبد احلميد جابرينظر،  -1
  .130اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعّلم، ص: ينظر جمدي عزيز إبراهيم -2
 .222مفهوم التعّلم وكهنه، ص: دندش -3
  .176أيوب دخل اللـه، ص -4
 .395- 394علم النفس الرتبوي، ص: ينظر، صاحل أمحد زكي -5
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  .التدرّج يف بناء التعّلمات من السهل إىل الصعب، ومن احملسوس إىل اّرد - 
  :نقد النظرية-5

جعل من قدرة الفرد تتوقف على عدد االرتباطات اّليت يكوا، والفرق بني الدرجات الذكائية يف نظره هو فرق   - 1
كّمي ال كيفي، يقاس بعدد االرتباطات، أي قدرة هذا املتعّلم على نقل ما تعّلمه من موقف مألوف إىل موقف 

  .جديد
التعّلم، رغم أنّه ال يغّري هذه االرتباطات تغيريًا ملحوظًا إّال مسح حبدوث جعل من التكرار عنصرًا مهّما يف عملية  - 2

  .إثابة
أخفق ثورندايك يف االهتمام بالطريقة اّليت تتدّخل فيها العادات القدمية يف حّل املشاكل اجلديدة، ويف البحث  - 3

  .نفسهامن وجود الروابط لة بالرغم عن اآلليات اّليت جتعل املشكلة صعبة أو سه
لقانون األثر كعامل يشتغل بصورة آلية يف كّل االرتباطات املوجودة يف جوار الرّابط املثاب، جعل من الثواب أمرًا  - 4

  خارجًيا بالنسبة للفاعلية اّليت يقوم ا هذا املتعّلم، وأمرًا ضروريًا ومفروًضا، وذا قضى على العالقة بني النجاح والعمل
  1.ع الصلة بني اهلدف واحلافزاّلذي سيقوم به، وقط 

ضعيف يكاد ينعدم، ال ألنّه ال ميكن الربهنة "جعل من الفهم تابًعا للتدريب والعادة، فدوره يف نظرية ثورندايك  - 5
  2"ه حيدث نتيجة للعادات املبّكرةعليه، بل ألنّ 

فما هو إّال تقوية آللية الرتباطات حصر التعّلم يف ممارسة اخلربة ممارسًة فعلية يرتبط فيها املثري باالستجابة،  - 6
  .خاصة، دون أن يكون للتفكري أو الشعور دور فيها

حصر دور ، كما واستجابات منّبهات بني أمهل تأثري البيئة على العملية التعليمية، وقصر التعّلم على عالقات - 7
  .املتعّلم يف تقوية االرتباطات بينها فقط

د ذهب أبعد من هذا حني رأى أّن التعّلم باحملاولة واخلطأ اّلذي نظّر له ق)  Koffka( غري أّن كوفكا        
 استجابات ما هو إّال ) احملاولة واخلطأ ( ثورندايك ودافع عنه ال يؤّدي إىل اكتساب خربة جديدة، ألّن هذا السلوك 

عضها دون إدراك عالقاا ، وما حتّققه عملية التعّلم هو فقط حذف بعض هذه االستجابات، وترك ب3غريزية ليس إّال 
   .  الداخلية، ممّا يغّيب الفكر الواعي عند املتعّلم

                                       
  .165ص  ،املرجع السابقينظر،  -1
 . 177التعّلم ونظريات التعليم، صة سيكولوجي: جابر عبد احلميد جابر -2
  .163، ص1977مدارس علم النفس، دار العلم للماليني، بريوت، دط، : ينظر، فاخر عاقل -3
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  ):  Skinner( نظرية التعّلم اإلجرائي لـسكينر  -ب

، وانطلق يف رسم حدود نظريته من فرض "االشرتاط اإلجرائي"اهتّم سكينر بنوع من االشرتاط أطلق عليه اسم        
  الكائن العضوي مييل يف املستقبل إىل إعادة أو تكرار نفس السلوك، أو نفس الفعل اّلذي يعقبه "أساس هو أّن 

   1"التعزيز
اّليت توّصل إليها  ) االستجابة- املثري( ة عند سكينر هي امتداد لعلم نفس ميكن القول أّن السلوكية اإلجرائيو        

  .ثورندايك وواطسن

دراسة التعّلم ما هي إّال حبث عن النظام للكشف عن العالقات القانونية "يرى سكينر أّن  :التعّلم عند سكينر -1
ى سلوك املعّلم واملتعّلم، لذلك فقد وصف التعّلم ، فهو يعتمد يف دراسة العملية التعليمية عل2"بني الوقائع يف الطبيعة

  .بأنّه تعديل يف السلوك، والتعليم بأنّه تشكيل هلذا السلوك
  :وقد مّيز بني نوعني خمتلفني من التعّلم كّل منهما يشتمل على نوع حمّدد من السلوك مها       

ويشرتط وجود مثري حلدوث السلوك  ة،يّ يئبمثريات ينتج عن ، هو سلوك انعكاسي ال إرادي: السلوك االستجابي-أ
فحدوث االستجابة يف هذا النوع تكون آلية، وهو نفسه السلوك اّلذي افرتض واطسن أنّه يشّكل  ،3"االستجايب

       .التعّلم، واّلذي اقتبسه عن بافلوف يف جتاربه

  ، 4ا ميكن التنبؤ ذا املثريوهو السلوك اّلذي يصدر عن الفرد دون وجود مثري معروف كم :السلوك اإلجرائي-ب
وتوّلد السلوكات اإلجرائية استجابات يف البيئة، إذا وجدت ردود فعل مرضية يتكّرر حدوثها، فاالستجابة كّلما عّززت 
صارت مثريات الستجابات جديدة، وميّثل سكينر هلذا النوع من السلوك برفع املتعّلم ليده يف غرفة الصف، ويؤّكد أّن 

  .ائي هو موضوع التعّلمالسلوك اإلجر 
  :يؤّكد أن هناك ثالثة عوامل تساعد على حدوث التعّلم هي :التعّلم عند سكينرمبادئ  -2
  .توّفر موقف حيدث فيه السلوك - 1
  .حدوث السلوك نفسه - 2
  .ظهور نتائج هذا السلوك- 3

                                       
 .127، صاسرتاتيجيات التعليم و أساليب التعّلم: براهيمجمدي عزيز إ - 1
 .210صسيكولوجية التعّلم، : جابر عبد احلميد جابر -2
 .89نظريات التعّلم، ص: حمّمد جاسم حممد -3
  .53، ص2004، 1التعّلم أسسه وتطبيقاته، دار امليسرة، عّمان، ط: ينظر، رجاء حممود أبو عّالم -4
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  وتتلّخص نظرية سكينر يف التعّلم بأنّه حيدث عندما تتعّزز االستجابات الصحيحة مباشرة، لذلك فالتعّلم       
  :اإلجرائي حمكوم باستخدام التعزيز الكتساب سلوك ما أو تقويته وإضعافه، ويتأّسس على املبادئ التالية 
  ، 1قوية السلوك اّلذي يعّد شرطًا سابًقا عليههي كّل املثريات اّليت تؤدي إىل ت :المعّززات االيجابية -أ

  فاملعّزز االجيايب هو أي مثري يقوي احتمال ظهور االستجابة اإلجرائية إذا أضيف إىل املوقف، كمدح املتعّلم إذا حتّصل 
  .على عالمات جّيدة ممّا يدفعه هذا املدح إىل بذل جهد إضايف

ء أو سحب مثري غري مرغوب به بعد القيام بالسلوك املناسب، ممّا إا"وتتحّدد من خالل  :سلبيةالمعّززات ال -ب
  .،  ويرتبط التعزيز السليب عادة بالعقاب2"يؤدي إىل زيادة تكرار السلوك

االستجابة دون تدعيمها بتعزيز، فكّلما زادت مرّات التعزيز، زادت  عندما يتكّرر حدوثيكون و  :االنطفاء -جــ
  .مقاومة االستجابة لالنطفاء

  ،3"هو تغّري يف السلوك الناتج عن تغريات يف البيئة، أي املثريات اّليت يوجد فيها الكائن احلي :المثيرات تمييز -د
  .فهذا الفرد ال يستجيب إّال ملثري واحد وال حتدث االستجابة إّال يف وجوده 

انتقاء االستجابة اّليت حتصل على التعزيز، ومتايز االستجابة اّليت تؤّدي إىل حصول "ويقصد ا  :تمايز االستجابة -هــ
، لذلك ينبغي أن يتوّفر املعّزز اّلذي ينّمي الفعل أو السلوك فوريًا أي يف 4"الكائن احلي على الثواب أو إشباع احلاجة

  .  زمن حمّدد
خيص مسامهات التعّلم الشرطي اإلجرائي وتطبيقاا يف جمال الرتبية  ميكن تل :التربوية سكينر تطبيقات نظرية -4

  :كما يلي
  .حتديد أهداف التعّلم قبل حدوثه، حبيث البّد أن توضع بشكل أهداف إجرائية - 1
  :سامهت املفاهيم اّليت وضعها سكينر يف تطوير التعليم املربمج، واّلذي يقوم على - 2
  .قّدم تدرجيًيا حنو أهداف حمّددةتعرض املادة يف خطوات صغرية تت - أ

  ).االجيايب ( تتبع االستجابات اّليت يصدرها املتعّلم بالتعزيز  - ب
  .، ويتّم تصحيح األخطاء فورًا)العقاب( ال يستخدم التعزيز السليب  -جــ

                                       
 .215، صونظريات التعليم سيكولوجية التعّلم: جابر عبد احلميد جابرينظر،  -1
 .186التعّلم ونظرياته، ص: أيوب دخل اللـه -2
  .216، ص سيكولوجية التعّلم: جابر عبد احلميد جابر -3
 .128اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعّلم، ص: براهيمإجمدي عزيز  -4
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دة من السلوك العمل على تكوين أمناط معقّ " يسعى إىل ) املربمج ( ويؤّكد سكينر أن هذا النوع من التعليم        
  .1"على مراحل متدّرجة، االحتفاظ بقّوة السلوك على مراحل متدّرجة

التدرّج يف تقدمي احملتوى، فهو يؤّكد على ضرورة البدء بالبسيط، ّمث االنتقال إىل األعقد، ويرى أّن السلوك املعّقد،  - 3
  .ما هو إّال جمموعة أشكال بسيطة من السلوك

  تقّوي الفعل اإلجرائي، وأن العقاب ليس له أثر مضاعف، ألنّه يساعد على تثبيت السلوك يؤّكد على أّن اإلثابة  - 4
  .2املناسب، وإمهال غري املناسب واملعّلم بانتهاجه هلذا األسلوب يساهم يف إطفاء السلوك

  : نقد نظرية سكينر -5

وحدات جزئية، يصعب على املتعّلم  يعاب على سكينر تفتيته للمعرفة، ألّن نظريته تقّدم احملتوى التعليمي يف - 1
  .3الربط بينها

  .من الصعب تزويد املتعّلم بالقدر اّلذي تتطّلبه هذه النظرية من املعّززات - 2
  ...يأخذ عليه أنّه فّسر السلوك الظاهري لإلنسان وأمهل العمليات العقلية الباطنية املعّقدة كالتفكري والفهم - 3
فيز أو القصد اّليت تضيف خصائًصا عقلية للكائن احلي اخلاضع للمالحظة، ومل مل يشر إىل الدافعية أو التح - 4

  .4يفرتض وجود أي من عوامل بينية كالباعث اّلذي ال ميكن مالحظته موضوعًيا
هذا، وقد استخدم سكينر املنهج الوصفي، أي أنّه قام بدراسة الظواهر السلوكية دراسة موضوعية، ومن ّمث فقد         

ية سكينر أقّل النظريات السلوكية خلّوا من التناقضات اّليت وقع فيها غريه من العلماء، السيما بافلوف كانت نظر 
  .اّلذي أرجع السلوك إىل أسس فسيولوجية

  :خالصة

قد أعطت أمهية بالغة للمحيط يف تفسري  - اّليت اعتمدت على التجريب –ميكن القول أن النظرية السلوكية         
  .سلوك الفرد ألنّه يوّفر املثريات وفهم سلوكه ال يكون إّال بربطه باملثريات اخلارجية

لذلك عّد التعّلم يف عرفها عملية تغيري شبه دائم يف سلوك الفرد، تنتج عن جتارب املتعّلم واستجاباته، ويبىن        
  .ن طريق تعزيز سلوكهع
  

                                       
 .96أسسه وتطبيقاته، ص: التعّلم: رجاء حممود -1
 .288التعّلم ونظرياته، ص: ينظر، فاخر عاقل -2
 .92نظريات التعّلم، ص: حمّمد جاسم حممد -3
  .73، ص1989حمّمد عماد الدين إمساعيل، دار الشروق، القاهرة، دط، : التعّلم، تر: وآخرونف سارنو  -4
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  .البيولوجي ومرجعياتهأن يكون الطالب قادرًا على معرفة مبادئ االجتاه  -1
  . وأن يكون قادًرا على بناء تصّور حول مفهوم التعّلم انطالقًا من النظرية البيولوجية، وحتديد أهم عناصر هذا التعريف -2
  
  

   :تمهيد

النظريات اّليت ثارت على الفكر السلوكي وعارضت النزعة البنيوية املعاصرة بوصفها  تعّد هذه النظرية من أهمّ        

  .نزعة صورية شكلية تّم بتحليل نسق اللغة، فحاولت هذه النظرية أن تؤّكد أّن اإلنسان مبتكر جمّدد للغته

د التوّصل إىل نتائج موضوعية، واعتمدت النظرية البيولوجية على املنهج االستبطاين يف التحليل والربهنة قص       

  .فهي ذا من أشهر النظريات الذهنية اّليت حاولت اكتشاف احلقائق العقلية الكامنة وراء السلوك

النظرية الفطرية أو اللغوية أو البيولوجية أو النظرية التوليدية ومجيعها مسميات لفكر واحد يعود إىل نظرية  :تعريفها-1

لونًا من املدخل "النزعة العقلية، وميّثل هذا االجتاه يف تفسري عملييت اكتساب اللغة والتعّلم تشومسكي اّليت تعتمد على 

يف اإلنسان بالوالدة، أي أنّنا نولد جبهاز  اللغة مركوزالتوليدي، واملصطلح مأخوذ من تأكيد التوليديني أّن اكتساب 

للغة اّليت حولنا إدراًكا منّظًما وإىل إنتاجها بعد أن يتّم داخلي من نوع ما، يوّجهنا إىل اكتساب اللغة، أي إىل إدراك ا

  1"استيعاا داخلًيا

حاولت هذه النظرية شرح وتفسري آلية اكتساب اللغة وكذا املعارف املختلفة، من خالل تبّنيها للطرح القائل         

وقت قصري، حيث تشبه هذه املعرفة أّن اإلنسان ميلك خصائص نظرية تفّسر لنا كيف يستطيع الطفل أن يتقن لغة يف 

  ".جهاز االكتساب"الفطرية صندوقًا صغريًا أطلق عليه 

                                       
 .38، ص1994ة العربية، بريوت، دط، ضعبده الراجحي، وعلي أمحد شعبان، دار النه: ، تراللغة العربية وتعليمها مأسس تعلّ : دوجالس براون -1

 )اللغوية / الفطرية / النظرية البيولوجية (  نظريات التعّلم: السادسةالمحاضرة 
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اإلنسان يولد صفحة بيضاء، وأّن احمليط اخلارجي هو  لذلك فقد رفض التوليديون أطروحة السلوكيني القائلة أنّ        

فرضية ما يعرف "تجربة، فهم يؤكدون اّلذي يكسبه املعارف واخلربات يف إطار ثنائية مثري استجابة عن طريق ال

  1"أي الوجود األّويل لألفكار والبنيات املعرفية ) Innéisme( بالفطرية

والفطرية ذا الطرح تعين االستعداد البيولوجي اخلاص عند اإلنسان لالكتساب، وهو استعداد قبلي ال يتدّخل        

  .جود مناذج خارجيةفيه احمليط، أي ّمت تفسري عملية التعّلم على أساس و 

قدرات نظرية ميلكها تنطلق هذه النظرية من فكرة وجود  :المرجعيات الفلسفية والمعرفية للنظرية البيولوجية -2

  :، وتنسب للساين تشومسكي ، وارتكز يف بناء فكره هذا على املنطلقات التاليةالعقل البشري

درسة الفلسفية العقلية اّليت سادت يف القرن السابع عشر، تأثّر تشومسكي بآراء امل :النزعة العقلية عند ديكارت -ا

إذ وجد تشومسكي يف آراء ديكارت عن العقل ما ميكن أن يعطي الشكلية اّليت طبعت الدرس اللغوي ظالال جتّسد 

لة العقل اإلنساين وسي من مسلك العقالنيني اّلذين يرون أنّ "املالمح احلقيقية لبنية اللغات، لذلك عّد تشومسكي 

املعرفة، على النقيض من الوصفيني اّلذين ينتمون إىل التجريبيني ممّن يرون أن الوصول إىل املعرفة يتّم عن طريق 

  2"التجربة

فاللغة عند ديكارت من مميزات البشر، وهذه القدرة على إنتاجاها ال ترجع إىل وجود اجلهاز النطقي، وإّمنا إىل        

تعّد من األفكار اللغوية اّليت كان  اّليتالّلغة بفطرية كان ديكارت سّباقًا إىل القول " وذا ،ارتباط الفعل اللغوي بالعقل

، كما تأثّر تشومسكي بفكرة ديكارت اّلذي يقصر 3"هلا تأثري كبري على مسار الدرس اللغوي منذ القرن السابع عشر

، وإّمنا البّد من االنتقال إىل استنباط القواعد اّليت تكون أساس ) األداء( مهّمة تفسري النشاط اللغوي على ظاهرة اللغة

قدرات فريدة ال ميلك تفسريها "اللغة واّليت تشّكل املعرفة احلقيقية للغة، كما دافع ديكارت على أّن اإلنسان ميلك 
                                       

 .62، ص45-44، جملة رؤى تربوية، ع-ائية والتوليديةبني البن–الطفل واكتساب اللغة : سعيد الفراغ -1
  .118، ص1988، مطبعة االنتصار، دط، -حبث يف املنهج–النحو العريب والدرس احلديث : عبده الراجحي -2
، 2010، 1ث، األردن، طمن النموذج ما قبل املعيار إىل الربنامج األدنوي مفاهيم وأمثلة، عامل الكتب احلدي–اللسانيات التوليدية : مصطفى غلفان -3
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ان، وأّن أظهر هذه القدرات التفسري أحيانًا يف ميدان الوظائف احليوية والسلوكية لإلنس اتفسريًا آلًيا، وإن صلح هذ

، وهذه القدرات هي اّليت جتعل من 1"وأعظمها هي اللغة اإلنسانية اّليت حتّدها أي ارتباطات أو قوالب تعبريية ثابتة

  .الطفل قادرًا على إتقان اللغة يف وقت قصري جًدا رغم الطبيعة التجريدية لقواعد اللغة

ة العقالنية السيما بفكرة وجود تطابق تام بني البنيات املنطقية والبنيات وتأثروا بتصّورات الفلسف :نحو بوروايال -ب

لذلك سعوا إىل وضع قواعد حنو عام ينطبق "اللغوية، أي أّن اللغة يف عرفهم ليست سوى تعبري منطقي عن الفكر 

  نفسها اّليت جتّسدها  على مجيع اللغات البشرية ألّا مهما اختلفت وتنّوعت وتعّددت تلتقي يف كوا ختضع للقواعد

  2"هذه املقوالت العقلية العامة عند اإلنسان

لذلك عّدت أفكار تشومسكي سيما حتليله اللساين صيغة عصرية واضحة لنحو بورويال مع وجود اختالفات        

  .  ملحوظة متعّلقة بطبيعة القواعد املعتمد عليها

املتعّلقة باإلبداع واخللق اللغوي، أي أّن املتكّلم قادر ) ت ولدبهوم( كما استوحى تشومسكي منهم أيًضا فكرة         

اللغة يف حّد ذاا ليست بناًء تاًما ولكّنها "على إنتاج عدد ال متناه من الرتاكيب انطالقًا من منوذج واحد، ذلك أّن 

نية العميقة والسطحية عند ، واملتأّمل ملفهومي الب3"نشاط يف مرحلة االجناز، وأّن تعريفها لن يكون إّال تكويًنا

ت إىل تبلور تشومسكي قريب جًدا من مفهوم البنية الداخلية واخلارجية عند هومبولدت، وهذه اخللفيات كّلها أدّ 

تصّور لغوي جديد يفّسر عملية االكتساب، وإىل رفض أفكار السلوكيني، والثورة على البنيوية اّليت نظرت إىل نصوص 

، لذلك صارت نظرية تشومسكي ثورة عملية غّريت اآلفاق، وطريقة النظر إىل ويف ذاالذاا اللغة اخلارجية وفّسرا 

  .اكتساب اللغة، والتعّلم على العموم

  

                                       

  .102، ص1994لغة الطفل يف ضوء مناهج البحث اللغوي احلديث، دار املناهج للطباعة، مصر، : حسام البهنساوي -1
   .07اللسانيات التوليدية، ص: مصطفى غلفان -2
 .10ص ،هاملرجع نفس -3
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  :مبادئ النظرية البيولوجية -3

  شغلت قضية اكتساب املعرفة اللغوية بالتحديد مركز الصدارة عند رّواد هذه النظرية سيما تشومسكي ولينربغ،       

وميكن أن حنّدد أهّم األفكار اّليت دافع عنها تشومسكي  - اّلذي أشرنا إليه سابًقا–تّم تناوهلا ضمن اإلطار العقالين ف

  :وأتباعه يف

التمثيل القياسي "أّن اكتساب اللغة حيدث من خالل  1950لقد اعتقد العلماء حّىت سنه  :اكتساب اللغة -ا

ات اّليت يسمعها الطفل ويفهمها، وهذا ما فضله األشخاص اّلذين مييلون إىل ملالحظة أمناط اجلمل احلاصلة يف التعبري 

   1"التفسري السلوكي

  دحض تشومسكي هذه التصورات السلوكية اّليت نادى ا سكينر وغريه، معلًنا أّن اكتساب املعرفة اللغوية       

ذا الفرد السوي من اكتساب اللغة يعتمد على منوذج فطري خاص باإلنسان دون غريه من الكائنات، ميّكن ه 

يولد وهو مزّود بقدرات فطرية تؤهله لتقّبل املعلومات " الطفل واستعماهلا، ّمث تشكيل قواعدها، فنادى تشومسكي بأنّ 

اللغوية، ولتكوين بىن اللغة، أي أّن له قدرة على تكوين قواعد لغته من خالل الكالم اّلذي يسمعه، فهو ميتلك 

  2"ة القواعد الكامنة ضمن املعطيات اللغوية اّليت يسمعهابطريقة ال شعوري

لقد قام تشومسكي بتحليل املعرفة اللغوية إىل أربعة عناصر تغطي جوانب تلك املعرفة، من خالل طرح        

  3:التساؤالت التالية

  ما اّلذي تتأّلف من معرفة اللغة؟ - 1

  كيف تكتسب معرفة اللغة؟  - 2

  اللغة؟كيف تستخدم معرفة   - 3
                                       

، 2012، 1هند املهيين، مكتبة آفاق، الكويت، ط: ، تر-واألحباث واالكتشافاتأهّم الدراسات –علم اللغة النفسي : جني قليسون ونان راتنر  -1
 .525ص

 .60، ص2003ط، داكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري، دار القصبة، اجلزائر، : حفيظة تازرويت -2
  .15، ص1990، 1الدار البيضاء، طمحزة بن قبالن املزييت، دار توبقال، : اللغة ومشكالت املعرفة، تر: ينظر، نعوم تشومسكي -3
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  ما العمليات اّليت تدخل يف متثيل هذه املعرفة واكتساا واستعماهلا؟ - 4

العقل اإلنساين ليس صفحة بيضاء، أو وعاًء فارًغا ال عمل له إّال "إذن ينبين التصّور البيولوجي لالكتساب على أّن 

  عليه من اخلارج، فاملخ مزّود وراثًيا بربنامج غين ومفّصل بوضوح االستقبال طبعنت انتظار االنطباعات واملعلومات اّليت

  1"وتفسري وختزين واستعمال املعلومات العشوائية اّليت تزّوده ا أعضاء احلس

أي أّن الطفل يولد وال يكون مهيًئا الكتساب لغة معينة أو معرفة حمّددة ولكن لديه القدرة على اكتساب أي        

   .و معرفة عشوائية، وما حيّددها هو البيئة اّليت يعيش فيهالغة أ

إذن فالصلة وثيقة بني املعرفة والعقل اإلنساين حيث يكتسب اإلنسان املعرفة اعتماًدا على البيئة العقلية الفطرية        

اه تشومسكي مبلكة ، وهذا ما مسّ 2اّليت متّثل جوهر اكتساب املعرفة، فالعقل ملكات خاصة تقّدم لنا معرفة حدسية

  .اللغة اّليت متّثل البنية العقلية الفطرية احملّددة وراثًيا وبيولوجًيا، واّليت بدوا لن يكتسب اإلنسان أي معرفة

تقوم األطروحة الفطرية عند تشومسكي على االعتقاد بأّن اللغة ترتكز على خمزون  ):اللغة ملكة ( فطرية اللغة -ب

الفطرية، أين ّمت الربط بني عملية االكتساب، والنضج البيولوجي، رغم أّن اكتساب اللغة  من املبادئ واألفكار غين

أكثر مماثلة للتحديد اجليين للمهارات كمهارة املشي على القدمني أو الكتابة، فالطفل يولد وهو غري قادر على املشي 

س لديه استعداد بيولوجي للكتابة ألّن تعّلم أو الكتابة، ومع ذلك يتمّتع باستعداد بيولوجي فطري لتعّلم املشي ولي

  3"هذه األخرية متعّلق بالتدريب والتمرين، فاستعمال اللغة مياثل املشي على القدمني

  ويستند تشومسكي يف نظريته على وجود اللغة ملكة بعّدها البنية الفطرية اّليت متّثل جهاز اكتساب اللغة        

 )LAD *(4:ود صغري افرتاضي، ميتاز باخلصائص التالية، وشبهه بأنّه صندوق أس      

                                       
  . 345، ص1997أمحد عوض، عامل املعرفة، الكويت، دط، : موجز تاريخ علم اللغة، تر: روبنز-هـ-ر -1
 .93، ص1993مفهوم العقل يف الفكر الفلسفي، دار النهضة العربية، بريوت، دط، : مبراهيإبراهيم مصطفى ينظر، إ -2
  .218، ص2015، 1عند نعوم تشومسكي، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، دط فلسفة اللغة: ينظر، هناء صربي -3
 Language Acquisition Device: وهو اختصار للمصطلح االجنليزي -*
 .39ينظر، دوجالس براون، ص -4



 

67 
 

  .القدرة على متييز أصوات الكالم من األصوات األخرى املوجودة يف البيئة- 1 

  .القدرة على تصنيف األصوات اللغوية إىل أنواع جيري ذيبها الحًقا - 2

  .االختيار بني ما هو ممكن وما هو غري ممكن من األنظمة اللغوية - 3

  . على إنتاج نظام لغوي مبّسط مبا يتوافر من مواد القدرة - 4

آلية عقلية جتعل من الطفل على قدر من احلساسية للفونيمات والوحدات الصوتية، والرتاكيب اللغوية )  LAD( فـ 

واملعاين، كما يضّم هذا اجلهاز قواعًدا تنطبق على مجيع اللغات، إذ يقوم بإعداد املعلومات ومساعدة الطفل على 

  .صيل وفهم مفردات وقواعد اللغة اّليت متّكنه من تفسري وتكوين اجلملحت

  .ويؤّكد تشومسكي أن هذه امللكة اللغوية ما هي إّال ملكة من ملكات العقل املتعّددة واملختلفة       

ة باالكتساب  ومن الواضح أن فكرة جهاز اكتساب اللغة قد فتحت اال الحًقا لدراسة خمتلف القضايا املتعّلق       

  .كالبحث عن طبيعة املعىن، التجريد، واإلبداع، رغم أّن هذا اجلهاز افرتاضي غري مرئي

، وهذه اخلاصية كّلية عند ) LAD( يؤّكد تشومسكي أن الطفل يولد مبعرفة فطرية ):الكّلية ( النمو العام -جــ 

م، فهم مربجمون بيولوجيا الكتساب اللغة ويف تقّدمهم مجيع البشر، أي أنّه يقّر بوجود أمناط لغوية ومعرفية مشرتكة بينه

من مرحلة إىل أخرى، كما أّن كّلية اللغة أيًضا تشري إىل أّن الناس يكتسبوا بطريقة واحدة، ولقد ّمسى تشومسكي 

عرف ، ويقصد به أّن املتكّلم ي"النحو العام"هذه املبادئ الكلية املوجودة يف اإلنسان على حنو فطري بيولوجي بـ

اللغة ملكة فطرية، وذلك يعين أنّنا ولدنا ولدينا "جمموعة من املبادئ العامة اّليت تنطبق على كل اللغات، وذلك أن 

، وعّلل تشومسكي فكرة وجود النحو الكّلي 1"نسق من القواعد تدور حول اللغة يف عقولنا، وتسمى بالنحو العام

                                       
 .228فلسفة اللغة عند نعوم تشومسكي، ص: نقال عن، هناء صربي -1
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كما أم يستنتجون القواعد من اللغة اليت يسمعوا إلنتاج اجلمل اّليت   بالسهولة اّليت يكتسب ا األطفال اللغة األم،

                1:مل يسمعوها من قبل، ويؤّكد تشومسكي صحة نظرية النحو العام ذه احلقائق

، تستخدم كّل اللغات اإلنسانية سلسلة متناهية من األصوات املتمّيزة اّليت جتتمع حّىت تشّكل عناصر ذات معىن - 1

  .هي نفسها تشّكل سلسلة ال متناهية من اجلمل املمكنة

  .حتتوي كّل اللغات على قواعد صياغة الكلمات واجلمل ذات نوع متشابه - 2

  ... ).االسم، الفعل( تتشابه املقوالت النحوية يف كّل اللغات  - 3

  . موجود يف كّل اللغات...مذّكر، مؤنث، مفرد، مجع، : هناك كّليات داللية مثل- 4

يستطيع املتكّلمون يف كّل اللغات إنتاج وفهم سلسلة غري متناهية من اجلمل، وتكشف الكّليات الرتكيبية أن كّل  - 5

  .لغة هلا طريقتها يف صياغة هذه اجلمل

يستطيع أي طفل طبيعي يف أي مكان من العامل، ألن يتعّلم لغة، فاالختالف املوجود بني اللغات ال يعود  - 6

  .حبتة ألسباب بيولوجية

  فالقواعد الكّلية أو الكّليات النحوية هي اّليت تقوم بضبط اجلمل املنتجة، كما خيتار هذا املتكّلم من القوانني       

  اللغوية ما يّتصل بلغته من قواعد وقوالب، وهذه األطر الكّلية العامة املوجودة يف ذهنه متساوية عند مجيع البشر،  

  يقوم مبلئها بالتعابري اللغوية من اتمع اّلذي يعيش فيه فتنضج وتقوى بالتدريج، ه مثّ وتكون يف اإلنسان منذ والدت"

وكّلما اكتسب اإلنسان ما ميلء به هذه الكّليات الفطرية، ازداد النمو الداخلي التنظيمي للقواعد الكّلية يف ذهنه يف  

   2"فتكون لديه القدرة على توليد اجلمل وبنائهاجزئية منها، وهي تلك املسؤولة عن بناء اجلمل وتركيبها يف لغته، 

وعلى هذا تكتسب اللغة انطالقًا من حالة معرفية أساسية حمّددة بيولوجًيا وخمتصة بالقواعد الكّلية للغة، يعّد        

ّظم قواعًدا تناملرور حباالت معرفية وسيطة هي قواعد اللغة اّليت يتعّرض هلا الطفل ليصل يف النهاية إىل حالة ثابتة 

                                       
 .227ينظر، السابق، ص -1
  .56، ص1984، 1، دار املعرفة، السعودية، ط-منهج وتطبيق–يف حنو اللغة وتراكيبها : رةخليل أمحد عماي -2
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تتالءم مع القواعد الكّلية، وهذا االنتقال من احلالة األساسية إىل الثابتة النهائية مرورًا باحلالة الوسيطة ال يتّم إّال 

  1.بالتوافق مع النمو الطبيعي وتعّرض الطفل إىل لغة بيئته

ج تنظيمي يسمح باختيار البدائل فالنحو الكّلي حياول الوصول إىل خصائص اللغة الضرورية عن طريق برنام       

  .املمكنة اّليت جتعل للغات اإلنسانية ممكنة، ومتثل حالة ائية هي حنو اللغة احملّددة

طرح تشومسكي هذين  ): Performance / Compétence( األداء اللغوي/ القدرة اللغوية  -د

وسري بني اللغة والكالم، رغم أنّه يشري إىل مؤكًدا أّن الفكرة تعود إىل متييز س 1962املصطلحني ألّول مرة سنة 

الكالم، / التمييز اّلذي ذكرته بني القدرة واألداء يرتبط بتمييز سوسري بني اللغة : "االختالف بينه وبني سوسري قائًال 

لكن من الضروري رفض تصّور سوسري للغة بأّا جمّرد خمزون تصنيفي للمفردات، بل ترجع باألحرى إىل تصّور 

  2"لدي عن القدرة الضمنية من حيث هي نسق من العمليات التوليديةمهبو 

معرفة اإلنسان الضمنية باللغة، أو باألحرى هي معرفة اإلنسان الضمنية بقواعد اللغة "وتعّرف القدرة أو الكفاية بأّا 

  3"اّليت تقود عملية التكّلم ا

السامع قادر على إنتاج / منية هي اّليت جتعل املتكّلم ، فهذه القواعد الض4"القدرة على إنتاج اجلمل وفهمها"أي 

  .وتأويل ماال حصر له من اجلمل النحوية اّليت مل يسبق له أّن أنتجها أو أمسعها

  5:الكفاية اللغوية القدرات التالية/ وتتضّمن هذه القدرة        

  .إنتاج عدد ال حّد له من اجلمل، وإدراكها من الناحية النظرية - 1

  .ييز اجلمل الصحيحة من غريهامت - 2

                                       
 .158، ص1986، 2ينظر، ميشال زكرياء، األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت، ط -1
  .255-254ص فلسفة اللغة عند نعوم تشومسكي،: نقال عن، هناء صربي -2
  .33ميشال زكرياء، األلسنية التوليدية التحويلية، ص -3
 .261، ص1980ط، د، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت-املبادئ واألعالم–) علم اللغة احلديث (  ميشال زكرياء، األلسنية -4
 .70ص، 1989، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دط، -فكره اللغوي وأراء النّقاد فيه–تشومسكي : ينظر، صربي إبراهيم السيد-5
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  .فهم اجلمل - 3

  .متييز اجلمل اّليت يكون بعضها صياغة جديدة للبعض اآلخر - 4

إذن القدرة اللغوية هي القواعد املستنبطة من املتكّلم واّليت تشمل معرفته اللغوية، وقد رّكز عليها تشومسكي        

ه وصف للقدرة احلقيقية للمتكّلم وللمستمع، ويعود هذا الرتكيز على أكثر من تركيزه على األداء، ألّن قواعد اللغة عند

أّا تسبق األداء وجوًدا، وهي اّليت توّلده أيًضا، فاألداء يفرتض سلًفا وجود القدرة، يف حني ال "القدرة أيًضا إىل 

  1"تفرتض القدرة سلًفا وجود األداء، وعليه فاألداء تابع للقدرة

التحقيق الفعلي ) اإلجناز ( ، أي يقتضي األداء2"االستعمال اآلين للغة ضمن سياق معّني " أّما األداء فهو       

  .للقواعد الضمنية اّليت ميتلكها الفرد عن لغته

غري أّن األداء ال يطابق دوًما القدرة الضمنية اّليت تتسم بالتجريد، وهذا ما يفّسر احنراف الكالم عن القواعد،        

  .نتيجة هلذه العوامل... وعه يف اخلطأتغّري اهلدف، وق

  .املقام والظروف اّليت ينجز فيها - 1

  .احلالة النفسية للفرد - 2

  3"التفاوت احلاصل يف املستوى الثقايف لألفراد، وعدم جتانس لغتهم، رغم اشرتاكهم يف القدرة اللغوية الواحدة - 3

ا االجناز فممارسة فردية تعكس اإلختالالت املوجودة بينهم، فالقدرة اللغوية نسق مثايل مشرتك بني األفراد، أمّ        

فهي مدار حبث علماء النفس ) األداء ( من صميم اهتمامات علماء اللغة، أّما الثانية  -يؤّكد تشومسكي- فاألوىل 

  .أين حياولون احلصول على حقائق حول البنية اللغوية

                                       
 .374، ص1999، 1حماضرات يف اللسانيات، منشورات وزارة الثقافة، األردن، ط: فوزي حسن الشايب -1
 .45، صعلم اللغة احلديث ميشال زكرياء، األلسنية -2
 .43اللسانيات التوليدية، ص: ينظر، مصطفى غلفان -3
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ني اإلنسان واحليوان، فهي القدرة اّليت جتعل أبناء اللغة الواحدة وهي نتيجة من نتائج التفريق ب :إبداعية اللغة -هــ

قادرين على إنتاج وفهم عدد غري حمدود من اجلمل اّليت مل يسمعوها من قبل، وقد استمّد تشومسكي فكرته عن 

يًدا، بل متّدنا إّن السمة اإلبداعية لالستعمال العادي للغة ليست اكتشافا جد:"اإلبداع من علم اللغة الديكاريت، يقول

    1"السمة اإلبداعية لالستعمال العادي للغة بدعامة مهّمة لنظرية العقل عند ديكارت

  :وحتكم هذه السمة ثالثة عناصر متمّيزة تطبع السلوك اللغوي للمتكّلم هي       

حمدود من  االستعمال الطبيعي للغة، وهو استعمال جتّددي، أي قدرة املتكّلم على توليد وفهم عدد غري - 1

   .املنطوقات  اجلديدة

حتّرر املتكّلم من املثريات يف استعماله للغة، أي أن هذا االستعمال ال خيضع لسيطرة احلوافز، وهنا تصري هذه  - 2

  .اللغة أداة من أدوات الفكر والتعبري عن الذات

  .وقات املالئمة للموقف، أي قدرته على إنتاج املنط2التماسك بني االستعمال اللغوي وظروف املتكّلم – 3

نتاج ثقايف خاضع ملبادئ ختتص ا بصورة كّلية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس هذه  -وفق هذا–فاللغة        

  .اللغة اخلصائص العامة لفكر املتكّلم

ّددة واإلبداع اللغوي هو حجر األساس اّلذي وضعه تشومسكي يف تفسريه لفطرية اللغة، فهو السمة الفارقة احمل       

  .للجنس البشري واملعّربة عن حرية هذا اإلنسان وتفّرده

  : التعّلم وفق النظرية البيولوجية/  4

  3:ناضل تشومسكي ومريدوه عن فكرة فطرية اللغة، وحشدوا عديد احلجج للربهنة على صحة منطلقام منها       

  . دارتباط السلوك اللغوي بالنواحي التشرحيية الفيزيولوجية للفر  - 1

                                       
  .243هناء صربي، ص -1
 .31علم اللغة احلديث، ص–األلسنية : ميشال زكرياء -2
 .114-113، ص1981األلسنية والطفل العريب، مطبعة مننم، بريوت، دط، : ينظر، كالس جورج -3
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  .مراحل اكتساب الطفل للغة، إذ أن كّل البشر ميّرون ذا اجلدول الزمين الدقيق، وبالكيفية ذاا - 2

  .صعوبة وقف تطّور اللغة عند الطفل، كما ال ميكن تعليم هذه اللغة لغري البشر - 3

وانطالقًا من السابق، بلور تشومسكي نظرية عقلية رصينة وصفت السلوك اللغوي، وآليات اكتساب املعرفة        

اكتساب املتعّلم لكفاية لغوية، واّليت متّكنه من إنتاج عدد هائل من "عند اإلنسان، فجعل من التعّلم عملية يتّم فيها 

، والقدرة على احلكم على صحة اجلمل اّليت يسمعها من وجهة اجلمل من عدد حمدود جًدا من الفونيمات الصوتية

، ويؤّكد تشومسكي أّن هذا املتعّلم كفء ألنّه يعرف لغته وحنوها، لكّنه ال يعرف أنّه يستطيع 1"نظر حنوية تركيبية

املتعّلم حّىت  ضمنًيا أن خيرب اآلخرين عن معرفته بشكل واضح، وهنا يأيت دور املعّلم يف حتديد ما جيب أن يعرفه هذا

البحث عن الوسائل اّليت يتّم ا جتاوز االختالفات بني املتعّلمني، ذلك ألن "يعرف لغته، لذا حّددت وظيفة املعّلم يف 

   2"بأن ّ األجيال الشابة متمّكنة من الكفايات اّليت ّمت تكوينهم من أجلها) شهادات ( اتمع ينتظر منه تقدمي ضمان

  ايات إّال بوجود الوضعيات املالئمة، وهذا ما أشار إليه تشومسكي يف حديثه عن السمة وال تتحّقق هذه الكف

  .اإلبداعية للغة اّليت ال تظهر إّال بوجود الظروف املناسبة

نفاذ له لإلنسان من ال وعملية اإلنتاج هذه ابتكار ال يظهر إّال بتوافر شروط حمّددة، فهي خمزن "فاللغة إبداع وإنتاج 

   3"رات خمزونة يستعمل منها ما يشاء وقت ما يشاء دون تكّلف ظاهر يف كّل زمان ومكانمجل وعبا

وهنا ينصهر مفهوم الكفاية واالجناز ألّن فعل إجناز هذا املتعّلم يعكس قدرته اللغوية، أّما عن الظروف اّليت يتحّقق 

من متغّريات مرتبطة باملتعّلم واملعلم واإلطار الزماين  فيها االجناز والقدرة فهي الوضعية الرتبوية اّليت توفرها بيئة التعّلم

واملكاين اّلذي جيري فيه فعل التعّلم، وما حييط به من خصائص اجتماعية واقتصادية وثقافية، وكّل هذا حييل إىل أّن 

                                       
 .57ص، 1984، 1، دار عامل املعرفة، السعودية، ط-منهج وتطبيق–يف حنو اللغة وتراكيبها : خليل أمحد عمايرة -1
 .23، ص2005، 1احلسني سحبان، املدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط: ، تر- إطار نظري–الكفايات والسوسيوبنائية : حونريفيليب  -2
 .44، ص1986، 1منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط :زوين علي -3
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ه ميلك عقًال، وما اللغة ألنّ النظرية البيولوجية يف التعّلم أعطت املركزية للمتعّلم وجعلته حمور العلمية التعّلمية والتعليمية 

  .ومن مثّ التعّلم إّال نتاج هلذا العقل

  :نقد النظرية/  5

  : ما تركيزه علىه لعملية االكتساب سياف الكثري يف تفسري ضرغم أن تشومسكي أ

  :مالحظة يف الطفلللالتحّرر من قيود املنهج العلمي سعًيا وراء اكتشاف البىن اللغوية غري القابلة  - 1

ه للغة الطفل بعّدها لغة شرعية حتكمها القواعد، وذات نسق مطّرد، إّال أّن هذه النظرية قد وّجهت هلا وصف - 2

  :عديد االنتقادات نوجزها يف اآليت

ال يستند ته لغة بيئالقول أن الطفل ميتلك جهازًا فطريًا لالكتساب، وأنّه ميتلك نظرية لغوية معّقدة يطبقها على  - 1

ه جمموعة من الفرضيات يف اختيار ل بالقول أن الطائر ميتلك نظرية يف بناء العش، وإنّ  وهو هنا شبيهة واقعية، إىل أدلّ 

   1.املواد اّليت يستخدمها

ينتقد )  H.Putnam( للغة، لكن هيالري بوتنامالطفل  فطرية اللغة وأّكد سهولة تعّلمبنادى تشومسكي  - 2

  ، واّلذي يتمّثل يف التكرار املستمر للكلمات واجلمل اّلذيتشومسكي اّلذي أمهل دور التعزيز الواعي للطفل

فتذهب بعيًدا حينما فصل بني األفكار الفطرية )  Goodman( ، أّما  غودمان2يساهم يف إجادة الطفل للغته 

  ،املغروسة يف البنية العميقة، وبني االستعداد وامليول والقدرات الفطرية، فما هو فطري هو امليول واالستعدادات

  .أّما التصّور واألفكار الفطرية اّليت نادى ا تشومسكي ما هي إّال افرتاض لتفسري القدرات

إّن امللكة اإلبداعية لدى الطفل املتكّلم بلغته األم، أي القدرة على إنشاء مجل مل يسمعها من قبل، ليست  - 3

ادر على القيام بعّدة حركات مل يقم ا خاصة باللغة، بل هي صفة من صفات اجلهاز البيولوجي للكائن البشري الق

  .قبًال 

                                       
 .21، ص1984بكداش كمال، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، دط، : اكتساب اللغة، تر :يشلر مارك ينظر،  -1
  .234ينظر، هناء صربي، فلسفة اللغة عند نعوم تشومسكي، ص -2
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النضج العقلي للدماغ واجلهاز الصويت شرط أساسي الكتساب القدرة على الكالم، وهذا ال يعين بالضرورة أّن  - 4

    1.اللغة فطرية، بل هناك استعداد الكتساا، وال يتحّقق ذلك إّال بالتفاعل مع البيئة املوجودة فيها هذا الطفل

استبعد تشومسكي دور األسرة يف تصحيح لغة الطفل، وحصر دورها يف ما أمساه بالدور التوّسعي، أي دمج مجل  - 5

الطفل بعد تعديلها يف مجلهم، فالطفل ال يكتشف الّنظم اخلاصة بلغة الكبار إّال بعد تصحيحها، فاكتساب الطفل 

  .للغته مرهون بقدر التغذية الراجعة لألسرة

النفس إّال يف اكتشاف عدد ضئيل جًدا من الكليات اّليت أشار إليها تشومسكي يف الرتاكيب  مل ينجح علماء - 6

  .اللغوية بني اللغات املختلفة، وبالتايل ال ميكن تعميم فرضياته على كّل اللغات

اإلنسانية على اهتّم تشومسكي بقضية اكتساب اللغة من خالل نظريته الفطرية، وقد أسقط اهتمامه باملعرفة  :امً اخت

املعرفة اللغوية، وهذا ما جعله ينتهج املنهج العقالين، فسعى إىل معاجلة علم اللغة بوصفه حبثًا علمًيا طبيعًيا يستخدم 

  .مناهج الفيزياء والبيولوجيا نفسها

  

  

  

                                       
 .22اكتساب اللغة، ص: ينظر، مارك ريشل -1
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
   .ونظرياا الفرعية أن يكون الطالب قادرًا على معرفة أهّم مبادئ النظرية املعرفية -1
  .أن حيّدد تعريًفا للتعّلم وفق االجتاه املعريف -2
  .أن يوّجه نقًدا هلا انطالقًا من معطيات حمّددة -3
  

   :تمهيد

تقوم النظريات املعرفية على استخدام صيغ معّقدة لتفسري عملية التعّلم، واّليت تعتمد أساًسا على دور العمليات        
املعرفية الداخلية كاالنتباه والفهم والذاكرة، وتستنجد بالبنية املعرفية وخصائصها من حيث التمايز والتنظيم والرتابط،  

  .ية اّليت ترتبط أساًسا ذه البنية املعرفيةكما تّم باالسرتاتيجيات املعرف
مصدرًا خلطط ونوايا وأهداف وأفكار "فأمهلت بذلك املظاهر اخلارجية للسلوك من خالل النظر إليه بعّده        

، واختيار ما هو مناسب، وبناء معىن من ط من أجل االنتباه إىل ما هو هاموذكريات، وانفعاالت تستخدم بنشا
   1"خالل اخلربات

وأطلق على علماء النفس اّلذين تبّنوا االجتاه املعريف لتفسري التعّلم اسم علماء النفس االيني متييزًا هلم عن        
  .علماء النفس الرتابطيني اّلذين يبّنوا االجتاه السلوكي القائم على الربط بني املثري واالستجابة

  ".النظرية البنائية"يسمى بالنظرية اجلشطالتية، وثاٍن أطلق عليه أّول : وضّمت النظرية املعرفية اجتاهني       
  ): نظرية االستبصار ( النظرية الجشطالتية /  1

، 2ظهرت النظرية اجلشطالتية يف أملانيا يف الوقت نفسه اّلذي ظهرت فيه السلوكية يف أمريكا يف الثالثينيات       
خاصة مفهوم العناصر وحتليل السلوك إىل أجزاء، وحصر التعّلم يف   فجاءت كرّد فعل للنظرية السلوكية ومفاهيمها،

الكّل ال يساوي جمموع أجزائه، كما أّن هذا "كيفية ارتباط املثري الشرطي باالستجابة، فالنظرية اجلشطالتية تزعم أّن 
  .3"ملالكّل ليس جمّرد أكثر من أجزائه، بل إّن الكّل له بنية وديناميات داخلية وهو ارتباط متكا

  ، كوفكا) Kohler( ، كوهلر ) Wertheimer( فريمر : نظري هذا االجتاهمومن مؤّسسي و        
 )Koffka .(  

                                       
 .243علم النفس الرتبوي وتطبيقاته، ص: حمّمد عبد اللـه البيلي -1
 .259، ص1993، 5التعّلم، دار املعرفة اجلامعية، ط: حممود إبراهيم وجيه -2
  .240، ص1983، أكتوبر 70علي حسني حجاج، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، ع:نظرية التعّلم اجلشطالتية، تر: مايكل فريتمر -3

 )المعرفية (  نظريات التعّلم :السابعة المحاضرة
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أو الشكل أو "أصل تسمية هذه املدرسة، وتعين الكلمة )  Gestalt( ويعّد مصطلح اجلشطالت           الصيغة ّ
، أو نظام تكون فيه األجزاء املكّونة له مرتابطة ترابطًا دينامًيا [...]النموذج أو اهليئة أو النمط أو البنية أو الكّل املنّظم 

، أي أنّه تنظيم عام تكون جزئياته مرتبطة ارتباطًا وثيًقا حبيث إذا تغّري أحد هذه األجزاء يتبعه يف الشكل 1"فيما بينها
  .    الكلّ  الكلي العام، فكّل عنصر من اجلشطالت له مكانته ووظيفته اّليت تتطّلبها طبيعة

  :وقد تأّسست النظرية اجلشطالتية على املفاهيم التالية       

، ومهّمة اجلشطالت تتمثل يف 2"وتتكّون من العناصر املرتبطة بقوانني حتكمها دينامّيا ووظيفًيا": مفهوم البنية-1
  .قوانينها اّليت حتكمهاوصف البىن الطبيعية بطريقة ال تشّوه أصوهلا أو كنهها، وكّل بنية إّال وهلا 

تنظيم أو إعادة تنظيم املدركات والعالقات بني هذه املدركات يف صيغ جديدة تؤّدي إىل فهم "وهو : االستبصار-2 
، والتعّلم باالستبصار ما هو إّال استكشاف للعالقة القائمة بني الوسائل والغايات باإلفادة 3"أصّح أو حّل للمشكلة
ية، وال يتحّقق ذلك إّال بالنظر إىل احلدث التعليمي بوصفه كًال، والسعي من أجل حتديد من الوسيلة لتحقيق الغا

  . العالقات اّليت تكّون بنية، وتضبطها ضبطًا دقيًقا
ويؤّكد علماء اجلشطالت على ضرورة إجياد احلل الكلي للمشكلة التعليمية أثناء تقدميها للمتعّلم بدًال من        

 4ألّن التعّلم من وجهة نظرهم حيدث نتيجة اإلدراك الكلي للموقف، ال نتيجة إدراك عناصر منفصلة التدرّج واملرحلية،
وال ميكن أن يستعني الفرد بآلية االستبصار إّال إذا امتلك خربة حول املوقف التعليمي، فمثًال ال يستطيع املتعّلم حّل 

  .هذه املسألة مسألة يف اجلرب إال إذا عرف معىن املصطلحات املستخدمة يف
وال يتحّقق التعّلم إّال عند حتّقق الفهم، اّلذي يعّد شرطًا حمّدًدا ملعىن اجلشطالت، ألّن حصول التعّلم  :الفهم-3

  ).الفهم ( مقرون حبصول االستبصار 
 ويكون من خالل تنظيم بنية التعّلم بطريقة خاصة تؤّدي إىل فهم تلك البنية وإدراكها، وقد اهتمّ  :تنظيمال-4

اجلشطالتيون بفكرة التنظيم ألا تؤّدي دورًا هاًما يف نظريتهم ألّن عملية التعّلم ما هي إّال تنظيم موعة اخلربات اّليت 
    5"ويكون هذا التنظيم لألجزاء من وحدة إىل وحدة متأثـّرًا باخلربة املاضية"ّمت إدراكها سابًقا 

                                       
 .204، ص1983فة، الكويت، عامل املعر  ،-دراسة مقارنة–نظريات التعّلم : مصطفى ناصف، عطية حممود هنا -1
  .85اسرتاتيجيات وطرائق التدريس العامة، ص: جمموعة من املؤلفني -2
 .233معىن التعّلم وكهنه، ص: فايز مراد دندش -3
 .127مبادئ علم النفس العام، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، دط، دت، ص: ينظر، حممد عبد الطاهر الطّيب -4
 .43اللغة النفسي، صعلم : جالل مشس الدين -5
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غيري إدراك املتعّلم األّويل للموقف التعليمي وإعادة تنظيمه مبا حيّقق يقوم التعّلم غالًبا على ت :تنظيمالإعادة  -5
الفهم، فإعادة التنظيم يف صورته النمطية يعين استبعاد التفاصيل اّليت ال جدوى منها حىت تتشّكل املالمح الرئيسية 

 .للموقف التعليمي
، ويقتضي 1"صلية، وخمتلفة يف أشكال التمظهرتعميم التعّلم على مواقف مشاة يف البنية األ"ويعين : االنتقال -6

  حصوله يف موقف ما إىل مواقف أخرى تشبهه  حقيقًيا للفهم، أي انتقال االستبصار اّلذي متّ  ارًاباالنتقال اخت
  .)التعميم ( 
أن اكتساب الفهم أو الكفاءة  "املكافأة، وهذا يعين يعّد حتقيق االستبصار من أهم أشكال : الدافعية األصلية -7

 2"املكافأة دافع أصيل كاٍف لتحقيق متّيزه ميّثل أهم أشكال هذه املكافأة، ومن هنا فإّن استخدم
  .ا يستبعدون املثريات اخلارجيةنفتعزيز املتعّلم البّد أن يكون داخلًيا، وهم ه

  :خصائص التعّلم في النظرية الجشطالتية-ب

تنظيم املشكلة تنظيًما يسمح بادراك العالقات بني عناصرها املختلفة، ومن "االستبصار أي ف التعّلم على يتوقّ - 1
  .3"خالل اإلدراك الكلي للموقف

يتعّلق التعّلم باالستبصار على عدد من العوامل اإلدراكية اّليت تعّد أساسية يف ترتيب اال اإلدراكي القائمة طبًعا - 2
  .على الفهم واملعىن

  .تعّلم للمثريات املوجودة يف املوقف يكون بصورة كّلية ومرّكبة، ال بصورة جزئيةإدراك امل- 3
  نه من حسن إدراك ومتييز العالقاتم على املستوى العقلي للمتعّلم وما عنده من استعداد عقلي ميكّ علّ يتوقف الت - 4

 4.املوجودة فيه
خلطأ، لكّنها تتمّيز بتدّخل عنصر املالحظة والفهم يسبق التعّلم االستبصاري فرتة استكشافية تناظر احملاولة وا - 5

 .وإدراك العالقات بني عناصر املوقف التعليمي
االنتقال شرط التعّلم احلقيقي، أي يتوقف جناح التعّلم على وجود تشابه بني عناصر املوقف اجلديد وبني خربات  - 6

  .املتعّلم وجتاربه السابقة

                                       
 .85ص،2012منشورات جامعة دمشق، دط، اسرتاتيجيات وطرائق التدريس العامة، : جمموعة من املؤلفني -1
 .206، ص- دراسة مقارنة–نظريات التعّلم : مصطفى ناصف -2
 .203التعّلم ونظرياته، ص: أيوب دخل اللـه -3
 .233معىن التعّلم وكهنه، ص: فايز مراد دندش -4
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  : ستبصارالتطبيقات العملية للتعّلم باال -جــ

يرتبط التعّلم باالستبصار بإدراك املتعّلم لذاته وملوقف التعّلم، فالتعّلم النموذجيني يكون باإلدراك مث باالنتقال يف        
  :اكتساب التعّلمات من الغموض إىل الوضوح، لذلك أمكن توظيف باالستبصار يف اآليت

من اجلزئية، السيما يف تعّلم القراءة والكتابة،  خالل إتباع الطريقة الكلية بدًال  االستفادة من فكرة االستبصار من - 1
    1.وذلك بالبدء بتعّليم اجلمل مث الكلمات مث احلروف

  كما أمكن اإلفادة من فكرة التعّلم باالستبصار يف جمال اإلنتاج الفّين، فإدراك مجال أي صورة فنية يكون من   - 2
  2.ليها كوحدة ال كأجزاءخالل النظرة العامة إ

عند التخطيط حلّل املشكالت من خالل حتديد اال الكّلي للمشكلة، حيث ينظر إليها كوحدة، وذلك  - 3
 3.سيؤدي إىل إدراك العالقات اّليت تقودنا إىل احلل

حتصيله عن  التعّلمات اّليت اكتسبت عن طريق االستبصار تبقى مرّسخة وعالقة يف ذهن املتعّلم، عكس ما متّ  - 4
  .طريق احلفظ دون إدراك معانية

  .إظهار كيفية ارتباط أجزائهاو تنظيم مادة التعّلم يف منط قابل لإلدراك مع االستخدام الفّعال للخربة السابقة،  - 5

  :نقد النظرية -د

السلوكية ( ريكية كانت معاجلة اجلشطالتني للتعّلم نتيجة ارام االجتاهات السائدة يف الواليات املتحدة األم  - 1
، فاخرجوا التعّلم من النظرة القاصرة اّليت جعلته سلوًكا يصدره اإلنسان اّلذي ال دور له إّال تسجيل جمموعة )والشرطية 

  .م والسلوكمن االستجابات واالشرتاطات املختلفة واختاذها وحدات للتعلّ 
بعد حماوالت عديدة عن طريق  تحّقق وجوده إّال  ياعتمد تفسريهم لعملية التعّلم على االستبصار وحدوثه، وال - 2

  .احملاولة واخلطأ، عليهم صعوبة حتديد االستبصار
3 -   ّا كما حاولت اجلشطالت حّل املشكالت العلمية مبجّرد حتويلها إىل مسّلمات علمية فلم تعاجلها على أساس أ

  تعاٍم عن حّل املشكلة"الّنقاد إىل وصفه بأنّه مشكالت تدرس وحتّل، واّمنا على أساس أّا ظاهرة، وهذا ما قاد بعض 
    4"وذلك بإنكارها أصًال ووصفها بأّا ظاهرة 

                                       
 .235السابق، صينظر،  -1
 .205أيوب دخل اللـه، ص -2
 .412علم النفس الرتبوي، ص: رجاء حممود -3
 .47، ص1علم اللغة النفسي، ج: جالل مشس الدين -4
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أغلب مفاهيم اجلشطالت غامضة وحتتاج إىل تفسريًا أكثر، كما يعاب على هذه املدرسة اشتغاهلا أكثر بالتنظري  - 4
  .والبحث التجرييب وتقدمي املادة اّليت تؤيد إطارها النظري

  .1ئج اجلشطالت ليست نتائج مكّممة ميكن أن ختضع للتحليل أو الفحص اإلحصائينتا - 5
وتم "، أّما إذا اشتغلت على التحليل فإّا ال تعرتف به ج فقطهاعتمدت اعتماًدا كليا على االستبطان كمن - 6

  2"ة للسلوك الظاهر شريطة أن تكون هذه الدراسة كليةيأكثر بالدراسة املوضوع
ورغم ذلك، فقد سامهت هذه النظرية يف تطوير السياسات التعليمية والرتبوية ويف تقّدم الديداكتيك من خالل        

النظر إىل التعّلم نظرة مشولية، انطالقًا من انتقاله من الكّل إىل اجلزء دون اإلخالل بالبنية الداخلية له، لذا فقد سامهت 
  . صياغة السيكولوجيا املعرفية سيما سيكولوجيا حّل املشكالتالنظرية اجلشطالتية إىل حّد كبري يف

  :النظرية البنائية/  2

يف " جيمباتستافيكي"الفكرة األوىل لظهور البنائية تعود إىل الفيلسوف اإليطايل  يذكر الكثري من الباحثني أنّ        
سس املعرفية اّليت أسهمت يف بناء أراء مطلع القرن الثامن عشر، كما ساهم بعض فالسفة القرن العشرون يف وضع األ

  3".وّرويت ّكون"املعرفيني ونظريام من أمثال 
 املعرفة  والتعليم من خالل حبوثه حول منو يف انتقال البنائية إىل جمال الرتبية" جون بياجيه"ويرجع الفضل إىل        

  .وتطّورها عند اإلنسان
 ":المعرفي عند بياجيه نظرية النمو"م النظرية البنائية مفهو -أ

عملية استقبال تتضمن إعادة بناء املتعلمني ملعاِن جديدة داخل سياق معرفتهم "تقوم النظرية البنائية على        
 4"احلالية مع خربام السابقة وبيئة التعّلم

اخلربات اجلديدة، لذلك عملية حبث عن املعاين، من خالل تكييف املخططات العقلية ملواءمة "ف أيًضا بأّا كما تعرّ 
 5"فهي عملية مستمرّة يف بناء املعاين

                                       
 .47،ص1تاريخ علم النفس، ج: حممد ربيع شحاتة -1
 .119، ص1974دط، ، دار الكتاب العريب، ليبيا، -موضوعه ومناهجه–علم النفس : وجيه حممود إبراهيم -2
 .22، ص2003، 1ة، عامل الكتب، القاهرة، طيالتعّلم والتدريس من منظور النظرية البنائ: ينظر، زيتون حسن وزيتون كمال -3
ة نابلس، رسالة أثر استخدام منوذج التعّلم البنائي يف تنمية حتصيل طلبة الصف التاسع األساسي يف منهاج التكنولوجيا مبحافظ: رهام خليل إبراهيم عامر -4

 .8، ص2014ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 
 .152، ص2007املنهج واالقتصاد املعريف، دار امليسرة، عمان، :  اهلامشي عبد الرمحان والعزاوي فائزة -5



 

80 
 

وتعّد النظرية البنائية من النظريات املعرفية اّليت أرسى دعائمها بياجيه من خالل عديد كتبه اّليت نشرها وعاجل فيها 
  "املعريف نظرية النمو"ـ يت نظريته أيًضا بقضية التعّلم وآليات انتقال الفرد من مرحلة منو معرفية إىل أخرى، لذلك مس

 1:واّليت فّصل فيها مراحل النمو العقلي عند الطفل، واّليت قّسمها إىل أربعة مراحل هي
وتبدأ من الوالدة إىل العامني، ويستخدم فيها الطفل األشياء احملسوسة ويتعامل معها  :المرحلة الحسية الحركية-1

  .حركًيا
  ومتتّد إىل السنة الرابعة من عمر الطفل، وترتبط بنمّو اللغة يف جانبها الرمزي، وكذا  :ما قبل اإلجرائيةالمرحلة -2

  .وصوله إىل مرحلة التفكري احلدسي غري املنطقي املتمركز حول بعد واحد أو عالقة واحدة فقط

  :سنة، وتتمّيز بـ12ومتتد زمنًيا من سن السابعة إىل  :اإلجرائية المحسوسةالمرحلة -3
  .طفل على القيام بالعمليات االستنباطيةقدرة ال- 
  .، بل يدرك األشياء من أبعاد خمتلفة)البعد الواحد ( التقليل من التفكري املتمركز حول الذات  - 
 .قدرته على تصنيف األشياء انطالقًا من عالقات املشاة والتماثل - 
  .ربطها مبواقف حمسوسةيو  وفيها يدرك الطفل املفاهيم اّردة :اإلجرائية الصوريةالمرحلة -4

 :افتراضات النظرية البنائية/ ب 

  :، ويتضّمن هذا التعريف الزوايا التالية2التوّجه وغرضيةالتعّلم عملية بنائية نشطة ومستمرّة  - 1
  .أي أّن املتعّلم يبين خرباته من خالل رؤيته يف األطر والرتاكيب املعروفة السابقة: التعّلم عملية بنائية - 
، فإّن املتعّلم يبذل جهًدا عقلًيا  "التعّلم نشاط بنائي"وانطالقًا من الفكرة األساسية للبنائية : ّلم عملية نشطةالتع - 

كبريًا للوصول إىل املعرفة بنفسه، بعد أن يواجه مشكلة ما، إذ يقوم باقرتاح فروض معّينة حيّلها يف ضوء خرباته، 
 . فيحاول أن خيترب هذه الفروض ليصل إىل احلل

املشكلة اّليت يواجهها،  ض معينة تسهم يف حلّ التحقيق أغر  املتعّلم هخاللالتعّلم غرضي موّجه، فهو غرضي يسعى  - 
 3"هي اّليت توّجه املتعّلم، وتكون مبثابة قّوة الدفع الذايت له، وجتعله مثابرًا يف حتقيق أهدافه"وهذه األغراض 

  .تنظيم العامل التجرييب وخدمتهوظيفة املعرفة التعليمية هي التكّيف مع  - 2

                                       
، ورمحة 633-630، ص1992ح، الكويت، دط، سيكولوجية التعليم وأمناط التعّلم وتطبيقاا النفسية والرتبوية، مكتبة الفال: أمحد الكناينينظر،  -1

 .146، ص2014، جوان 12منو املفاهيم الرياضية لدى الطفل حسب نظرية بياجيه، جمّلة دراسات نفسية وتربوية، ع: صادقي
-2015، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، "أثر منوذج بياجيه البنائي املعّزز باحلاسوب يف حتصيل التالميذ يف مادة الرياضيات: "ساري إمساعيلرندة  -2

 .29، ص2016
 .309، ص2005، 1تعليم العلوم للجميع ، دار امليسرة، عمان، األردن، ط: خطابّيةعبد اللـه  -3
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املعرفة ليست موجودة بشكل مستقّل عن املتعّلم، فهي من ابتكاره، وتكمن يف عقلنة، وتصحح انطالقًا من  - 3
  1.نظرته للعامل

  .ال يبين املتعّلم معرفة مبعزل عن اآلخرين، بل يبنيها عن طريق التفاوض االجتماعي - 4
نية املعرفة ال تنتقل من فرد إىل آخر بنفس معناها، بل ختتلف من فرد آلخر تبًعا املفاهيم واألفكار وغريها من ب - 5

  2).الفروق الفردية ( للرتاكيب املعرفية اخلاصة بكّل منهم 
تؤّكد النظرية البنائية على التعّلم القائم على املعىن والفهم، أي استخدام اخلربات اجلديدة يف إعادة بناء املنظومة  - 6

 إبداعية مستمرّة، وما القسم إّال  و بناء منظومات جديدة عن مواقف علمية، فالتعّلم لدى البنائيني عمليةالقدمية، أ
  . معمل ميارس فيه املتعّلم دور املخرتع واملكتشف

ثريات الوسط على خصائص فالتعّلم عند بياجيه حالة خاصة من حاالت النمو، إذا يتوّقف إدراك الطفل مل       
فحّىت يتمّكن من التعّلم البّد أن يكون قادرًا على إدراك املثريات واالستجابة الصحيحة هلا، ومعىن ذلك  ه،مرحلة منو 

منو املفهوم ال يأيت من التجربة، والتعّلم وحده، بل من خالل نوع من "أّن النمو املعريف ميكن أن حيّد من تعّلمه، ألّن 
، ويشري إىل الطريقة اّليت يستطيع ا العقل أن يعطي "د التأّمليالتجري"التنظيم الداخلي يطلق عليه بياجيه اسم 

  ، وهنا يضع النمو3"معلومات تتكامل مع التأّمل العقلي الداخلي، وليس جمّرد تأّمل لألحداث اخلارجية وحدها
تبارهم املدركات العقلي احلدود ملا ميكن أن يتعّلمه الطفل يف مرحلة معّينة، أي أن بياجيه خيتلف عن السلوكيني يف اع

 .   الكّلية جتريًدا موعة كبرية من اخلربات احملسوسة البسيطة، اّليت جتتمع لتؤّسس فهًما للمعرفة الكّلية
ال يكفي الكتساب املفاهيم اجلديدة القيام بعمليات تعميم "كما رفض بياجيه فكرة التعميم، فهو يقول إنّه         

، فكّل خربة يكتسبها املتعّلم هي نتاج 4"ضّمن كّل مفهوم جديد عملية استدالل مااالستجابات واملثريات، وإّمنا يت
  .لتفاعل االستجابة ملثريات الوسط مع العمليات الداخلية العقلية اّليت يقوم ا

من خالل تعّد النظرية البنائية من النظريات اّليت أحدثت ثورة يف األدبيات الرتبوية احلديثة،  :مفاهيمها المركزيّة-جــ
مسامهات بياجيه اّليت ارتكزت على علم نفس الطفل النمائي، واّليت أنبتت جمموعة من املفاهيم املركزية املؤطرة للنظرية 

  :البنائية عموًما، وهي

                                       
  .27، ص2014، 1بنائية وتطبيقاا الرتبوية، دار صفاء، عمان، األردن، طالنظرية ال: ينظر، عصام حسن الدليمي -1
  .25، صنفسه، ينظر -2
 .281اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعّلم، ص: جمدي عزيز إبراهيم -3
 .283نفسه، ص -4
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، وهو مصطلح بيولوجي يستخدم 1"حالة توازن بني أفعال الكائن احلي والبيئة أو العكس"يعرف بأنّه  :التكّيف-1
اآللية اّليت من خالهلا يستطيع الفرد " ليتناسب مع حميطه، وقد استخدمه بياجيه لوصف رد على التغّري لوصف قدرة الف

  ،2"يت يعيش فيها، وهذه الوظيفة عامة عند البشر، ولكن لكّل طريقة خاصة يف التكّيف مع البيئةالتالؤم مع البيئة الّ 
لالستجابة للمواقف اجلديدة قصد إشباع دافعيته، وبلوغ أهدافه، ويتضّمن التكّيف قيام الفرد مبجموعة من التغيريات 

  .من خالل إحداث املوازنة بني احمليط واجلهاز العضوي والعقلي للقضاء على حالة االضطراب
فيها دمج املعارف واملهارات ضمن  ، أي هو العملية اّليت يتمّ 3"هو إدماج املوضوع يف بنيات الذات" :باالستيعا-2

  . تصبح عادة مألوفةالنسيج املعريف حّىت 

فيها الفرد األحداث اخلارجية واخلربة، ويوّحدها مع أنظمته القائمة بالفعل،  دخليست هو العملية اّليت :التمّثل-3
حلايل للعامل، أو هو عملية عملية تلقي اخلربات اجلديدة واملدركات احلسية بطريقة تكون متوافقة مع الفهم ا"فهي 

، فهو عملية نشطة قائمة على التحليل واإلدراك 4"إدماج املوضوعات أو اخلربات اجلديدة يف املخّططات العقلية
املنطقي على أساس أّا حماولة لدمج اخلربة يف أنساق معرفية موجودة فهو عملية أساسية وضرورية للتكّيف مع العامل 

وم من خالل هذه العملية بتحويل اخلربات واألفكار اجلديدة إىل خربات مألوفة تناسب التنظيم احمليط بالفرد، حيث يق
 .  املعريف اّلذي ميتلكه يف هذا التنظيم

، 5"ملعطيات املوقف أو املوضوع باجتاه حتقيق التوازن ااستيعااستجابات الذات بعد تغيري يف "وهو : مةالمالء-4
 6"تبّدالت احلاصلة داخل الكائن احلي جتاه املثري والضغوط املتأتية من اخلارجهي جمموع التغريات وال" أي 

وهي هنا  فهمهاتتكامل معها و حىت توتضّم تعديل البىن العقلية لتمّكن املعلومات اّليت ال تّتسق مع البىن القائمة 
مع بناه العقلية، فإّن يف املالئمة يغّري  عكس التمّثل، فإذا كان الفرد يف التمّثل يغّري من اخلربات اجلديدة حّىت تتناسب

 . من بنيته العقلية حّىت تتناسب مع الواقع اخلارجي بصورة أفضل من نفسه حّىت يتناسب مع اخلربات، فهو يغّري 

                                       
 .12، ص1776، 3النمو النفسي من الطفل إىل الراشد، جملة عامل الفكر، ع: حمّمد غنيم -1
 .181، ص1985، 3، الكويت، ع"جملة العلوم االجتماعية"تطّور التفكري عند األطفال من وجهة نظر املدرسة البياجية : الطواب حمّمد -2
  .77النظرية البنائية وتطبيقاا الرتبوية، ص: عصام حسن الدليمي -3
  .25، ص1997القاهرة، تنمية املفاهيم العلمية والرياضية لألطفال، دار قباء، : عبد الفتاحخليل عزة  -4
  .213التعليم ونظرياته، ص: أيوب دخل اللـه -5
  249، ص1991علم النفس الرتبوي، منشورات جامعة دمشق، دط، : علي منصور -6
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الضبط الذايت هو نشاط الذات باجتاه جتاوز االضطرابات اّلذي يعانيه الفرد نتيجة : والضبط الذاتي ةوازنالم-5
قها هذا الضبط أي اتساق بنيته العقلية مع العامل اخلارجي، بالعامل اخلارجي، أّما املوازنة هو الغاية اّليت حيقّ احتكاكه 

  .للوصول إىل حتقيق التنظيم والقضاء على حالة االضطراب من خالل تعويض اخللل احلاصل على مستواه
فة، وكّل أشكال التكّيف تنمو يف تالزم جديل، فكّل درجات التطّور والتجديد يف املعر : سيرورات اإلجرائيةال-6

   1.س كّلها على قاعدة العمليات اإلجرائية أي األنشطة العملية امللموسةوتتأسّ 
طريقة يتمّثل ا الفرد العامل بصورة عقلية، فهي منط من األفعال يبىن ويكّون بفضل التكرار يف ": خطاطات الفعل-7

، فهي تركيب عقلي افرتاضي يسمح 2"لفعل استشارة بيئية لكي تعمل أو تنشطمواقف متشاة، وتستلزم خمططات ا
دة، يتعّلمها الفرد من بتصنيف املعلومات اجلديدة وتنظيمها، إذ هي جمموعة من الوحدات املتصلة بعالقات حمدّ 

 القابلة للتكرار خرباته، وتعّد األساس للخربات اجلديدة اّليت يتعرض هلا الفرد، وهي وحدة من الرتاكيب أو البىن
  .والتغيري والتطوير والتعميم

  ، وتكون هذه املخططات يف"إعادة االندماج الوظيفي للمخططات"ويسمي بياجيه هذه القابلية خباصية        
  منعزلة وتدرجيًيا تصبح منّظمة ومنضوية حتت أبنية كّلية من خالل عملييت التمّثل واملواءمة، وتصبح أكثر "البداية 

  3"ا وتناسًقاتعقيدً 

بسبب التوظيف العملي لنتائج أحباث بياجيه اخلاصة بالتطّور املعريف سامهت يف تطوير  :مضامينها التربوية -د
  :السيكولوجيا الرتبوية، ويف حتسني اسرتاتيجيات التدريس، ومن أهم تطبيقاا الرتبوية

تعّرف على طبيعة تفكري الطفل يف مراحل منوه ساعد الوقوف على خصائص النمو املعريف ومراحله املعّلم من ال- 1
 4.املختلفة، حبيث يوّجه انتباهه إىل االستجابات املرتبطة مبرحلة منّوه، وحيّدد أهدافه يف ضوء السلوك املتوّقع أداؤه

يساهم أيًضا يف تصميم املناهج ووضع برامج دراسية تتفق مع طبيعة العمليات العقلية لألطفال يف املراحل  - 2
  .تعليمية املختلفةال
توّفر خصائص النمّو املعريف لبياجيه الفرصة للطفل حّىت يتعّلم ذاتًيا، لذلك جعلت من التعّلم نشطًا وشيّـًقا من - 3

  من خالل وضع املتعّلم يف موقف تعليمي، ليخترب بنفسه، ويرى ما حيصل،"خالل املمارسة الفعلية للتعّلمات، وذلك 

                                       
 .78النظرية البنائية وتطبيقاا الرتبوية، ص: ينظر، عصام حسن الدليمي -1
 .40، ص1991الطفل واملراهق، مكتبة األجنلومصرية، القاهرة، دط،  اجتاهات نظرية يف سيكولوجية منو: حمّمد عادل عبد اللـه -2
 .49- 48،ال ص1990النمو العقلي للطفل، الدار الشرقية، القاهرة، مصر، دط، : حمّمد عادل عبد اللـه -3
 .216التعّلم ونظرياته، ص: ينظر، أيوب دخل اللـه -4
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 1"ئلة، ويفتش عن إجاباته اخلاصة مقارنًا إيّاها بإجابات غريه من األطفالويستخدم الرموز، ويضع األس 
الذكاء يتطّور  إذن كان بياجيه من أشد الداعني إىل ربط بناء املعرفة وتعّلمها بالنمو املعريف لإلنسان وأّكد أنّ        

دة يف البىن املعرفية القائمة، وبني تالؤم لدى مجيع األطفال من خالل توازن يتحّول باستمرار بني متّثل املعلومات اجلدي
  .هذه البىن مع املعلومات اجلديدة

  : العملية التعليمية ضمن الفهم البنائي -هـ

معرفة املتعّلم السابقة هي حمور االرتكاز يف عملية التعّلم، ذلك أّن املتعّلم يبين معرفته يف ضوء خرباته السابقة، - 1
ّكل داخل بنيته املعرفية من خالل تفاعل حواسه مع العامل اخلارجي، وال يبين املتعّلم ويكون ذلك ذاتًيا، فاملعىن يتش

  .ذلك من خالل التفاوض االجتماعي معهم تعّلماته مبعزل عن اآلخرين، بل يتمّ 
املواقف تنظيم "تتضمن عملية التعّلم إعادة بناء الفرد ملعرفته السابقة، فهو ليس نقًال للمعرفة فقط وإّمنا يتطّلب  - 2

 .  2"داخل الفصل، وتصميم املهام بطريقة من شأا أن تنمي التعّلم
م يكمن يف الرتكيز على يئة بيئة التعّلم، واملساعدة يف الوصول ملصادر التعّلم من خالل االعتماد على دور املعلّ  - 3

  .العمليمواجهة املتعّلم ملوقف تعليمي وتشجيعهم على احلوار واملناقشة واالستقصاء 
املنحى البنائي يف  املتكّونة لدى املتعّلم تقاوم التغيري بشكل كبري، لذلك اهتمّ  ةيالبىن املعرفترى النظرية البنائية أّن  - 4

  .التدريس باملفاهيم اخلاطئة وضرورة تعديلها وتصحيحها قبل وأثناء عمليات التعّلم
 إّال  عاب،يواالستعقلية اّليت تؤدي باملتعّلم إىل بناء املعرفة والفهم تأكيد النظرية البنائية على أمهية العمليات ال مرغ - 5

  .أّا مل مل السلوك واألداء، ويّتضح هذا من تأكيد البنائيني على أمهية التقومي البديل املتمّثل يف تقومي األداء
تعّلم باستمرار حبيث حيتفظ مبدى واسع للم ةتنظر إىل التعّلم على أنّه عملية تأقلم يعاد فيها بناء البنية املفاهيمي - 6

من اخلربات، فاملتعّلم خمّطط لتعليمه اخلاص خالل قيامه بعملية التوازن بني البىن املعرفية واخلربات اجلديدة، وهذا 
  .  التأقلم يتّم فيه تعديل املعرفة الداخلية كاستجابات لالضطرابات الناجتة عن التفاعل االجتماعي

  .داف التعليمية يف صورة مقاصد أو غايات أو نتاجات عامة حتّدد من خالل حاجيات املتعّلمبناء األه يتمّ  - 7
يكون حمتوى التعّلم وفًقا للبنائية يف صورة مهام أو مشكالت حقيقية ذات صلة حبياة املتعّلم ودافعيته لذلك البّد - 8

  :أن ميتاز بـــ
  

                                       
 .395، ص- دراسة مقارنة–نظريات التعّلم : مصطفى ناصف -1
  .62عصام الدليمي، ص -2
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  .أن يكون بعيًدا عن التعقيد -       
  .يتضّمن موقًفا أو مهّمة تعليمية هلا أكثر من طريقة ملعاجلتها وحّلها -       
  1.أن يكون أساًسا لتوليد األفكار واألسئلة البحثية قصد استقصائها -       
ة تؤّكد النظرية املعرفية يف تفسريها للتعّلم على أمهية الروابط املوجودة بني سلوكات األفراد، وخربام السابقإذن، 

  . وقدرام العقلية
  
  
  
  

                                       
 .2007النظرية البنائية واسرتاتيجيات تدريس العلوم، دار الشروق، عّمان، األردن، : عايش حممد زيتون -1
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  .قادرًا على حتديد املنهج الدراسي وأسس بنائه، وعناصره الطالب أن يكون -1
  .أن يكون قادرًا على استخالص خصائص املنهج التقليدي يف التعليم -2
  أن حيّدد خصائص التعّلم وفق املنهج البنوي -3
  .وأن يوّجه نقًدا لكّل منهج على حدى -4
  

  :تمهيد

س اختياراا الثقافية واالجتماعية، ويسعى إىل إجياد الصيغ يعكس النظام الرتبوي طموحات األّمة، ويكرّ         
بأدوارهم على الوجه املالئمة لتنشئة األجيال تنشئة اجتماعية جتعل منهم مواطنني فاعلني قادرين على االضطالع 

  .األكمل
واملهارات واالجتاهات  تكامل كّل املعارف"فالتعليم ليس جمّرد نقل للمعرفة وحتصيلها، بل تطّور مفهومه ليعين        

  1"واألفكار مع بعضها البعض لتصل إىل املتعّلم، وتتفاعل مع شخصيته حّىت تصبح جزء منه
وتعّد املناهج التعليمية أداة توجيه وتعليم، دف إىل حتقيق النمو املتكامل والشامل لشخصية املتعّلم، لذلك        

  ، منطلقة من القيم واالختيارات...نبه املعرفية واالجتماعية واالنفعاليةتقوم على حتديد مقصدية العمل الرتبوي يف جوا
  .األساسية اّليت يصرّح ا النظام التعليمي

  ":    Le curriculum"في تحديد مفهوم المنهج /  1

جمموعة املعارف واخلربات املوّجهة اّليت يتبّناها قادة اتمع للنشء، ككفايات جيب حتقيقها "الزند بأنّه  يعرّفه       
  ، فاملنهج وفق هذا2"لصاحل منّوهم واجتاهام االجتماعية، من خالل تعليم هادف منّظم بتخطيط املؤسسة التعليمية

  عّلمية اّليت ترتجم الفلسفات والسياسات التعليمية إىل عملية فعلية، فهواملفهوم الوسيلة الفعاّلة يف العملية التعليمية الت
  خطّة متكاملة يتّم عن طريقها تزويد الطالب، مبجموعة"نظام متكامل من عناصر منسجمة تشّكل أبعاده، لتكّون 

    3"من الفرص التعليمية اّليت تعمل على حتقيق أهداف معينة حتت إشراف هيئة تعليمية مسؤولة
وهنا، خيتلف مفهوم املنهج عن مفهوم املقّرر أو الربنامج، يف أّن املنهج قد اختّص أساًسا بالنشاطات املرافقة        

  للعمليات التعليمية، من حمتوى واألهداف املتوّخاة منها، إضافة إىل عملية التقومي، فيأخذ مفهوم املنهج نظرة مشولية

                                       
  .15، ص2005، 1، دار الشروق، األردن، ط-مناهجها وطرائق تدريسها–اللغة العربية : طه الدليمي وسعاد الوائلي -1
  . 16، ص2010، 1، عامل الكتب احلديث، األردن، ط-تصميمها، تنفيذها، تقوميها، تطويرها–املناهج التعليمية : وليد خضر الزند، هاين عبيدات -2
  .15، ص2003، 1اجتاهات جديدة يف املناهج وطرق التدريس، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، ط: فايز مراد دندش -3

 )المنهج البنوي المنهج التقليدي، (  مناهج تعليم اللغات: المحاضرة الثامنة
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  .ّرر اّلذي خيتّص فقط باملعرفة املتداولة بني طريف العملية التعليمية فقطّم كّل مكّونات الرتبية، بعكس املقتض 
  1:وانطالقًا من التعريف السابق، ال ميكن وصف املنهج التدريسي إّال عرب املفاهيم التالية       

  .املخّطط هلا، اّليت ينبغي توصيلها إىل املتعّلم هي اخلربات: المدخالت -1

  ). خمرجات ( جمموعة اإلجراءات والفعاليات واألنشطة اّليت حتّول املدخالت إىل نتائج : العمليات -2

  .النتائج احملّققة معرفية كانت أم مهارية أم انفعالية :المخرجات -3

ردود الفعل اّليت يبديها ( الناجتة عن عملية التعّلم ...ومتّثل جمموع العناصر والنظريات واخلربات :التغذية الراجعة -4
  ).املتعّلم  بعد تلّقي التعّلمات 

  : أسس بناء المناهج التدريسية/  2

  : االتجاه الفلسفي -أ

فالفلسفة تقّرر غاية "يشرتكان يف الغاية عالقة وثيقة، فهما وجهان لعملة واحدة، فهما  إّن العالقة بني الفلسفة والرتبية
  .وليدة املذاهب الفلسفية -يف الواقع- ، والنظريات الرتبوية 2"احلياة، والرتبية تقرتح الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية

  رازها مبا حيّققفاملنطلقات الفلسفية األكثر أثًرا يف النظام الرتبوي، وأثرها ضرورة لتحديد أبعاد التغّريات االجتماعية وإب
األهداف الرتبوية املطلوبة، وقد تعّددت هذه الفلسفات وتداخلت فانعكس ذلك على املناهج التعليمية وبنائها  

 ...     كالفلسفة، الواقعية، الربمجاتية، الوجودية، الطبيعية
  : االتجاه المعرفي -ب

اختيار املعارف األكادميية املتخّصصة اّليت ميكن أن  احلقل األكادميي وطبيعة املعرفة، فعلى هذا األساس يتمّ "هويقصد ب
    3"حيتويها املنهج لتحقيق نوع املتعّلم املرغوب، ويكون ذلك حسب احلقل املعريف اّلذي وضع من أجله املنهج

  يعته، إذن تّتضح األسس املعرفية يف بناء املنهج الدراسي من خالل األسس املتعّلقة باختيار احملتوى من حيث طب      
  .ومصادره ومستجداته، وعالقاته مبجاالت املعرفة األخرى، وتطبيقات التعّلم والتعليم فيها

  :وقد حّدد الرتبويون جمموعة من االعتبارات عند بناء املناهج الدراسية، مبراعاة األسس املعرفية وهي       
  .الرتكيز على أساسيات البنية املعرفية يف حمتوى املنهج - 1

                                       
 . 16، صاملناهج التعليمية: وليد خضر الزند، هاين عبيدات ،ينظر -1
، 2004، 4، دار امليسرة، عّمان، األردن، ط-مفاهيمها وعناصرها، أسسها وعملياا–املناهج الرتبوية احلديثة : محد مرعي، حمّمد حممود احليلةأتوفيق  -2

  .114ص
 .214ص ،2000، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، اجلزائر، 2000الكتاب السنوي : املركز الوطين للوثائق الرتبوية -3
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ة طبيعة املادة الدراسية، حيث يعكس املنهج يف أهدافه وحمتواه وأساليب تدريسه وتقوميه طبيعة املادة مراعا- 2
  .الدراسية

  .الرتكيز على ربط املادة الدراسية وفروع املعرفة األخرى عند بناء املنهج - 3
  1.التأكيد على التطبيقات العلمية ملفاهيم املادة الدراسية - 4
  : عياألساس اإلجتما -جــ

يستوجب عليها أيضا أن تبين " وهذامبا أّن املدرسة مؤسسة اجتماعية تشتّق فلسفتها من فلسفة اتمع        
مناهجها التدريسية حبيث تراعي اتمع ومشكالته اّليت يعاين منها وكذلك تطّلعاته اّليت يطمح إليها حّىت يتمّكن 

مه وعاداته، حّىت يصبح بعد ذلك قادرًا على تقّبل أوضاع اتمع احلالية املتعّلم من إدراك وممارسة مبادئ اتمع وقي
  والعمل على 

    2"تطويرها عند الضرورة
  :من تشتّق مبادؤهالذلك فإّن املناهج الدراسية يف الوطن العريب، البّد أن        

  .أصول الثقافة العربية والرتاث اإلسالمي - 1
  .املعاصرة اّليت تواجهها واقع األمة العربية والتحديات - 2
 3.واقع الرتبية واملشكالت اّليت تعاين منها - 3
  : األساس النفسي -د

األساس النفسي للمنهج باملتعّلم ألنّه حمور العملية التعليمية، لذلك سعت املناهج أثناء بنائها إىل مراعاة يتعّلق 
  د على الدراسات النفسية واألحباث الرتبوية يف هذاواحتياجاته، وقدراته واستعداداته، وذلك باالعتما منوه،خصائص 

خصائصهم النمائية وقدرام واستعدادام، ويتفاوتون :"اال واّليت أثبتت أّن املتعلمني خيتلفون فيما بينهم من حيث
  فإم يتفاوتونيف اإلمكانيات التعليمية، ويف استجابام للمؤشرات البيئية املختلفة اّليت يتعرضون هلا، ونتيجة لذلك 

   4"يف االهتمامات واالحتياطات ويف الطرائق واألساليب اّليت يتعلمون ا، ويف سرعة تعّلمهم، ومقدار ما يتعّلمونه
  لذلك كان لزاًما على واضعي املناهج مراعاة هذه اخلصائص أثناء تصميمهم للمناهج وحتديد أهدافها وحمتوياا       

                                       
 .71، ص2013، 1، عامل الكتب، القاهرة، ط-النظريّة والتطبيق –املناهج الدراسّية : حمّمد جنيب ،ينظر -1
  .214، ص2000الكتاب السنوي : املركز الوطين للوثائق الرتبوية -2
 .27، ص-مناهجها وطرائق تدريسها–اللغة العربية : ينظر، الدليمي وسعاد الوائلي -3
، وينظر مصطفى 72، ص1999، 3املنهاج الرتبوي بني األصالة واملعاصرة، دار الفرقان، ودار البشري، عمان، األردن، ط: وآخرون إسحاق فرحان -4

 .فهمي سيكولوجية الطفولة واملراهقة، دار مكتبة مصر، مصر، دط، دت، الفصل الثاين من الكتاب
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   .وطرائق تطبيقها وتقوميها
  : عناصر المناهج/  3 

اّلذي اعتمد )  Tyler( واختلفت لكن أكثرها شيوًعا هي منوذج تايلر  املنهج تعّددت الرؤى حول مكّونات       
عليه مصّممو املناهج أثناء بنائها وتقوميها، وهو منوذج يعرف بنموذج األهداف، ويقوم على التصنيف الرباعي هلذه 

     1"تكّون من األهداف واحملتوى والطريقة والتقومياملنهج ي"املكّونات، أي أّن 
  :وميكن توضيحها من خالل الشكل التايل       

  
  
  

        
  

  

تفاعلهم مع عبارة تصف يف دّقة ووضوح التغّريات املراد إحداثها لدى املتعّلمني نتيجة هي ": األهداف التربوية / أ
  :فهو 2"اخلربات املقّدمة

  .صياغة لغوية - 
  .يصف سلوًكا معّينا قابالً للمالحظة والقياس - 
  .ميكن أن يؤّديه املتعّلم يف اية املوقف التعليمي - 
  .فهو ناتج تعليمي - 
املراد تضمينها يف املنهج، وتكون على شكل )  املعرفية، املهارية، الوجدانية( جمموع اخلربات "ومتّثل  :المحتوى/ ب

مفردات يتّم توصيلها بفعاليات خمتلفة فاحملتوى ترمجة لألهداف املسّطرة قصد استكمال جوانب بناء شخصية 
، فيتحّدد احملتوى حبسب طبيعة املعارف واملعلومات اّليت يقع عليها االختيار، واّليت يتّم تنظيمها على حنو 3"املتعّلم
  .، سواء كانت معارفًا إدراكية عقلية، أو قيمة وجدانية، أو أدائية مهاريةمعّني 

                                       
 .39، ص1993ية، تصميم املنهج، طباعة وزارة الرتبية اليمن: مرعي وآخرون -1
 .89املناهج الدراسية، ص: حممد جنيب -2
 .25املناهج التعليمية، ص: الزند وعبيدات -3

 األهداف

 التقومي احملتوى

 الطريقة
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  : طريقة التدريس/ جــ 

  1"خطوات متسلسلة ومتتابعة يقوم ا املعّلم لتحقيق أهداف بعينها سبق حتديدها سلًفا" تعّرف الطريقة بأّا        
  دفة إلحداث التعّلم، أي حتقيق أهداف متوّخاة، وتشمل فهي وفق هذا جمموعة من اخلطوات اإلجرائية املنّظمة واهلا
  .أنشطة تعليمية تعّلمية، وتوّظف كّل مصادر التعّلم املتاحة

املتعّلم يضع أّما سعاد الوائلي فتجعل من الطريقة التدريسية أسلوبًا ينّظم به املعّلم املوقف واخلربات اّليت يريد أن        
  ، من خالل انتهاج أيسر الّسبل، وأجدى األساليب، وبأسرع وقت وأدىن 2طلوبةفيها حّىت تتحّقق األهداف امل

  .تكلفة
تقتضي طريقة التدريس نقل املعرفة وإيصاهلا إىل ذهن املتعّلم، وال يتّم ذلك إّال من خالل اإلعداد املدروس        

  .ىل األهداف الرتبوية املرسومةللخطوات الالزمة، وذلك بتنظيم موارد التعّلم والتعليم واستخدامها للوصول إ
، )أو الفكر أو الوجدان ( عملية منهجية ومنّظمة وخمّططة، تتضّمن إصدار األحكام على السلوك " هو :التقويم/ د 

إليها عن طريق القياس مع معيار جرى حتديده  التوصل وذلك بعد موازنة املواصفات واحلقائق لذلك السلوك اّليت متّ 
     3"بدقّة ووضوح

  فهو إذن عملية تقتضي وجود حكم ّمت التوصل إليه بعد مجع جمموعة من املعلومات وباستخدام أدوات للقياس        
  ، فهو يتحّدد بقواعد استخدام األعداد 4"الوصف الكّمي للسلوك أو األداء فهو ال يتضّمن أحكاًما" اّلذي يقوم على 

  :استعمال وسائل قياسية متنّوعة، لذلك فهو يتمّيز بأنّهق أرقام، أو درجات، بيأثناء وصف البيانات عن طر 
  .كّمي  - 
  .يعتمد على الوسائل اإلحصائية - 
قياس غري مباشر، ألنّه يقيس مظاهر التعّلم والذكاء ومها مفهومان افرتاضيان، بالعودة إىل التقومي نؤّكد على أنّه  - 

  رارات من خالل الّتعرف على نواحي القّوة والضعف يفالوصول إىل ق" عملية تشخيصية عالجية مستمرّة، يتّم فيها 
   5"العملية التعليمية، على ضوء األهداف الرتبوية املقبولة، بقصد حتسني عملية التعّلم والتعليم

  :وذا املعىن فإّن التقومي يصبح عملية مستمرّة وشاملة، متّر باملراحل التالية       

                                       
 . 22، ص2004اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعّلم، مكتبة األجنلومصرية، دط، :جمدي عزيز ابراهيم -1
  . 27، ص2004، 1طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري، دار الشروق، األردن، ط: ينظر، سعاد عبد الكرمي الوائلي -2
 .346مهارات التدريس الصفي، ص: حممد حممود احليلة -3
 .نفسه، الصفحة نفسها -4
 .262، ص2003، 1الفروق الفردية والتقومي، دار الفكر، عمان، األردن، ط: أنسي قاسم -5
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  .حتديد أهداف التقومي - 1
  .األدوات املناسبة للتقوميإعداد  - 2
  .احلصول على املعلومات وتفسريها وحتليلها - 3
  .إصدار األحكام - 4
  .توظيف األحكام يف اختاذ القرارات - 5

  :مناهج التعليم/ 4

املادة الدراسية "يتمركز مفهوم املنهج التقليدي على املعرفة بعّدها حصيلة اخلربة اإلنسانية،فهو  :المنهج التقليدي -أ
نقل املعّلم للمعلومات اّليت "، أي هو العملية اّليت تقوم على 1"اّليت تتناول أكرب قدر من املعرفة واملعلومات واحلقائق

لالمتحانات، وليحكم املعّلم بالتايل على مدى جناحه يف  حيتويها املنهاج إىل الطّالب ملّخًصا، لغرض إعدادهم
   2"التعليم

الدراسي املبثوث يف الكتاب املدرسي، وهو ) الربنامج ( املفهوم مرادف للمقّرر  على ذلك فاملنهج ذابناء و         
لى حفظ الرتاث ونقله عرب ذا املفهوم الضّيق يرتبط بالفلسفة اليونانية القدمية اّليت جعلت من املعرفة مقصورة ع

    . األجيال، فعّدت هي املركز ألّا قادرة على تغيري سلوك املتعّلم
  :خصائصه -1 

  ":جمموعة املناهج الدراسية"واملنهج التقليدي بالتصّور السابق
جيعل اكتساب املعلومات واألفكار واخلربات، وحفظها غاية يف ذاته، دون تطبيق استخدامها يف الواقع، فهذه  - 1

  .غري واقعية وغري وظيفية - هاهنا–املعرفة 
  .كثرة املواد واملوضوعات الدراسية اّليت تكشف عن تراكم املعرفة وتضّخمها  - 2
  .  3الّ أن حيفظها دون أن تتاح له فرصة التفكري والبحثيعطي املعلومات جاهزة، وما على التلميذ إ - 3
يهمل ميول املتعّلم واستعدادام، وما بينهم من فروق فردية، والنظر إىل عقوهلم على أّا أوعية فارغة تتطّلب  - 4

  .ءاملل
  عض، ممّا حال دون التعامل مع املقّررات الدراسية على أّا مواد منفصلة، وال يبذل اجلهد لربطها ببعضها الب - 5

                                       
  .22املناهج الرتبوية احلديثة، ص: توفيق مرعي -1
 .14، ص2010املناهج الرتبوية احلديثة، دار شيماء للنشر، اجلزائر، دط، : السعيد يطوي -2
  .16املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق، ص: ينظر، حسن شحاتة -3
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  .1ترابطها
املالك الوحيد للمعرفة، أّما املتعّلم فخزّان فارغ، شرير "االعتماد على طرائق التدريس اآللية، اّليت جتعل من املعّلم  - 6

  .، فال دور له سوى احلفظ والتسميع دون فهم، وهذا ما حيّد من نشاطه وفعاليته2"حيتاج إىل ترشيد، خشن
يف إطار النظرة الشاملة واملتكاملة لنمو املتعّلم، ولطبيعة املعرفة  وانصّبت هذه االنتقادات :لهالنقد الموّجه  -2

  :الشامل، وأبرزها ما يلي سة وخارجها، قصد حتقيق هذا النمواّليت البّد أن تقّدم له داخل املدر  املتنّوعة
  :من ناحية المحتوى -أ

ط، وأمهلت نواحي النمو األخرى، كالوجدانية، واملهارية، وهذا ما رّكزت اهتمامه على اجلانب املعريف فق -       
  .هاؤ يتعارض مع التطّور السليم لشخصية املتعّلم املراد بنا

، دون أن ميتّد إىل ظاّليت تنحصر يف التذّكر واحلف"وهذا اجلانب العقلي املعريف اقتصر على مستوياته املتدنّية  -       
    3"التحليل والرتكيب والتطبيق والتقومياملستويات العليا من 

طة، ألنّه يقوم على دراسة املقّررات الدراسية لكّل مادة لذاا، دون أن ختدم بتوصف بأّا معرفة غري مرتا -       
  .بعضاملواد الدراسية بعضها 

فتّم إمهال األنشطة  ،ىجيعل الكتاب املدرسي املصدر الوحيد للمعرفة والتعّلم، ويهمل املصادر األخر  -       
  .اخلارجية الّالصفية

  :من ناحية طبيعة المتعّلم -ب

  .إمهال حاجات املتعّلم ومشكالته، نتيجة االهتمام باملادة الدراسية فقط - 
  عدم مراعاة الفروق الفردية بني املتعّلمني، إذا يتعامل مع مجيع املتعلمني على أّم ينتمون إىل مستوى واحد من  - 

   4ومات املقّدمة وطرائق التدريس واإلمكانيات املتاحةحيث املعل
تعويد املتعّلم على السلبية، فهو مستقبل على الدوام، ال يبذل أي جهد يف املشاركة يف بناء تعّلمات، لذلك عّده  - 

  .ملؤه، فهو خزّان فارغ ما على املعّلم إّال "مستقبالً سلبًيا هامشًيا"صاحل بلعيد 
  .املتعّلمني يف استيعاب املعلومات والتعبري عن أفكارهحيّد من حرية  - 

                                       
  .27املناهج الدراسية، ص: ينظر، حمّمد جنيب -1
 .30دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص: صاحل بلعيد -2
 .16حسن شحاتة، ص -3
  .26املناهج الدراسية، ص: حمّمد جنيب -4
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  ال يشّكل املتعّلم ثقافة، ألنّه قراراته غالًبا ال تتعّدى املواد املدروسة - 
  .حّدد دور املتعّلم يف حفظ واستظهار واسرتجاع ما تعّلمه من املعّلم، وما تضّمنه الكتاب املدرسي - 
  : المعّلم -جــ

  : يف العملية التعليمية لالعتبارات التالية يضطلع مبهّمة مركزية - 
  .هو مالك املعرفة الوحيد - 1       
  .مرسل على الدوام - 2       
  .هو املخّطط واملنّفذ للفعل التعليمي - 3       

  .دوره يقوم على شرح املقّررات الدراسية وتبسيطها للمعّلمني، قصد مساعدم على حفظ املعلومات وختزينها - 
بأكرب قدر من املعارف القابلة للحفظ  هابل يهتّم حبشو  ،هتّم مبا جيري يف ذاكرة املتعّلم من عمليات عقليةال ي - 

  .واالسرتجاع
  . حيكم على مستواه من خالل نتائج متعّلميه يف االمتحان، ويف اسرتجاعهم للمعرفة املخزّنة - 
  : الطريقة التدريسية -د

  ...والتلقي، كطريقة احملاضرة واإلمالء الطرائق قائمة على التلقني واحلفظ - 
  .  جتعل املعّلم كاآللة يف نقل التعّلمات للمتعّلم - 
  : التقويم -هــ

  .هو قياس لكمية االستجابات على أساس نتائج اختبارات تقليدية تقيس قدرة املتعّلم على احلفظ والتلّقي - 
  1اقتصرت على االختبارات التحصيلية - 
   :المجتمع والبيئة - و

فالتعليم لالمتحان وليس "عزل املدرسة عن احلياة، فاهلدف من التعليم يف هذا املنهج هو اجتياز املتعّلم لالمتحان  - 
  .، إذ يعجز املتعّلم عن حّل املشكالت اّليت يواجهها داخل البيئة2"للحياة

على معارف  تقتصر يف هذا املنهج فصل املدرسة عن اتمع من خالل إمهال األنشطة اتمعية، ألّن مصدر املعرفة - 
  . مستقاة من الكتاب املدرسي

  .التقّدم العلمي والتكنولوجي احلاصل يف وسائل واسرتاتيجيات التدريس يواكب هذا املنهجال  - 

                                       
 .28حمّمد جنيب، ص -1
 .17حسن شحاتة، ص -2
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وأمام هذه الوضعية اّليت وصفت املنهج التقليدي، ظهرت مناهج جديدة حاولت تدارك القصور اّلذي اعرتى        
  :منها هذا املنهج

  : ويالمنهج البن -ب

حماضرات يف "التصّور البنيوي مع اللساين السويسري فردينان دي سوسري يف كتابة  بدأ: في مفهوم البنيوية -1
، وسامهت روافد أخرى بشكل فّعال يف انبثاق املنهج البنيوي وتطّوره وازدهاره، 1916املنشور سنة " األلسنية العامة
سكوي وجاكبسون يف الصواتة، ولكلود ليفي سرتوس يف جمال األنثروبولوجيا وغريهم من الباحثني ترب"ويتعّلق األمر بــــ

  1"تلف العلوم اإلنسانيةخميف 
رة، ذلك أّن الفيلسوف غري أّن الكثريين من الدارسني يذهبون إىل أّن الشكلية الروسية هي البنيوية املبكّ          
  اّلذي استخدم لفظ البنيوية ألّول مرة عام  استخدم لفظة أبنية مثّ تبعه ياكبسونهو أّول من " تيتانيوف"الروسي 
1929.2  
  فتبني من ذلك أّن البنيوية من تأسيس سوسري، لكّنها مل تعرف ذه التسمية، فقد كان يستخدم مصطلح          

البنيوية حينما نادوا بضرورة الرتكيز  ، أّما الشكالنيون هم أّول من أطلق مصطلح... )النظام/ املنظومة / النسق ( 
  .على العالقات الداخلية أثناء التعامل مع النص، أو ما أمساه ياكبسون بأدبية األدب

معلًنا أن البنيوية  فريق لقد اكتنف الغموض مفهوم البنيوية، ممّا أدى إىل إثارة اجلدل حول ماهّيتها، فصرّح          
   4"فكرًا بال مفكرين"، وفريق ثاٍن عّدها فلسفة و3"فلسفة، وإّمنا منهج للبحث العلميليست بأي حال من األحوال "

  نظرية يف العلم تؤّكد أمهية النموذج أو البناء يف كّل معرفة علمية،"ثالث الرأيني فصارت البنيوية عنده  وتوّسط فريق
  5"موجتعل العالقات الداخلية، والنسق الباطن قيمة كربى يف اكتساب أي عل 

ممّا سبق يّتضح أن البنيوية منهج نقدي حتليلي لساين، يقوم على أساس البنية الذاتية للظواهر مبعزل عن          
  .، وتفرتض أّا مغلقة على ذااحميطها اخلارجي والتأثريات األخرى، فهي تنظر إليها من الداخل

  
  

                                       
 .52، ص2013، 1، دار الكتاب اجلديد املتحدة، لبنان، ط-منهجيات واجتاهات–اللسانيات البنيوية : مصطفى غلفان -1
  .234، ص2017، ديسمرب16، م15النشأة واملفهوم، جمّلة األندلس، ع: البنيوية :ينظر، حمّمد بلعفري -2
 .116، ص1971بشري أوبري، منشورات عويدات، بريوت، دط، : البنيوية، تر: جون بياجيه -3
 . 142، ص1993، 1جابر عصفور، منشورات دار سعاد الصباح، ط: ، ترةعصر البنيوي: إيديث كرزويل -4
 .284، ص1988آفاق الفلسفة، دار التنوير للطباعة، بريوت، دط، : فؤاد زكرياء -5
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  جمموعة من طرائق تعليم"اين الرتكييب، وهو عبارة عن ويسمى أيًضا باملنهج اللس :المنهج البنيوي في التعليم -2
  :، وسامهت هذه العوامل يف ظهور هذا املنهج1"اللغات، ظهرت يف العقد الثالث من القرن العشرين

  .رفض طريقة القواعد والرتمجة اّليت أولت العناية كّلها للجوانب املعيارية على حساب االستعمال احليايت للغة - 1
  .انيات الوصفيةظهور اللس - 2
  .ظهور علم النفس السلوكي ونظريات التعّلم املنبثقة عنه - 3
   2.تزايد احلاجة إىل تعّلم اللغات األجنبية احلية - 4

انطلق هذا املنهج يف اشتغاله من وصف النظام اللغوي، فتبىن فكرة أّن تعليم اللغة وتعّلمها ينطلق أساًسا            
  :من تدريس هذا النظام، كما اهتم هذا املنهج بــــــ

ية، فاللغة جتاوز عّد اللغة قوائم مصفوفة من املفردات إىل كوا نظاًما يتأّلف من عناصر داخلية وعالقات خارج - 1
  .نظام من اإلشارات اّليت حتّقق قصد التبليغ والتخاطب

الثورة على املناهج التقليدية اّليت رّكزت على استنباط قواعد اللغة املكتوبة وإمهاهلا اللغة املنطوقة، وبالتايل إمهال  - 2
، وهذا االهتمام باللغة املنطوقة، 3النواحي الصوتية اّليت تؤثّر يف تشكيل املعاين املقصودة من نرب أو تنغيم أو وقف

  وبالكالم على وجه اخلصوص ساهم يف الرتكيز على املهارات اللغوية يف تدريس اللغات من استماع وكالم، قراءة 
  .وكتابة

ذ استثمر مفهوم البنية يف ابتداع التمارين البنيوية، واّليت كان هلا الدور الرئيس يف ترسيخ البىن اللغوية للمتعّلم، إ - 3
   4"بإدراك النماذج األساسية للنظام اللساين املراد تعليمه"تسمح له 

ّمت جتاوز املناهج التقليدية اّليت ترّكز على تعليم "كما استثمر أيًضا مفهوم البنية يف حتسني مردودية التعليم، إذ   - 4
جلمع شتات هذه املفردات، دون املفردات مبعزل عن سياقها، والرتكيز على تعليم هذه القواعد اّليت عّدوها وسيلة 

االهتمام بتطبيقها بأنسب الطرائق من أجل ترسيخها لدى املتعّلم مثّ استثمارها، فنتج عن ذلك ظهور طرائق جديدة،  
  ...كالطريقة املباشرة، السمعية البصرية، الطريقة الكلّية

 بط باللسانيات البنيوية، فهي إذنومصطلح التمارين البنيوية مصطلح حديث النشأة يف صناعة تعليم اللغات ارت
  .ليست اجتاًها أو مدرسة ، وإّمنا هي تطبيقات وأنشطة ضمن املنهج البنيوي

                                       
 .27حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، ص: لطفي بوقربة -1
 .28ينظر، نفسه، ص -2
 .23، ص1988اللغات األجنبية تعليمها وتعّلمها، عامل املعرفة، : وعلي حجاجا ينظر، نايف خرم -3
 .147حقل تعليمية اللغات، ص–دراسات يف اللسانيات التطبيقية : أمحد حساين -4
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مهّمة لغوية ذات طابع تكراري وجمّرد يكون موضوعها اجلانب "عّرفت على أّا  :التمارين البنيوية تعريف -أ
، إذن دف التمارين 1"صد تثبيت أو تطبيق ما اكتسبهالتقليدي يف اللغة، وهدفها تكليف املتعّلم مبهّمة لغوية ق

التعّلمات السابقة واستعماهلا ّمث توظيفها حلل املشكالت تعليمية، فهي ذا نشاط هادف ومنّظم  اللغوية إىل متثيل
مة، أو يرتبط قائم على التدريب املستمّر واّلذي يتعّدل به سلوك املتعّلم، وتتحّول به القاعدة اللغوية عادة لسانية سلي

التمرين اللغوي دف حمّدد، فهو ليس غاية يف حّد ذاته، بل هو وسيلة ختتار وجتري بطريقة منطقية ومضبوطة، ضمن 
  . هدف تربوي حمّدد كأن يكون اكتساب عنصر لغوي جديد، أو ملكة لسانية معينة، أو ترسيخ قاعدة ما

  :اتجاهاتها التربوية -ب

  .ّليت يبىن عليها التمرين البنويجيب أّال تذكر القاعدة ا - 1
  .ب اكتساب املتعّلم البىن الصرفية والرتكيبية للغة بصورة آليةجي - 2
منح  املتعّلم فرصة استعمال وتطبيق هذه البىن املكتسبة واعتماد التدرّج يف استخدام هذه البىن يف عملية تكّلم  - 3

  .اللغة
       2.حيحة، حّىت حيّقق االستجابة الصحيحةالبّد من تزويد املتعّلم دائًما باجلمل الص - 4

  :التطبيقات اإلجرائية للتمارين اللغوية -ـجـــ

تعّد التمارين البنيوية آلية ناجعة للكشف عن الثغرات اللغوية اّليت يعاين منها املتعّلم قصد معاجلتها، ذلك أّا        
  .ولةترّكز على اجلانب الشفوي معتمدة على لغة التواصل املتدا

  :على ظاهرتني لغويتني مها تتأّسس و، تنطلق التمارين اللغوية من تشخيص وحتليل أخطاء املتعّلم اللغوية       
  .القيم اخلالفية التقابلية - أ

  .قيم التشابه –ب 
  3:وتطّبق هذه التمارين بنوعيها يف

  .اإلعادة والتكرار - 
  .التبديل والتغيري - 

                                       
 .83املصطفى بوشوك، تعليم وتعّلم اللغة العربية وثقافتها، ص -1
، جوان 9رة، ع، جمّلة الذاك-دراسة تطبيقية للصف اخلامس ابتدائي–التمارين اللغوية يف املدرسة اجلزائية : ينظر، سعاد حخراب وعبد ايد عيساين -2

 .239، ص2017
 .86ينظر، املصطفى بوشوك، ص -3
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  .والتوّسعالتدّرب على الربط  - 
  .تبديل وتغيري احملور الرتكييب - 
  .التدّرب على تغيري التسلسل الكالمي - 
  .التدّرب على التمارين احلوارية املوّجهة - 
  :خصائص التمارين البنيوية -د

  1:م، فهوتعّد التمارين البنيوية من الوسائل البديلة اّليت تعّرض متارين القواعد التقليدية، وتليب حاجيات املتعلّ        
  .ذو طابع تكراري فاجلواب حمّدد ومتشابه بني املتعّلمني - 1
  .ذو طابع جتزيئي - 2
  .بعناصر جديدة، وإّمنا يتدّرب املتعّلم على ما اكتسبه سابًقا ال يتأتى - 
  .يهدف إىل تثبيت وتطبيق ما عرض سابًقا - 

  :صائص لسانية وتربوية ونفسية جنملها يف األيتوية عن غريها من التمارين األخرى خبيالتمارين اللغوية البنوتتفّرد 
من خالل التأكيد على أمهية املكونات املختلفة للغة، ألّن التمارين البنيوية أّسست أساًسا : الخاصية البنيوية -1

وحتّدد هذه اخلصائص "الصرفية واملعجمية  على التحليل اللساين البنوي للغة يف مجيع مستوياا الصوتية، النحوية،
   2"الرصيد اللغوي الوظيفي اّلذي حيتاجه املتعّلم يف مستوى ما من التعليم

ذلك ألن اللغة يف املقام األّول ظاهرة صوتية منطوقة مسموعة، ومن ّمث تكون : الخاصية السمعية الشفوية -2

  .، وتتمّيز هذه التمارين بـــسهولة تطبيقها3ًما وممارسةالتمارين التعليمية السمعية الشفوية األكثر استخدا

  :وتنحصر هذه اخلاصية يف: الخاصية التنظيمية -3
  .هلا أشكال منّظمة ثابتة كاإلعادة واالستبدال والتحويل - أ

  .التدرّج من احلكاية اآللية املتكّررة جلمل وتراكيب إىل تدريبات اخللق واإلبداع - ب
   حيتوي التمرين على أكثر من صعوبة واحدةالبساطة حبيث ال - جــــ
  .سرعة األداء يف إجناز هذه التمارين -د

                                       
، رسالة ماجستري، جامعة باتنة، -دراسة وصفية حتليلية–تعليمية التمارين اللغوية يف كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط : ينظر، زهور شتوح -1

 .26، ص2010-2011
  .240سعاد حخراب وعبد ايد عيساين، ص -2
  .96، ص2007- 2006األبعاد النظرية والتطبيقية للتمرين اللغوي، رسالة ماجستري، جامعة باتنة، : مدور حمّمد -3
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  :أهداف التمارين البنيوية -ه

  : تسعى التمارين البنيوية إىل حتقيق ما يلي       
  .حتديد مدى مواكبة املتعّلم لتسلسل الدرس واكتشاف الصعوبات اّليت تعرتضه - 1
  .ثغرات الفعل الرتبويترشيد عمل املعّلم وتصحيح  - 2
  .حتديد الفروق الفردية بني املتعّلمني - 3
  .تقييم كفاءات املتعّلم واكتشاف األخطاء اللغوية اّليت يقع فيها - 4
  1تلبية حاجات املتعّلم - 5
  .يعّد التمرين اللغوي وسيلة لعرض الدرس وتقدمي معلومات جديدة، فهو كذلك وسيلة الشرح والتوضيح - 6
مهارة التصّرف يف "ة للرتسيخ عن طريق التكرار واملمارسة املستمرّة للسلوك اللغوي، أين يتّم امتالك أداة ناجع - 7

   2"البىن اللغوية حسبما تقتضيه أحوال اخلطاب
يعّد التمرين اللغوي وسيلة للمراجعة والتقومي ملعرفة مدى استيعاب التعّلمات السابقة وجاهزية هذا املتعّلم لتلقي  - 8

  .جديددرس 

 ، لكن الشائع ما متّ البنيويةاختلف اللسانيون يف حتديد إطار واحد حيصر أنواع التمارين : أنواع التمارين البنيوية- و
  3:إحصاؤه يف سبع فئات، وكّل فئة منها تشتمل على أنواع هي

  .التكرار البسط، التكرار الرتاجعي، التكرار بالزيادة–ويضم : مترين التكرار - 1
بالزيادة أو احلذف، استبدال استبدال بسيط، استبدال متعّدد املواضع، استبدال : الستبدال، ويتنوّع إىلمترين ا - 2

  .بطبالر 
  .مترين التحويل - 3
  .مترين الرتكيب - 4
  .مترين الزيادة - 5
  .تقليص النص، توجيه الطلبات، السؤال واجلواب: ويتنوّع إىل: مترين احلوار املوّجه - 6
  .مترين التكملة - 7

                                       
  . 35ينظر، حمّمد مدور، ص -1
 .68، ص1974، اجلزائر، 4أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، جملة اللسانيات، ع: عبد الرمحن احلاج صاحل -2
  .60تعليمية التمارين اللغوية، ص: حينظر، زهور شتو  -3
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  :ويفي المنهج البن المستخدمة ائقالطر  -3

  :هاخمصوصة ملمارسة الفعل التعليمي أمهّ  وي طرائًقاالبناملنهج يتبىن 
الربط املباشر بني الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء "هي الطريقة اّليت تقوم أساًسا على : الطريقة المباشرة -أ

، فهي قائمة على االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدّل عليه، 1"اللغة القوميةواألحداث اّليت تدّل عليها دون استخدام 
  .وتستخدم أسلوب احملاكاة واحلفظ

  :وتقوم هذه الطريقة على املبادئ التالية       
  .ةبواسطة اللغة املراد تدريسها، ال عن طريق لغة وسيطة، وال عن طريق الرتمج التعّلمات املقّدمة للمتعّلم تتمّ  - 1
  .يتّم الرتكيز فقط على الكلمات واجلمل اّليت تستخدم يف احلياة اليومية - 2
  .2األولوية ملهارات االتصال الشفوي، فيتّم الرتكيز على األسئلة واألجوبة املتبادلة بني املعّلم واملتعّلم - 3
  .تدّرس القواعد بطريقة استنتاجيه - 4
  .ةدتعّلمات اجلدياالعتماد على التدريب واألمثلة لرتسيخ ال - 5
الربط بني الرمز اللغوي ومضمونه وتوظيف اللغة اجلديدة يف مواقف طبيعية تساعد املتعّلم على االستيعاب  يتمّ  - 6

  3"والتذّكر
يف حالة تعليم لغة أجنبية، تتجّنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة، وتعّد هذه العملية عدمية اجلدوى، بل شديدة  - 7

  .للغة املنشودة وتعّلمهاالضرر على تعليم ا
هي إحدى أهّم الطرائق اّليت ترّكز على األنشطة والتدريبات واحملاكاة، وحفظ  :الطريقة السمعية الشفوية -ب

  4"املفردات، احلوار والتقليد يف تنفيذها
تنظر هذه الطريقة إىل اللغة على أّا جمموعة من الرموز الصوتية واألنظمة الصرفية والنحوية، ترتابط بعالقات        

  .منظور ثانوي طارئ - حسبها–شكلية لتحقيق فعل التواصل، وترّكز على املظهر املنطوق من اللغة، أّما الكتابة فهي 
  :اليةوتقوم هذه الطريقة على املبادئ الت       

  5.تعّد تعليم اللغة اكتشافًا لعادات سلوكية من خالل التقليد واحملاكاة، وتعتمد على املثري واالستجابة والتعزيز - 1

                                       
 .72، ص2003املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق، مكتبة وهبة، القاهرة، دط، : فتحي علي يونس، حمّمد عبد الرؤوف -1
  .37، ص2008تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، الدار العلمية، دط، : الصّديق عبد اللـه ينظر، عمر -2
 .73املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب، ص: فتحي علي يونس، حمّمد عبد الّرؤوف -3
 .55، ص1992، 1مقدمة يف علم اللغة التطبيقي، دار اخلضر، بريوت، ط: حممد خضر عريف -4
 .103اللغة العربية ومناهجها وطرائق تدريسها، ص: طه علي الدليمي وسعاد الوائلي -5
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  .يّتبع املعّلم يف تدريس املهارات اللغوية الرتتيب الطبيعي، فيبدأ باالستماع مثّ الكالم، وبعدها القراءة فالكتابة - 2
  1.مقدرة املتعّلم على حفظ التعبريات واجلمل حّىت تصبح عادة تعتمد على احلفظ أي تنّمي - 3
  .تستعمل التمارين البنيوية السيما متارين التكرار - 4
  .ال ترّكز على شرح القواعد النحوية، بل على املتعّلم أن يستنبطها - 5
جتمع بني " وتسمى أيضا بالطريقة السمعية الشفوية البصرية، ومسّيت بالطريقة الكلية ألّا  :الطريقة الكّلية-جــ

االستماع للغة أّوال، ّمث إعطاء الرّد الشفوي مع وجود عنصري بصري مثل صورة أو رسم للمساعدة على تكوين صورة 
  2"واقعية عن معىن الصيغة اللغوية اّليت جيري تدريسها

ه الطريقة يف تبّين فكرة أّن اللغة كّل متكامل، لذا على املعّلم أال يدّرس الكلمات معزولة عن سامهت هذ       
  .سياقهاّ، أي االعتماد على الفهم الكلي للموقف فاللغة بنية متكاملة ال شتاتًا من املكّونات

  :البنوياالنتقادات الّتي وّجهت للمنهج  -5

  :ن االنتقادات نوجزها يف اآليتطالت هذا املنهج أيًضا جمموعة م       
  .تقديس الشكل والعناية به، وإمهال املعىن - 1
إمهال اجلوانب الذهنية اّليت حتدث يف عقل املتعّلم، وما جيري فيه من عمليات، وما يستخدم من اسرتاتيجيات،  - 2

  .وكذا إغفال اجلوانب الوجدانية واالجتماعية املؤثرة يف عملية التعّلم
احملاكاة واحلفظ وأمهل اجلانب اإلبداعي للمتعّلم، فجعل من أداء املعّلم هو املعيار النموذجي اّلذي رّكز على  - 3

  . وجب على املتعّلم اإلتيان مبثله وتكراره
املناهج اّليت سادت يف النصف األّول من القرن العشرين، إذ مّثل نقلة نوعّية ضّد  يعد املنهج البنيوي من أهمّ  :ختاًما

  التقليدية، فلم يقف عند حدود ما يصلح لتعليم القواعد اللغوية، والتدريب على التواصل الشفوي، بل اهتمّ املناهج 
بالكتابة أيًضا، وسعى إىل علمنتها وضبط قواعدها ليكون هلا حنوها اخلاص وتصنيفها اعتماًدا على خصائصها 

  :الشكلية
  .يدة، انتشرت يف أصقاع العامل، حّىت مّست اللغة العربيةكما ساهم هذا املنهج يف ظهور طرائق تعليمية جد        

                                       
 .102، ص2002طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، منشورات جامعة امللك سعود، : العزيز العضيلي عبد -1
 .29حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص: لطفي بوقربة -2
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  .خصائص املنهج التواصلي يف التعليمقادرًا على حتديد الطالب  أن يكون  -1
  .أن يكون قادرًا على بيان أمهية الكفاية التواصلية يف التعّلم -2
  .أن يكون قادرًا على حتديد أهّم األنشطة ضمن املنهج التواصلي -3
  

  :تمهيد

املنهج التواصلي منهًجا حديثًا ظهر يف سبعينيات القرن املاضي، فحاول االستجابة للتغّري احلاصل على  يعدّ        

مستوى فهم أنساق تعليم اللغات، فبعد أن كانت املناهج السابقة تنظر إىل التعّلم بوصفه جمّرد ضبط للقواعد النحوية 

نماذج امليكانيكية الثابتة، أصبح التعّلم وفق الوجهة التواصلية املتوّصل إليها بعد إخضاع املتعّلم إىل أكرب قدر من ال

  .عملية خلق مشرتكة تتطّلب التفاعل والتداخل

  :تعريف التواصل -1

ا نقل املعلومات من مرسل إىل مستقبل، بكيفية تشّكل يف حّد ذاا حدثًا،  العملية اّليت يتمّ "حيّدد التواصل بأنّه 

، فهو امليكانيزم اّلذي يوجد العالقات اإلنسانية ألنّه قائم على تبادل مشرتك 1"هلذا احلدث وجتعل من اإلعالم منتوًجا

  عملية تفاعل مشرتكة بني طرفني "للحقائق واألفكار واآلراء واالجتاهات، لذا يقوم على التفاعل والتشارك فهو 

، وال يقتصر فعل التواصل على 2"يلةلتبادل فكرة أو خرب معّني عن طريق وس) شخصني أو مجاعتني أو جمتمعني ( 

تعابري الوجه، واحلركات اجلسمية، ونربة الصوت والكلمات، والكتابات "الرموز اللغوية فقط، وإّمنا يتعّداها إىل 

   3"واملطبوعات، وشبكة االنرتنت وكّل ما يشمل آخر ما توّصل إليه من االكتشافات يف التواصل

                                       
-103اجلامعية، اجلزائر، دط، دت، صأمناط التفاعل وعالقات التواصل يف مجاعة القسم الدراسي، وطرق قياسها، ديوان املطبوعات : العريب فرحايت -1

104.  
 .23، ص2001، 1عمر عبد الرحيم نصر اللـه، مبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين، دار وائل للطباعة والنشر، اجلزائر، ط -2
  .15أمناط التفاعل وعالقات التواصل، ص: العريب فرحايت -3

 )المنهج التواصلي (  مناهج تعليم اللغات: اسعةالمحاضرة الت
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تواصل غري ( ، أو غري لفظية )تواصل لغوي ( بادل لألفكار إّما بطريقة لفظيةومن هنا، فالتواصل عملية تفاعل وت

  :، وكالمها حيّقق الوظائف التالية)لغوي 

  .وظيفة معرفية تقوم على نقل الرموز العقلية - 1

  .وظيفة تأثريية وجدانية دف إىل متتني العالقات اإلنسانية وتفعيلها لفظًيا أو إشهاريا - 2

  1:وترتكز الصورة اّردة للتواصل على ثالثة عوامل هي       

  .وهو اإلعالم واإلخبار: املوضوع- 1

  .وتتمّثل يف التفاعالت اللفظية وغري اللفظية: اآللية - 2

  . اهلدف من التواصل ومقصديته البارزة: الغائية - 3

  ):النشأة والظهور  (المنهج التواصلي -2

تعليم اللغات إىل التغّريات اّليت حصلت يف منط تعليم اللغة يف أواخر الستينيات، أين تعود أصول هذا املنهج يف 

سادت املقاربات القائمة على املوقفية فكانت تعّلم اللغة على أّا بىن البّد أن تطّبق يف أنشطة ذات أساس موقفي 

  .أ منتصف الستينيات.م.واّليت انتهجتها الو

على األبعاد اّليت مل تعاجل يف اللغة بشكل كاٍف يف مقاربات  -فيما بعد–يون التطبيقيون لذلك فقد رّكز اللسان       

تعليم اللغة يف تلك الفرتة، وهو اجلانب الوظيفي والتواصلي يف اللغة، فدعوا إىل ضرورة تعليم اللغة على أساس الفعالية 

  كاندلني : جمموعة من اللسانيني دافعوا عن هذه الفكرة أّمههم، وبرز 2"التواصلية بدًال من جمّرد اتفاق البىن اجلافة اّردة

 )Candlin  ( و ويدسون )Widdowson  ( ،وكانت أرضيتهم يف ذلك أفكار فريث، هاليداي وهاريس

  .أوسنت، وجون سريل

                                       
  .08، ص2015، 1إصدار شبكة احلصري، طميائي، والرتبوي، يالتواصل اللساين والس: مجيل محداوي -1
، متت الزيارة 2017/ 06: ، املستودع الرقمي جلامعة قطر، نشر يفPdf -اللغة العربية أمنوذًجا–املنهج التواصلي يف تعليم اللغات : ينظر، إميان احلّالق -2

  .2018جويلية  22يف 
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شومسكي للكفاية مفهوم الكفاءة التواصلية ردا على مفهوم ت" ديل هاميز"كما طّور عامل اللغة واالنثروبولوجيا         

، ومن هنا تطّورت هذه األفكار للغة القائمة على مفهوم التواصل والوظائف بدًال 1اللغوية للمتحّدث املثايل للغة األم

من التصنيفات التقليدية اّليت تستخدم قواعد اللغة واملفردات والبىن لتؤسس الجتاه جديد يف تعليم اللغات مسي باملنهج 

  . التواصلي

  : لمنهج التواصليمفهوم ا-3

كبديل للمناهج البنائية والطرائق املوقفية   اّليت جاءتيعد املنهج التواصلي من املناهج احلديثة يف تعليمية اللغة، 

  والسمعية الشفوية، وجاء كاستجابة للتغريات اّليت حدثت يف حقل علم اللغة أين حتّول الرتكيز من 

اللغوية إىل االهتمام بكيفية استخدام اللغة من قبل املتحّدثني يف سياقات القواعد بوصفها مكّونا جوهريًا للقدرات "

كن على مستوى طرائق التدريس، وإّمنا مّست املنطلقات اّليت تعّرف ي، فالتغّري يف هذا املنهج مل 2"اتصالية خمتلفة

دًال من الرتكيز على التمكني من مبدأ تنظيمّيا للتدريس ب"طبيعة اللغة وأهدافها، إذ ّمت الرتكيز على التواصل بوصفه 

  3"النظام القواعدي للغة

يهدف هذا املنهج إىل اكتساب املتعّلم املهارات اللغوية واالتصالية، لذلك يقتضي وضع اللغة وأنشطتها موضع        

  4"املمارسة العملية، وعدم االعتماد على حفظ القواعد والقوانني

فاية تواصلية، فاملعرفة اللغوية جيب أن تنطوي على استعمال اللغة من أجل كما يستهدف هذا املنهج بناء ك        

حتقيق غايات ووظائف حمّددة، إضافة إىل القدرة على تغيري اللغة لتتالءم مع طبيعة املشاركني يف الفعل التواصلي، فما 

  !املقصود بالكفاية التواصلية؟

                                       
  .68، ص2000، منشورات جامعة أم القرى، السعودية، دط، -نقدية دراسة مسحية–مدخل إىل تعليم اللغة العربية : أمحد عبده عوض -1
 .63، ص2012، 1ناصر بن غايل وصاحل الشويرخ، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط: تطوير مناهج تعليم اللغة، تر: جاك ريتشاردز -2
 .63ص املرجع نفسه، -3
، 23، جمّلة األثر، جامعة ورقلة، اجلزائر، ع-من تعليم اللغة إىل تعليم التواصل باللغة–العربية املداخل احلديثة يف تعليم اللغة : هنّية عريف ولتوخ بومجلني -4

 .23، ص2015ديسمرب 
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  : الكفاية التواصلية -4

القدرة واالبتكار "كفاية تواصلية وهي   - إضافة إىل الكفاية اللغوية–املنهج التواصلي إىل اكتساب املتعّلم يسعى 

املستمرّين دون اعتماد الئحة حمّددة من قبل إلنتاج الكالم وفهمه، وهي القدرة على املواجهة والتكّيف مع الوضعّية 

، فهي ملكة ذهنية متّثل 1"شيء بفاعلية وبإتقان وبأقّل جهد ممكنغري املنتظرة القابلة للتطّور، أي القدرة على عمل 

اإلنتاج والفهم واالستعمال، وتضّم الكفاية التواصلية الكفاية اللغوية، : اجلهاز املسؤول عن اللغة يف مساراا الثالث

للغة وفهمها واستعماهلا ملكة ذهنية مسؤولة عن إنتاج ا: "ذلك أّا قدرة حنوية مضاف إليها املكّون الداليل أي هي

         2"لألهداف التواصلية املختلفة

أبعاًدا لغوية وأخرى غري لغوية واّليت تتشّكل من معارف عملية تقوم  -إذن–يتطّلب امتالك الكفاية التواصلية        

مح استعماهلا مبالءمة أساًسا على معرفة النظام الرتميزي، ومعرفة بالقواعد النفسية واالجتماعية والثقافية اّليت يس

  .الوضعية

فالطفل ال يكتسب معرفة باجلمل اللغوية ومدى صحتها، وإّمنا يكتسب معرفة مبدى مالءمتها للمواقف       

أن يكّون لنفسه رصيًدا من القدرة على التعبري السليم، ويشارك يف املواقف التواصلية "االجتماعية، إذ يستطيع 

لّسواء، وهي جزء ال يتجزأ من قدرته على استخدام اللغة وغريها من وسائل التعبري يف الشفوية والكتابية على حّد ا

  .3"املواقف التواصلية املختلفة

  :حتديد مكّونات الكفاية التواصلية يف اآليت)  Hymes( وانطالقًا من هذا، حاول هيمز        

لصوتية اّليت ميّكن املتكّلم من إنتاج مجل صحيحة ذات بالقواعد الرتكيبية والداللية وا وتّضم املعرفة :قدرة نحوية -أ

  .داللة

                                       
 .09، ص2007، 1الكفاية التواصلية، اللغة وتقنيات التعبري والتواصل، دون ناشر، ط: عبد السالم عشري -1
  .36واصل اللغوي، املنّظمة العربية للثقافة والعلوم، صاملعجم املوّحد للمصطلحات الت: جمموعة من املؤلفني -2
 .34حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص: لطفي بوقربة -3
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  .وهي خمتلف العوامل النفسية واللسانية اّليت تؤثّر على املتكّلم يف إنتاج أو فهم اخلطاب :قدرة سيكولسانية-ب

   يكتسبوتتعّلق بالقدرة على إنتاج خطاب يراعى فيه قواعد السياق، أي أّن املتكّلم حني :قدرة سوسيوثقافية-جـ

  .اللغة فهو يكتسب معها كيفية استخدامها ومقام استخدامها ضمن املرجعيات االجتماعية والثقافية 

وتعىن مبستوى استخدام اجلمل املنجزة لغويًا أي أنّه توجد مجل نواتج مع الصحة النحوية، وقابلية  :قدرة احتمالية-د

ذه القدرات نظام للتعبري عن املعىن، ووظيفتها األوىل هي حتقيق االستعمال إّال أّا قليلة االستخدام، فاللغة وفق ه

  .التفاعل واالتصال

  :مبادئ المنهج التواصلي -5

  .فاألنشطة اّليت تنطوي على التواصل احلقيقي تعّد تعزيزًا لعملية التعّلم :مبدأ التواصل -أ

إّن األنشطة اّليت تستخدم اللغة للقيام مبهام ذات مغزى، هي يف حّد ذاا تعزيز لعملية التعّلم،  :مبدأ المهام-ب

  .ويرّكز هذا املنهج على أّن اللغة هي وسيلة املتعّلم إلجناز املهام املطالب ا، ال هي غاية يف حّد ذاا

كثريًا استيعاب عملية التعّلم، لذاك ّمت الرتكيز يف هذا فاللغة ذات املعىن بالنسبة للمتعّلم تعينه   :مبدأ المعنوية -جــ

  .املنهج على املعىن والوظيفة االتصالية للغة

  :خصائص المنهج التواصلي في تعليم اللغات -6

 يعّد املنهج التواصلي تغيّـرًا اسرتاتيجّيا مّس مناهج التعليم، وكذا طال النظرة إىل اللغة ذاا، والطريقة اّليت نصفها ا

  :لذلك يهدف املنهج التواصلي إىل، أّوًال، واألساس اّلذي حيكمها ثانًيا

بناء الكفاية التواصلية لدى املتعّلم من مجيع جوانبها يف ضوء املفهوم الشامل لالتصال، من خالل االهتمام  - 1

   1.بالوظيفة التواصلية للغة بدًال من الرتكيز على الشكل والسلوك اآليل للغة

  ما هي القواعد املراد تعليمها : ال يطرح السؤالعرض املادة اللغوية على أساس التدرّج الوظيفي التواصلي، حيث  - 2

                                       
 .241، ص2003فصول يف تدريس اللغة العربية، مكتبة الرشد، الرياض، دط، : ينظر، حسن جعفر اخلليفة -1
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من استخدام اللغة يف  للمتعّلم؟ وإّمنا من خالل البحث عن الوظائف اللغوية اّليت ينبغي تعليمها للمتعّلم حّىت يتمّكن

     1.املواقف احلياتية

كتساب املهارات اللغوية من خالل اختيار حمتوى ميارس فيه هذا املتعّلم كّل املهارات اللغوية، فقد الرتكيز على ا  - 3

  .مج والتكامل بينهادافع هذا املنهج على ضرورة الدّ 

تكوين أساس لغوي إبداعي إنتاجي لدى املتعّلم، حيث ينتج من القاعدة عّدة تراكيب متّكنه من االنطالق  - 4

يد وليس احلفظ والرتديد، لذلك ّمت االستعانة بأنشطة جتعله قادرًا على استنباط القواعد اّليت حتكم واالبتكار والتول

  .األنساق اللغوية

جعل هذا املنهج من الصّحة والدقّة اللغوية معيارًا هامشًيا للحكم على القدرة التواصلية للمتعّلم، وأمرًا ثانويًا يف  - 5

لغوية أهّم من الدقّة، واملعيار النهائي يف جناح االتصال هو التعبري احلقيقي عن املعىن الطالقة ال"التعبري، لذلك عّدت 

  2"املراد، وفهمه على وجهه احلقيقي

الدور احملوري للمتعّلم ال يكمن يف جتميع املفردات والوحدات اللغوية يف الّذاكرة ولكّنها إسرتاتيجيات أو  - 6

العناصر اللغوية يف سياق االستعمال، أي القدرة على االشرتاك يف حوار إجراءات إبداعية تستخدم إلدراك قيمة 

  .مكتوب أو منطوق بتوظيف املعلومات املشرتكة بني أطراف احلوار عن رموز اللغة وقواعد استخدامها

ارف ومهارات الرتكيز على املواقف اللغوية والتعليمية واالجتماعية اّليت حتّفز املتعّلم الستخدام اللغة الكتساب مع - 7

  .جديدة

االهتمام بالنشاطات اّليت ختلق مواقف واقعية الستخدام اللغة كتوجيه األسئلة أو تسجيل املعلومات، أو تبادل  - 8

  3.األفكار أو التعبري عن املشاعر، وهذا كّله قصد حتفيز املتعّلم حّىت يبادر

                                       
 .186اللغات األجنبية، ص: ينظر، نايف خرما، علي حجاج -1
 .261أسس تعّلم اللغة وتعليمها، ص: جالسدو  -2
 .186اللغات األجنبية، ص: ينظر، نايف خرما، علي حجاج -3
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   1:يتنوّع احملتوى واملادة يف هذا املنهج بني - 9

ة على النص، فكّل نص حيوي موضوًعا جوهريًا يساهم يف ممارسة الوصف، وحيّفز على العرض واستيعاب مواد مبنيّ  - أ

  .األسئلة

  .مواد مبنية على املهام، وتندرج أساًسا يف األلعاب واحملاكاة، وأنشطة التواصل - ب

الصّف قصد ربط التعّلم باحلاجيات  مواد حّية وحقيقية واّليت تعكس أنشطة احلياة اليومية للفرد، فيتّم نقلها إىل -جــ

  .الفعلية للمتعّلم

ينحصر دور املعّلم يف الرتكيز على تطوير إمكانات املتعّلم من خالل توجيه املتعّلم إىل اكتشاف خصائصه  -10

ظيم موارد املمّيزة، ومساعدته على تطويرها، وعلى الرغم من هذا فإّن له دورًا مهًما بعّده ناشطًا تواصلًيا، إذ يقوم بتن

  .التعّلم، وإدارة األنشطة

  .الرتكيز على املعىن، فهو القّوة الدافعة للتعّلم، لذا وجب االعتماد على مضمون تعليمي حمّفز للمتعّلم -11

  :األنشطة االتصالية ضمن المنهج التواصلي -7

، وقد تنّوعت واختلفت، وهي دعامة التعليم ضمن هذا املنهج، واّليت متارس ويشرف عليها املعّلم داخل القسم

  :وقّسمت إىل قسمني مها

وتسعى إىل إجناح املتعّلم يف توصيل املعىن املوجود يف ذهنه إىل الّسامع، من خالل  :أنشطة االتصال الوظيفية -أ

  توظيف ما تعّلمه من معلومات لغوية يف حّل مشكلة تعليمية ما، أو التصّرف يف موقف حمّدد، ودف أيًضا إىل

  

   2.املتعّلم على استعمال اللغة وظيفّيا، وبناء القدرة على توصيل املعاين بغض النظر عن الّصحة اللغويةتدريب 

  .موقف أو طرح مشكلة يتطّلب حّلها استعمال اللغة بسرعة، ومن غري تفكري يف البناء الشكلي، والصحة اللغوية
                                       

  .15، صPdf ،2011أمهية التواصل يف عملية تعّلم اللغة االجنليزية، : ينظر، عبد الرزاق عودة الغاليب -1
  .157، ص2003التقنية، الرياض، دط،  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، مطابع: عبده العزيز -2
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وهي األنشطة اّليت ال يقتصر دورها على النجاح يف توصيل املعىن إىل اآلخرين،  :أنشطة االتصال االجتماعية -ب

، فمراعاة القواعد النحوية والتزام 1"إىل توصيل هذا املعىن من خالل سياق سليم لغويًا ومقبول اجتماعًيا"وإّمنا يتعّداه 

  .الصحة اللغوية شرطان أساسيان هلذه األنشطة

ة، لطريقة الصامتة، الطريقة الطبيعياستعان هذا املنهج مبجموعة من الطرائق أّمهها ا ولتحقيق هذه األنشطة       

  .طريقة االستجابة باإلحياء، وطريقة تعّلم اللغة يف اتمع

  :أسس اختيار المحتوى في المنهج التواصلي-8

      2:اّليت ّمت حتديدها، وهي يتّم اختيار احملتوى املراد تدريسه يف هذا املنهج انطالقًا من جمموعة من املعايري

  .الرتكيز على املنحى العقلي دون إمهال النواحي الوجدانية للمتعّلم - 1

عرض املادة بطريقة دائرة، وليس بطريقة خطّية، حبيث جتعل هذه الطريقة املتعّلم قادرًا على تنمية معارفه قصد  - 2

  .استخدام اللغة

  .سة ال إىل وحدات لغويةتقسيم وحدات التعّلم إىل نشاطات ممار  - 3

  .األخرى الواحدة تلوىاستمرارية التعّلم عن طريق نشاطات متعّددة  - 4

قيام التعّلم على أساس تفاوضي بني متعّلم وآخر، أو متعّلمني، وبني املتعّلم واملعّلم، أو بني املتعّلم واملادة - 5

  .التعليمية

  :ج التواصليالنقد الموّجه للمنه-9

  :نهج هو اآلخر من مجلة من االنتقادات، نوجزها يف اآليتمل يسلم هذا امل

هذا املنهج على غرار سابقيه قّدم على شكل قائمة من الوحدات، رغم أّا وجدات وظيفية لكّنها غري مرتابطة،  - 1

  الذاكرة ولكّنها ال تستند إىل جتميع املفردات والوحدات اللغوية يف "ملتعّلم افالقدرة التواصلية اّليت يهدف إىل إكساا 
                                       

  .158، صالسابقاملرجع  -1
 .189-188األجنبية، ص اللغات: نايف خرما، علي حجاج -2
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اسرتاتيجيات أو إجراءات إبداعية تستخدم إلدراك قيمة العناصر اللغوية يف سياق االستعمال، وهي القدرة على 

يف حوار مكتوب أو منطوق بتوظيف املعلومات املشرتكة بني أطراف احلوار من رموز اللغة وقواعد  كاالشرتا

   1"استخدامها

على تدريس الوظائف اللغوية، وإمناء القدرة التواصلية، وهي كّلها ذات صبغة عاملية تشرتك فيها   رّكز هذا املنهج - 2

يس ل، فاملهّم 2كّل اللغات، لذلك فإّن املتعّلم ليس يف حاجة إىل تعّلمها، بقدر ما هو يف حاجة إىل تعّلم القواعد

  .بشكل مضبوطحفظ صيغ جاهزة تواصلية، ولكّن املهّم هو إتقان الصيغ النحوية 

  .اعتمد على مفهوم تدرّج الوظائف اللغوية، واّليت قد تتداخل وال ميكن تدرجيها كما هو حال مع الرتكيب اللغوية - 3

يعطي املنهج أولوية للمعاين وقواعد االستعمال أكثر من النحو والقواعد اللذان يتّم تدريسهما باستخدام  - 4

  .ستغناء عن الرتكيب النحوية، والقواعد املهّمةي ذلك إىل االدّ الوظائف اللغوية، وقد يؤ 

أيًضا بتنظيم احملتوى التواصلي تنظيًما متسلسًال ومتدّرًجا، يؤّدي إىل تطّور تفكري املتعّلم وارتقاء ملكته  ال يهتمّ  - 5

  3.ق أهدافهاللغوية والتواصلية، فكثريًا ما يالحظ االرتباك يف صياغته ينجم عنه بال شك شرود املتعّلم وعدم حتقّ 

حيتاج تطبيق هذا املنهج إىل معّلم خاص، يتّم تدريسه مسبًقا إلجناز كّم هائل من الفعاليات والنشاطات، ولتنظيم  - 6

احلوافز تنظيًما متدّرًجا قصد احلصول على تقّدم منائي يف مهارات املتعّلم، واستجابات تظهر يف إجنازات املتعّلم 

  .ت ال تتوافر إّال يف قّلة من املعّلمنيوأداءهم التواصلي، وهذه املهارا

صحيح أن هذا املنهج قد اختذ من ملكة التواصل أساًسا لبناء مكّونات اللغة ومل يكتف بامللكة اللغوية فقط،  - 7

عبري عن احلاجات وتبادهلا بني الناس، بل هي أهّم من ذلك كثريًا، تفاللغة ليست جمّرد أداة وظيفية لل"لكن رغم ذلك 

  ةاجتماعي ل من أشكال السلوك االجتماعي، ومن هنا فال بّدا هلا من أن تدي بدور اللغة كوظيفةفهي شك

                                       
 .264دوجالس، ص -1
 .36ينظر، لطفي بوقربة، ص -2
  .76تعليم وتعّلم اللغة العربية وثقافتها، ص: ينظر املصطفى بوشوك -3
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أي أن هذا املنهج قد أمهل البعدين االجتماعي واحلضاري للغة واملتعّلق أساًسا بأساليب اخلطاب  1"حضارية 

  .وقواعده

اختبارات وفق أمناط حمّددة يصعب على املعّلم  حيتاج هذا املنهج يف تطبيقه إىل أدوات تقوميية خاصة، وبناء - 8

  .بناؤها، وعلى املتعّلم تطبيقها

إذن يعّد املنهج التواصلي من املناهج الرائدة يف تدريس اللغات، واّلذي جعل من اكتساب املتعّلم القدرة على        

الرتاكيب والقوالب املقصودة لذاا،  استخدام اللغة وسيلة لالتصال هدفه األمسى، فلم ينظر إل�ها بوصفها جمموعة من

  . وإّمنا كوسيلة للتعبري عن الوظائف اللغوية املختلفة خللق بيئة تواصلية تفاعلية تداولية

  

  

  

  

  

                                       
 .215األجنبية، صاللغات : ما وعلي حجاجخر نايف  -1
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
   .اللغوية والثنائية اللغويةا على الفصل بني مفهومي االزدواجية قادرً الطالب يف اية احملاضرة أن يكون  -1
  .أن يكون قادرًا على توصيف الواقع اللغوي اجلزائري يف ضوء التعّدد اللغوي وبيان خصائصه -2
  

  

  :تمهيد

  التعّدد اللغوي خاصية متّيز اتمعات املعاصرة، اّليت احتّكت فيها لغاا، وتأثّرت وأثّرت يف غريها، وألنّ  عدّ ي       

  .ةيوثنائ ازدواجيةاختلفت أشكال التعّدد اللغوي بني  ،األصل يف العامل التعّدد ال األحادية

  :مفهوم التعّدد اللغوي-

يشري مفهوم التعّدد يف اللسانيات االجتماعية إىل وضعيات تواصلية لغوية خاصة، يستخدم فيها أكثر من نظام        

ميتّد ليصبح  ، وال يقتصر التعّدد اللغوي على الفرد، وإّمنا1"قدرة الفرد على استخدام أكثر من لغة واحدة"لغوي، فهو 

الوضع اللغوي لشخص ما، أو جلماعة بشرية معينة تتقن لغتني أو "و ظاهرة إجتماعية ينطبع ا هذا اتمع، فه

  .2"أكثر

ويتطّلب وجود التعّدد اللغوي امتالًكا للكفاية اللغوية يف اللغات املستخدمة يف وضعية التعّدد، وال تعين الكفاية        

كما يشرتط أيًضا قدرة   ،أداة للتواصلهنا اإلتقان الكلي واملتساوي للغات، وإّمنا القدرة على استخدام هذه اللغات 

  .الفرد على االنتقال والتحّول من لغة إىل أخرى يف موقف كالمي واحد

  .اإلزدواجية والثنائية اللغويتني: ال ميكن احلديث عن التعّدد اللغوي، إّال ضمن سياقي       

  

  

                                       
1-B.Rotimi Badejo: Multilingualism, Vol.3 No.2 1989, P42.  

 .35، ص1993، 1دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية، دار املاليني، بريوت، ط–قضايا ألسنية تطبيقية : ميشال زكرياء -2

) اإلزدواجية والثنائية ( الّلغوي   التعّدد: العاشرةالمحاضرة 
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  :اإلزدواجية اللغوية -ّوًال أ

مشكلة : "يف كتابه) karl krimbacher(اللغوي األملاين كارل كرمباخرث عن هذه الظاهرة هو ل من حتدّ أوّ  نّ إ

 العامية  ، حيث أشار بشكل خاص إىل اللغتني اليونانية والعربية، فدعا اليونانيني إىل تبّين "اللغة اليونانية احلديثة املكتوبة

  .ةكلغة رمسية، والعرب إىل ترك العربية الفصيحة وتبّين اللهجة املصرية كلغة قومي

  ل من ترجم املصطلح إىل اللغة الفرنسية أوّ  اّلذي يعدّ )   William Marçais(ا وليام مارسيهأمّ   

)  la diglossie ( ّالتنافس بني لغتني، أوىل أدبية مكتوبة، ولغة عامة منتشرة "االزدواجية هي  فذهب إىل أن

  .1"وشائعة

هذا املصطلح )   Charles Ferguson(استخدم اللساين األمريكي شارل فرغسون 1957ويف سنة   

ه اكتسب عند فإنّ " الثنائية اللغوية"املأخوذ من اللغة اإلغريقية، وإن كان هذا املصطلح ال يعين يف اللغة اإلغريقية سوى 

  .فرغسون معىن مغايرا وأدقّ 

  : مفهوم االزدواجية اللغوية عند فرغسون-1

املنطقة األملانية يف  : (ات لغوية أربع يعّدها مثالية وهيحّدد فرغسون االزدواجية اللغوية انطالقا من وضعي  

وباإلضافة إىل اللهجات  –هي وضعية لغوية ثابتة نسبيا، حيث : "بقوله هايعرّفو ، ) سويسرا، مصر، هاييت، اليونان

  ـــ ) واّليت قد تتضمن هلجة متواضعا عليها، أو هلجات إقليمية متواضعا عليها (األساسية للغة بعينها

  .2)" وهي غالبا ما تكون مفروضة من جهة عليا (وعية أخرى خمتلفة صارمة من ناحية التقننين

ل أساسا يف استخدام جمموعة لغوية إذن خيلص فرغسون إىل أن االزدواجية حالة لغوية ثابتة أو قارة، تتمثّ   

  .ينتميان إىل األصل اللغوي ذاته، ويستخدمها اتمع بشكل متساو لشكلني لغويني،
                                       

1-W. Marçais, La diglossie Arabe, L’enseignement Public, 1930, Vol 97, p 402.  
االزدواج اللغوي اّليت نشرها : ، وينظر، مقالة فرغسون89ص،1990، 2علم اللغة االجتماعي ، تر حممود عّياد، عامل الكتب، القاهرة ، طهدسون، د -2

العربية، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض،  االزدواج اللغوي يف اللغة: ، واّليت ترمجها عبد الرمحان القعود يف كتابة1959عام  15الد " word"مبجلة 
 .192، ص1997، 1ط
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م، وهو الفصحى شكل يستعمل يف احملادثات الرمسية ومساه بالشكل الراقي، ويكتسب عن طريق التعلّ - أ  

  .بالنسبة للغة العربية

، فهو مقتصر على ...شكل أدىن أو وضيع ويستعمل يف احملادثات غري الرمسية مع العائلة واألصدقاء- ب  

  :فرغسون يف شرح ازدواجية اللغة حتت عناوين تسعة هيومضى ، ...االستعمال اليومي يف األسواق والشارع

  : الوظيفة-1

هنالك حاالت ال ميكن أن يستخدم و )  أد (، واألدىن) أع (ويعين التوزيع الوظيفي لكل من الشكل األعلى  

ففي جمموعة من املواقف "ا يف حاالت أخرى فال ميكن استخدام سوى الشكل األدىن  الشكل األعلى، أمّ فيها إّال 

تكون الفصحى فقط هي املناسبة لالستعمال، ويف جمموعة أخرى تكون العامية هي األنسب مع تداخل بسيط جدا 

يف املواقف الرمسية، يف حني يكون )  أع (وفق هذا األساس يكون استخدام الشكل األعلى. 1"بني هاتني اموعتني

  .لالستعمال غري الرمسي)  أد (الشكل الوضيع األدىن

  :2لتايل، يدرج فرغسون استعماالت كل من الشكلني أع، وأدواجلدول ا

 أد أع املوقف

  × االحتفاالت الدينية واخلطب واملواعظ يف املساجد والكنائس 

 ×  التعليمات للخدم والعمال والندل والباعة 

  × الرسائل الشخصية 

  × اخلطب يف الربملان واخلطب السياسية 

  × احملاضرات اجلامعية 

                                       
  .200االزدواج اللغوي للقعود، ص: فرغسون يف -1
 .59ص،2000منشورات جامعة امللك سعود،دط، إبراهيم الفالي، : علم اللغة االجتماعي للمجتمع، تر: ، ورالف فاسولد200ينظر، نفسه ص -2
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 ×  احملادثة مع العائلة واألصدقاء والزمالء 

  × نشرات األخبار 

 ×  املسلسالت اإلذاعية الشعبية 

  × افتتاحيات الصحف، القصص اإلخبارية وتعليقات الصور 

 ×  التعليقات على الرسوم الكاريكاتورية السياسية 

  × الشعر 

 ×  األدب الشعيب 

  

  ): الصيت (المكانة-ب

وة والصيت واملكانة ظباحل)  أع (ا، وأكثر قيمة من الشكل األدىن، إذ ميتاز األولاألعلى أرفع مقامً فالشكل   

الفصحى أرفع مكانة  أنّ [...] ثون يشعر املتحدّ "ه أقل شرفا وقوة إذ اّلذي يوصف بأنّ ) أد (االجتماعية، على عكس

 الفصحى وحدها تعدّ  الشعور قويا إىل درجة أنّ بعض األحيان يكون هذا  من العامية يف عديد من ااالت، ويف

  . 1"احلقيقة الواقعية، وأن العامية غري موجودة

  : الموروث األدبي-جــ

يستعمل إلنتاج شكل أديب معرتف به، ومستحسن، فاألعمال األدبية الرفيعة هي امتداد ) أع(فالشكل األعلى  

  ).أع(للرتاث األديب القدمي اسد بــ 

  ، واّليت حصرها يف األدب الشعيب)أد(ة بل ندرة األعمال املكتوبة بالشكل األدىن رغسون على قلّ د فوهنا يؤكّ   

  .غري معرتف به - وهو حسبه- 

                                       
 .203فرغسون، صمقالة -1



 

115 
 

الطريقة املعتادة "ا ، وصفها فرغسون بأّ )البيت (بطريقة طبيعية من اتمع املصّغر) أد(إذ يكتسب: االكتساب- 4

، فهو يكتسب عن طريق )أد(مه بعد أن يكتسب تعلّ  اّلذي يتمّ ) أع (على عكس. 1"م إنسان ما لغته األملتعلّ 

  .التعليم الرمسي يف املدرسة

، )أع(م أوالمها أن من يرتك املدرسة مبكرا قد ال يتعلّ : أثران - حسب فاسولد–وهلذا النمط من االكتساب   

هذا األخري يستخدم بانتظام يف  ، وذلك ألنّ )أد(لن يصبح متمكنا منه كتمّكنه من ) أع(م وثانيهما أن من يتعلّ 

م بتعليم اللغوية، وهو هنا يشّبه هذا التعلّ  والقوالبفيستند إىل جمموعة من القواعد ) أع(م ا تعلّ االتصال اليومي، أمّ 

   .2اللغة األجنبية

  : المعيرة / التقييس / النمذجة-د

وكتب  للتقعيد الرمسي من معاجم،يعتمد على الوسائل الشائعة  منمذج ومعياري،)  أع (فالشكل األعلى  

  . مبا حتمله من قواعد لغوية تضبط استخدام هذا الشكل النحو،

  .إىل تلك املعايري اّليت فصلنا فيها، إذ هنالك تباين كبري بني اللفظ وبني القواعد واملفردات) أد (أن خيضع ادرومن النّ 

  : الثبات واالستقرار- و

  جماالت جديدة )  أد (عاتوأحيانا تكتسب تنوّ  .ة قرونوتستمر لعدّ  تدّ متّ  الثبات، فقدعموما ب االزدواجية اللغوية متّتاز

  حيلّ )  أع "(لت عاميتها إىل لغات رمسية، ولكن ، كما حدث يف العديد من البلدان اّليت حتوّ )أع(بذلك حمّل  فتحلّ 
  .3"جماورة هو اللسان األّم لنخبة، ودائما يكون يف دولة) أع (إذا كان) أد ( فقط حملّ 

  

  

                                       
 .207ص السابق،-1
 .61ينظر فاسولد، ص 2
يف دليل السوسيولسانيات، تر خالد األشهب وماجدلني النهييب، املنظمة "االزدواجية اللغوية باعتبارها وضعية سوسيولسانية : "هارولد، ف، شيفمان-3

 .448، ص 2009، 1العربية للرتمجة ومركز دراسات الوحدة العربية، ط
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  : القواعد/النحو-ز

هناك اختالف كبري فيما   أنّ شكالن للغة واحدة، إّال ) أد (و) أع (ب أنفاالزدواجية حسب فرغسون تتطلّ   

، )أع(أبسط من القواعد النحوية لــ) أد (، ذلك أن قواعد)أد (و) أع (خيص القواعد النحوية أو الرتكيبية للشكلني

  ).أد(نساقا زمنية وتركيبية وصرفية أكثر تعقيدا من تلك أمت هذه األخرية اّليت

  : الصواتة/ الفونولوجيا- ي

تكون فيه  نظامي الصوت للشكلني األعلى واألدىن يؤلفان تركيبا فنولوجيا واحدا،: "فرغسون أنّ  يؤكد  

ا جزء من إمّ ا اخلصائص اخلاصة بالرتكيب الصويت للشكل األعلى، فهي فونولوجية الشكل األدىن هي األساس، أمّ 

  .1"ا نظام خمتلفالنظام، وإمّ 

كان سائدا )  فونولوجي ( هذا الطرح ليس صحيحا يف كل األحوال، فهي نظرة مستقاة من فكر صويت غري أنّ   

العناصر واخلصائص ) أد (و) أع (إحدامها تتقاسم فيهما كل من: يف اخلمسينيات، لذا ميكن التمييز بني حالّتني

  ـ) أع(النظام الصويت لــ نّ أ رغمالصوتية ذاا، 

  : نتائج االزدواجية اللغوية حسب فرغسون -2

  : الثبات-أ

  : حبيث ميكن أن تعّمر لقرون، وذلك للعوامل التالية تستقرّ ) أد /أع (االزدواجية د فرغسون على أنّ أكّ   

بعّده املوروث الثقايف والفكري افظة عليه، وتوّد كل دولة احمل ،)أع (وجود تراث أديب معترب أّلف بالشكل األعلى- 1

  .هلا

  ). أع (األجبدية كشرط مرتبط بالشكل األعلى- 2

  .رهات مبراحل زمنية عديدة أّدت إىل تطوّ ة ،وإمنا مرّ فمل تنشأ االزدواجية اللغوية يف زمن قصري، وال مبحض الصد- 3

                                       
1-C.A Ferguson. In Giglioli. P. Paolo. Ed language and social context. 1972, Harmonds Worth England, Penguim 
Books. p244.  
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  : الزوال-ب

شيوع التعليم واتساع دائرة  وقد ذكر فرغسون أنّ  قد تؤّدي الضغوط املسّلطة على االزدواجية اللغوية إىل زواهلا،  

  .بارزتان لتلك الضغوط االتصال مها صورتان

، وزيادة استخدام اللغة املكتوبة إىل عدم وضوح الفوارق )أع (ومن احملتمل أن يؤدي اإلملام بالشكل األعلى  

  ).أد (و) أع (اللغوية بني الشكلني

  : ظهور القومية-جــ

أن تكون هلا لغة قومية كرمز هلا، ويف هذه احلالة، سينقسم هؤالء بني مؤيّد للشكل  أي رغبة الشعوب يف  

  .، كوا أنسب كلغة قومية)أد (أو الشكل األدىن) أع (األعلى

 ،1 لتشريع ميّس اللغةال يكون كنتيجة لذلك اجلدل، وال حّىت  ةاللغوي األشكالانتصار أحد  ويشري فاسولد أنّ   

  .وإّمنا ملعطيات أخرى

  ): عةاالزدواجية الموسّ  (االزدواجية اللغوية عند فيشمان-3

 ، عّدل فيه مفهوم االزدواجية وتوّسع فيه، إذ أشار أنّ 1967 عام مقاًال )   Fishman(نشر فيشمان  

حيث أشكال اللغتني غري  يف معظم اتمعات، االزدواجية اللغوية ميكن أن تشمل الوضعيات اللغوية املتواجدة

  . 2"القرابة اللغوية"، وذا ففيشمان يتجاهل مقولة فرغسون القائمة على ما يسمى بـــ) املتباعدتني تارخييا (قتنيالاملتع

اّليت مساها فيشمان ) القرابة (دها فيشمان ضمن التباينات الواضحة للعالقةتصّنف االختالفات اّليت حدّ  

متّتاز ذا النمط من االزدواجية اللغوية، واّليت أمجع  ت اّليتباجلينية، وهي ترتبط أساسا بعالقات القوة يف اتمعا

االزدواج اللغوي باملفهوم  رغم أنّ  ،ع غري ثابت عادةهذا االزدواج اللغوي املوسّ  علماء اللسانيات االجتماعية أنّ 

 .التقليدي اّلذي جاء به فرغسون ثابت نسبيا
                                       

 .66ينظر، فاسولد، ص: لالستزادة -1
2- Fishman Joshua, Sociolinguistics A Brief Introduction, 73-90 New Bury House 1972; P04.  
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  الثنائية اللغوية: ثانًيا

  .1"الفرد على استخدام وإتقان نظامني لغويني مستقلنيقدرة "هي  :المفهوم-1

إّا ظاهرة شخصية جتعل من هذا الفرد قادرا على اإلتقان الكلي واملتكافئ للغتني ال قرابة لغوية بينهما، فهذا   

من مهارات، الشخص ثنائي اللغة يتوافر على معرفة نسبية أو كلية للغة ثانية، باإلضافة إىل ما يعرفه يف لغته األصلية 

أّما الشخص ثنائي اللغة فهو اّلذي يتقن لغة ثانية بدرجة متكافئة مع لغته األصلية، من خالل قدرته على استخدام  

 .2كال اللغتني بالتأثري واملستوى ذاته

وهذا التعريف ينّم عن تطّور مثايل للثنائية اللغوية، فلم يكتف باإلشارة إىل أّن الشخص ثنائي اللغة يتقن  

امني لغويني فقط، وإمنا يؤّكد على استخدامها بطريقة متساوية ومتكافئة، مما يعين التوازن بني هذين النظامني من نظ

حيث املعرفة واإلحاطة، واإلجادة واإلتقان، وهذا يعّرب عن ثنائية لغوية مثالية، وهذا أمر نسيب ومتفاوت من فرد إىل 

  .آخر

  : خصائص الثنائية اللغوية-2

  : النظامين استقالل-أ

يعين االنفصال بينهما من حيث الصوت والصرف، والرتكيب والعالقات ) اللغتني( إّن مفهوم استقالل النظامني  

القائمة بينهما، كما يعين كذلك إلزامية احتفاظ هذا الفرد الثنائي خبصائص كّل لغة أثناء استخدامها مبعزل عن 

  .األخرى

بعض ) التداخل( تقلني استقالال كليا لدى الشخص الثنائي، فقد يدخل والواضح أّن هذين النظامني ليسا مس  

وهذا ال "العناصر أو السمات الصوتية أو الصرفية أو الرتكيبية، أو حّىت املعجمية من اللغة أ إىل اللغة ب دون قصد، 

                                       
. 2-1، ص1994إبراهيم القعيد وحممد جماهد، منشورات جامعة امللك سعود، د ط، : وثنائية اللغة، ترالتعليم : ميجل سيجوان ووليم ف مكاي -1

 .79، ص1988ديسمرب  31قياس الثنائية اللغوية وتوظيفه يف تعليم اللغة الثانية، جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب،ع : وينظر، حممد علي اخلويل
2-William F Mackey, «Bilinguisme» In Sociolinguistique, Concepts de Base, Ouvrage Coordonné par Marie Louise 
Moreau, Mardaga, 1997, p 61.  
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[...] المي أو التعبري الكتايبيتّم إّال يف حالة وجود اللغتني يف عقل واحد، وأثناء إنتاج إحدى اللغتني يف التعبري الك

كشرطني لوقوع )  linguistic production( فالبّد من وجود اللغتني يف عقل واحد، والبّد من عملية اإلنتاج

  .1"التداخل

 .حتدث بكثرة كلما قّلت كفاءة وقدرة وإتقان الشخص ثنائي اللغة ألحد النظامني) التداخل( إّن هذه الظاهرة

( إىل نظام لغوي آخر) ل أ( ة الفرد الثنائي ــــبسرعة ودون جهدـــــ على التحّول من نظام لغوييعين قدر  :التحّول-ب

، وجييدان 1نتيجة تغّري الظروف احمليطة بعملية التكّلم ومنّثل هلذه احلالة، بوجود شخصني مثال يتحدثان بلغة) ل ب

لك إىل حتّوهلما بطريقة آلية إىل استخدام ، سيؤّدي ذ2، ومبجّرد انضمام شخص آخر ال جييد سوى اللغة2اللغة

  .، لتحقيق التواصل والتفاعل بينهم2اللغة

     :الترجمة-ج

صف ا الشخص ثنائي اللغة، وتعين قدرته على التعبري عن املعىن ذاته بالنظامني أ و ب، أي القدرة وتعّد أهم مسة يتّ 

  .على ترمجته املعىن من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية

  : أنواع الثنائية اللغوية-3

اّليت ختّص الثنائية اللغوية،  1965عام )  Weinreich( بناء على جمموعة األفكار اّليت طرحها وانريخ  

حيث أشار إىل وجود نوعني ) Osgood(ّمت تطوير هذه األفكار من قبل بعض العلماء أمههم أستجود . وأمناطها

  : من الثنائية اللغوية

  : وية المتالزمةالثنائية اللغ-أ

أي أنه يفهم  باستقاللية تامة،) أ و ب( وهي قدرة الشخص ثنائي اللغة على استخدام النظامني اللغويني  

ويرّد عليها أيضا ) ب( كما يفهم الرسالة اّليت تصله باللغة) أ( ويرّد عليها باللغة نفسها) أ( الرسائل اّليت تصله باللغة

                                       
 .91، ص1988، 1، جامعة امللك سعود، ط)الثنائية اللغوية ( احلياة مع لغتني: حممد علي اخلويل -1
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ن الثنائية يشري إىل حتّكم الفرد الثنائي يف اللغتني، ومتّكنه منهما بالدرجة نفسها على ، وهذا النوع م)ب( باللغة نفسها

   .)االستقاللية( حدى ممّا جيعله ال يدخل بينهما أثناء استخدام كّل نظام 

  : الثنائية اللغوية المركبة-ب

القدر نفسه، مما يؤّدي إىل رجحان لغة على أّما الثنائية اللغوية املركبة فتعين عدم متّكن الفرد الثنائي من اللغتني ب  

حساب األخرى، فقد جييد اللغة أ إجادة جيدة مقارنة باللغة ب، فعندما تصله الرسائل باللغة أ مثال يفهمها 

يف هذه احلالةـــ يقوم  ــحيث ) ب(، على عكس ما حيدث عندما يتلقى رسائل ما باللغة )أ( ويستجيب هلا باللغة ذاا

  ).ب(باللغة  - فيما بعد–ىل اللغة أ ليستطيع فهمها ويّرد عليها بعد ترمجة هذه االستجابة برتمجتها إ

وقبله الكثري من الباحثني، واجه انتقادات شديدة، بعّد ) واندريخ ( غري أّن هذا التقسيم الثنائي اّلذي جاء به  

ال ميكنه أن يتواصل بلغة إّال إذا ترجم املفهوم إىل  ، واّلذي) بةالثنائية املركّ ( أّن الشخص اّلذي ينتمي إىل النوع الثاين

على . 1"ما هو إال متعّلم للغة ثانية: "سيجوان -كما يقول–لغة ثانية، ليس يف احلقيقة شخصا ثنائي اللغة، بقدر 

اين، بينما عكس الفرد اّلذي يستعمل الثنائية املالزمة، واّلذي يعّد حبق ثنائي اللغة، هذا األخري ميلك نظامني من املع

  .أنّه ميتاز برجحان كّفة لغة على أخرى إّال  بة ميلك نظاما واحد، بالرغم من كونه مشرتكا،الفرد ذو الثنائية املركّ 

  :أشكال الثنائية اللغوية-4

  :ثنائية مثالية-أ

  ال إىل أنّ ويتّم فيها حتقيق إتقان وإجادة متكافئة بني لغتني خمتلفتني، وقد أشار أغلب املتخصصني يف هذا ا 

هذا الشكل غري موجود واقعيا، ألنّه من الصعب بل من املستحيل أن يستخدم الشخص الثنائي لغتني يف أوضاع 

  .متشاة بالقدرة والسرعة والدقّة نفسها

  

                                       
  .9السابق، ص -1
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  :سيطرة لغة على اللغة الثانية-ب

واللغة الراجحة اّليت مساها ، يعين رجحان لغة على األخرى، )ب( و) أ( إّن عدم التساوي يف استخدام اللغتني  

، وبالتايل فهي تسّيطر على استخدامات الفرد ثنائي اللغة، ًال ، هي لغة تكتسب زمنيا أوّ 1ميجل سيجوان باللغة الرئيسة

  .إّا لغته اخلاصة اّليت ميارس ا عالقاته الشخصية، وهذا االستخدام يّتسم بالسهولة والسري

ن اتمعات املتعّددة لغويّا ، إذ يستخدم أفراده لغات و تنّوعات لغويّة موّزعة توزيعا يعّد اتمع اجلزائري م :ختاًما

ت خاصا و منّظما لتحقيق وظائف خمصوصة ال تؤّديها إال هذه اللّغة، و إطاللة سريعة عليه تنبئ عن وجود هلجا

  .نسّيةة ، إضافة إىل الفصحى و الّلغو األجنّيب الفر عامّية عربّية ، وأخرى أمازيغي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  Machey, Bilinguisme, p 63 ،ينظر :لالستزادة -*
  .15التعليم وثنائية اللغة، ص: سيجوان ومكاي -1
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
   .أن يكون قادرا يف اية احملاضرة على التفرقة بني مصطلحات التهيئة اللغوية، التخطيط الّلغوي، السياسات اللغوية -1
  . ية، مثّ حتديد أهّم التخطيطات والسياسات اللغوية اّليت انتهجتر على توظيف هذه املصطلحات على احلالة اجلزائأن يكون قادرًا  -2
  

  :تمهيد

 يف الكتابات اّليت تناولت هذا النشاط فعّد مصطلح اهلندسة اللغوية متداوًال  غوياللّ تخطيط مل يكن مصطلح ال  

  .غوياللّ للداللة على خمتلف األنشطة اّليت ميارسها املخطط ) 1959Miller(أّول تعبري استخدمه ميلر

للعامل إينار )  Planification linguistique( غوي اللّ ويعزى استخدام مصطلح التخطيط   

أثناء دراسته للمشاكل اللغوية بالنرويج لكّنه يشري إىل فضل  1959عام ) Einar Haugen(هوجن

، يف استخدامه ألّول مرة هذا املصطلح يف إحدى احللقات الدراسية جلامعة كولومبيا )  weinreich(وانريخ

  .1957عام

رج حتديدا يف إطار تلك اللغات املتنافسة أو املتصارعة ــ تند"هوجن"ــ وفق ما حّدده  غوياللّ فمهمة املخطط   

إىل ) التحسني والضبط ( من خالل ضبطها وحتسينها، أو حّىت خلق لغات وطنية أو قومية جديدة، ليخرج هذا العمل

مث مستقبل اللغة اّلذي يتطّلب معرفة وافية مباضي اللغة ومراحل نشأا  يفاجلهد التشاوري الواعي أثناء التدّخل 

  .1اللغة املعيار" هوجن"تطّورها، للوصول إىل ما مساه 

ة، غوياللّ ، السياسية "التنمية اللغوية" كـ   غوياللّ كما ظهرت مصطلحات عّدة يف مقابل مصطلح التخطيط       

  ...إدارة اللغة غوياللّ التنظيم 

  

                                       
غوي،  واإلصالح اللّ  غوينقال عن التخطيط اللّ "  Haugen, planning for a standard language , in modern Norways , p26 ،رينظ -1

 .932-930، ص2009، 1دليل السوسيولسانيات، املنظمة العربية للرتمجة، ط

 التخطيط الّلغوي: الحادية عشرالمحاضرة 
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  :غويةغوي والسياسة اللّ التخطيط اللّ بين  -1

غويني للتداخل احلاصل على مستوى يف الفصل بني مصطلحي السياسة والتخطيط اللّ  كثريا ما نصادف عراقيل       

 : املفاهيم وحّىت آليات التطبيق، وقد حّدد كالفي الفروق بني املصطلحني قائال

ية خذة يف جمال العالقات بني اللغة واحلياة االجتماعغوية هي جممل اخليارات الواعية املتّ حنن نعترب أن السياسة اللّ " 

غوي هو البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة حديد بني اللغة واحلياة يف الوطن، وتعترب أّن التخطيط اللّ وبالتّ 

  .1"لغوية، وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ

إذن فالسياسة اللغوية متّس امليدان البحثي، أي جمموع الفرضيات والنظريات اّليت يقدمها أهل االختصاص   

من الدولة،  غوية جبماعة حمصورة أقلّ لة للتطبيق، فهي مرتبطة بالدولة، كما ميكن استبعاد ارتباط السياسية اللّ القاب

  :وعلى العكس من ذلك ميكن احلديث على سياسة لغوية عابرة للحدود أي

  .دولة) جتّمع سياسي( ميكن ألي جمموعة بشرية أن تقّر سياسة لغوية ما حتتضنها - 1  

ّمع بشري أكرب من الكيان السياسي إنشاء سياسة لغوية، أي جمموعة بلدان، ومنّثل له ميكن لتج - 2  

  .بالفرانكفونية مثال

من الكيان السياسي إقرار سياسة لغوية ما، كالقوميات التابعة لالحتاد السوفيايت  ميكن لتجّمع بشري أقلّ  - 3  

  ...سابقا كأذربيجان وكازاخستان

ميّثل اجلانب  غوياللّ يّتضح لنا أّن التخطيط " كالفي" استنادا إىل تعريف غوياللّ وبالعودة إىل التخطيط   

إىل السلطات واهليئات املنّفذة، أي يتّم ) ما أمسيناه بالسياسة اللغوية ( التطبيقي أو امليداين، إذ يتّم تقدمي الفرضيات

 غوياللّ نفيذ الفرضيات اّلذي يتطّلبه التخطيط انتقاء تلك الفرضيات اّليت تتالءم مع الوضعية السياسية واالجتماعية، فت

  .غويةيقتضي تدّخل الدول يف أغلب األحيان من خالل ضمان الوسائل الكفيلة بتطبيق هذه املطالب اللّ 

                                       

  .221، ص2008، 1حسن محزة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: حرب اللغات والسياسات الغوية، تر: جون لويس كالفي -1
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يفرتض وجود سياسة لغوية فإن العكس غري صحيح، ألّن العديد من  غوياللّ لئن كان مفهوم التخطيط   

وهذا ما أشار إليه  ... تطّبق النعدام السلطة املطّبقة أو املنّفذة، أو حّىت الوسائل الفرضيات أو اخليارات اللغوية مل

كالفي حينما حتّدث عن وظيفة عملية وظيفة رمزية فحينما تقّرر دولة حديثة العهد باالستقالل ترسيم لغتها احمللية  

، يؤّدي إىل )تطبيق( ه ختطيط جادكلغة وطنية، سنقول أن هذا القرار يكتسي صيغة الوظيفة العملية يف حال تبع

  ...استخدام هذه اللغة يف التعليم واإلدارة والصحافة

ولكن القرار نفسه يعّد رمزيا إذا مل يوضع موضع التنفيذ، أو إذا مل يكن من املمكن تنفيذه لعدم وجود الوسائل 

  .اإلجرائية القادرة على تطبيق هذا القرار

  غوياللّ انطالقا مما سبق يبّني احلدود املوجودة بني التخطيط  وميكن أن تقرتح هذا املخطط،      

  : 1غوية انطالقا من رؤية كالفيوالسياسة اللّ 

  

    

      

  

  :غويفي تحديد مفهوم التخطيط اللّ  -2

  :ها، نقف عند أمهّ غوياللّ لو استقرانا أهم التعاريف الواردة يف حتديد مفهوم التخطيط   

غوي نشاط إنساين التخطيط اللّ : " جبامعة لوس أجنلس 1964عرّفه هوجن يف مداخلته اّليت ألقيت عام - 1  

  ، يشتمل على مراحل هامة كالبحث اجلاّد والوايف عن املعطيات (...)مصدره احلاجة إىل إجياد حل ملشكلة ما،

                                       

1   - Didier de Robilarad, Planification et Politique Linguistique, p 228-230  

 

 غويةالسياسة اللّ 

 وظيفة رمزية وظيفة عملية

 غويالتخطيط اللّ 
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  .1"والبيانات، ورسم خطط عملية وبديلة، مثّ اختاذ القرارات من أجل تطبيقها

  أو تقسيمها وتنظيمهاغوي على ما يسمى مبعرية اللغة رّكز هوجن يف حديثه عن التخطيط اللّ       

 )Standartisation   ( ّامع اللغوية واهليئات املتخصصة بتطوير اللغة وتنميتها هذا النشاط اّلذي تؤّديه غالبا ا

  .ساعية إىل إصالح اللغة

غوي تغيري متعّمد يف اللغة، أي أنّه تغيري يف بنية اللغة وأصواا، أو يف وظائفها أو يف  التخطيط اللّ - 2  

غوية، ويّتسم بصياغة وتقييم البدائل حلل مشكالت اللغة فهو يتمحور حول إجياد حلول للمشكالت اللّ .... ا،كليهم

  .2"وتوفري أفضل اخليارات احملتملة وأكثرها فعالية

من السابق يّتضح لنا أن التخطيط اللغوي يشمل تلك األنشطة اّليت تقوم ا هيئات الدولة واملنظمات، وحّىت   

صد تعديل اللغة، وبالّتايل تعديل السلوك اللغوي بشكل عام من خالل خلق نظام لغوي جديد أو تعديل األفراد ق

مكتوبة أو حمكية، وذلك بالتخطيط موعة من التعبريات اّليت  النظام اللغوي السائد، أو اختيار بدائل أخرى من لغة

  .ستمّس وظائف اللغة أو بنيتها

غوي على املتابعة مصطلح التخطيط اللّ  يدلّ :" غوي كاآليتّدد التخطيط اللّ فيح"   Fishman"أّما فيشمان- 3

  3"مة واهلادفة إىل إجياد حلول ملشكالت اللغة وخاصة على املستوى القومياملنظّ 

إذ يرى أّن احلاجة إىل " Cobarrias"وهذا الرأي لفيشمان يؤّكده فيما بعد يف الد اّلذي حرره مع زميله   

  . ي تظهر كلما بدت مشاكل يف اللغةالتخطيط اللغو 

  د اّلذي يهدف إىل التأثري على سلوك اآلخرين أثناء اكتسام غوي إذن، هو ذلك السلوك املتعمّ فالتخطيط اللّ   

                                       

1- L.J.Cavet, A Meillet : La politique Linguistique et L’ Europe , p 152. 

  .69، ص2006خليفة أوبكر األسود، جملس الثقافة العام، ليبيا، د ط، : التخطيط اللغوي والتغري االجتماعي، تر: كوبر. روبرت ل ،ينظر -2
  .69نقال عن املرجع السابق، ص -3
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غوية باملواقف املتعّلقة ا وبالضوابط املتقامسة داخل هذا فرتتبط هذه التغريات اللّ : للغة، فيّخص بذلك بنيتها ووظائفها

  .غوي اللسانية والسوسيولسانية، وباألحاسيس الوطنية والديناميات املرتبطة ذا التغّري ع اللّ اتم

  :مراحل رسم السياسة اللغوية -3

  :متّر السياسة اللغوية باملراحل التالية  

ترجيح غوي باختيار بديل لغوي ممكن التحقيق من بدائل لغوية حمتملة، إّن يبدأ التخطيط اللّ  :مرحلة االختيار-أ

 غوية أمهية، ومن مثّ أشكال لغوية حمّددة، أو دعمها كنموذج ومعيار يلتزم به، يعّد هذا األمر أكرب أنواع األنشطة اللّ 

ة نويتّم معاي 1...ع اللغوي، يتّم فيه اختيار لغة رمسية، أو لغة التعليمغوي على أنّه نتيجة معيارية للتنوّ يفهم التخطيط اللّ 

  ما هي اللغة اّليت ينبغي أن تكون لغة الدولة؟ : لسؤال التايلاملشكل من خالل طرح ا

  :يف هذه املرحلة يوضع أساس معياري الختيار نظام لغوي ما على مستويات ثالثة: مرحلة التقنين أو التنميط-ب

  .اه مسبقً ، أّما ابتكار نظام هجائي للغة حديثة ال متلك)إنشاء وتطوير رسم احلروف ( الكتابة أو النظام اهلجائي- 1

وقد ينادى بالتعديل يف النظام النحوي للغة من خالل الصياغة املعيارية لقواعد  ):التركيبي ( النظام النحوي-2

  2اللغة، فيختصر التنوّع الرتكييب واملورفولوجي يف نظام لغوي يوسم باالطراد واليسر

، من )العينة ( غوييت يعيشها اتمع اللّ ويكون بإجياد معجم مناسب والوضعية االجتماعية الّ  :النظام المعجمي-3

  ...خالل اقرتاض مفردات جديدة أو استبعاد وهجر استخدام أخرى

بعد ما سّويت املشاكل الصورية املتعّلقة بالبىن اللغوية يف املرحلة السابقة، يتّم االنتقال بعدها  :مرحلة التطبيق -جــ

ا، ويكون هذا التعريف أو النشر بتأليف  نشر الصورة املنتقاة سابقً إىل جماة املشاكل الوظيفية من خالل الشروع يف

  .هذا يدور حول هذا املعيار اجلديد الكتب والصحف، وحّىت إعادة صياغة املقررات الدراسية، وكلّ 

                                       
 .24، ص2009، 1حيياتن، منشورات االختالف والدار العلمية للعلوم، طحمّمد : غوية، ترالسياسات اللّ : يس كالفيجون لو  -1
  .355ص، 2009، 1مكتبة اآلداب، القاهرة، طعلم اللغة االجتماعي، : ينظر، حممد حسن عبد العزيز -2
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 يرتّتب عن املراحل السابقة حتديثا للغة أي ابتكار املفردات واألساليب الضرورية ):التطوير( مرحلة التحديث -د

  .غوي للغة املستهدفةللوظائف اجلديدة اّليت تؤديها، ووضع اسرتاتيجيات متعّددة إلثراء املعجم اللّ 

املراحل األربع السابقة يف اخلطاطة التالية اّلذي يفسر فيها املظهرين اتمعي واللساين " هوجن"ويلّخص   

  :1غويللتخطيط اللّ 

  )اللغةثقافة (الوظيفة   )غويالتخطيط اللّ (الصورة   

  اتمع

  ختطيط الوضع واختيار املعيار

  اللغة

  )ختطيط املنت ( 

  )سريورة القرار( االختيار - 1

  التعرف على املشكل- أ

  التقومي- ب

  )السريورة الرتبوية ( التطبيق - 3

  التصحيح- أ

  التقييم- ب

  )تنميط ( تقنني - 2

  الكتابة- أ

  الرتاكيب- ب

  العجم- ج

  )التطوير الوظيفي ( التحديث- 3

  التحديث املصطلحي- أ

  التطوير السلوكي- ب

  

  1983غوي لعامنموذج هوجن التخطيط اللّ 

بكونه تقين وبريوقراطي ألّن املتحّكم يف القرار يف أغلب األحيان هي الدولة ) هوجن ( وصف كالفي خمطط  

فهو  2و 1يف املرحلتني) السكان(  ا، يف حني ّمت استبعاد املتكّلماّليت ختتار لغة ما لتؤدي وظيفة حتّددها مسبقً 

  غوية بني الناطقني باللغة مستعمل اللغة، والبّد أن يشرك يف التخطيط هلا، ممّا يفتح اال إىل ما أمساه بالصراعات اللّ 

  .الرمسية واألقليات املوجودة يف تلك الدولة

  

                                       
  .959-958دليل السوسيولسانيات، ص: غوي يفغوي واالصطالح اللّ التخطيط اللّ : ، ودينيس داوست24غوية، صالسياسات اللّ  :كالفي  ،ينظر -1
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غوية اليت تنتهجها الدول باختالف املنطلقات و الغايات اليت تسعى لتحقيقها أثناء ختتلف السياسات اللّ  :ختاما

تعديل وظائف الّلغات ، أو إعادة تصنيفها و ترتيبها أو حىت حتسينها على مستوى نظامها الّلغوي الداخلي ، وقد 

ة اللغات املستخدمة و أهّم هذه السياسات انتهجت اجلزائر منذ االستقالل سياسات واعدة أعادت فيها هيكل

.ترسيم األمازيغّية والتعريب 
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  .، وأن يسّمي مرضني على األقلّ ا على حتديد مظاهر وأسباب العيوب الكالمية العامةيكون يف اية احملاضرة قادرً  أن -1
  .أن يكون قادرًا أيًضا على تشخيص العيب الكالمي، واقرتاح العالج املناسب انطالقًا من السبب املؤدي إليه -2
  .أن ميلك القدرة على التصّرف مع املتعّلم املصاب بالعيوب الكالمية -3
  

  :تمهيد
اّلذي يتطّلب الرتميز واإلرسال حملتوى يعّد الكالم من أكثر األنظمة الرمزية الشائعة اّليت تستخدم قصد التواصل        

على جناحه  يعيق   على تفاعل الفرد مع غريه يف كافة أشكال املواقف، كما يؤثر مفهوم، وأي خلل ميس هذا النظام
  .مدرسًيا وتعليمًيا

ث إىل فن نقل االعتقادات والعواطف واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدّ "هو  :تعريف الكالم-1
، والصوت كعملية محل صياغة لألفكار واملشاعر يف كلماتكوهو مزيج من التفكري كعمليات عقلية، واللغة  اآلخرين، 

     1"لألفكار والكلمات عن طريق أصوات ملفوظة لآلخرين
ها، ومن وصوهلا األداءات الكالمية املنطوقة إىل كثري من املعوقات واالضطرابات اّليت حتّد من سالمتقد تتعّرض        

  .إىل املتلقي بصورة واضحة وسلسة، تسمى بأمراض الكالم وعيوبه
إخفاق يف عملية الكالم، لعجز املتكّلم عن إيصال الفكرة إىل "يعّرف بأنّه  :العيب الكالمي/ مفهوم المرض  -2

ف عن منطوق عن أداء منحرف وخمتل"، وعلى هذا النحو، تكون أمراض الكالم عبارة  2"السامع بشكل سويّ 
، فهي اختالالت متس جمرى الكالم وحمتواه، مدلوله ومعناه، وشكله وأصواته، نتيجة عدم القدرة على 3"اآلخرين

  إصدار أصوات اللغة بصورة سليمة، مما حيّد من عملييت اإلرسال واالستقبال، أي الفهم واإلفهام، ويكون ذلك نتيجة
  4"وات احلروف أو لفقر الكفاءة الصوتية، أو خلل عضويخلل يف التناسق العضلي، أعيب يف خمارج أص"

  .وكّل هذه األسباب تؤدي إىل احنراف األداء اللغوي عن الوجهة الصحيحة       
  
  

                                       
  .37، ص2006، دط، اإلسكندرية، دار الوفاء، -صه وعالجهتشخي–الضعف يف اللغة : أمحد مجعة -1
  .83، ص1988الداللة الصوتية، منشورات جامعة سبها، طرابس، : عبد القادر صاحل سليم -2
 .151، ص1997، 2سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، دار غريب، القاهرة، ط: مجعة سيد يوسف -3
  .105، ص2009النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم، عامل الكتب احلديث، عمان، األردن، دط، : العزيز وآخرون نايلأمحد  -4

 أمراض الكالم وعيوبه: الثانية عشرالمحاضرة 
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  : مظاهر المرض الكالمي -3

  إبدال صوت بصوت، أو حذف: أّن اخللل الكالمي قد يظهر يف أحد االضطرابات التالية اللـه الوايلي إىليشري عبد 
  صوت أو أكثر من الكلمة، أو حتريف الصوت بصورة تقرّبه من الصوت األصلي غري أنّه ال مياثله، أو إضافة صوت 

  : ، وفيما يلي تفصيل ذلك1زائد إىل الكلمة
ويكون فيه حذف بعض األصوات اّليت تتضّمنها الكلمة، وبالتايل ينطق املتكّلم جزء فقط من الكلمة،  :الحذف-أ

وغالًبا ما ترتّكز عمليات احلذف يف اية الكلمات، وبالنسبة لألصوات "كالمه غري مفهوم وواضح   وهذا ما جيعل من
، كأن ينطق املتكّلم َخْوف بدًال من خُروف، أو ليب بدًال من حليب، وتعّد هذه الظاهرة طبيعية حىت سّن 2"الساكنة

ص أسباا بّد أن تشخّ هر العيوب الكالمية اّليت المظا الدخول إىل املدرسة، ولكن بعد ذلك ميكن اعتبارها مظهرًا من
  .قصد عالجها

نتيجة ضعف املهارة يف حتريك اللسان عند "وميس استبدال صوت بصوت آخر من أصوات الكلمة  :اإلبدال-ب
، كإبدال الشني بالسني يف 3"ارتقائه إىل األعلى قريًبا من سقف احللق نتيجة كرب حجمه، أو وجود شقوق يف سطحه

رة، أو الرّاء بالواو أو الالم يف رجل، وتعّد عيوب اإلبدال أكثر شيوًعا يف كالم األطفال، ومن شأنه أن يؤدي إىل شج
  .خفض القدرة على فهم كالم هذا املتكّلم

ويقصد به أن يضيف املتكّلم صوتًا جديًدا، إىل الكلمة املنطوقة، وهذا الصوت ال ينتمي إىل نظام بناء  :ضافةاإل-جـ
   من مدرسة، وتعّد ظاهرة إضافة األصوات للكلمات أمرًا طبيعًيا ومقبوًال حّىت سّن الكلمة مثل مدارسة بدًال هذه 

   4.دخول املدرسة، ولكّنها ال تعّد كذلك فيما بعد، ومظهر اإلضافة أقل املظاهر انتشارا مقارنة بغريها
ليمة، نتيجة عدم إخراجها من خمرجها وهو عدم القدرة على نطق األصوات بطرية س :التشويه/ تحريف ال-د

الصحيح، وتنتشر هذه الظاهرة أكثر لدى الناطقني املزدوجني لغويًا، أو اّلذين يعانون من سرعة تطّور الكالم، كما 
  .ميكن أن تكون سبب تشوه على مستوى األسنان أو الفّك أو حّىت الشفاه

  
  

                                       
ف العقلي وعالقتها ببعض املتغريات الشخصية، جملة اإلرشاد النفسي، طبيعة املشكالت الكالمية لدى التالميذ ذوي التخلّ : عبد اللـه الوايلي ،ينظر -1
 .58بية جامعة عني مشس، ص، كلية الرت 16ع
 .229، ص1990اللغة واضطرابات النطق والكالم، دار املريخ، السعودية، دط، : فيصل الزرّاد -2
 .78، ص2015، 1تقومي اضطرابات الصوت والنطق واللغة، دار صفاء، األردن، ط– امدخل إىل األرطوفوني: حليمة قادري -3
 . 48، ص2003أخصائي النطق والتخاطب، ومواجهة اضطرابات اللغة عند األطفال، مكتبة ابن سينا، القاهرة، دط، : ينظر، كامل حمّمد علي -4
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  :أسباب أمراض الكالم -4

تشري معظم الدراسات الطبية والنفسية والرتبوية إىل أن أسباب األمراض الكالمية ختتلف حسب اجلنس والعمر        
  :والبيئة، وميكن تقسيمها إلـــــى

وتتلخص هذه العوامل يف إصابة أحد األعضاء املسؤولة واملسامهة يف عملية النطق والكالم من  :أسباب عضوية-أ
  :ذلك

  :كــــــ  :ء النطقخلل يف أعضا- 1
وهو شق يصيب أكثر الشفة العليا، وتؤدي هذه احلالة إىل عدم احتباس اهلواء  ):ة ألرنبيّ الشفاه ا( تشّقق الشفاه  - 

نطق األصوات السيما االنفجارية، كما يصعب على املتكّلم نطق األصوات اّليت تشرتك فيها الشفتان كصويت امليم 
    1.والفاء

  .يتجّسد أساًسا يف عدم التئام منّو عظام وأنسجة احلنك بالشكل املطلوبو : احلنك املشقوق - 
  إّن عدم تناسق تركيبة األسنان يؤدي إىل نطق غري سوي لألصوات، هذا إضافة إىل أنّ :بنية األسنان غري السليمة - 
غري مشّوهة، وإىل األسنان تشرتك مع أعضاء نطق أخرى لنطق األصوات االحتكاكية اّليت حتتاج إىل فتحات سّنية "

     2"تركيب مّتزن للفك حّىت تضفي صفة الصفري على األصوات الصامتة
ومن مظاهره قصر األربطة العضلية اّليت تصل اللسان مبؤخرة قاع الفم، ممّا يعرقل حركة : خلل يف اللسان وشكله - 

  ن قصريًا أو طويالً عملية تشكيلاللسان، ويتأثّر تبًعا لذلك نطق بعض األصوات، كما يعيق حجم اللسان سواء أكا
  .األصوات بصفة سليمة 
فعدم التناسق بني الفّكني السفلي والعلوي، سواء يف الوضع الساكن أو يف وضع احلركة أثناء : عدم تطابق الفّكني - 

  .النطق، يعّد من األسباب الرئيسية يف ظهور العديد من عيوب النطق اّليت تؤثر على طبيعة األصوات وجودا

ممّا يؤدي إىل القصور يف السمع، اّلذي حيّد من قدرة املتكّلم على التواصل السمعي : خلل في الجهاز السمعي -2
فكّلما زادت حّدة الضعف السمعي، كّلما   بارزًا يف ظهور اختالالت النطق والكالم،اللفظي، لذلك فهو يلعب دوًرا 

   .كانت اضطرابات النطق املصاحبة أعمق وأكثر انتشارًا
  
  

                                       
 .189، ص1997اضطرابات النطق والكالم، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دط، : ينظر، عبد العزيز الشخص -1
 .123، ص2010، دار الكتاب احلديث، القاهرة، دط، -التشخيص والعالج–اضطرابات النطق لدى األطفال ضعاف السمع : العريب حمّمد زيد -2
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  تلف أو خلل يف اجلهاز العصيب املركزي، وتكون هذه اإلصابة"وترتبط هذه األسباب بوجود  :األسباب العصبية -ب
، إذ يضطلع اجلهاز العصيب املركزي مبهّمة 1"إّما قبل أو أثناء أو بعد الوالدة، ألّن هذا اجلهاز هو املسؤول عن النطق 

استقبال النبضات العصبية الناشئة يف األذن الداخلية وتوصيلها عرب العصب السمعي إىل منطقة السمع، ويتّم فهم 
  بالفّص الصدغي للمّخ حيث يتّم تسجيل اإلشارات الصوتية وتفسريها وفهمها، مثّ اختزاا يف الذاكرة، بينما "الكالم 

    2"الكالم مبا يتناسب مع املواقف املختلفة هي بإنتاجتقوم مناطق أخرى على الشق اجلانيب بالفّص اجلب
لل أو إصابة أو تلف يف هذا اجلهاز تؤدي إىل اضطرابات يف الكالم، واختالالت يف نطق خوبالتايل فإّن أي        

  .األصوات
فأن أحدث قصورًا  ل يف ضعف الذكاء والرتكيز واالنتباه،وترتبط أساًسا بالضعف العقلي املتمثّ  :األسباب العقلية -جـ

يف النمو العقلي للجنني أثناء مرحلة احلمل، فإنّه يولد ولديه قصور يف القدرات العقلية، وهذا ما يؤثر على قدراته 
إصابة خمية تصيب مراكز النطق والكالم "اللغوية، ومن مثّ سيعاين من أمراض الكالم وعيوبه، وقد ينتج ذلك أيًضا عن 

  .كسجني ممّا يؤدي إىل إتالف خاليا املّخ اّليت تؤثر على النطق، نتيجة نقص األ3"يف املخ
تلعب العوامل النفسية دورًا مهّما يف تكريس اضطرابات الكالم، فعوامل القلق واخلوف،  :نفسيةاألسباب ال -د

اّليت ينتج  وضعف الثقة بالنفس، الصدمات النفسية العنيفة اّليت تعّرض هلا الطفل،و تصدّع األسرة ومشكالا احلادة
وغريها من األسباب النفسية ... عنها عادة احلرمان العاطفي، أو على النقيض من ذلك الرعاية الزائدة والدالل املفرط

  .والوجدانية اّليت تبدوا واضحة فيما بعد على كالم الفرد فكّل اضطراب نفسي جيّر وراءه اضطرابًا لغويًا
ل بيئة لغوية يتواجد فيها الطفل ويتفاعل معها، فمحصول الطفل اللغوي تعّد األسرة أوّ  :جتماعيةاألسباب اال -ه

يتأثّر بطبيعة هذه البيئة، ففقر البيئة االجتماعية ثقافًيا أي من احلديث الرفيع والكالم املوّجه، والتدريب املناسب 
فل أثناء تعّلم الكالم عامًال أمناط كالم اآلخرين اّليت يتعّرض هلا الط"للطفل يؤدي حتًما إىل قصور لغوي،كما تعّد 

أساسًيا مؤثرًا على النطق، وكذا كمية االستثارة والدافعية اّليت حيصل عليها من خالل مرحلة منّو الكالم، دون أن ننسى 
أّن انتقاد الوالدين لكالم الطفل ومطالبته بالكمال يف النطق يؤدي به إىل حتاشي الكالم أمامهم ممّا يؤدي إىل ظهور 

   4"ات النطقاضطراب

                                       
 .25النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم، ص: أمحد نائل الغرير وآخرون -1
  .84، ص-ق واللغةتقومي اضطرابات الصوت والنط–مدخل إىل األرطوفونيا : حليمة قادري -2
  .177اضطرابات النطق والكالم، ص: عبد العزيز الشخص -3
 .28ص: أمحد نائل الغرير -4
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كما يلعب التقليد وحماكاة األمناط اللغوية غري السليمة دورًا هاًما يف حدوث العيوب الكالمية اعتقادا من         
  .الطفل بأن ما مسعه وما قّلده هو النموذج اللغوي السوّي اّلذي البّد أن حيتذي به

األكثر شيوعا بني األفراد، قد عاىن منها أحد  وتؤكد الدراسات أن االضطرابات الكالمية :الوراثيةاألسباب  - د 
أفراد األسرة أو األقارب منها، مما يزيد من احتمالية أن تكون العوامل الوراثية سبًبا ممهًدا لإلصابة ذه العيوب 

  .الكالمية
  : نماذج من العيوب الكالمية -5

  :التأتأة -أ

يف الكالم، حيث يرّدد الفرد املصاب حرفًا أو مقطًعا ترديًدا ال نوع من الرتّدد واالضطراب :"تعّرف بأّا: تعريفها-1
  1"إراديًا، مع عدم القدرة على جتاوز ذلك املقطع إىل مقطع آخر

فالتأتأة اضطراب يؤثر على إيقاع الكالم ناتج عن خلل يف تدّفق الكالم بسالسة، بسب أزمات توقّفية        
دة للغاية، وميكن مالحظتها ، فهي مشكلة تواصلية متعّددة األبعاد ومعقّ وتكرارية مرتبطة بوظائف التنّفس والنطق

  ،2"الشخص اّلذي يعاين من التأتأة يعاين من مشاعر القلق واخلجل واالرتباك وسوء التكّيف النفسي"بسهولة، فـ 
، أو اإلطالة ير الالإرادفهذا الشخص يعلم متاًما ما سيقوله ولكّنه يف حلظة ما، ال يكون قادًرا على قوله بسبب التكرا

أو التوّقف، فتظهر عليه إضافة إىل ذلك جمموعة من السلوكات املرئية كغمز األعني، واهتزاز الرأس، عبوس الوجّه، 
  .التوتر العصيب، التعّرق

  :    نفسية- عضوية إصابتها إىل أسباب عواملتعود إّن معظم احلاالت اّليت تعاين من هذا االضطراب،  :أسبابها-2
   السبب العضوي يرجع إىل صراع بني نصفي كرة املخ، اإلصابة املزمنة بأمراض اجلهاز التنفسي، اضطرابات - 

  3.اجلهاز السمعي، حماولة الكالم أثناء عملية الشهيق
السبب النفسي يرجع إىل القلق وفقدان الشعور باألمن، الشعور بالنقص والدونية، الصدمات النفسية، االنطواء،  - 

  .احلرمان العاطفي
حيّدد علماء األرطوفونيا مدخلني ملعاجلة التأتأة ومها املعاجلة الطبية يف حالة وجود خلل عضوي يف  :عالجها-3

  .األجهزة املسؤولة عن عملية الكالم

                                       
 .28الزراد، ص -1
 .243، ص2005، 1، دار الفكر ناشرون، عمان، األردن، ط-التشخيص والعالج–اضطرابات الكالم واللغة : إبراهيم الزريقات -2
 .110وفونيا، صمدخل إىل األرط: ينظر، حليمة قادري -3
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  عنى إىل التأتأة ص من العامل االضطرايب اّلذي أدّ التخلّ "أّما املدخل الثاين فيكمن يف العالج النفسي من خالل 
  1"طريق توفري األرحيية النفسية للمتكّلم 

  ):األفازيا ( الحبسة  -ب

أيًضا على تعّطل يف الوظيفة الكالمية  وإخراج الصوت، كما تدلّ  عدم القدرة على النطق"بأّا  عرّفت :تعريفها-1
، إذ يتمّيز املصاب ذا 2"من حيث قدرة الفرد على اإلدراك الصويت، والتعبري بالرموز مسًعا وبصرًا أو كتابًة أو نطًقا

  ،)اضطراب اللغة التعبريية ( املرض بالفقدان اجلزئي أو الكلي للغة، حيث ال يستطيع الفرد املصاب التعبري عن نفسه 
  ، أو اجتماع االثنني )اضطراب اللغة االستقبالية ( أو ال يدرك ما يقوله اآلخر، فال ميكنه فّك الرموز املسموعة 

  ).خلل يف اللغة التعبريية واالستقبالية ( 
     3:وحيّدد حممد كشاش املظاهر التالية اّليت تتمظهر فيها األفازيا       

  .أداء لغوي منطوق أو حّىت مكتوبفقدان القدرة اللغوية على إنتاج أي  - 
  .عدم القدرة على تسمية األمساء - 
  .عدم التحّكم يف القواعد النحوية الضابطة لألداء اللغوي الشفوي أو الكتايب - 

  : أنواع الحبسة-2

تلف خاليا اجلزء "نسبة إىل مكتشفها، وحتدث نتيجة " بروكا"وتسمى أيًضا حببسة  ):اللفظية ( الحبسة الحركية -أ
والقريب من مراكز احلركة ألعضاء الكالم، حيث يفقد املصاب ذا املرض  اجلبهي باملخ التلفيفاخلارجي من 

، ففي العادة املصاب باألفازيا يعاين من شلل يف النصف األمين من اجلسم، 4"الكالمي القدرة على التعبري الكالمي
ل ذلك أعضاء النطق وخاصة اللسان، ممّا حيّد من قدرته على إنتاج الكالم ومن التعبري الشفوي، فتكون كلماته ويشم

قليلة وتنحصر قدرته على التسمية، كما حتذف الكلمات الوظيفية كحروف اجلّر والعطف، وأمساء اإلشارة ويرافق كّل 
  .ذلك عدم القدرة على التنسيق يف الكالم

  
  

                                       
 .73، دت، ص2أمراض الكالم، مكتبة مصر، القاهرة، ط: مصطفى فهمي -1
 .201فيصل الزراد، ص -2
 .30، ص1988، 1علل اللسان وأمراض اللغة، املكتبة العصرية، بريوت، ط: ينظر، حممد كشاش -3
  .51، ص2011، 1عّمان، األردن، طسيكولوجيا اللغة والتنمية اللغوية لطفل الرياض، دار احلامد، : حمّمد رفيقي -4
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  عن وجود خلل يف  نسبة إىل مكتشفها العامل األملاين، وتنمّ  "حبسة فرينيك"أيًضا وأطلق عليها  :حسّيةالحبسة ال-ب
، وهذا ما يؤدي إىل اضطراب يف وظائف السمع لقرب 1"التلفيف الصدغي األول من النصف األيسر من الدماغ" 

ب يف القدرة على ترديد الكلمات، وقد منطقة اإلصابة على مستوى الدماغ من املنطقة السمعية، وبالتايل اضطرا
لفظ على حدى، وقد تطّور إىل حاالت جيد  يصل ذلك إىل عدم فهم معىن اجلملة كاملة على الرغم من فهمه كلّ 

يتكّلم برداءة وتنقصه "أن نصف املصاب ذا االضطراب بأنّه  ات يف غري مواضعها، فال ميكن إّال نفسه يستخدم كلم
        2"املفردات والقواعد

بفقدان القدرة على التسمية، مع وجود مشكالت يف "وتسمى أيًضا حببسة الالتسمية، ومتتاز  :الحبسة النسيانية-جـ
، أي أّن املصاب ذا يفقد القدرة على تذّكر أمساء األشياء أو املواقف أو الصفات أو 3"اسرتجاع الكلمات

ة ت املناسبة، أو استبدال كلمة بأخرى، وتأخذ استجاباته عدّ العالقات، فيضطّر إىل التوقف عن الكالم ليجد الكلما
  : صور منها

  .عدم القدرة على تسمية األشياء األقّل شيوًعا مع أنّه قادر على تسمية الشائع منها - 
  4.اللجوء إىل ذكر وظيفة الشيء واستعماالته عوضا عن تسميته - 
  .و أمرض الشيخوخةوقد تظهر األفازيا النسيانية كعرض ملرض الزهامير أ - 
ختتلف األساليب العالجية املستخدمة باختالف نوع احلبسة الكالمية وأعراضها وأسباا، وكذا  :عالجها-3

باختالف حاجات املريض وطبيعته، وترّكز أغلب الطرق املستخدمة يف العالج على األنشطة العالجية داخل 
اّلذي يساعد ) السيما األفازيا احلركّية ( لتدريب الكالمي العيادات، وعلى مهارات الفهم السمعي أو الذاكرة، وا

  .املريض على تعّلم مفردات كثرية مقرونة بصورها املرئية
وممّا الشّك فيه أّن للعوامل النفسية أثر كبري يف العالج، ويؤّكد مصطفى فهمي على دور التشجيع ورفع الروح        

  5.السرتخاء والسرور وهذا كّله يسّهل عملية العالجاملعنوية مما يساعد املصاب على الراحة وا
  
  

                                       
 .186-185مدخل إىل األرطوفونيا، ص: حليمة قادري-1
  .51، ص2011، 1عيوب النطق وأمراض الكالم، دار احلامد، عّمان، األردن، ط: باسم مفضي املعايطة-2
 .282اضطرابات الكالم واللغة، ص: الزريقات -3
  .31، ص1ملعاصرة، دار وائل، بريوت، دط، دت، جمقدمة يف اللغويات ا: ينظر، شحذة فارع وآخرون -4
 .100أمراض الكالم، ص: مصطفى فهمي ،ينظر -5
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  :اللثغة-جــ

  .، بشرط أن يكون الصوت املستبدل مشاًا للصوت املبدل1"أن يُعدل حبرف إىل حرف آخر"وهي  :تعريفها-1

يعّد اخللل يف أعضاء اجلهاز النطقي السبب األبرز يف حدوث هذا العيب الكالمي، فقد تكون بنية  :أسبابها-2
هذه األسباب، إذ تشرتك األسنان يف إخراج عدد من األصوات، وتشّوهها، وتركيبها غري الطبيعي يؤدي  األسنان أهمّ 

  .إىل حدوث نطق غري سليم هلا
الرّاء والّالم، السني والقاف، وقد فّصلها اجلاحظ شرًحا ومتثيًال يف : إن األصوات اّليت تلحقها اللثغة هي :أنواعها-3

هو اّلذي جيعل الرّاء غيًنا أو الًما، أو جيعل الرّاء يف طرف لسانه، أو جيعل الصاد فاًء، وقيل هو اّلذي األلثغ "قوله 
كما تعرض اللثغة للقاف، فهي اّليت جيعل صاحبها القاف طاًء، : "ويضيف قائال 2"ينحرف لسانه عن السني إىل الثاء

َمجَي بدل : ّليت تقع يف الّالم، فإن صاحبها جيعل الّالم ياًء، يقولطُلت له، أّما اللثغة ا: قلُت له قال: فإذا أراد القول
  3"عّكة: عّلة: مجل، وآخرون جيعلون الالم كافًا، يقولون

  اللثغة: إذن       
  يَامي ←رامي : ياء: يقلب الراء إىل :رائية-أ

  َغامي ←رامي  :غين                         

  المي ←رامي  :الم                          

  ثامي ←سامي : اءث: جيعل من السني أن :سينية-ب

  شامي ←سامي  :شيًنا                                  

  المي ←سامي  :خاءً                                  

  قلب ←طلب : الطاء: أن تستبدل بصوت :قافية-جــ

  دمل ←مجل : الدا: تقلب اجليم :جيمية-د

  أيل ←أجل:  ياءتبدل الالم  :المية-هـ
  أكل ←أجل: كافًا                      

  

                                       
 .35علل اللسان وأمراض اللغة، ص: حمّمد كشاش -1
  .34، ص1عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت، دط، دت، ج: البيان والتبيني، تح: اجلاحظ -2
  .34، ص1املرجع نفسه، ج -3
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  : الخمخمة-د

ينتج عنه رننيّ أنفي حيدث نتيجة لعدم إغالق احللق اللني أثناء الكالم مما يؤدي إىل وهي خلل صويت : تعريفها-1
، فيجد املصاب ذا العيب صعوبة يف نطق األصوات عدا صويت النون وامليم، إذ خترج 1خروج اهلواء عرب األنف

بطريقة مشّوهة غري مألوفة، فتبدو على األصوات املتحركة غّنة، أّما األصوات الساكنة فتأخذ أشكاًال خمتلفة من 
  .الشخري واإلبدال

  .ة إدراكه ومالحظته مبجّرد نطق األصواتيتمّيز هذا العيب عن سائر األمراض الكالمية بسهول :أسبابها-2
  . وترجع أسبابه إىل عضوية حبتة، أي وجود فجوة يف سقف احللق منذ امليالد، إّما يف جزءه الصلب أو اللّني        

  :يتضّمن عالج اخلمخمة جانبني :عالجها-3

  .وجودة يف سقف احللقإلزالة سوء الرتكيب العضوي، ويكون من خالل ترقيع الفجوة امل :جانب طبي جراحي-1

ويقصد به التدريب على النطق السليم من خالل تدريبات متّس عملية نطق املصاب لألصوات  :العالج الكالمي-2
  .تضبط عملية إخراج اهلواء، وأخرى جذبه إىل الداخل: أي
  : اللجلجة-هـــ

أو على شكل حركات ارتعاشية تشّنج موقفي يكون على شكل احتباس يف الكالم يعقبة انفجار "هي  :تعريفها-1
  .النط، فهي إعاقة يف الكالم، وتكرار سريع لعناصر الكالم يصاحبه تشنجات يف عضالت 2"متكّررة
فيبدو الكالم داخال بعضه يف "تعّد اللجلجة من أخطر وأشهر العيوب الكالمية، فهي عيب ميّس طالقة النطق        
  3"بعض

  : مظاهرها-2

  .األصوات واملقاطع والكلمات وهو من أهّم السمات املميزة للجلجةالتكرار أي تكرار  - 1
  .إطالة األصوات السيما املتحركة منها- 2
التوقّفات الكالمية أي اإلعاقة اآللية للكالم، وتطول وتقصر هذه التوقفات تبًعا لشّدة االضطراب والتوتر - 3

  .العضلي

                                       
  .60غيوب النطق وأمراض الكالم، ص: املعايطةينظر، باسم  -1
  .116أمحد العزيز، ص -2
  .87الداللة الصوتية، ص: صاحل عبد القادر سليم -3
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ومتس اللفظ الواحد من خالل تكرار صوته األّول لعديد املرات، تظهر اللجلجة يف طور الطفولة املبكرة،  :أسبابها-3
  :وقد تكون يف اجلملة فينطق الكلمة األوىل مث يتوقف عن الكالم، وترجع اللجلجة إىل األسباب التالية

تر األسباب النفسية الراجعة إىل األمراض النفسية اّليت تنشأ يف الطفولة ّمث تتفاقم مع مرور الوقت كالقلق والتو - 
  .والشعور بانعدام األمن

    1.بعد إدراك الطفل إلصابته ذا املرض ستتوّلد عنده خماوفا من ممارسة الكالم - 
  .إفراط الوالدين يف رعاية الطفل إىل حّد التدليل املتطّرف، أو احلرمان العاطفي - 

  . إذن أي ديد لالتزان العاطفي يساهم يف ظهور اللجلجة
  2:تتمّثل طرق العالج يف الرتكيز على العالج النفسي من خالل :عالجها-4
  .استخدام االختبارات الشخصية للكشف عن شخصية املصاب باللجلجة من اجتاهاته وانفعاالته - 
  .اإلرشاد النفسي للمريض، واإلرشاد األسري للعائلة - 
  .وف الطفل الناجم من عيوب الكالماستخدام اإلحياء واإلقناع ملعاجلته املصابني باللجلجة للحّد من خ - 
تعليم الكالم من جديد للتخلص من ( استخدام طرق العالج الكالمي باستخدام االسرتخاء الكالمي  - 

  ).االضطرابات أثناء الكالم 
  :خاتمة

على عاتق األولياء، فإذا الحظوا وجود قصور لغوي واضح لدى أطفاهلم، تقع مسؤولية اكتشاف املرض الكالمي 
ينبغي مراجعة األخصائي يف عيوب النطق وأمراض الكالم حّىت يتّم مواجهة املشكلة بشكل مبّكر، وباالعتماد على 

العالج أسس ومبادئ عملية سليمة من خالل حتديد طبيعة املرض وتشخيص أعراضه وأسبابه، مث البحث عن آليات 
.الفّعالة

                                       
  .197أمراض الكالم، ص: مصطفى فهمي -1
 .119النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم، ص: العزيزعبده  ينظر -2
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  .يرّكز على الوظيفة التواصلية أكثريكون الطالب قادرا على حتديد وظائف الّلغة املختلفة ، و أن أن  -1
  .أن حيّدد الفروق اجلوهرية بني دوريت سوسري وياكبسون يف شرح اللغة -2
  

  :تمهيد

تعّد اللغة الوسيلة االتصالية األساسية يف نقل املعاين واخلربات املعرفية والوجدانية واملهارية، وأهم آليات التواصل        

والتبليغ، لذلك فهي تؤدي أدوارًا مهّمة يف احلياة اإلنسانية ال يضاهيها يف ذلك وسيلة أخرى من وسائل التواصل 

  ...سوماإلنساين من إشارات وصور ور 

  فما اللغة؟ وما االتصال؟ وكيف جيتمعان؟       

  :يلي ، ننتقي منها ماعرّفت اللغة تعريفات عّدة :تعريف اللغة -1

اعلم أّن اللغة يف املتعارف عليه، هي عبارة املتكّلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساين :"يعرّفها ابن خلدون بقوله

ّدا أن تصري ملكة مقّررة يف العضو الفاعل هلا، وهو اللسان، وهي يف كّل أمة ناشئ عن القصد بإفادة الكالم، فال ب

   1"ااحبسب اصطالح

  :ومن هذا التعريف نستشف القضايا التالية

  .وسيلة يعّرب ا املتكّلم عن آرائه وأحاسيسه - 1

  .صفة اإلفادة، فاللغة مقصودة تسعى إىل إفهام السامع مقصود املتكّلم - 2

  .اإلرادية فاللغة صورة للمعاين الّذهنيةصفة  - 3

  هي ملكة لسانية يف:"اللغة ملكة لسانية ترّسخت حّىت ظهرت للمستمع أّا مكتسبة بالطبيعة، ويؤّكد ذلك بقوله - 4
   2"نظم الكالم متّكنت ورّسخت فظهرت يف بادئ األمر أّا حيلة وطبيعة

                                       
 .548، ص2014، 1دار اللغة اجلديد، القاهرة، طأمحد جاد، : مقدمة ابن خلدون، تح: ابن خلدون -1
 .562نفسه، ص -2

 اللغة واالتصال: الثالثة عشرالمحاضرة 
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ا من تعر         ا كّل قوم عن "يف ابن جّين اّلذي يعرّفها وتعريف ابن خلدون للغة قريب جد حّد اللغة أصوات يعّرب
  1"أغراضهم

: اللغة نشاطًا إنسانيا مكتسًبا، ومتواضًعا، فلكّل أّمة لغتها املعّربة عنها، لذا ّمت النظر إليها من جانبني افكالمها عد

 يف أحضان اتمع تكّونت اللغة يوم أحسّ "  :ما يؤّكده فندريس بقولة طبيعتها اإلنسانية، ووظيفتها التواصلية، وهو

  2"الناس باحلاجة إىل التفاهم فيما بينهم

وعموًما تشري اللغة إىل القدرة على استخدام الرموز بانتظام ليحّقق هذا اإلنسان إنسانيته، فاللغة هي اإلنتاج األكثر 

  .غموًضا للعقل اإلنساين

  :وظائف اللغة -2

  3:حّددت وظائف اللغة كاأليت       

  .إذا يتّم ا حتقيق وإشباع رغبات الفرد :وظيفة نفعية -أ

  .إّن تفاعل األفراد ال يتّم إّال باستخدام اللغة :وظيفة تفاعلية -ب

  .علا يتحّكم الفرد يف سلوك اآلخرين على شكل أوامر ونواٍه، فالكلمة هنا تأخذ قّوة الف :وظيفة تنظيمية -جــــ

هي جتسيد األشياء يف الذهن رغم غياا، فاللغة جمموعة من الرموز اّليت يعّرب ا عن املوجودات  :وظيفة رمزية -د

  .واّردات

يهرب ا الفرد من واقعة منتًجا إبداعاته اّليت تعكس انفعاالته وجتاربه، من خالل اجلنوح إىل  :وظيفة تخّيلية -هـــ

  .التكّيفاخليال ليحّقق التوافق و 

   . اللغة وسيلة االتصال بني الفرد واتمع، وبني األفراد داخل اتمع :الوظيفة التواصلية - و

                                       
  .33، ص2، ج1973حممد علي النّجار، دار الكتب املصرية، مصر، دط، : اخلصائص، تح: ابن جين -1
 .35، ص1950عبد احلميد الدواخلي وحمّمد القصاص، مكتبة األجنلومصرية، دط، القاهرة، : اللغة، تر: ج فندريس -2
 .204، ص1995، 2دار النهضة املصرية، القاهرة، ط: علم النفس الفيزيولوجي: سامي عبد القويينظر،  -3
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  :تعريف االتصال-3

عام أو شائع "واّلذي يعين  Commisمشتّقة من اللفظ الالتيين )  Communication( لفظة اتصال       

االتصال تفاعًال مستمرًا بني شخص على األقّل يف إطار سياق ن عملية ، إذ تتضمّ 1"يذيع عن طريق املشاركة

  .اجتماعي

عملية مستمرّة يتّم مبقتضاها تكوين العالقات بني أفراد اتمع وتبادل املعلومات واآلراء واألفكار يف "لذا فهو        

ال واالستقبال أين يتّم حتويل ، وال يتحّقق االتصال إّال من خالل عملييت اإلرس2"رموز دالة لتحقيق أهداف معّينة

  :األلفاظ إىل معاٍن وأفكار واضحة الداللة والعكس، وال ميكن فهم ماهية االتصال إّال من خالل احملّددات التالية

لالتصال عناصر متعّددة ومتغّرية تتفاعل مًعا لتحديد كفاءا، وهلا مسات إنسانية، فهي عملية مستمرّة ال تتوّقف  - 1

  .ند نقطة معّينةوال تتجّمد ع

  .يعّد التفاعل املتبادل بني طريف االتصال عنصرًا مهّما ألّن الفعل التواصلي فعل تباديل مشرتك - 2

  3.تعّد اللغة عنصرًا مهّما يف حتقيق عملية التواصل ألّا األداة الرئيسية اّليت ترتجم األفكار - 3

ملرسل اّلذي يتوىل مهّمة حتويل الرسائل الذهنية إىل رموز االتصال عملية معّقدة تتضّمن عناصر متشابكة تبدأ با - 4

  .لغوية، يستقبلها املتلقي عن طريق قناة ناقلة، وتتحّدد وظيفته يف فّك رموز الرسالة واالستجابة هلا

  

  

  

  

                                       
 .60، ص2003، 1مهارات االتصال والتفاعل يف عملييت التعليم والعّلم، دار الفكر للطباعة والنشر، عّمان، األردن، ط: جمموعة من املؤلفني -1
 .18، ص2006نظريات االتصال، دار النهضة، القاهرة، دط، مرفت الطرابيشي، عبد العزيز الّسد،  -2
 .19ص ينظر، املرجع نفسه، -3
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  :أشكال االتصال -4 

عن األشياء واملواقف يتّم بني الفرد ونفسه يف حماولة لتنظيم إدراكه "وهو االتصال اّلذي  :االتصال الذاتي -أ

  واألحداث اّليت يتعّرض هلا، أو حول ما يتلقاه من معلومات وأفكار باعتبارها منبهات أو مثريات تتطّلب منه استجابة

، وحيظى هذا النوع باهتمام الباحثني يف جمال علم النفس حيث يكون االهتمام حول دراسة عمليات اإلدراك 1"ما 

  .لعوامل املؤثرة يف ذلكواكتساب املعاين وتفسريها وا

يتّم بني األفراد مواجهة أي حني يلتقي الشخص وجًها لوجه وهذا النوع ): الوجاهي( االتصال المواجهي  -ب

  2:فيتبادالن الرموز قصد حتقيق التفاعل، ويتمّيز االتصال املواجهي بـــــ

  .اللفظية وغري اللفظيةوجود شخصني أو أكثر يلتقيان وجًها لوجه باستخدام احلواس والرموز  - 1

ينجم عن هذا أن يكون االتصال قائًما على املشاركة، فالسلوك االتصايل للطرف األّول مرتبط بالسلوك االتصايل  - 2

  .عند الشخص اآلخر

يتواصل التفاعل املرّكز من خالل تبادل الرسائل، أي أن الفرد يديل برسائل موّجهة لآلخر تعّرب عن اهتمامه  - 3

  .التصالمبواصلة ا

اإلعداد له مسبًقا، وال حتكمه إّال قوانني قليلة، إذ ميتاز  الوضع اّلذي حيدث فيه االتصال الوجاهي وضع ال يتمّ  - 4

  .بالتلقائية

وهو منط يتّم داخل املؤسسات واملنظمات ويهدف إىل ضمان انسياب املعلومات واألفكار  :االتصال التنظيمي -جــ

  .من املرؤوسني إىل املستويات اإلدارية املختلف* من املستويات اإلدارية املختلفة إىل املرؤوسني، وانتقال التغذية الراجعة

                                       
 .72مهارات االتصال والتفاعل يف عملييت التعليم والتعّلم، ص -1
  .48، ص1986، 1املدخل يف االتصال اجلماهريي، مكتبة الكتاين، األردن، ط: ينظر، عصام سليمان موسى -2
  .هي رّد املتلقي على رسالة املرسل اّلذي قد يستخدمه هذا األخري يف تعديل رسالته الالحقةوتسمى أيًضا الصدى، و  -*
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سالة علنية وعاّمة صادرة عن مؤسسة يقوم على إرسال ر "هو اتصال منّظم ومدروس  :االتصال الجماهيري -د

لالتصال باجلماهري، وترسل الرسالة عرب وسيلة آلية تتمّيز بقدرا على صنع نسخ كثرية من الرسالة األصلية، لتوزّع 

   1"على مجهور عريض ومتفّرق وغري متجانس

  :ويتمّيز هذا النوع بــ

  .ات واألعمار وامليوالتاملتلقي مجهور ضخم، يّتصف بعدم جتانس أفراده يف القدر  - 1

  .ال وجود لعنصر املواجهة بني املرسل ومتلقيه - 2

  .التغذية الراجعة غري مالحظة - 3

  .اتصال أحادي االجتاه، أي أّن الرسالة تنتقل من مرسل إىل متلٍق دون حدوث العكس - 4

  .استخدام قنوات اتصالية تكنولوجية وإعالمية - 5

  .ة ومدروسة، تتطّلب خمصصات مالية ضخمةاجلماهريي عملية منّظماالتصال  - 6

تعيت عملية االتصال يف بعض األحيان جمموعة من العوائق اّليت من شأا تعطيل فعالية  :وقات االتصالمع-5

  .االتصال، منها ما هو متعّلق باملرسل أو املتلقي أو الرسالة أو حّىت القناة

  .وصّحة الرسالةاحلالة املزاجية للمرسل اّليت تؤثّر على سالمة  - 1

: حصول التشويش، فهو أي خلل أو حتريف قد ميس الرسالة أثناء اإلرسال أو االستقبال، وينقسم إىل منطني - 2

تشويش داليل ميس معىن الرسالة، وحيصل نتيجة استخدام املرسل لرموز ال يعرفها املتلقي، أو إساءة فهم هذه الرموز 

  .لغموضها وتشّعب معانيها

  .   2ويتعّلق بالظروف احمليطة بعملية التواصل من ضجيج ورياح، واّليت تؤثر على عملية فهم الرسالة: يتشويش ميكانيك

                                       
 .52، صاملرجع السابق -1
 .86مهارات االتصال والتفاعل، ص: ينظر، جمموعة من املؤلفني -2
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تباعد اخلربة املشرتكة بني املرسل ومتلقيه، أي االختالف يف التفكري واملعتقدات وااليدولوجيا، كما تتدّخل البنية  - 3

لرسالة وفهمها، وكّلما تباعدت اخلربة املشرتكة كّلما قّلت فعالية االجتماعية واالقتصادية وامليول الشخصية يف إنتاج ا

  .االتصال، وكّلما تقاربت وتشات اخلربة كّلما جنحت عملية االتصال

  .عدم امتالك املرسل واملتلقي للمهارات االتصالية من قدرة على التحّدث والقراءة واإلنصات - 4

  1.رسالته عدم اختيار املرسل للوقت املناسب إلرسال - 5

األحكام واالفرتاضات املسبقة اّليت يفرتضها املتلقي مسبًقا على املرسل ممّا يؤدي إىل انتقاء الرسالة واختيار ما  - 6

  .يتناسب معه وترك ما ال ينطبق عليه

  :اللغة واالتصال وفق المنظور السوسيري -6

  :اللغة-أ

رغم أنّه مل يتحّدث بشكل صريح عن التواصل، وإّمنا أشار إليه س لنظرية التواصل، يعّد سوسري أّول بنيوي يؤسّ        

  .كالم فيما أمساه مبدار الكالم رغم أنّه مل خيّصص له فصًال أو مبحثًا يف حماضراته/ يف معرض حديثه عن ثنائية لغة 

مبثابة قسم معّني وإن   اللغة والكالم عندنا ليسا بشيء واحد، فإّمنا هي منه"ينطلق سوسري من اعتقاد جازم بأّن        

، ّمث أّن الكالم خليط غري قابل للتصنيف ضمن أي قسم من أقسام الظواهر البشرية، خبالف اللغة 2"كان أساسًيا

  3"كّل بذاته ومبدأ من مبادئ التبويب"ألّا قابلة للتصنيف، فاللغة 

   4"، فهي املوضوعية يف كتب النحو واملعاجمانطالقا ممّا سبق قابلة للدراسة بوصفها صيًغا وقواعد–إّن اللغة        

  كما حّدد سوسري اللغة يف إطارها اإلستعمايل، وجعل منها واقعة اجتماعية ليست جمّردة، بل متواجدة بالفعل        

  
                                       

 .1999، 1فّن االتصال اللغوي ووسائل تنميته، مكتبة الفالح، الكويت، ط: حمّمد الظفريي -1
 .29، ص1986يوسف غازي، جميد الّنصر، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، دط، : حماضرات يف األلسنية العامة، تر: فرديناند دي سوسري -2
 .31نفسه، ص -3
  .31نفسه، ص -4
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     1"جمموع كّلي متكامل كامن ليس يف عقل واحد، بل يف عقول مجيع األفراد"يف عقول الفرد، فهي وفق هذا 

 بأّن اللغة مؤسسة اجتماعية متمّيزة هدفها التواصل، فمؤداه أّا ال توجد إّال يف سياق اجتماعي، أي فتأكيد سوسري

يف إطار جمموعة بشرية متجانسة لغويًا وهذا االعتقاد ينفي مسة الظاهرة الطبيعية عنها فهي اجتماعية تواضعية أي عدم 

الواقع، أّما عّدها نظاًما مستقّال فهذا يؤّكد عدم خضوعها  تناسب نظامها، وانتظام األفكار يف العقل واألشياء يف

ملعطيات خارجة عنها كنظام األشياء يف الوجود، ونظام األفكار يف املنطق، فهو نظام ال يتأثّر بغريه من مؤسسات 

  . الفردب، بل اتمع

  :دورة التخاطب عند سوسير -ب

األقّل، أما بداية انطالق فعل التواصل، أو ما مسّاه بدارة  يشرتط سوسري حلدوث التواصل وجود شخصني على       

مع )  Concepts( يف دماغ أحد املتحاورين حيث ترتابط وقائع الضمري املسّماة تصّورات "التواصل، فتكون 

  2"متثيالت العالمات األلسنية، أو الصور السمعية املستخدمة يف التعبري عنها

متخذة شكل تصّورات ذهنية حتيل على ) أ ( من دماغ املتكّلم  -فكر سوسرييف –تبدأ عملية التواصل        

  ،تنطق جمموعة من األصوات السمعية، أين تنقل إىل أعضاء النطق على شكل شحنة مرتابطة بالصور السمعية، حينها

  .أو املتلقي) ب ( ، يتّم التقاطها من الشخص )ذبذبات صوتية منتشرة ( الصور الذهنية إىل أمر حمسوس  أي تتحّول

  ]ب ) [ أذن ( تصّور ذهين               أصوات              استماع ] أ [ 

سيتحّول إىل ) أ ( ّمث تستمّر الدارة يف اجتاه معاكس مع املستمع هذه املرّة، واّلذي يتحّول إىل باث، أّما الشخص 
  يرتّسم خمطط الدارة من جديد بطريقة عكسية مقارنة مبساره األّول، فيأخذ الفعل اجلديد مسارًا "مستمع أو متلقي، إذ 

   3"، ويستمّر يف املرحلة املتتالية نفسها)أ ( إىل دماغ ) ب ( أي من دماغ  -الطريقة األوىل نفسها–له 
  

                                       
 .123، ص2015، 5، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط-النشأة والتطّور–اللسانيات : أمحد مومن -1
 .23حماضرات يف األلسنية العامة، ص -2
 .23، صنفسه -3
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  :ولشرح هذه الدورة اقرتح سوسري هذا املخّطط

    أ تصويت                                                               ب استماع                   

  )التصّور الذهين ( املفهوم : م                                    

  الصورة السمعية: ص                                     
    

  استماع                                                               تصويت              

  :سوسري إىل العناصر التاليةوميكن تقسيم الدورة التواصلية عند        

  1.عنصر فيزيولوجي خارجي متثّله األعضاء النطقية والسمعية، والعضو الداخلي املتمّثل يف املخ - 1

عنصر نفسي قائم على االستعداد السيكولوجي إلصدار الرسالة وتلقيها، أي ما تعّلق بالصور الكالمية، - 2

  .والتصورات الذهنية

  .قاةواملتعّلق باملوجات الصوتية الصادرة أو املتلالعنصر الفيزيائي،  - 3

والتواصل عند سوسري ال يقتصر على استعمال املتكّلم لعالمات اللغة الطبيعية فقط، بل يتجاوز ذلك إىل ما هو غري 

وهو لفظي، لذلك فقد تنبأ مبيالد علم جديد يدرس العالمات اللغوية وغري اللغوية، تصبح فيها اللسانيات جزًءا منه، 

  .السيمياء

إّن الدارة التواصلية عند سوسري استطاعت أن يئ األرضية لغريها إذ جند أن رومان ياكبسون قد بىن دورته        

انطالقًا من أفكار سوسري، كاعتماده على طريف التخاطب باثًا ومستقبًال أي املتكّلم واملستمع عند سوسري، وكذا 

  )أ ( ، أّما العنصر الرابع فيتمّثل يف الرسالة أو الصورة السمعية املنتقلة من املتحّدث )ن السن( القدرة املستقبلة واملرسلة 

  .وفق تعبري سوسري) ب ( إىل السامع 

  

                                       
 .66، ص24نظرية التواصل يف ضوء اللسانيات احلديثة، جملة التواصل واللسانيات، ع: ينظر، حمّمد الركيك -1

ص        م  

  ص 

ص        م  

  ص 
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  :دورة التخاطب عند ياكبسون -7

  :التواصل -أ

مبادئ " يعّد تشومسكي من مؤسسي االجتاه الفونولوجي يف دراسة اللغة، إذ أعطى أمهية بالغة يف كتابه       

فلجأ إىل االستعانة باآلالت "لدراسة احلقائق املشرتكة بني األنظمة اللسانية يف اال الصويت " اللسانيات العامة

يف الدراسة الصوتية، ونتج عن ذلك تطّور هذه الدراسة، واّليت أصبحت تعرف بعلم األصوات  ةوإدخال األجهز 

   1"التجرييب أو اآليل

اللغة وسيلة للتواصل اإلنساين، وكّل فعل تواصلي أو كّل سريورة لسانية تضّم جمموعة من  يرى ياكبسون أنّ        

  :الفواعل املنّظمة للتواصل، وهي

الباث، : يعّد ركًنا حيويًا يف الدارة التواصلية، فهو مصدر اخلطاب ومنشئ الرسالة، ويطلق عليه أيًضا :المرسل -1

  .يتمّثل دوره يف ترميز الرسالة وحتويلها إىل شكل منطوق أو مكتوب املخاِطب، الناقل، املتحّدث، املّتصل،

يقابل املرسل داخل الدارة التواصلية اللفظية أثناء التخاطب، وقد أطلق عليه جمازًا املصطلح " :المرسل إليه -2

ك ترميزها ويتحّدد دوره يف عملية استقبال الرسائل املرسلة من املرسل، وفRécepteur"2الفيزيائي املستقبل 

  .وحتويلها إىل معاٍن ذهنية مفهومة، ويقابل املستمع يف دورة ختاطب سوسري، ويقوم بكّل األفعال اّليت أسندها إليه

وتتحّدد باخلرب أو املعلومة اّليت تشّكل حلقة وصل بني املرسل واملتلقي، وقد تكون على شكل صور  :الرسالة -3

  .ية يف اخلطاب املكتوبمسعية يف اخلطاب املنطوق، أو عالمات خطّ 

  أي هي 3"نظام ترميزي مشرتك اشرتاًكا كلًيا أو جزئًيا بني املرسل واملتلقي"وهو عبارة عن ): الشفرة ( السنن  -4

                                       
 .108، ص2006حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، منشورات جامعة باجي خمتار، عنابة، : بوقرة نعمان -1
، 1، منشورات االختالف، والدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط-مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون–التواصل اللساين والشعرية : الطاهر بومزبر -2

 .25، ص2007
 .80، ص1994، 2واألدب، عمفهوم اخلطاب الشعري عند رومان جاكبسون من خالل كتابه مقاالت يف األلسنية العامة، جملة اللغة : أمحد منّور -3
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جهاز مفاهيمي يصف ويفّسر األشكال التواصلية اللغوية وغري اللغوية، فهي جمموعة من الرموز اّليت إذا وضعت يف  

  .ود معىن يفهمه املرسل واملتلقيترتيب معّني أّدت إىل وج

  :القناة -5

ويطلق عليها أيًضا الوسيط أو الوسيلة، وتعّد الوسيط اّلذي تنقل به الرسالة من املرسل إىل املرسل إليه، وختتار هذه  

  . القناة بناء على مدى مالءمتها لطبيعة الرسالة واملرسل واملتلقي

ت والظروف اّليت أجنز فيه االتصال، ويعّد من أهّم العناصر األساسية وحييل إىل املالبسا ):المرجع ( السياق  -6

  .  لنجاحه

  :وقد صاغ ياكبسون كّل هذه عنصر من هذه العناصر  يف اخلطاطة التالية       

  )4(سنن 

  مرسل إليه)  2(    )                                    3( مرسل                                       الرسالة ) 1(

  ) 5( قناة                                                       

  ) 6( سياق                                                     

  :الوظائف اللغوية -ب

  :يؤّكد ياكبسون أّن كل عنصر من عناصر اخلطاطة السابقة يؤدي وظيفة حمّددة، وهي       

دف إىل التعبري بصفة مباشرة عن موقف املتكّلم جتاه "وترّكز على املرسل ألّا ): االنفعالية ( الوظيفة التعبيرية  -1

  ، ولتحقيق هذه الغاية قد يلجأ املتكّلم1"ما يتحّدث عنه، وتنزع إىل تقدمي انطباع عن انفعال معني صادق أو كاذب

تنغيمه، رفع الصوت أو خفضه، لذا جند ضمري األنا طاغًيا على هذه إىل اآلهات والتعّجب، أو نرب الكالم و  

  .الوظيفة

                                       
 .28، ص1988، 1حمّمد الوايل ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط: قضايا الشعرية، تر: رومان جاكبسون -1
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باملرسل إليه اّلذي توجه إليه الرسالة فرتّكز على متوقعه فيها، ولتحقيق وترتبط  ):التأثيرية ( الوظيفة اإلفهامية  -2

التأثري عليه، أين يتم توظيف ضمري أسلوب النداء واألمر والتعّجب والتمّين بغرض لفت انتباه املتلقي و  ذلك نستثمر

  " أنت"

وترتبط بالرسالة بعّدها حاملة للمعىن، وتعّد الوظيفة املهيمنة اّليت صّب عليها ): الجمالية ( الوظيفة الشعرية  -3

  . ياكبسون اهتمامه قصد حتويل االهتمام من العناصر اخلارجية إىل الداخلية للنص

الشعرية على الشعر دون األجناس األدبية األخرى، بل متتّد إليها، لكّنها تعّد ومل يقصر ياكبسون الوظيفة        

  .الوظيفة املهيمنة على باقي الوظائف

، وتتعّلق بالسنن، أي الرصيد 1"وظيفة كالم اللغة عن اللغة نفسها"تعّد  ):الميتالغوية ( الوظيفة الماوراء لغوية  -4

الناحية الرتكيبية، الصرفية والداللية، وتتمّثل يف الكفاية التفسريية أو اجلهاز اللغوي اّلذي ميلكه كال املتخاطبني من 

  .املفاهيمي القادر على وصف وتفسري كّل أشكال التواصل اللفظي وغري اللفظي

إىل إقامة االتصال بني املتحاورين أو إيقافه، "وتتمحور حول القناة، ودف هذه الوظيفة  :الوظيفة التنبيهية -5

، ويؤّكد ...التكرار  ؟ألو، هل تسمعين: ، من بني هذه التعابري2"ملة هلذا الغرض تعابري وأساليب متداولةمستع

الوظيفة اللفظية األوىل اّليت "ياكبسون أّن هذه الوظيفة هي الوحيدة اّليت تشرتك فيها الطيور مع اإلنسان، وأّا 

   3"ال يسبق طاقة إصدار الرسائل احلاملة لألخباريكتسبها األطفال، ألّن النزوع إىل التواصل عند األطف

وتسمى أيًضا بالوظيفة التعيينية أو التعريفية وترتبط بالسياق أو املرجع، وتوّظف العالقة  :الوظيفة المرجعية -6

     4.القائمة بني العالمات وما حتيل عليه يف اخلارج اّلذي جيّسده املرجع أو سياق التخاطب

                                       
  .110حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، ص: بوقرة نعمان -1
  .71احلديثة، صنظرية التواصل يف ضوء اللسانيات : حمّمد الركيك -2
 .32قضايا الشعرية، ص: رومان جاكبسون -3
 .71حمّمد الركيك، صينظر،  -4
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الوظيفة يف اإلخبار ونقل اخلرب للمتلقي، وال يتحّقق ذلك إّال باإلحالة إىل املرجع أو املصدر وفهمه تتعّلق هذه        

  .هو، هي، هم، هنّ : قصد تاليف الغموض وااللتباس تستعمل الوظيفة املرجعية ضمائر

عبريية أي أّن اللغة إذن تعّد اللغة وسيلة للتواصل يف منظور سوسري وغريه من البنيويني، وهي ذات وظيفة ت       

ته املدرسة الوظيفية، فاللغة أداة نتواصل ا، ناإلنسانية تؤدي جمموعة من الوظائف أّمهها التواصل، وهو موقف تب

  . وحنّقق ا وظائف التواصل
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  : األهداف الخاصة المراد تحقيقها �
  . قادرًا على حتديد مسات الرتمجة اآللية الطالب يف اية احملاضرة  أن يكون -1
  .و معيقاا على معرفة أهم أنظمتها العامليةأيضا  أن يكون قادرًا  -2
  

  :تمهيد-

الرتمجة صناعة قدمية اقتضاها وجود التعّدد اللغوي اّلذي عرقل عملية التواصل بني الشعوب، فسامهت يف  تعدّ        

الوعاء الشامل لكّل ما عرفه "انتقال املعارف بني األمم، وتبادل املؤثرات الفكرية واألدبية فيما بينها، ألّا حبق 

سبيله من املصاعب املبنية أساًسا على اختالف الثقافات اإلنسان يف رحلته الطويلة من االبتكارات، وما اعرتض 

   1"وتنوّع الذهنيات وجتّدد اللغات

الرتمجة اآللية أهم مناطق التفاعل بني اللغة واحلاسوب، حيث تستثمر هذا التفاعل من أجل إدراك الكيفية  متّثل       

قرن احلايل حول الكفاءات والقدرات الذهنية الكفيلة اّليت يشتغل ا الذهن البشري، وآليات منّوه، حّىت يربز رهان ال

  .حلّل مشاكل املستقبل

  :مفهوم الترجمة-1

مع االحتفاظ ) اللغة املصدر ( عّما عّرب عنه بأخرى ) اللغة اهلدف ( هي التعبري بلغة أخرى "تعّرف الرتمجة 

  .2"بالتكافؤات الداللية واألسلوبية

من مرتجم آلخر، بل ال ميكن مطلًقا أن نصل إىل فكرة التكافؤ التام والكامل ألّن غري أّن نسبة هذا التكافؤ متفاوتة 

اللغات خمتلفة ومتمايزة من حيث املفردات والقواعد والرتاكيب، لذلك دعا حممود إمساعيل الصيين إىل مراعاة الدقّة يف 

اة الدقّة واألسلوب، والدقّة تعين مراعاة الرتمجة هي نقل معاين نص من لغة إىل لغة أخرى مع مراع:"فعل الرتمجة، يقول

احملتوى الداليل أو حمتوى النص األصلي، أّما األسلوب فمعناه مراعاة اجلو الدقيق اّلذي كتب فيه النص شعريا أم نثريًا 

                                       
  .28، ص1999، 55الرتمجة بني النظرية والتطبيق، جملة الرتمجة واالصطالح والتعريب، ع :جزلعبد الرحيم  -1
  .42، ص2001، 1، الرياض، طالعبيكان مكتبةحمي الدين محيدي، : ، ترقالنظرية والتطبي: وعملياا الرتمجة: بيل-ت-روجر -2

 الترجمة اآللية: عشرابعة لر االمحاضرة 
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، فالرتمجة اجلّيدة حسب رأيه هي تلك اّليت صهرت فيها مزايا النص األصلي يف لغة أخرى، بشكل يتم 1"أم قصصًيا

  .ه فهم النص األصلي بطريقة متمّيزة وسلسة من الشخص املرتجم لهفي

عملية تواصلية تستند أساًسا على العمليات املتعلقة ببّث املعلومات واستقباهلا لتصل يف النهاية  حالًياالرتمجة أصبحت 

 . إىل إعادة بناء النتائج حسب اللغة اهلدف، وترتيبها جلعل النص مقبوال لدى املتلقي

  :عناصر الترجمة/  2

تقتضي عملية الرتمجة حضور جمموعة من العناصر، اّليت تربط بينها عالقات حمّددة، وهي عناصر ضرورية والزمة من 

  .أجل دراسة الرتمجة

  2:منوذًجا نظريًا يفرتض ثالثة عناصر للرتمجة هي G.Cadfordوقد اقرتح جون كاد فورد        

  .وهي اللغة اّليت كتب ا النص األصلي املراد ترمجته :اللغة المصدر -أ

  .أفكار النص :المادة-ب

  .هي اللغة اّليت ترجم إليها النص األصلي :اللغة الهدف-جــ

  .اّلذي يتوسط عملية الرتمجة" املرتجم"يضاف إىل هذه العناصر عنصًرا رابًعا هو الفاعل يف الفعل الرتمجي 

  ):الترجمان ( المترجم /  3

والفارق بينه وبني الكاتب األصيل "املرتجم كاتب، أي أّن عمله هو صوغ األفكار يف كلمات موّجهة إىل قارئ        

 3"هو أّن األفكار اّليت يصوغها ليست أفكاره بل أفكار سواه

  لنص من اللغةاّلذي مير عربه ا ، إنّه الشخصإذ يعّد املرتجم بؤرة عملية الرتمجة، فهو الوسيط بني املؤلف واملتلقي

                                       
 .91ص ،3مج ،1996، جملة التواصل اللساين، "احلاسوب والرتمجة": حممد إمساعيل الصيين -1
 . 17، ص2000، 2، دمشق، سوريا، طالرتمجة حنو نظرية لغوية لدراسة اإلبداع واإلتباع يف–التأويل ولغة الرتمجة : ينظر، عمر شيخ الشباب -2
   .06، ص2003، 6فّن الرتمجة، الشركة املصرية العاملية للنشر، ط: عناين حممد -3
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املصدر إىل اللغة اهلدف، فهو كاتب من الدرجة الثانية ألنّه ال ميلك األفكار الّيت يرتمجها إىل اللغة اهلدف، وبطبيعة 

احلال تنتفي عنه حرية التصرف فيها، فهو حبيس أفكار غريه، ومقّيد بنص متّتع فيه كاتبه مبطلق حرية التعبري، وهذا ما 

ليس للمرتجم حق ملكية أفكار الكاتب أو األديب، اّلذي يقوم برتمجة نصه، ويف أحسن :"لهيعّززه سامل العيس بقو 

األحوال، ما هو إّال قناة إيصال هلذه األفكار، ولكن مبستوى اختصاصي وفّين وإبداعي ال يقّل على مستوى ما يقوم 

  .1"برتمجته

واهلدف، ألّن مهّمته ال تتوّقف عند قضية التطابق فال يكفي هذا املرتجم أن يكون ضليًعا باللغتني املصدر        

أن يكون ملّما بكّل ما خيص اللغة األصل وبالشعب اّلذي يستخدمها، حينئذ فقط يكون املرتجم  " فالبدّ اللغوي 

    2"كالساحر العظيم، وشيًخا للفن الثامن

أن يتجنب تأثريه الشخصي فعليه ، 3"كامًنا  مسترتًا أوكاتًبا "وألّن املرتجم يف كثري من األحيان جيد نفسه بالضرورة 

أن حيرتس من تدّخل ذاتيته وإيديولوجيته يف تفسري األثر األديب  البدّ على العمل املرتجم، فهو قارئ غري عادي، 

ونقله، لذلك فاملوضوعية أهم شرط البّد أن يتسّم به، سواء تعّلق ذلك مبوقفه من النص أو مؤلفه، وعموًما على 

      .دون زيادة أو نقصان، لذلك عّدت الرتمجة من أخطر العمليات يكون حمايدا يف نقل النص األصلي املرتجم أن

  ):الحاسوبية ( الترجمة اآللية  -4

على  يف السبعينيات، حينئذ ما فتئ االهتمام ينصبّ ) احلاسوب ( لقد بدأت فكرة الرتمجة املستعينة باآللة        

  .دوات يف الرتمجة احملوسبة، أي اّليت يسخر فيها اإلنسان احلاسوباالستعمال املتكامل لشىت األ

  املصطلح املستقبلي البّد أن يكون اصطالًحا مرتبطًا بالتوليد "ويرتكز هذا املشروع على الفكرة اّليت تقول إّن        

   أّتى املواكبة إّال صطلحات، ولن تتاآليل، ألّن الباحث واملرتجم العريب يف حاجة ماسة إىل كّم هائل من امل

                                       
، 1999، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، -تارخيها، قواعدها، تطّورها، آثارها وأنواعها–الرتمجة يف خدمة الثقافة اجلماهريية : سامل العيس -1

 .91ص
 .31، ص2002، 1إبراهيم أمحد زكرياء، الس األعلى للثقافة، القاهرة، ط علم اللغة والرتمجة، تر: جورج مونان -2
 .12، ص2013، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، ط- دراسات يف فن الرتمجة بأنواعها كافة-أصول الرتمجة: حسيب إلياس حديد -3
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  1"بالتحوسب

وهي ميدان حبثي وتطبيقي يقوم على أساس الرتمجة من لغة طبيعة إىل لغة طبيعية أخرى باستخدام  :تعريفها-أ

الرتمجة للحصول على املعلومات، والرتمجة بغرض نشر : ، أي أا تضطلع مبهمّيت 2"احلاسوب واألنظمة احلاسوبية

  .املعلومات

ّدد مفهوم الرتمجة اآللية بداية يف نقل النص من لغة إىل أخرى باستخدام اآللة انطالقًا من جمموعة من إذن، يتح       

بتفّهم اجلملة يف اللغة "النظم اللغوية املعّقدة اّليت حتوي قواميًسا ومعاًمجا وقواعد لغوية، إذ تقوم نظم الرتمجة اآللية 

تقوم بتوليدها يف اللغة اهلدف  للغة املصدر ونقلها إىل اللغة اهلدف، مثّ املصدر وحتليلها بناء على القواعد املوضوعية 

، كما يستعني املرتجم ذه النظم لتقدمي العون إىل احلاسبات عند إنتاج 3"بناء على القواعد املوضوعية للغة اهلدف

خالل الرتمجة نفسها، وكذا املراجعات الرتمجة، مبا يف ذلك العمليات املتنّوعة لتحضري النصوص للرتمجة واحملاورة اآلنية 

  .الالحقة للنصوص الناجتة عنها

واّليت تتناول اآلليات األساسية اّليت تقوم "تعّد الرتمجة اآللية أحد التطبيقات األساسية للسانيات احلاسوبية        

ضعها يف مناذج، ومن ّمث عليها اللغة والعقل بوصفها وصياغتها رياضيا باستخدام اللغات الصورية واالصطناعية لو 

     4"حماولة حماكاا يف الربامج احلاسوبية

ليست علًما مستقًال، بل تستلهم أفكارها وتطبيقاا من علوم اللسانيات، وعلوم  - وفق ذلك–فالرتمجة اآللية        

أن توّظف خلدمة تطوير احلاسب واملعلوماتية والذكاء االصطناعي ونظريات الرتمجة، وغريها من احلقول اّليت ميكن 

                                       
  .129، ص2005، 1ب، طمنهاج املرتجم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغر : حمّمد الديداوي -1
، منشورات خمترب العلوم املعرفّية بفاس، و عامل الكتب احلديث ، -بعض الثوابت النظريّة و اإلجرائّية  –نيات احلاسوبية والرتمجة اآللية اللسا: سناء منعم -2

  .140ص2015، 1األردن، ط
 .244، ص2009، 1غريب، القاهرة، ط، دار - املشاكل واحللول–املعاجلة اآللية للغة العربية : سلوى محادة -3
  .16، ص2001، 1مقدمة يف الرتمجة اآللية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: ه بن محد احلميدانـعبد الل -4
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النظم احلاسوبية، فهي تنتمي بشكل أساسي إىل البحوث التطبيقية اّليت توّظف التقنيات واملفاهيم ملعاجلة اللغات 

  .الطبيعية بواسطة احلاسوب

  :نظم الترجمة اآللية-ب

يت تساهم يف ترمجة لقد أصبحت الرتمجة اآللية حقيقة واقعة من حيث توّفر عدد متزايد من الربجميات والنظم الّ 

  :النصوص، وميكن تصنيفها انطالقا من طبيعة املهمة اّليت تتوالها إلـى

وهي نظم مربجمة للقيام بعملية الرتمجة دون تدخل بشري، وقسمتها سناء منعم إىل  :نظم شاملة للترجمة اآللية-1

  :نوعني

ت لتقدمي خدمات ترمجة سريعة دون اعتبار نظم غري مقّيدة مبوضوع معّني، تستخدم حالًيا عرب شبكة االنرتن - أ

  ). Systramمثاهلا نظام ( ملستوى الدقّة 

نظم مقّيدة مبوضوع معني ذات جودة مقبولة، وتتميز هذه النظم بتعاملها مع عدد حمدود نسبًيا من أمناط اجلمل - ب

واأللفاظ املعجمية مبا جيعل  تقليص مدى اللبس اّلذي يعرتي الرتاكيب النحوية"واملصطلحات الفنية، أي تقوم على 

   1"الرتمجة اآللية أقل صعوبة

وهي جمموعة من النظم اّليت تطمح إىل مساعدة املرتجم للقيام بعمله الرتمجي، وترّكز  :نظم دعم المترجم البشري-2

واميس ومعاجم الق:"معظمها على توفري األدوات اللغوية واملعجمية املتعلقة أساًسا بلغة املصدر، وترتكز أساًسا على

  2"املرادفات واملوسوعات، وذاكرات الرتمجة وحمّررات النصوص واملصححات اإلمالئية والقواعدية

فاهلدف من هذه النظم ليس تقدمي ترمجة آلية صرفة، بل إّن الرتمجة هاهنا تكون على عاتق املرتجم، ويرتكز        

متخصصة توفر للمرتجم كل األدوات الربجمية واملواد اللسانية دور اآللة واملعلوماتية على توفري أرضية عمل حاسوبية 

  .اّليت حيتاجها يف عمله بشكل متكامل
                                       

  .210، ص2000، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط-حنو إنشاء مؤسسة عربية للرتمجة–الرتمجة يف الوطن العريب : جمموعة من الباحثني -1
 .76مقدمة يف الرتمجة اآللية، ص: ينظر عبد اللـه احلميدان -2
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وهي نظم توّفر وسائل علمية للمرتجم البشري لتمييز  :نظم برمجية لبناء المصطلحات والمعاجم المتخصّصة-3

انية إضافة مصطلحات جديدة أو بديلة، املصطلح يف لغة املصدر، وانتقاء أنسب مقابل له يف لغة اهلدف، وكذا إمك

   1:وتقوم هذه النظم على

  .الرتمجة بني لغات عّدة يف االجتاهني - 

  .تعزيز األسس اللغوية اّليت تبىن عليها نظم الرتمجة اآللية - 

  .الرتكيز على املعجم بوصفه قاعدة معارف تضم عدًدا هائًال من املعطيات اللغوية - 

 .ياضية واملنطقية للحصول على معرفة لغوية ميكن لآللة التعامل معهااملزج بني األساليب الر  - 

  :خيتزل نشاط الرتمجة اآللية شأنه شأن الرتمجة البشرية خطوات رئيسية هي :مراحل الترجمة اآللية/ ج 

  2:ويتطلب ذلك جمموعة من النظم هي :إعداد النص قبل الترجمة-1

  .اتساقه وقابليته للرتمجة  نظم آلية ملراجعة أسلوب النص للتأكد من - 

وسائل آلية للتأكد من اكتمال الرموز اّليت يتّم ا توصيف النص من حيث العناوين وبداية الفقرات واجلداول  - 

  ...والصور

ويقوم التحليل على ثالث مراحل جزئية هي التحليل الصريف، النحوي والداليل، ويتم  :تحليل نص لغة المصدر-2

تطبيقها تباًعا على النص املصدر املراد معاجلته، ويف اية مرحلة التحليل يكون نظام الرتمجة اآللية قد قام ببناء متثيل 

  .للنص املصدر مصاًغا وفق قواعد اللغة اهلدف

االستعانة بقواميس أحادية اللغة تساعد يف التعّرف على اخلصائص الصرفية والنحوية يتم  :التحليل الصرفي-أ

  3:والداللية ملفردات اللغة األصل، من خالل الوقوف على

                                       
 .212ينظر، الرتمجة يف الوطن العريب، ص -1
 .147نفسه، صاملرجع  ،ينظر -2
 .111مقدمة يف الرتمجة اآللية، ص: ه احلميدانـينظر، عبد الل -3
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  ...اسم، فعل، صفة: الصرفية واإلعرابية وفئاا املمكنة يف حالة اإلام ظفئة األلفا - 

 .عّد، اسم مؤنث أو مذكر، أو مثىن أو مجعاخلواص النحوية اجلزئية، أهو فعل الزم أم مت - 

  .التعّرف على خصائصها الداللية - 

الصرفية، النحوية، ( وفيه يتم تطبيق القواعد والعالقات النحوية على املعلومات اللسانية  :التحليل النحوي-ب

فحص مجل النص انطالقًا اّليت متّخضت عن مرحلة التحليل الصريف السابقة، ويقوم التحليل النحوي على ) والداللية 

  1:من العالقات التالية

  .فالصفات مثال يف العربية تتبع املوصوف، أّما يف االجنليزية فتسبقها :التسلسل-1

  .أي العالقات اّليت تقيمها األلفاظ ضمن اجلملة :التعّلق-2

  ).امسية، فعلية ( أي مكونات اجلملة وعناصرها اّليت حتدد طبيعتها  :التركيب-3

يعتمد الربنامج احلاسويب يف هذا املستوى على حتليل عميق للجمل للحصول على املعىن  :تحليل الدالليال-جـ

ويعاد تصنيف الوظائف النحوية وفًقا ألدوارها الداللية، "الصحيح للكلمات، وذلك حبسب العالقات اّليت ترتبط ا، 

  .2"سب سياق الكالموكثريًا ما جند للكلمة الواحدة مرادفات عّدة جيب متييزها حب

أشرنا إىل أنّه يتم التعّرف على اخلواص الداللية ملفردات النص يف مرحلة التحليل الصريف، لكن يف حالة اإلام        

املفردايت، يتّم إعطاء بعض املفردات أكثر من معىن ممّا يؤدي يف النهاية إىل إام اجلملة فيتّم حتليلها إىل عّدة بىن ممكنة 

  .ا، وهكذا فالتعرف على اخلصائص الداللية لعناصر اجلملة يساعد على إزالة هذه اإلاماتقواعديً 

                                       
  .112ص السابق،، ينظر -1
 .322الرتمجة يف الوطن العريب، ص -2
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بعد مرحلة التحليل يكون نظام الرتمجة اآللية قد قام ببناء متثيل مبدئي للنص املصدر، أين يتّم  :مرحلة التحويل -3

افئ له يف النص اهلدف، وهو اّلذي يشّكل االنتقال يف مرحلة التحويل من متثيل أويل للمصدر إىل متثيل مبدئي مك

  ).التوليد ( األساس يف املرحلة الّالحقة 

  :وتتكّون هذه املرحلة من خطوتني       

وتستخدم الرتمجة اآللية يف هذه املرحلة قواميس ثنائية اللغة لوصف التقابل بني مفردات " :التحويل المعجمي-أ

  ة بقواميس النقل أو التحويل أين يتّم باالستعانة ا للبحث عن املفردات اهلدفاللغتني املعنيتني بالرتمجة، وتسّمى عاد

   1"املكافئة للمفردات املصدر واختيار املناسب منها 

دراسة ومعاجلة مشاكل تعّدد املعاين من جهة نظر اللغتني املعنيتني املصدر واهلدف،  ويف هذا النوع من التحويل يتمّ 

 .  ملعاين فيما بينهامن خالل إجياد تقابالت ا

ويسعى إىل حتويل بىن النص املصدر النحوية والقواعدية إىل مكافئاا يف اللغة اهلدف إلخراج  :التحويل البنيوي -ب

تستخدم الرتمجة اآللية يف هذه املرحلة جداوال أو قواميس ثنائية اللغة "النص اهلدف كما تفرضه قواعد هذه اللغة و

  2"عنيتني بالرتمجة، وتدعى جبداول النقل القواعديلوصف التقابل بني القواعد اّليت حتكم تركيب اجلمل يف اللغتني امل

وتسبق هذه املرحلة عملية جوهرية تتأسس عليها باقي املراحل، وهي متثيل بنية مجلة النص األصلي على هيكل شجرة 

للغة تضّم البىن النحوية والقواعدية املمّيزة للغة املصدر، كما يقام لكل شجرة يف اللغة األصل شجرة مقابلة هلا يف ا

البحث عن البىن القواعدية املكافئة لبنية اجلملة املصدر يف مجلة اللغة اهلدف أو  اهلدف، وانطالقًا من هذه العملية يتمّ 

  .ما يسمى جبدول النقل القواعدي

  

                                       
 .116مقدمة يف الرتمجة اآللية، ص: احلميدان -1
 .118ص: احلميدان -2
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إجراء عمليات التحليل الصريف والنحوي  ومرحلة التوليد متناظرة مع مرحلة التحليل حيث يتمّ  :دمرحلة التولي-4

   1:من وسائل الدعم منها من جمموعةمرحلة التوليد انطالقًا  اليل يف اإلجتاه املعاكس ملا سبق، وتتمّ والد

  .بناء قواعد بيانات للتقابالت النحوية بني لغة املصدر واهلدف - 

  .وسائل صرفية آلية لتوليد مشتقات األلفاظ وتصريفها يف صورا النهائية - 

  .اعد رياضية لضمان سالمة الرتاكيب املوّلدةموّلدات حنوية آلية تستخدم قو  - 

البّد من اإلشارة إىل أّن التمثيالت األولية اّليت متّخضت عن مرحلة التحويل اّليت تعكس البنية اللسانية جلمل        

 .   النص املصدر هي اّليت تشّكل أرضية االنطالق والعمل يف هذه املرحلة من املعاجلة أي توليد النص اهلدف

حيتاج النص املوّلد يف املرحلة السابقة إىل مراجعة للتحقق من صحته وسالمته  :مرحلة تهذيب النص بعد ترجمته-5

وسائل آلية للتحقق من اكتمال الرتمجة من حيث عدم "واكتماله، وحددت سناء منعم جمموعة نظم الدعم تتضّمن 

   2"عنده دون قرينة من النص األصلي إغفال املرتجم لبعض فقرات النص، وكذلك عدم قيامه بإضافات من

وجتدر اإلشارة إىل أن الرتمجة اآللية مبراحلها اخلمس تتمّخض عنها قواعد لذخرية النصوص اّليت تعّد مرجًعا        

أساسًيا للدراسات املقارنة والتقابلية، وهذا كّله يعّزز نظم الرتمجة اآللية بقدرات جديدة قصد زيادة قدرا الرتكيبية، 

  .وتوسيع نطاقها املعجمي واملصطلحي

  :أنواع الترجمة اآللية -د

ظومات اّليت يتوّىل فيها احلاسب مسؤولية ترمجة النص املدخل إليه، وهي املن: الترجمة اآللية المدعومة باإلنسان-1

ض مع السماح لإلنسان املرتجم بالتدّخل من خالل شاشة احلاسوب ملساعدته على فك الغموض أو اللبس لبع

ه يف حالة حدوث التباس يف املعىن املطلوب، أو عدم وجود معىن للكلمة املطلوبة يتّم ، أي أنّ 3الكلمات أو العبارات

                                       
 .148صاللسانيات احلاسوبّية و الرتمجة اآللّية ، سناء منعم، : ينظر -1
 .149املرجع نفسه، ص -2
 .105، ص1، م2001الرتمجة اآللية وحمطة عمل املرتجم، جمّلة التوليد والنسقية والرتمجة اآللية، : ينظر، أمينة أدردور والسعدية آيت الطالب -3
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االستفسار على الشاشة، ويطالب هذا احلاسوب اإلنسان بإزالة االلتباس أو حتديث القواميس املخزّنة، من خالل 

ملرتجم باسرتجاع النص املرتجم عن طريق برنامج حتديث، لرياجعه يف إضافة املعىن املطلوب، ويف اية الرتمجة يقوم ا

  .النهاية، ويف هذه احلالة لديه احلرية، يف إدخال التعديالت اّليت يراها ضرورية

وتسمى أيًضا بالرتمجة اآللية مبساعدة احلاسوب، وفيها يقوم اإلنسان باجلهد  :الترجمة البشرية المدعومة باآللة -2

األكرب أثناء عملية الرتمجة إذا صادفته كلمات ال يعرف معناها، اّليت تتكّفل مبهّمة تزويده باملعاين املمكنة هلذه 

  .الكلمات يف اللغة املطلوبة بعد أن تصّف على شكل تقرير

    1:اآلليات واألدوات اّليت يوّفرها احلاسوب للمرتجم يف هذه احلالة يفوميكن أن حنّدد        

  .مساءلة بنوك املصطلحات  - 

     *املعاجم اإللكرتونية - 

  .الربيد االلكرتوين اّلذي يشغله املرتجم يف تبادل النصوص األصلية واملرتمجة مع دور النشر - 

  .خدامها يف نصوص متشاة أو متطابقةذاكرة الرتمجة اّليت حتتفظ بنتائج الرتمجة الست - 

وهو نظام حاسويب يساعد املرتجم على كتابة النصوص املرتمجة )  Word Processor( معاجل النصوص  - 

  . وتعديلها بسهولة وسرعة كبرية

ج إدخال النص املطلوب ترمجته إىل احلاسوب، حيث يقوم الربنام"ويقوم هذا النوع على  :الترجمة اآللية البحتة-3

، 2"املعّد للرتمجة اآللية بإصدار نص مرتجم باللغة املطلوبة، ويتطّلب هذا النوع من الرتمجة نظاًما متكامًال ومعقًدا

فالرتمجة اآللية البحتة تتّم باستخدام منظومات معّقدة، وباالستعانة بالقواميس اآللية الشاملة إضافة إىل جمموعة من 

  . غطي اللغتني املصدر واهلدفالقواعد النحوية والداللية اّليت ت
                                       

  .172ينظر، سناء منعم، ص -1
املعاجم على شكل  املعاجم االلكرتونية هي معاجم حموسبة أحادية أو ثنائية اللغة، تقّدم للمرتجم مجيع املقابالت املخّزنة يف ذاكرة احلاسوب، وتكون هذه *

 .  أو ضمن برامج معاجلة النصوص)  Cd-Rom( أقراص مدجمة 
 .17ص اللسانيات احلاسوبّية و الرتمجة اآللّية ،: سناء منعم -2
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  :  األنظمة العالمية في مجال الترجمة اآللية-ه

  :سنذكر أهّم النظم املشهورة يف الرتمجة اآللية أو ما يسّمى بالربامج احلاسوبية املتعلقة بالرتمجة اآللية

هو يستخدم على نطاق وهو من أوائل نظم الرتمجة اآللية من الروسية إىل اإلجنليزية، و "): Systran( سيستران-1

، ويعّد من نظم اجليل األّول، واّلذي ميّثل 1"قد استخدمته)  Nasa( واسع، كما أّن وكالة الفضاء األمريكية ناسا 

سيسرتان ليشمل ترمجة اإلجنليزية إىل  اجلهود األوىل اّليت بذلت منذ أوائل اخلمسينيات يف جمال الرتمجة اآللية، وقد طّور

لغة، وهذا يدّل على قدرة النظام على التكّيف مع عديد  23ه أنظمة أخرى وصلت إىل أزيد من الفرنسية، ّمث تلت

  اللغات أبرزها اللغة العربية، غري أّن البحث يف جمال اللغة العربية قد توّقف ألسباب فنية ومادية وإدارية وقانونية،

ضعيف اللغة وحيتاج إىل جمهودات جّبارة لتحسني ه نظام كما أّن بعض التجارب اّليت أجريت على النظام أظهرت أنّ "

    2"قدراته باللغة العربية من جهة، وجلعله يعمل على احلاسوب الشخصي من جهة ثانية

  .معجم مزدوج اللغة، ومعاجم أخرى سياقية: ويعتمد هذا النظام على نوعني من املعاجم       

من حيث الرتمجة باالعتماد على معجم واسع، ويتعامل " انسيسرت "يعّد برناًجما مناقًسا لـ ): Logos( لوغوس  -2

على الرتمجة من االجنليزية إىل الفيتنامية، وبدأ العمل به الستخدامه يف سالح اجلو "ة، ويعمل هذا النظام مع لغات عدّ 

يف ، وقد طّورت لوغوس الشركة األمريكية 3"يف ترمجة كتب الصيانة للمعدات العسكرية 1971األمريكي عام 

الثمانينات برناًجما متخصًصا للرتمجة من األملانية إىل اإلجنليزية، ّمث ظهرت إصدارات الحقة خاصة باللغات الفرنسية 

  .واالسبانية وااليطالية ولغات أخرى

وهو برنامج يرتجم من اللغة االجنليزية إىل االسبانية والعكس، وقد أعّد خصيًصا  ): Spanam( سبانام -3

  األمريكية يف واشنطن، وقد بدأ البحث حول الربنامج يف جامعة جورج تاون لكن الفكرة طّورت ملنظمة الصحة 

                                       
 .262املعاجلة اآللية للغة العربية، ص: سلوى محادة -1
 .183الرتمجة يف الوطن العريب، ص -2
 .262املعاجلة اآللية للغة العربية، ص: سلوى محادة -3
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، 1976يف منظمة الصحة األمريكية، لكّن العمل به سار بوترية سريعة، فظهرت أّول اإلصدارات حنو االسبانية يف "

   1"1984أّما النسخة االجنليزية فهي قريبة العهد، ودخلت جمال التطبيق يف 

  ل، وّمت تطويره يف جامعة غرونوب) Ariane78( 78ويسّمى أيًضا بنظام أريان ): Geta( غيتا -4

Grenoble   ،لكما حاولت مجاعة غرونوب"يف فرنسا بدعم رمسي، وقد بدأ بالرتمجة من الروسية إىل الفرنسية 

  ، وتشري إحدى الدراسات املسحية )ماليزيا وتايالند ( العمل على عدد آخر من اللغات سواء يف فرنسا أو خارجها 

به إمكانات الرتمجة بني الروسية واإلجنليزية وااليطالية والفرنسية، كما أّا قابلة للتطبيق على اليابانية  78أّن أريان

      2"واملاليزية

  .يف حماوالت عّدة لتطوير نظام هذه الرتمجة اآللية من االجنليزية إىل العربية) غرونوبل ( جلامعة كما سعت هذه ا        

، وكل نظام خيتص بلغات معينة، ويسعى 3إضافة إىل هذه األنظمة، توجد أنظمة حاسوبية أخرى هلا من األمهية البالغة

  ...إىل الرتمجة يف جمال معني كالنسيج، والطب واالقتصاد

  :خاتمة

إّن ما يشهده العامل من انفجار تكنولوجي، وثورة معلوماتية، يؤكد الدور احملوري اّلذي يلعبه احلاسوب خاصة        

  .بعد اقرتانه بأساليب جديدة تتيح نقل املعلومات واملعارف من لغة إىل أخرى بسرعات تكاد تسابق الزمن ذاته

يع الراهنة اّليت تسعى إىل استغالل ما توفره تقنيات املعلومات احلديثة من الرتمجة اآللية من املواض لذلك تعدّ        

إمكانيات لتحقيق معّدالت عالية يف سرعة الرتمجة اآللية، قصد تطوير نظمها اّليت حتتاج إىل مزيد من اجلهد لتحسينها 

  .وتقوميها، قصد اإلسراع بعملية نقل املعرفة وتداوهلا بني الشعوب

  

                                       
 .155سناء منعم، ص -1
 .85، ص1994، 2-1، جملة التواصل اللساين، عالرتمجة اآللية واللغة العربية: حممود إمساعيل الصيين -2
 .264-263املعاجلة اآللية للغة العربية، ص: سلوى محادة: لالستزادة يف غريها من األنظمة، عد إىل -3
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  :حلة املعرفّية عرب حماور املقياس، توّصل البحث إىل جمموعة من النتائج أّمههابعد هذه الرّ 

ة علم معاصر يعىن بتدريس الّلغات، سواء أكانت لغات أّم أو لغات أجنبّية، وقد خطا اللسانيات التطبيقي- 1

  .واضحة ليستقّل و يؤّسس لوجوده كعلم تطبيقي يستند على أرضّية نظريّة حمّددةخطوات 

أهّم رافد هلا، بل ذي يعّد يف ظّل مرجعّياا األصلّية سيما علم الّلغة العام الّ  مل تؤّسس اللسانيات التطبيقية إّال - 2

  .ا على التبادل الّنفعي للمعارف واآللياتعقدا شراكة مثمرة تعتمد أساسً 

ذي يقوم برتميز املعاين الذهنّية وحتويلها إىل مهارتان مّتصلتان بإنتاج الّلغة وترتبطان باملرسل الّ : لّلغة أربع مهارات- 3

صور منطوقة أو مكتوبة، وأخريتان متعّلقتان باستقبال الّلغة على شكل رموز أين يطلب من املستقبل تفكيك رموز 

بعد إجادة هذه امللكات كالما واستماعا، كتابة  م اللغة يف نظامها املتكامل إّال الرسالة وفهمها، وال ميتلك املتعلّ  ههذ

  .و قراءة

أشهرها النظرّي السلوكية، يت حاولت تفسري طبيعة التعّلم وكنهه، ووضع مبادئه وقوانينه، و تعّددت النظريات الّ - 4

  .ةعرفية واملالبيولوجي

  ، لذلك اهتّمت مبالحظة ت ملثريات خارجّية موجودة يف البيئةالتعّلم يف الفكر السلوكي عبارة عن استجابا - 5

  ة احلاصلة يف عقله، وإّمنا ربطت التعّلم بالتعزيز ، فأمهلت العمليات العقليذي يبديه املتعّلمودراسة السلوك الظاهر الّ 

  .والتكرار والعادة

ولد وهو مزّود بقدرات فطريّة تؤّهله الكتساب ّمت تفسري التعّلم يف النظريّة البيولوجّية على أساس أّن اإلنسان ي - 6

املعارف، وهي استعداد قبلي ال يتدّخل فيه احمليط، فالتعّلم وفقها إذن مرتبط بالنواحي الفيزيولوجية، يكون باكتساب 

  .ت من شأن املعّلمقّلل ظريّة املركزيّة للمتعّلم ت هذه النة، لذلك أعطمعرفية و ابتكار كفايات لغويو 

 خاتمة
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وعلى ما ميلكه من ة حبتة تتوّقف على املستوى العقلي والذكائي للمتعّلم، م يف النظرية العقلية عملية عقليالتعلّ  - 7

ين من خالله املتعّلم تعّلماته انطالقا من معارفه السابقة ة التعّلم جبعله نشاطا يب، فنادت بفكرة بنائيةاستعدادات عقلي

  . ة دور فاعل فيهاغريها من العمليات العقليو  ....جاعو تصّوراته القبلّية، للفهم واإلدراك واالسرت 

يت املنهج الدراسي تصّور عقالّين وشامل للنظام الرتبوي، ألنّه يبّني أهداف التعليم ومضامينه، وحيّدد الشروط الّ  - 8

  هداف حمّددة ة وآليات للتقومي، قصد حتقيق أوسائل تعليمية من طرائق و العملية التعّلمية التعليمي ستسري يف ظّلها

  .اومسطّرة مسبقً 

نهج التقليدي على احملتوى فجعله غاية يف حّد ذاته، لذلك أعطى املركزيّة واهليمنة للمعّلم بعّده مالكا ز املكّ ر - 9

للمعرفة، وأمهل املتعّلم و قدراته وميوالته فجعل منه خزّانا فارغا البّد أن حيشى باملعارف العقلّية املنفصلة اليت مل 

  .جانبيه املهاري و االنفعايل

استثمر املنهج البنوّي مفهوم البين يف حتديد مبادئه وأهدافه، فرّكز على تعليم الّلغة كنظام متكامل يؤّلف بني -10

  .عناصره بعالقات خمصوصة، إذ اهتّم بتعليم املفردات ضمن سياقها

  .التعليم ضمن هذا املنهج  عّدت أساسه األفكار ظهور التمارين البنيوية اّليتوتوّلد عن هذ

ة الّلغات على املناهج السابقة، فحّول اهتمامه من القواعد وحفظها إىل ثار املنهج التواصلي يف تعليمي -11

ما املتعّلم كفاية تواصلّية يستخدم ا املتعّلم الّلغة وقواعدها، من خالل انتقاء  إكساباالستخدام، إذ سعى إىل 

تنظيم  ىأي الرتكيز على الوظيفة التواصلية لّلغة، فاحنصر دور املعّلم يف هذا املنهج عل ،يتناسب مع املوقف االتصايلّ 

  .موارد التعّلم وأنشطته، واختيار املضامني احملّفزة للمتعّلم

خدام وهي قدرة الفرد أو اجلماعة على است: تنوّع التعّدد الّلغوي بعّده ظاهرة سوسيولغويّة بني االزدواجّية الّلغويّة -12

يف يت تعّد قدرة الفرد على التحّكم ، والثنائّية الّلغويّة الّ ) عامّية/ فصحى( ضربني أو شكلني لغويني بينهما قرابة لغويّة

  .) فرنسّية/ فصحى( ة بينهما لغتني خمتلفتني ال قرابة لغوي
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يت حتاول يات والرؤى النظريّة الّ يتأّسس مفهوم التخطيط الّلغوي على مفهوم السياسة الّلغويّة بعّدها جمموع الفرض-13

تستهدف السلوك الّلغوي من خالل تعديل الّلغة واستعماالا وكذا وظائفها يف اتمع كإعادة تصنيفها أو ترقيتها أو 

ي ينقل السياسة الّلغويّة إىل ي فهو اجلانب اإلجرائّي التطبيقي اّلذأّما التخطيط الّلغو ، الداخليةبنيتها  إصالححّىت 

  .ل املمارسة والتطبيقجما

ها أو النطق ا نتيجة عامل نفسي أو فيزيولوجّي ة اختالالت تصيب األصوات أثناء تشّكلتعّد األمراض الكالمي-14

سانيات تستنجد اللا قصد حتديد مظاهرها للبحث عن عالج مناسب هلا، و ا دقيقً ، وتتطّلب تشخيصً أو اجتماعي

  .وفونياالتطبيقية للقيام ذه األدوار األرط

أخطر وظيفة هي الوظيفة ، غري أّن أهّم و ...ةوعة من الوظائف كالوظيفة الّنفسية والتعبرييتؤّدي الّلغة جمم -15

  . اجتهد كّل من سوسري وياكبسون يف تفسريها وحتديدهاالتواصلية اّليت

لنّص من لغة إىل أخرى باستخدام تتحّدد الرتمجة اآللّية للّغة يف استدخال احلاسوب يف عملّية الرتمجة، أي نقل ا -16

  .ة املعّقدةنطالقا من جمموعة من النظم اآللياآللة ا
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