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السنة الجامعية 2021 -2020 :

ق ال تعالى(( :ومن يشكر ف إنما يشكر لنفسه))
وق ال رسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم" :من لم يشكر الناس ،لم يشكر اهلل"
نحمد اهلل حمدا كثيرا طيبا ملئ السماوات واألرض على ما أكرمنا به من إتمام هذه
الدراسة التي نرجو أن تنال رضاه.
ف الشكر هلل عز وجل أوال وللوالدين الكريمين وكل العائلة الكريمة ثانيا ،ولألستاذة
المشرفة "د-طانية حطاب" التي نتوجه لها بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ثالثا؛ على
كل ما قدمته لنا من توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في
جوانبها المختلفة .كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء قسم اللغة واألدب العربي من
طاقم إداري ،أساتذة وطلبة جامعة عبد الحميد بن باديس.
نخص بالشكر الجزيل أيضا أستاذة علم النفس اللغوي "د-صادق ف اطمة الزهراء-
"التي رافقتنا بنصائحها في كل خطوات الموضوع ،مثلها مثل الزهرة التي كلما ضاق
صدرك ولجأت إليها ارتاح ق لبك وهدأت أعصابك.
فشكرا جزيال لكل من ساعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.

إلى أعز
الناس

هدى

اإلهداء:

إلى من أظهرت بساحتها تواضع العلماء
وبرحابة صدرها سماحة العارفين
إلى من تضيء بعلمها عقول اآلخرين
وتبرد بالجواب الصحيح حيرة السائلين
أستاذتنا الف اضلة :د طانية حطاب

م ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مقدمة:
مقدمة:
يعتبر موضوع التعلم من أهم المواضيع التي تشغل بال الجميع ،وهو موضوع
يثير الكثير من الجدل حول ماهيته وطبيعة القوانين التي تحكمه وتحدد نظرياته
وتطبيقاته ،وكذلك اختالف النظرة إلى ما يجري داخل اإلنسان من عمليات وما يتم في
بيئته من تفاعالت تؤدي في مجموعها إلى إحداث تغير في السلوك ونمط الحياة
االجتماعية والتعليمية.
ولعل كتاب نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة –اكتساب المهارات اللغوية
األساسية -لعبد المجيد عيساني من أهم الكتب التي ظهرت حديثا في مجال البحث في
موضوع التعلم؛ كونه يمتاز عن غيره من الكتب في هذا المجال بشمول النظرة ،والتفرد
في األسلوب ،وتوخي الحرص على إعطاء القارئ العام والقارئ المتخصص تصورا
متكامال لنظريات التعلم الرئيسية التي ظهرت منذ بداية القرن الماضي وطريقة تكييفها
مع المواقف التعليمية المختلفة.
إذن رسالة هذا الكتاب تدور حول آلية التحصيل المعرفي ومحاور تعليمية اللغة
وقضاياها المختلفة التي تمس جميع الميادين ذات العالقة باللغة ،مما ينبغي البحث فيه،
يتعلق البحث بوضع التعليم اللغوي سواء تعلق األمر باللغة األصلية أو بغيرها ،ألننا في
وسط يتعامل فيه المرء مع كل أنواع التواصل اللغوي المحيطة به في هذا العالم الذي
يعج بعشرات اللغات ومئات المستويات واللهجات .كما أن تصميم المقررات اللغوية
ووضع البرامج التعليمية يتطلب علما مؤسسا ،وخبرة عالية ،نابعة من الوسط التربوي
الذي يزخر بشتى األنواع البشرية وصنوف المستويات والطباع اإلنسانية .كما يتطلب
وعيا ومعرفة حقيقية باألهداف التي ترجى من كل مقرر دراسي مهما كانت طبيعته أو
مستواه.
وعليه فإن الغاية األساسية من هذا الكتاب هي معالجة إشكالية تبحث عن محل
اللغة العربية الفصحى من اإلعراب في الواقع اللغوي الهجين ،انطالقا من عدة تساؤالت
أبرزها :ما واقع استعمال اللغة العربية في محيط الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة؟ وما
أ

مقدمة:
أثر ذلك في العملية التعليمية؟ وكيف ينتقل التلميذ ويتحول من اللغة العربية العفوية غير
المقننة إلى اللغة العربية المعيارية (قل /ال تقل)؟.
لإلحاطة بمضمون الكتاب والتماس غاية المؤلف "عبد المجيد عيساني" في
اإلجابة عن هذه اإلشكالية كان لزاما علينا إتباع المنهج الوصفي الذي يقف على كل
زاوية من زوايا رؤى المؤلف التي ترصد مختلف المواقف التعليمية في حياة الطفل
التعلمية.
وقد قامت األستاذة المشرفة بدور أساسي وإبداعي في بناء هيكل دراسة هذا
الكتاب ،إذ وضعنا خطة متماثلة لعناصر الكتاب تمثلت في مدخل بعنوان :بين اللسانيات
والتعليمية ،وفصلين :األول تحت عنوان اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين،
والثاني بعنوان تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة .صب متن المدخل
في رصد قضايا اللسانيات العامة وما يعتريها من عالقات بباقي العلوم اللغوية ذات
التأثير المباشر في العملية التعليمية .أما الفصلين :فقد اختص الفصل األول بنظريات
التعلم التي شملت كل من النظرية السلوكية ،البنائية والمعرفية .حيث تم اعتماد نهج
موحد يتمثل في نظرة عامة عن النظرية وقضاياها الرئيسية ومفاهيمها األساسية دون
نسيان أشهر ممثلي أو رواد النظرية .والنظريات التي يتناولها عبد المجيد عيساني في
هذا الكتاب هي :السلوكية عند كل من بلومفيلد( )Plomvildواطسن ()Watson
وسكينر ( ،)Skinnerالنظرية اللغوية العقلية لتشومسكي ( ،)Chomskyوأخيرا النظرية
المعرفية لجان بياجيه ( .)Jean Piagetأما عن الفصل الثاني فقد كان حول تمظهرات
علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة ،إذ يعتبر علم اللغة التطبيقي األرضية الخصبة
لكشف مدى فعالية النظريات السابقة الذكر في العملية التعليمية من جهة ،والواقع اللغوي
المعاش لدى الطفل وانعكاساته على العملية التعليمية من جهة أخرى.
التماسا لألمانة العلمية للبحث وحفظا للمعلومة من شوائب التصحيف والتحريف تم
اعتماد المصدر األساسي للموضوع والمتمثل في كتاب "نظريات التعلم وتطبيقاتها في

ب

مقدمة:
علوم اللغة –اكتساب المهارات اللغوية األساسية "-لعبد المجيد عيساني ،الطبعة األولى،
الصادرة عن دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،عام .1122
ما من بحث إال وتواجهه صعوبات ،إذ من أبرز الصعوبات التي عرقلت مسيرة
البحث هي :عدم توفر نسخة إلكترونية للكتاب مما جعلنا ملزمون بالتردد على المكتبة في
هذا الوضع االجتماعي الحرج الذي يهدده الوباء ،باإلضافة إلى المؤلف عبد المجيد
عيساني الذي ال يزال مغمورا نوعا ما إذ لم يتم العثور على أي دراسات له ،حتى في
سيرته الذاتية هناك اختالف حول تاريخ االزدياد كما لم يتم نشر أعماله إال بعض
المقاالت (ثالثة على األكثر) التي لجأنا إليها للتعرف أكثر على أسلوب الكاتب وعلى
مرجعيته الفكرية.
ما يسجل على الدراسة من نقائص أو ثغرات فما هو إال داللة على استيالء النقص
على جملة البشر.
وهللا ولي التوفيق.

ج
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بين اللسانيات والتعليمية

المدخل :
الدراسات اللسانية العامة:

1

اللغة ظاهرة إنسانية عامة؛ تشكل الوعاء العام للمجتمع بكل ما يحمله من زاد عبر
مسيرة حياته .فاللغة ذاكرة األمة وخازن معارفها ،والرابطة بين أفرادها وشعوبها ،وناقلة
إرثها الحضاري عبر األجيال واألمم المختلفة ،وحامية ثوابتها القومية والحضارية.
واألمر الذي ال مراء فيه أن اللغة تشهد تغيرا وتطورا كبيرين خصوصا في البالد
الغربية .فالدراسات اللغوية مقارنة بين ما كانت عليه في السابق ،ما هي عليه اليوم من
تطور وتوسع في التخصصات ،فضال عن مختلف النظريات والمناهج التي ظهرت في
القرن العشرين ،كلها مظاهر تبرهن على االهتمام الذي يوليه الغربيون للدراسات
اللغوية ،والتي تدل على نوع من الحركية والديناميكية التي تعرفها النهضة اللغوية
عندهم.
إن ظهور علم اللسانيات مع بداية القرن العشرين كمنهج يدرس اللغة من منظور
علمي بحت ،خالفا لما كانت عليه الدراسات اللغوية السابقة ،أو كما عرف بأنه :العلم
الذي يدرس اللغة اإلنسانية دراسة علمية من خالل األلسن الخاصة بكل قوم من األقوام،
وذلك وفق منهجية علمية مضبوطة ،ولهدف اللغة ذاتها دون غير .كانت محاضرات دي
سو سير هي المفاتيح األولية لهذه االنطالقة العلمية التي هدف بها إلى وصف اللسان
البشري وصفا علميا خالصا اعتمادا على دراسة اللغة بذاتها ولذاتها ،ونما علم اللسانيات
بسرعة ليصبح له نظريات ومناهج ومدارس .انقسمت تلك النظريات إلى قسمين كبيرين
يوضحهما المخطط المرفق:

2

( )1عبد المجيد عيساني ،محمد كمال :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة –اكتساب المهارات اللغوية األساسية ،-دار الكتاب الحديث،
القاهرة ،مصر ،ط ،1111 ،1ص.7
2
( ) المصدر نفسه :ص .9 ،8

4

بين اللسانيات والتعليمية

المدخل :
مذاهب اللسانيات العامة

اللسانيات البنيوية

اللسانيات التوليدية
التحويلية

(نزعة المنهج البنيوي)

(نزعة النحو التوليدي)

البنيوية األمريكية

البنيوية األوروبية

االتجاه التوزيعي

المدرسة الوظيفية

(هاريس)
مدرسة جنيف

(المدرسة
االستغراقية)

المدرسة الروسية

االتجاه السلوكي
(بلومفيلد)

مدرسة براغ
الشكل ( :)10مخطط توضيحي
يبين مذاهب اللسانيات العامة

كوبنهاجن

مدرسة لندن

5

المدخل :
اللسانيات التطبيقية:

بين اللسانيات والتعليمية
3

علم جامع يدل على تطبيقات متنوعة لعلم اللغة في ميادين متعددة لحل مشكالت
ذات صلة باللغة .يشمل المجاالت اآلتية :تعليم وتعلم اللغة األم واللغات األجنبية،
االختبارات اللغوية ،التخطيط اللغوي ،علم اللغة التقابلي ،صناعة المعاجم التحليل
األسلوبي ،الترجمة ،عيوب النطق ،أنظمة الكتابة ،علم اللغة اإلحصائي ،النفسي،
االجتماعي وغيرها من قضايا أخرى .إذ أصبح اليوم كل مجال منها علما متخصصا
مستقال بذاته ،يشترك في نقطة واحدة هي :أنها قضايا ذات صلة باللغة.
اختلفت آراء الباحثين حول علم اللغة التطبيقي ،فمنهم من يرى أنه" :علم مستقل له إطاره
المعرفي الخاص وله منهج ينبع من داخله ومن ثمة فهو في حاجة إلى نظرية مستقلة عن
العلوم األخرى" ،في حين يرى آخرون أن" :علم اللغة التطبيقي أو اللسانيات التطبيقية
ليست كذلك إذ ليس له نظرية معينة تصف اللغة أو تحللها" وما مصطلح تطبيقي إال دليل
على ذلك .ويرى فريق ثالث أنه علم وسيط يمثل جسرا يربط العلوم التي تعالج النشاط
اللغوي.
 /0التعليمية 4:مصطلح ظهر حوالي سنة  1991بجامعة ميتشيجن وتحديدا بمعهد اللغة
اإلنجليزية حين كان المعهد يدرس اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة أجنبية وذلك تحت
إشراف الباحثين" :تشارلز فريز" و"روبرت الدو" .ثم أصدر المعهد مجلة باسم علم اللغة
التطبيقي .وطور المصطلح أكثر لتتأسس له مدرسة متخصصة بذات االسم في جامعة
ادنبره سنة  1918إلى أن تأسس االتحاد الدولي لعلم اللغة التطبيقي سنة  ،1991ويعقد
االتحاد مؤتمره كل ثالث سنوات.
تعرف التعليمية بأنها علم يهتم بقضايا التدريس اللغوي شاملة غير مجزأة ،من حيث
تحديد السياسة العامة للمعارف اللغوية ،وطبيعة تنظيمها ،وعالقتها بالمعلمين والمتعلمين،
وبطرق اكتسابها وبكيفية تفعيلها والصعوبات المتوقعة إلى غير ذلك  ...مما له صلة بهذه
الدائرة الكبرى.
( )3عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .11
4
( ) المصدر نفسه :ص .11 ،11 ،11
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بين اللسانيات والتعليمية

المدخل :

*روافد التعليمية  5:تعددت مصادر التعليمية وتنوعت باعتبار أن المشكالت اللغوية
ليست ذات طابع لغوي فحسب ،بل تتعداه إلى جوانب أخرى مما تسبب في تعدد مصادر
التعليمية ،ونتوقف على ما يلي :علم اللغة ،علم اللغة االجتماعي ،علم اللغة النفسي ،وعلم
التربية ،والموجزة في المخطط المرفق.

روافد التعليمية

علم اللغة

اللغة نظام
النظم

نظام
األصوات

نظام األشكال
(الكلمة)

نظام البنية أو
التركيب

نظام المعنى

علم اللغة
النفسي

علم اللغة
االجتماعي

األسس المنبغي
مراعاتها

التعبير عن الثقافةالعربية اإلسالمية
تغطية ميادينومجاالت فكرية في
إطار الثقافة العربية
معالجة المحتوىقضايا اجتماعية
بحتة

األسس المنبغي
مراعاتها

األسس المنبغي
مراعاتها

مناسبة المادةالخصائص
النفسية للمتعلم

التتابع،االستمرار
والتكامل.

مراعاةالفروقات،
الميول،
االهتمامات.

الضوابطالتربوية.

التنوع فيمستوى المادة.

تناسب المحتوىالثقافي مع عمر
فكر الدارسين
ومستواهم التعليمي

علم التربية

وضوح المادةالتعليمية.
إمكانية تدريسالمادة ومناسبتها

إثارة الرغبة لدىالدارسين.
مستوى األداءفي كل مهارة

5

( ) عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .11 -11

7

الشكل ( :)11مخطط
يوضح روافد التعليمية

بين اللسانيات والتعليمية

المدخل :

/2الشروط األساسية ألهلية المعلم6:إن أول تلك الشروط المطلوبة والتي تعد اللبنة
األساسية للعمل اللغوي هي:
 توفر الكفاية اللغوية ( :)La compétenceوهي عند اللسانيين تتميز عن مفهوم
اإلنجاز أو األداء ( .)performanceفالكفاية يقول تشومسكي" :هي مجموع المعارف
اللسانية التي يمتلكها متكلم ما ،فتتيح له تركيب عدد ال متناه من الجمل وفهمها ،أي
المعرفة الضمنية لمتكلم اللغة المثالي ،بقواعد لغته التي تتيح له التواصل بواسطتها".7
بمعنى أنها نظ ام ثابت من المبادئ التي تمكن كل واحد منا من إنتاج عدد ال نهائي من
الجمل ذات المعنى في لغته .والكفاية في مجال التربية هي القدرة على تشغيل مجموعة
منظمة من المعارف ،تعرفها عدد من المنظومات األوروبية بأنها" :حسن التصرف
المؤسس على تعبئة واستنفار مجموعة من الموارد واستخدامها" .8أما في مجال التدريس
فتعرف بأنها "تلك المعرفة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات المعرفة والمهارات
واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهام المحددة بنجاح
وفاعلية" .9وفي المجال التعليمي هي" :مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق األهداف
المنشودة منه" 10وأما في التدريس فتعني" :معرفة المعلم بكل عبارة مفردة يقولها وما لها
من أهمية".11
 متانة المادة اللغوية وإلمامه بها :12والمقصود بها معرفة قضايا اللغة التي يقوم
بتدريسها معرفة علمية دقيقة ،تناسب الزمن الذي نعيش فيه .وهنا يرى عبد الرحمان
ح اج صالح بضرورة إيفاد معلم اللغة بما يجب أن يتزود به حرصا على أداء مهمته على
أكمل وجه ،إذ قال بأنه ال يمكن لمدرس اللغة أن يجهل ما أثبته العلم في عصرنا الحاضر
من حقائق وقوانين ومن معلومات مفيدة ومناهج ناجحة في التحليل اللغوي .والمدرس

6

( ) عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .19 -19
( )7المصدر نفسه :ص.19
( )8نفسه :ص.11
( )9نفسه :ص.11
( )10نفسه :ص.19
( )11نفسه :ص.19
12
( ) نفسه :ص.18 -19
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المدخل :

القدير هو الذي يستطيع أن يستخدم مادته في تشويق تالميذه إلى المدرسة والعلم والعمل،
وفي إيقاظ عقولهم.
 اإللمام بقواعد التدريس :13المناسبة للتالميذ وللمادة ،فليست معرفة المعلم بالمادة،
وبنفسية التلميذ كافية لنجاحه في مهمته ،ولكن ال بد أن يعرف طريقة التطبيق ،ولهذه
المعرفة أصول وقواعد تدرس في معاهد المعلمين ،ويمرن الطلبة بمقتضاها في المدارس
حتى يتعلموا كيفية تطبيقها .والمعلم ال بد أن يتوفر فيه عنصران أولهما فطري والثاني
مكتسب .فالعنصر الفطري هو استعداده لهذه المهنة ،وتوافر الميل إليها بالفطرة،
والعنصر المكتسب هو إعداده وتمرينه لهذه المهنة ،وكالهما ضروري .والتدريس نوعان
علم وفن .علم بمعرفة المدرس ماذا يدرس كما ونوعا ،أما فن التدريس هو معرفة المعلم
كيف يدرس؟ أي آلية التدريس.
منهجية تعليم اللغات :14تقتضي منهجية تعليم اللغات الممارسات التالية:
 اعتماد الكالم الشفهي الذي يعد الوسيلة األكثر أهمية والطريقة األكثر نفعا في التعود
على الممارسة اللغوية الفعلية .إذ ينبغي أن يكون للمتعلمين نصيب من تحقيق الكالم
الشفوي ال أن يظلوا منصتين مستمعين دون مشاركة.
 االهتمام باحتياجات المتعلم التي ينبغي للمعلم أن يالحظها من خالل أحاديث المتعلمين
في ثنايا الدرس داخل الصف .واالنتباه إلى ملكة التبليغ وأهميتها في توصيل األفكار
وحسن إرسالها باللغة واألسلوب المناسب.
 المعلم الناجح هو المعلم الحيوي الذي يعمل على تطوير معلوماته بين الحين والحين،
ويتطلع إلى كل جديد في مادته ،ويستخبر األخصائيين ويتطلع إلى ما يؤلفون من آراء
ونظريات تمكنه من مسايرة الواقع والعيش مع العصر الحاضر.
يرى األستاذ "عبد الرحمان الحاج صالح" أن المعلم لكي يكون قادرا على أداء مهمته
النبيلة كما ينبغي يجب أن تتوفر فيه ثالثة شروط وهي:15

( )13عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.19 ،18
( )14المصدر نفسه :ص.27 -21
15
( ) نفسه :ص.29 ،21
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المدخل :

*أن يكون صاحب ملكة لغوية أصيلة تم له اكتسابها من ذي قبل.
* وأن يملك أدنى كمية من المعلومات النظرية اللسانية وتصورا سليما حولها وذلك عن
طريق اطالعه على اللسانيات العامة واللسانيات العربية.
*وأن يكون ذا ملكة تمكنه من تعليم اللغة التي تعد الهدف األسمى لديه .وال يتم تحقيق هذا
الشرط الثالث إال بتوفير الشرطين السابقين.
إن العملية التعليمية الحديثة عملية حيوية ،أي أنها عملية نشطة ألن المعلم ال ينبغي
أن يقول كل شيء للمتعلم ،والمتعلم ال يقول شيئا .فالعملية التعليمية تبنى على المشاركة
ألنها تقوم على ما يقدم للمتعلم من معارف ومعلومات من جهة ،وهذا ما يسمى بعملية
االستعداد النفسي للتدريس ومن ناحية أخرى ينبغي على الطالب أن يبذل جهدا معتبرا من
أجل عملية اكتساب المعرفة وتعزيزها وتحسينها وترسيخها حتى تكون النتائج جيدة.
* القضايا األساسية المنبغي مراعاتها في العملية التعليمية:16
 الذكاء :17ال بد للمعلم أن يعرف مستوى تالميذه ويعرف بعض مشكالتهن ليتمكن من
التصرف بحكمة في مختلف المواقف التعليمية.
 القيم الخلقية :18المدرس يعامل في مهنته الصغار من البشر ،وهو يكونهم خلقيا كما
يكونهم عقليا وهو المثل الذي يقتدي به الصغار ويتأثرون به ،واألخالق تغرس
بطريق غير مباشر أكثر ما تعلم بطريقة التلقين والوعظ.
 حسن التعامل مع التالميذ :19فال ينبغي أن يكون قاسيا عليهم فينفرهم ،فيفقد لجوءهم
إليه واستفادتهم منه ،فاألطفال الصغار يحتاجون إلى السياسة والمعالجة ،وال يجدي
فهم المعلم لسيكولوجية األطفال إال إذا كان صبورا في معاملتهم قوي األمل في نجاحه
في مهمته .كما ال بد من توفر صفات عديدة منها :قوة الشخصية ،الذكاء،

( )16عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.29 -27
( )17المصدر نفسه :ص .28
( )18نفسه :ص .28
19
( ) نفسه :ص .29 ،28
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المدخل :

الموضوعية ،العدل ،الحزم ،الثقافة ،سعة األفق ،األداء الصحيح للعربية ،الخلو من
األخطاء واالحترام.
 الخصائص الصحية :20ال بد أن تتوفر في المعلم خصائص جسمانية ك :الخلو من
األمراض والعاهات.
 /3خصائص المتلقي وأثرها في التعلم :21يمثل المعلم الطرف الثاني بعد المعلم في
تشكيل ثالثي التعليمية ،والحديث عن المعلم يقودنا إلى تحديد وضعه إزاء العملية التعليمية
كونه المستهدف بالدرجة األولى .والتطرق إلى خصائص المتعلم يتشعب بنا إلى جملة من
القضايا التي لها عالقة بالبشرية عموما وبالذات الشخصية خصوصا .وعليه يقسم
الباحثون هذا الموضوع إلى ثالث قضايا متمايزة هي:
أوال :سمات الشخصي ة : 22تمثل الشخصية الجانب الداخلي في اإلنسان المعروف
بالجوهر ،ونسميها عوامل الشخصية ،ويقصد بالشخصية مجموعة الخصائص النفسية
والعقلية واالجتماعية واالنفعالية الثابتة ثباتا نسبيا .والشخصية المتزنة وما تتسم به من
مواصفات إيجابية تلعب دورا هاما وإيجابيا في مجال التعلم واإلنجاز.
أما المخاطرة : 23فهي أن يغامر المتعلمون في التحدث والممارسة الفعلية للغة
والمساهمة في اإلجابة بالحدود المعقولة ،رغبة في الوصول إلى تحقيق الشجاعة األدبية،
ومن ثم الوصول إلى الحقيقة .فالمخاطرة التي نص عليها "دوغالس براون" صفة
ضرورية للتعلم بالرغم من عواقبها غير المحمودة على النفس ،ومع ذلك تظل المخاطرة
بكل عواقبها طريقا للتعلم.
أما االنبساط

24

الذي يقابله االنطواء فهو ليس مقياسا للتفوق ،فقد يكون المنبسط

المشارك في كل نشاط هو المتفوق وقد ال يكون كذلك ونفس الشيء بالنسبة للمنطوي .وقد

( )20عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .29
( )21المصدر نفسه :ص .11 -29
( )22نفسه :ص .99 -91
( )23نفسه :ص .91
24
( ) نفسه :ص .91 ،91
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المدخل :

أكد كثير من الباحثين على أنه ال يمكن المقارنة بين الصفات المختلفة لدى األفراد نظرا
لعدم وجود وحدة قياس مشتركة.
أما القلق:25المتمثل في ردود نوع من االرتباك والخوف واالضطراب في النفس،
شريطة أال يكون قلقا موهنا متأصال في نفس المتعلم .هناك نوع من القلق ضروري
لتحقيق النجاح ،ألنه يدل على االهتمام الذي يصاحب نفس المتعلم الذي يبتغي الوصول
إلى أهدافه المنشودة.
أما صفة الدافعية :26فهي باتفاق الدراسات صفة تعد مفتاحا للتعلم الناجح .فالدافعية
التي نعرفها بالقوة الداخلية التي تدفع اإلنسان إلى التعلم أو المثير الداخلي الحقيقي الذي
يحث المتعلم على إنجاز فعل ما ،ال شك تعد المحرك الحقيقي الذي ال يعادله شيء آخر
من الصفات المذكورة آنفا .فالدافع الذي يمنح السلوك قوة هو العامل الذي يخرجه من
العدم إلى الوجود .من بين العوامل المحفزة التي تزيد الدافعية قوة المكافآت.
االستعداد :27وهو من أهم العوامل النفسية التي تجعل عملية التعلم تحقق أهدافها ،إذ
وجب على المعلم تهيئة المتعلم نفسيا ،وجلب اهتمامه وانتباهه وتركيزه على المادة
المقدمة .هناك من علماء النفس من يفسر االستعداد حسب المواصالت العصبية ،على
أساس أن الوحدة العصبية موصلة والتي تكون على استعداد للتوصيل ،وعدم توصيل
المعلومات إلى مراكز المخ يؤدي بالضرورة إلى فشل العملية التعليمية.
ثانيا :الخصائص المعرفية:28
الذكاء :29هو القدرة على اكتساب المعرفة أو القدرة على التعلم ،ويعرف أيضا بأنه
قدرة الفرد على التوافق مع المواقف الجديدة .ويرى بعض العلماء أن الذكاء مجموعة
القدرات العقلية المنفصلة في حين يرى البعض اآلخر أنه عبارة عن قدرة عقلية عامة
واحدة ،وهو مقياس للقدرة على تناول األفكار المجردة والرموز وعالقاتها.
( )25عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .92
( )26المصدر نفسه :ص .91 ،99
( )27نفسه :ص .99 ،91
( )28نفسه :ص .11 ،99
29
( ) نفسه :ص .97 ،99
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صعوبة األوضاع االجتماعية : 30يتغير المستوى التحصيلي للتالميذ وفقا لطبيعة
الظروف االجتماعية التي يحتلونها .والمراد بالبيئة االجتماعية عدد من المتغيرات
أبرزها :الطبقة االجتماعية والظروف العائلية الخاصة بالمتعلم .إن النمو الذهني يتأثر
بشكل كبير باألوضاع االجتماعية لألفراد ،فاألطفال المنتمين إلى الطبقات االجتماعية
الدنيا يكونون أقل استعدادا للتعامل والتفاعل مع الخبرات المدرسية وامتالك المهارة
اللغوية المناسبة والالزمة للتحصيل من أقرانهم المنتمين للطبقات االجتماعية األعلى .لكن
الظروف االجتماعية الصعبة هي عملة ذات وجهين :فمثلما قد تكون عامال من عوامل
الفشل قد تكون أيضا هي نفسها عامال من عوامل الدافعية والتحفيز ،فينتقم المتعلم لظروفه
بغية تغييرها إلى األحسن.
ثالثا :الخصائص الشخصية:31
الجنس :32قضية الفروق بين الجنسين الذكور واإلناث قديمة قدم الفكر اإلنساني ،وقد
كانت هذه الفروق تقوم على ما يمكن تسميته بالحتمية البيولوجية على حد تعبير "ستيفن
روز" ،فالفروق بين الذكور واإلناث مردها في المقام األول فروق بيولوجية بينهما .ولعل
ما يدعوا لالهتمام هو البحث في عالقة عامل الجنس بالتحصيل المدرسي.
ومن الدراسات الجديرة باالهتمام تلك التي قام بها "كيلي" ( )1978والتي تمخضت عن
تبيان وجود تفوق أكيد للذكور على اإلناث في مجال العلوم ،وأجريت هذه الدراسة على
أربع عشرة ( )19دولة والنتيجة أظهرت أن هناك نقصا ما تعاني منه اإلناث في مجال
تحصيل العلوم ،وقد ذهبت عدة دراسات إلى أن الفوارق الجنسية المتعلقة بالقدرات
اللفظية تعود إلى ميل الذكور التخلف عن اإلناث في مادة القراءة ،ولكن غالبا ما يتالشى
التخلف بعد سن العاشرة.

( )30عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .99 ،98
( )31المصدر نفسه :ص .11 ،11
32
( ) نفسه :ص .11
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المدخل :

خالصة القول أنه من الضروري مراعاة الخصائص النفسية والقدرات العقلية للمتعلم،
ومن أهم ما ينبغي مراعاته أيضا:33
*إعداد خبرات تعليمية متنوعة يستطيع كل متعلم استيعابها حسب ذكائه.
* استخدام عدد من الوسائل التعليمية المختلفة التي تناسب مختلف المتعلمين.
*التوسط في شرح األفكار بغية تحقيق الفهم للمتعلمين.
*إعطاء فرصة للمتعلمين لالختيار من بين أسئلة االمتحانات.
/4الحاجات اللغوية والمواقف والغايات التعليمية:34
أوال :تحليل الحاجات:35
وهي قضية علمية ،ومسألة ضرورية ،تتماشى ومتطلبات التعليمية الحديثة التي
تهدف إلى دراسة اللغة بإتقان كبير في أقل وقت ممكن من الزمن .وال شك أن كل حاجة
من الحاجات المطلوبة ،تتطلب تحليال دقيقا لمعرفة ما ينبغي إعداده .ففي كل برنامج
ينبغي التعرف على المهارات اللغوية المطلوبة ،وعلى المشكالت والصعوبات القائمة
لتذليلها ،وعلى أنواع الخطابات المتداولة ،وعلى النصوص الواجب توفرها ،إلى غير ذلك
من المواد التي يجب أن تؤسس البرنامج التعليمي لتحقق االستيعاب الجيد للمواد التعليمية
وبالتالي نجاح العملية التعليمية.
ثانيا :تحليل المواقف:36
إذا كان تحليل الحاجات يعمل على جمع الحاجات المتعلقة بالمحتوى اللغوي المناسب
للمتعلم ،فإن تحليل الموقف يتعلق بالسياقات العامة والمواقف التي سينجز فيها هذا
المحتوى اللغوي ،باعتبار أن اللغة لصيقة بالمجتمع ،وللمجتمع سياقات معينة تتشكل من
ظروف اجتماعية وأخرى سياسية ،وأنظمة وقيم محددة وظروف المدرس وثقافته
( )33عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .11
( )34المصدر نفسه :ص .91 -11
( )35نفسه :ص .11 -11
36
( ) نفسه :ص .17 ،19
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وتكوينه ،وخصائص المتعلم ،وغير ذلك مما يجعل ظروف المجتمع تتميز بجملة من
الخصائص.
ثالثا :تخطيط الغايات:37
أي عمل مهما كان نوعه يتطلب تحديد الغاية منه ،وإال كان القيام به عبثا ،ال ترجى
فائدة منه .وكلما كان الهدف واضحا والغاية محددة ،كلما كان االلتزام به أكثر والرغبة
إليه أشد .وتعليم اللغة يقتضي تحقيق هذا الهدف ،ورسم هذه الغاية.
وتعرف األهداف في العملية التعليمية على أنها "الغاية التي يراد تحقيقها من خالل
العملية التعليمية"

38

وفي لغة علماء النفس السلوكيين تعرف األهداف على أنها "عبارة

عن تغيرات سلوكية محددة قابلة للمالحظة والقياس يتوقع حدوثها في شخصية المتعلم بعد
مروره بخبرات تعليمية" .39فالمعلم من الضروري أن يعرف لماذا يقوم بهذا العمل؟
وألجل أي هدف ينجزه؟ كما من حق المتعلم أيضا ليزداد رغبة في التعلم أن يعرف لماذا
يدرس هذه اللغة؟ ألنه كلما اتضحت الرؤية لديه ازداد تعلقه بتحقيق هذا الهدف ،وازداد
بحثا عن وسائل طلبه.
هذه الغايات بالضرورة تخدم المقرر الدراسي لذا يتوجب على المعلم الدقة في تحديد
نوعية المحاضرات التي ستلقى على التالميذ التي بدورها تحدد كمية المفردات المطلوبة
في المرحلة وكم ونوعية الجمل التي يجب أن يصل المتعلم إلى حسن كتابتها ،وهكذا
بالنسبة لكل مهارة من المهارات المطلوبة في المستوى.

( )37عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .99 -91
( 38المصدر نفسه :ص .92
39
( ) نفسه :ص .92

15

بين اللسانيات والتعليمية

المدخل :

بناءا على هذا الهدف العلمي المطلوب ،ظهرت عدة اتجاهات منها:
*االتجاه العقالني األكاديمي :40وهو اتجاه يؤمن بالقيمة الجوهرية للمادة العلمية ذاتها،
كونها ضرورية لتنمية القيم العقلية واإلنسانية والقدرات العقلية.
*االتجاه االجتماعي االقتصادي :41يركز على القضايا التي يحتاج إليها الفرد والمجتمع،
وبالتالي يميل إلى النفعية المباشرة في إيجاد وتهيئة منتجين اقتصاديين.
*اتجاه التركيز على ذات المتعلم :42ألن المتعلم هو المقصود األول من العملية التعليمية،
فيرى هذا االتجاه أن الحاجات الفردية للمتعلم لتنمية ذاته وتعميق وعيه أولى من كل
شيء ،فهم يرون أن التعلم عبارة عن إعادة بناء لما فهمه اإلنسان سابقا من المعارف،
وبالتالي فهي تحتاج إلى إعادة بناء.

( )40عبد المجيد عيساني ،نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه :ص.99
( )41المصدر نفسه :ص .91 ،99
42
( ) نفسه :ص .91
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ت

الفصل ألاول:
اللغة بين الاكتساب والتعلم
أو العفوية والتلقين.


النظرية السلوكية.



النظرية العقلية .



النظرية املعرفية .

الفصل األول:

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

تمهيد:
ال شك أ َّ أ حديككعن ع ك للغككو حدغم ك مللغننهككة َّنككخ ال هةن ك دك
حديةد  .إذ َّ ذ حد ةس

حآلم حأل نكخ نهلنكم رعخح ك حدغمك ألغكخح

حد رب حدكذ َّع إدكظ وهكمخ حدلعنكع نك
حدلالق رللغكنو حدغمك
حأل نككككخ

ة ك ك ع ككخ ة
نل معك م كم

ركخحني للغكنو حدغمك  .منك حدن كحغيةذ ذحذ

ك  :حد وخنكةذ حدنس كخ السل كةب حدغمك َّ

وخنكةذ حدكللغو* .هكذ

كككك حدلكككك لرككككن آدنكككك حسل ككككةب حدحسككككق دغمكككك منككككع قةرغنلكككك دلنغنكككك حدككككللغو.

للععذ وخنكةذ حدكللغو مح لغسكذ ركة لالا َّ كةدنب حدريك

ملركةن حدن يكظ ركن حدسال كس

ذم حدنذ ب حدلجخنر مرن عغنةء حد سس .مدلق َّشهخ ذ حد وخنةذ :حد وخن حد غمسن
حد وخن حدغممن (حدلقغن ) "دلشمن س " محد وخن حدنلخ ن "دجة رنةجن ".
المبحث األول :النظرية السلوكية).1(Behaviourisme
للع حد غمسن حلجة ة نلخ نة س نة ن نعحخس عغو حدك سس حدلجخنرك
حسل ةب حدسخع أل

لهكلو رعخح ك

غم ن حد غمسةذ منلع للغو حدغمك َّيكع حدنوكة خ حد كغمسن مشكسق

ن َّشسةق حد غم .
نكككعمخ نيلكككم حد وخنككك حد كككغمسن يكككمق حد كككغم حدغمكككم سم ككك عركككةخ عككك نجنمعككك
حال كلجةرةذ حد ةلجك عك نانكخحذ حدنيكنح حد كةخج حدن لغسك نك ينك َّ محعهكة رككن َّ
لسكككم حدنانكككخحذ :حرنلنككك َّم حجلنةعنككك يةالكككخ لكككال َّم غة رككك

ةخجنككك َّم عح غنككك .

ةد غم حدغمم نة م إالأ ح لجةر دنانكخ نيكعع إذح للكتتذ ركةدلسخحخ ليمدكذ إدكظ عكةع
نللةنق رهة حدحسق رلغقة ن .

دممن خح

لقككمو حد وخن ك حد ككغمسن عغككظ نجنمع ك ن ك حدن ككحغيةذ حأل ة ككن حدنشككسغ دهككة
محدنلناغ

1

 :حدنانخ حال لجةر حدللتنت حدلخحرح محالقلخح

( ) عرع حدنجنع عن ة

نينع سنةق :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة

عغمو حدغم حدن عخ س
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حدلسخحخ حدنيةسة محدلقغنع.

ص.76 76

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:
1

*المثير :
عند هاريمان :م َّ

مخ دغحةق ل لي ح لجةر َّم َّ حةق

ةخجن رةد ر دلالم

حال لقرةق لؤاخ عغن ل لانخ .
عند سكينر :نلخا سن خ حدنانخ رأ

مع ن حأليعح حدرن ن حدل ال ننس

ن س غ ع ناليوةذ َّ غمب نلن ن َّ ةدنب حدسة
*االستجابة:

ليعنع ة

حدي .

2

نل كا رك حدسكة

خع حدسلق حد ةلي ع حدنانكخ سسلكق حرنلك

حديك

َّ

حخنق حدلسةعق حالنجةر نع حدنانخ حدية ق ع ع حإل ة .
للخا رنمدمجنة :رأ هة لقغص عالغ

َّم إ خحت غع

(ن حدمعع) َّم َّ

شةح آ خ

ن لي ع ح لاةخ .

*التعزيز أو التدعيم (:)Renforcement

3

كم حدق ككع إدكظ لقمنك حال كلجةر ملأسنككع ة رشكسق ل ككرد نؤ

ك ع ككع حإل ككة

عككةنال عغككظ لخ ككن هة دلسككم عككةع سالنن ك خح ك َّ .م ككم حدلالق ك حدقة ن ك رككن حدنانككخ
محال لجةر .
على المستوى البيداغوجي :4حدللتنت م حدنسة أ محدلشجنلةذ حدل
سغنكككككككككككككككككككككككككككككككة َّركككككككككككككككككككككككككككككككع

لقعو دغنللغو

كككككككككككككككككككككككككككككككغمسة نخغمركككككككككككككككككككككككككككككككة نككككككككككككككككككككككككككككككك .

لككككتعو حد وخنكككك حد ككككغمسن نجنمعكككك نكككك حدغ ككككة نن محد س ككككة نن َّرككككخت و" :رغمنسنغككككع"
حألنخنس "محح

" م" سن خ".

()1عرع حدنجنع عن ة  :وخن حدللغو م لحرنقةلهة
( )2حدن عخ س  :ص.76
( )3س  :ص.76
4
( ) س  :ص.76

عغمو حدغم ’ حدن عخ س
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ص .76

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

أوال :السلوكية عند بلومفيلد (.1)plomvild
حألنخنسك "دنم كةخع رغمنسنغكع"

حخلرح وهمخ حد وخن حد غمسن حدلك لتعنهكة حدرةيك

حداقة حدغ ة ن حألنخنسن روهكمخ سلةرك حدغمك ( )le langageإدكظ ينكت حدمجكمع عكةو:
 .3333م م حدسلةب حدذ نهع دغعخح ةذ حألنخنسن ن هجة جعنكعح نقكمو عغكظ نركعَّ حدلمَّنك
رن عغو حد سس حد غمس محدغ ة نةذ م
حدمككخ

حدجهكمع حدلك قكةو رهكة "رغمنسنغكع" نك َّجكق كذح

ح ين ك قككةو را ككقةح حدنلحنككةذ حد وخن ك دلغككو حد ك سس حد ككغمس (حدككذ سككة

آ ذح ) عغظ حدن هي حدم س حدغ ة

ككة عح

رمن حدم مق إدظ وخن د ة ن نلسةنغ .

ن وخ إدكظ وخنك "رغمنسنغكع" حد كغمسن عغكظ َّ هكة وخنك آدنك دغمك للكخأ ا رأ أهكة " :وخنك
س ككن َّاككخذ رشككسق ية ككو ك حد وخنك حدنلة ككخ ح ينك نسككم
للتنتحذ َّ

ة نة ن نظ ب :حإلجخحء حإلشخحح حإلجخح

.ن للن "رغمنسنغع"

حدللتنت محدلقةب.

ذ حد وخن رق ك جكة مجنكق حدلك لينكق خؤنك سةنغك دقالكةنة

حد غمسن ن حدنانخ إدظ حال لجةر  .منغ ص ذ حدق ك
رن

ككة

ككغم نر ككظ عغككظ

كم":جكة مجنكق سة كة نل ت كة

سما حألشجةخ مشلخذ جنق رةدجمع او خَّذ لسةي عغظ شجخ
كملة ري جخلهككة مد ككة هة مشككسلنهة

حدلسةي

قسككت جككة

أ عخذ

ككمل حد ككنة ،مل ككغل حدشككجخ مقحككا

مَّلظ رهة إدظ جنكق ممالكلهة ك نكع ة ...شكلمخ جنكق ركةدجمع نل ك َّ رلك

عالاللهة سة ذ للقغص مَّ رل

حد مح ق سة ذ لسخت عغظ ن لم حدنلكع  .مَّ خؤنلهكة

دغلسةي ك نل ك َّ نمجككةذ ال كم ن ح لس ككذ ن ك حدلسةي ك عغككظ عن نهككة .ةدشككلمخ رككةدجمع
مخؤنك حدلسةيك ننكاال حدنانكخ َّنكة حال كلجةر حدنرةشكخ دغنانكخ هك ل كغل جنكق حدشكجخ
ملأل

رةدلسةي د س هة مدس هة رعال ن ذد لقمو رة لجةر رعنغ عغظ شسق غ غ نلن

ن حأل محذ لقمو رعمخ حدنانخ حدرعنق رةد ر ق :جة جةعغ إنة نل خا سنة دم سكة
م س

جة لة".2

( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
2
( ) حدن عخ س ص .73

عغمو حدغم حدن عخ س
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ص.73 76

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:
إ أ حدنلأنق دهذ حدق

نجع َّ أهة لينق َّيعحاة قرق عنغنك حدسكالو للناكق ك حإلي كةس ك

حدجكمع مخؤنك حدلسةيك م كذح نناكق حديككة ت َّم حدنانكخ .اكو نيككع

حدكلسغو سة كلجةر دغنانككخ

حد ةرل مذد ع ع حغرهة حدلسةي  .دهذح نخ "رغمنسنغع" َّ عنغن حدلسغو ع ع حإل ة ل الع
دغية ت ليع حال لجةر .

ثانيا :السلوكية عند واطسن (.1)watson
نقمو ذح حاللجة عغظ سخ جم خن نسةع ة َّ عغو حد سس ال ننس

حالخلقةء إدظ

ن لم حدلغو حديقنق إال إذح لر ظ حدن هي حدلجخنر ح حدذ نللنع عغظ حدلغمو حدحرنلن ننة
" قع غص عغو حد سس ن َّتنل

نجلغ قةرال دغناليو محدلجخر  .مرهذح نسم "محح

رجلغ عغنة حرنلنة ن عخس حد غم محدلسنا ع ع حدرشخ عرخ حدناليو حد ةخجن أل لةدهو.
دذد

ةع

"محح

حد ةخج دغسة

حدي

" رأ نمالمع عغو حد سس نجب َّ ن ي خ
مَّ

م حدنمالمع حدمينع دعخح
ين

ننس إ الةع دغناليو ناغنة نجخ
ن لمخل َّعحؤ  .مليغنغ إدظ َّجتحء نللعع
لؤع إدظ وهمخ من ان حدليسو

عغو حد سس" .ذد حد غم حدذ

مننس قنة

مللعنغ َّم لمننخ

ذح حدوهمخ س

عخح

ن

ن ين

حدتن حدذ

مالرح حدشخمح حدل
الق لس نخ شخمح ".2

م ة للجغظ نقمدل حدنشهمخ  :دم َّعحنل

حا

نلنللم رر ن ج نة ن ننلةت محغرذ ن

َّ َّعغنهو دلةدن حد ةص حدنيعع ا

أل آ ذ َّنة ن هو مَّعخِّر س ن رد ح ل ة نة

حد غم

عشخ حسال ن حألحسةق حأل يةء حدذن
سسنق

َّ ح ل ةص َّ لةخ د  .سأ ن رد

حرنرة َّم نيةننة َّم ة ة َّم لةجخح َّم يلظ شيةذح َّم د ة رم

حد وخ ع نمح ر َّم

ننمد َّم تعةل َّم ق عخحل َّم نه َّجعحع َّم حد الد حدل ن لن إدنهة َّ ال  .إ
َّقمق ذح ا
م نمقا َّمد

َّلجةمت يعمع حديقة ل حدنلم خ دع مَّ
حدذن نللقعم ر قن

( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
2
( ) حدن عخ س  :ص.67

َّعلخا رذد مدس دنس ذح

نة َّعلقع محدذ وق نقمدم ن ذ آالا حد ن .

عغمو حدغم حدن عخ س

21

إذ

ص.63 67 73

الفصل األول:

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الخلفية المرجعية لنظرية واطسن السلوكية:1
للكمع جكذمخ وخنك حدكللغو رةدسلكق حدنك لسس حدشكخح إدكظ "حنسكة ركة غما" ( Ivan
 )Pavlovحدذ سة نهلنة رعخح

عنغن حدهالو ع كع حدسكالب حدجة لك إذ َّاكةخ ح لس كةخ

نال دلةب حدسالب ع ع خؤن حدحلةو.
رعَّ محح

رللرع ذ حدوة خ رمن لس نخ ة ين قةو رلجخر نغ

هة:

إيالةخ سغب إدظ يجخ نلتمد حد مذ مالل مل ن الع نكع خرحك خرحكة نخنيكة
ن نيغ رةدليخ ح او َّع ق َّ رمر

إذح كةق

ع نم مد رايع حدمعع حدغلةرن رينك

حدغلةب نجنع نهة من او نلنس ن نلخ سنن حدغلةب حدن ةد نع لسخحخ حدلنغنك مقكع
لنذ رةدشسق حآلل :
الطعام (مثير طبيعي  /مثير

سيالن اللعاب

غير شرطي)

(استجابة غير شرطية)

صوت الجرس (مثير

ال يؤدي إلى سيالن اللعاب

محايد)
صوت الجرس  +الطعام

سيالن اللعاب

تكرار عملية االقتران

(الفعل المنعكس الشرطي)

صوت الجرس

سيالن اللعاب

(مثير شرطي)

(استجابة شرطية)

حدجعمق خقو ( :)73جعمق نمالد نخحيق لجخر رة غما –حالشخحح حال لسة
نخذ لجخر "رة غما" راال نخحيق

-

:

المرحلة األولى (ما قبل اإلشراط) :لهن حدسغكب ك حدمالكلن حدن ة كر اكو عل حدجكخس.
سة ذ حال كلجةر رالكع يخسكةذ ح كلحالعن نكع ح لكعحو كنال حدغلكةب اكو قكعو دك حدحلكةو
ةق دلةب حدسغب.
1

( ) عرع حدنجنع عن ة

وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة

عغمو حدغم حدن عخ س
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ص.63 67

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

بمعنى :سغب  +عل حدجخس = يخس – نال حدغلةب
المرحلة الثانية ( اإلشراط ) :عل حدجخس ن ةيرة رلقكعنو حدحلكةو .ل كجنق حدجهكةت دسننك
ن حدغلةب حدن ةق َّ يعم ح لجةر مقةو رلسخحخح حدلنغن عع نخحذ.
بمعنى :سغب  +عل حدجخس  +حلةو = نال حدغلةب (حدلسخحخ)
المرحلة الثالثة (ما بعد اإلشراط) :عل حدجخس عم لقعنو حدحلكةو .ل كجنق حدجهكةت دسننك
ن حدغلةب حدن ةق َّ يعم ح لجةر .
بمعنى :سغب  +عل حدجخس – حلةو = كنال حدغلكةب ح كل لي "ركة غما" نك

كذح َّ ك إذح

شخحذ ح لجةر نلن رنانخ ن ةيب نانخ ة حأل غ ملسخخذ كذ حدلنغنك عكع نكخحذ
او َّتد ة حدنانخ حأل غ مقعن ة حدنانخ حدن ةيب ميع ا حال لجةر حدشخحن ليع
حدنانخ حدجعنع حسل ب

س حدنانخ حأل غ م ةب ع

ن حالسل ةب َّر ح َّ محع حدللغو ع ع حدسة

ك إيكعح

أل

حال كلجةر م كذح حد كمع

حدي .

ثالثا :السلوكية عند سكينر ) .1( Skinner
نلع " سن خ" ( )3337-3371ن َّساخ عغنةء حد سس حألنخنسنن لأانخح
حد غمسن

ين

ح حغل ن َّيع حدقمح ن حدل

حدنعخ

ماللهة "إعمخع امخ عحن " م م :قة م

حألاخ محدذ نشنخ إدظ حد غم حدذ نلسخخ.
للخا وخن " سن خ" حد غمسن رلع ل ننةذ َّ خ ناق :حدللغو حدم نغ َّم حدذخح ل
حدخحعنسغن حد غمسن َّم حدللغو رةإلشخحح حإلجخح

(.)instrumental conditioning

قعو " سن خ" خؤن محالي دلنغن حسل ةب حدغم ع ع حدحسق للنخست يمق قحلن
َّ حدغم نهةخ سمنخ ة ن حدنهةخحذ ل نم ع ع حدحسق.-مَّ

1

أ
لللتت رةدنسة أ محدلأننع محدقرمق.
ذ حدنهةخ (حدغم )

( ) عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة

عغمو حدغم حدن عخ س
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نة:

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

ةجن ع حدلسةعق رن حدسة

ن ومخ حد غمسن حدللغو عنغن

ةدنينح نلالن حدلعنع ن حدنانخحذ حدل للحغب ن حدسة

حدي محدنينح

حدي ح لجةر نلن

مننس

َّ للسخأ خ حال لجةر إذح دقنذ لععننة ةخجنة م م َّ ةس وخن " سن خ" مدس أ نؤسع
حدمقذ س

عغظ َّ نن حدلمحنق حدمخحان حدل للم خ

حدسة

حدي ن ذ مالعل .

اإلشراط اإلجرائي هو :1عنغن حدللغو حدل ل رد نهة حال لجةر َّساخ حيلنةال دغيعم
من حغد "إجخح " ن ل عن " سن خ" دم ا نجنمع ن حال لجةرةذ َّم حأل لةق حدل
نلأدا ن هة حدلنق حدذ نقمو ر حدسة

ناق خ ع حدنع حدسلةر حدشخب.

حدي

أسسها العلمية ومرجعيتها الفلسفية:2
ن

ال نة لو عخال

ةرقة لقمو وخن " سن خ" حد غمسن عغظ جنغ ن حأل س

حدلغنن ن هة:


ح لرلةع حدجمح ب حدذ ن مإرخحت نة ننس ناليول ناليو نرةشخ رةالعلنةع

عغظ حد غم حدوة خ عم


مح .

ح لرلةع عمخ حدعمح ع محدقعخحذ حدسحخن

حدسخع حدنللغو مإعحةء َّ نن ق م دلنغن حدللغو


حدومح خ حد غمسن حدل

ل عخ ن

حسل ةب حد نةذ ،حد غمسن .

حدلخسنت عغظ حدناليوةذ محد غمسةذ حدنرةشخ دغ غم حدوة خ سم هو نللنعم

حدلجخنرن ح حدل

حلجة شة ع

عخح

ن ل الع إلجخحءحذ حدن هي حدلغن

حدلغمو حدحرنلن نؤن رأ حدنلخ حدلغنن
عغظ خَّ هة حدلجخر  .لخلست حدنلحنةذ حدلغنن

دغلس نخ حد غمس عغظ حدلجةخب حدن رخن حدل َّجخنذ عغظ حدينمح ةذ .محد لة ي حدني ق
عغنهة

ذح حدنجةق جلغذ حد غمسنن نلننم هة عغظ حدنوة خ حد غمسن دع

لرعم حدغم م ل حدن ومخ حد غمس ع ع " سن خ" غ غ ن حال لجةرةذ حدنللةدن .

( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
2
( ) حدن عخ س  :ص .63 62

عغمو حدغم حدن عخ س  :ص.62

24

حإل ة

الفصل األول:


اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفلسفة الوضعية:)positivisme( 1
سق لسسنخ لجخنع

منخ

لجخنر

م نخ


مل س

نذ ب غ س نل ظ رةدومح خ حدنقن ن

حأل رةب حدنحغق  .رنل ظ َّ

ذ حدسغ س ال ل غو إال رنة

س حدلغنن عنة م ذد .

البراغماتية النفعية:)pragmatisme( 2

نرعَّ ن حدنرةعئ حدل لشرلذ رهة

حداقة حأل جغم س م ن .

السلوكية وتعليمية اللغة:3
ن وخ حد غمسنم إدظ حدغم معغظ "دنم ةخع رغمنسنغع" رة أ عنغن حسل ةب حدغم ل عخ،
الن إحةخ وخن حدللغو .ةدغم
ا هو ال نقخم رمجمع َّ

ن ومخ و "شسق ن َّشسةق حد غم حإل ة

لرةن رن ن ةخ للغنهة مللغو َّ

مدذد

نهةخ َّم رخ َّم غم

آ خ".4
ر ةءح عغظ حداالا حدذ مالل حد غمسنم دهذ حد وخن محدنلناق
محدللتنت نسن لس نخ و دغلنغن حدللغننن

من

الق نة رل خ ع ن آخحء (رغمنسنغع

محح

م سن خ) ننس حدم مق إدظ نة نغ :5



حدنلغو م حد ع حديقنق محدخس حأل ة
 :لهن

رن

حدلنغن حدللغننن ح إذ نلناق عمخ

حدللغو لشجنع حدحالب دللغو حد غم

رةدللغنل عغظ حإلجةرةذ

 :حدنانخ حال لجةر

حدنخغمب مللتنت غم

محء رةدقرمق (حدشسخ) م م حدللتنت حإلنجةر

حدنللغو

َّم رةدخ

(حدن ةقش محد قع) م م حدللتنت حد غر .


حدنللغو

وخ حد غمسن

م :تح نجب َّ ننأل منلتت َّنأة حأل س حدل قةنذ

عغنهة عنغن للغنو ذح حدنللغو قع وهخذ

( ) 1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
( )2حدن عخ س  :ص .63
( )3س ص .66 -63
(  )4س  :ص.63
5
( ) س  :ص.67 67 61 63

وخن حدللغو رةدن لسس حدشخح (محح

عغمو حدغم حدن عخ س
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ص .63

).

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

حد غم حدغمم ع ع سن خ م ناق َّ



غم آ خ ننس حدليسو

هم

لة ج

نللتت ين لسم حد لنج نسة أ من حسئ إذح سة ذ حد لنج عقةرة معغن  :ةيلنةدن مقمع
نخلرح رنة ن نن " سن خ" حإلشخحح حدس ألةق (حإلجخح ).

حد غم حإلجخح

ننأت " سن خ" رن



ال لالا مع حد غم
 )learningحدذ

معن
حدذ

سة َّمق ن

حدشخح " او َّعةع

ةغ

م نة :حدللغُّو حال لجةر

( Respondent

م حدلةدو "رة ما" ليذ ح و "حدسلق حدن لسس
" سن خ".

نةغل ليذ ع مح "حالشخحح حال لجةر " حدلةدو حد س

( )Operent learningحدذ سة َّمق ن لسغأو ع "امخ عحن " ن ننة

محدللغو حإلجخح

إنة قة م حألاخ دنلنع

نةغل " سن خ" ليذ ح و "حإلشخحح حالجخح ".

لسل ب حدغم



خ ن نن

نقمو عغن

ن

حدللغو ن لغا سق ن هنة ع

حآل خ

إحةخ حد وخن حد غمسن ر سس حدحخنق حدل

حال لجةرةذ غنخ حدغممن حأل خ
محدللتنت .إذ

َّ

لسل ب رهة

رمح ح  :حدنانخحذ حدنيةسة حدلسخحخ حإلشخحح

ةدغم مدنع لسةعق االا ع ة خ

 :حدل رن

حال لجةر محدلارنذ

(حدلسخحخ).
حدللتنت ميع غنخ سةا ع ع حد غمسنن


دغم س

نسم حدنللغو ع

خح لةال

إذ ال رع ن حدلسخحخ محدننةخ

حدلنغن حدللغننن ن جه

حدسلغن

من ة و

ر ةء

نلةخ ملارنلهة ن جه َّ خ .


حدللغو م عنغن آدن ل لص رلسمن عةعحذ دممن نسل رهة حدنللغو منة حدسالو إالأ

شةح يخس

حدنعخ

قح.

لقمو حد غمسن عغظ حدن هي حدمحالد حدنلناق

حدماة ل حدخ نن سةدسلةب

محدلقمنو حدقة و عغظ سنن حدنلغمنةذ محال لجةرةذ حدية غ .
نة ننس قمد

حأل نخ :م َّ رةدخغو ن

ذ حدلس نخحذ دلنغن حسل ةب حدغم

إحةخ حد وخن حد غمسن إال َّ أ لس نخحلهة لوق َّعجت ن َّ لق ع حدعحخ ن رر ةح

ذح

حدليغنق نع ععو حدقعخ عغظ لمالند حدلعنع ن جمح ب حدغم حدلنغن محد غسنةذ حدسسخن ح
أل حدغم وة خ نلجت مَّعقع رسانخ ننة ل مخ حد غمسنم .

26

الفصل األول:
عغو حد سس حد غمس

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين
هو نلجت حسل ةب حدغم رةدلأسنع عغظ :حدن هي حدلغن

نرعَّ

محدناليو ح ح حالقة ن َّ حدغ ة نةذ لعخس حدغم عخح
حدلغنن محدنمالمعن
عخح
حدحرنلن

حدلغمو حدحرنلن محدلغمو حإل ة ن .

حدغ ة نةذ حدغم عخح

عغنن ال ننس

رق إ دغلغمو حإل ة ن

نة لد رةب حال لقةعحذ دهذ حد وخن
عغظ حعلقةعحذ َّمدن

عغنن

نلجة ال حدسخمقةذ رن

مَّ

ة

هنهة سنة لسهو حدنمالمعن

حدلغمو

هة حدل لننت ة ع حدلغمو حدحرنلن

مدلق ذح

حدل قعنهة لشمن س

ة

إذ خَّ

رأ هة قة ن

خالنةلهة حدلجخنرن ل أو لر ِّ نهة عم لرخنخ .معغن  :حعلرخذ

حد وخن حد غمسن عةجت ع لس نخ عنغن حسل ةب نسخعحذ حدغم مجنغهة عغظ ي ِّع محء.
سننة نللغل رةدنسخعح ذ ناال ا عنغن حدسهو ل رل عنغن حدلسسنخ َّ

َّ نسهو نل ظ

حدسانخ ن حدنسخعحذ قرق َّ نلغسو رهة ننأة نؤسع َّ أ حسل ب ذ حدنسخعحذ هنة عم
لععنو.
دو ل غو حد وخن حد غمسن ن حال لقةعحذ يلظ ن حد ةينلن حد نة ن محالجلنةعن
ةدقمق رأ حدحسق نمدع

سي رنالةء َّنخ غنخ ن غو ر ح سم َّ نة ن عخ ن حدحسق

ر خع ة ق مرلع ععع ن حألشهخ رلع حدمالع ال ن و نحغقة عغظ َّ أ مدع م م ال ننغ
شن ة .مدلق عدنق ذد

م حدقم حإلرعحعن محدقعخحذ حدغممن حدل

محدسلةب محدل لعق عغظ مجمع حةق عقغن ن ل عنهة حإل ة

27

نلننت رهة حدشلخحء
ذح حدنجةق.

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

المبحث الثاني :النظرية اللغوية (العقلية) لتشومسكي (:1)Chomsky
لللغل حد وخن حدغممن رةد تع حدلقغن حدل نلتعنهة حدرةي

حألنخنس لشمن س .

مللخا ذ حد وخن رلع ل ننةذ سغهة لعق عغظ نة ل صُّ عغن قالةنة ذ حد وخن
للخا ب :حد وخن حدلقغن

حد وخن حدغممن

حد وخن حدسحخن مرلالهو نعخجهة

حد وخن حدنلخ ن .
لقمو وخن لشمن س حدغممن عغظ الا نة ععة إدن حد غمسنم حدذن َّسعمح عغظ َّ
حدغم ح لجةر ةلج ع نانخ او لسل ب رةدلغقن محدلقغنع .نؤسع لشمن س َّ أ ذح غنخ
نقرمق .دذد نخ رالخمخ :2
)3

ننلغسهة حإل ة منلننت رهة ع رقن

إعةع حالعلرةخ إدظ حدقعخحذ حدلقغن حدل

حدل لناق

حدسة ةذ حأل خ  .لشمن س نخ رأ أ حدقعخ حدلقغن حدل ننلغسهة حإل ة

حدجة ب حد الل محإلرعحع دغلقق منة حدغم إال نوهخ ن نوة خ ن لقعح سق حدذن دو
ن لرهمح دذد ناق :ع
)2

م نخ مرغمنسنغع حدذ َّعت حد غل إدظ حدقنةس.

لخلست ذ حد وخن عغظ رعنهن نسةع ة َّ حدحسق نمدع نهنأ ال للنةق حدغم م
نخع ة إدظ حدحرنل حدرشخن ال غنخ .محدحسق ننلغ

حرنل رشخن ال ن ةقشهة لشمن س

نةذ ،لخسنرن ذ ن َّمدن لناق حدسغنةذ حدغممن ع ع حدرشخ جننلة مسأ هة حدسسةنةذ حألمدن
حدل ل ةعع عغظ حسل ةب حدغم محإلرعحع ننة رلع.
ةدغمةذ
مَّ خ

ة ص عةن لجنلهة .مَّ دسق دم َّ مق اةرل

وخ لشمن س سغهة دهة
نلمنخ  .محإلرعحع ال نسم إال

ةيب نغس

حدجة ب حدنلمنخ رةإلالة
ةيب قعخ عقغن جرةخ

حخن سنة رل حدذسخ م م

ن ننة ذ حدنغس رجهةت حسل ةب حدغم َّينة ة مرةد
ننلةت ذح حدجهةت حدغمم رأخرع
( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
( )2حدن عخ س  :ص.67 63
3
( ) س  :ص .67

ةص
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الق نرعع .

عمل حأل مع َّينة ة َّ خ .

:3

عغمو حدغم حدن عخ س

إدظ َّ حإل ة

ص .63 -66

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

نننت ر حدحسق حأل محذ حدسالنن ع غنخ ة ن حأل محذ حأل خ غنخ حدرشخ .


نلالن قعخ عغظ ل

.

نا حأل محذ حدغممن ملنننت رلالهة ع رل

 لنننت حأل ون حدغممن محدللخا عغنهة.
 حدقعخ عغظ إ لة ،مإرعحع وةو دمم نيعع.
إ حدلأسنع عغظ مجمع ذ حدقعخ حدعح غن حدحرنلن ال ن ا عمخ حدنجلنع
أل

حدحسق عغظ إلقة حدغم

دم نلتق ع حدجنةع حدغممن د ن لحنع لمونا دمل

رةدخغو ن حسل ةر دغقعخ حدغممن
حدغمم  .عمخ حدنجلنع إذ
حألخ

تخعذ

ن ةعع

سم َّ حدنجلنع م حدنيخ حأل ة

دجهةت حدحسق

ل نن حدقعخحذ حدغممن ع ع حدحسق رناةر نةء حد ق درذخ

ل عنة لتخع حدرذخ انة َّ لللهأع ة رةد ق دلينة مإنة َّ لهنغهة

ملن ع ع هة حدنةء دلنمذ مسذد يةق حدغم ع ع حدحسق.

أسس نظرية تشومسكي اللغوية:1
ر ةءح عغظ نة لو ذسخ
)a

ةرقةح لقمو وخن لشمن س حدغممن عغظ:

إ أ مخحء سق غم دمم

نألن حدنللغو عنمنة لسن مخحء يقنق عقغن

محةق

سخن ر ةءح عغظ َّ أ حدغم نوهخ دغسسخ محدسسخ عدنق عغظ حدلقق.
)b

إ أ سق َّعحء دمم

نلن

نرعع حدسخع ن س مخحء نلخ

الن ن

حخن رقمحعع دم

ر ة ءح عغظ حدسغنةذ حدل نمدع حإل ة نتمعح رهة ملناق حدسغنةذ حدلةن دغمةذ

جننلة.
)c

ال نخلرح حدحسق قح رنة نل ن حدغم ن حخا حدنينحن ر

نرعع َّشنةءح ن حدغم عم َّ ن نلهة معم

ةرل عهع رهة م ذح عدنق عغظ حدلهنؤ

حدذ نمدع ر حإل ة ال للنةق حدغم .

1

( ) عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة

عغمو حدغم حدن عخ س
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رق ن لحنع َّ

ص.62 63

الفصل األول:
)d

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

حدغم ع ع حإل ة نهةخ نسلمي نلجعع أل حإل ة ال نقا يرنس نة نع رق

نجعع

دمل

سسق ديو ن حدغيوةذ حدل نلسغو نهة رلغ حدغم

مننس دإل ة

إ لةجهة ر س ن لنخ .

الجانب االجتماعي في تعلم اللغات:1
نخست لشمن س عغظ نسهمنن َّ ة نن ن نسة نو حدللغو نة:

م

الكفاءة اللغوية ( :)Compétenceم
مغنخ حدنقنس

لناق حدجة ب غنخ حدنخ

لغ حدقعخ حدسحخن عغظ حسل ةب حدغم
حدلنغن  .ن حغل ذح حدجة ب ننة نمدع ر

حإل ة منتعحع نع نخمخ حدتن رةدعخر محدنخح مقم حاليلسة رةدنجلنع محدلنق عغظ
حدللغو رحخنق إخحعن دلقمن


ذ حدقعخ .

األداء ( :)Performanceم م حدننةخ

حدينةلن حدن لغس  .ن لنع حألعحء قمل ن حدسسةء

نمقا ن حدنمحقا

حدسلغن دغم

قع ننغ حإل ة حدغم مدس ن حئ

َّ نلسس قعخحل حديقنقن .

الخلفية المرجعية لنظرية تشومسكي اللغوية:2
إ أ حد وخنةذ نهنة سة ذ حرنللهة
نؤ

هة َّ يةرهة ر ةءح عغظ

غسن

منهنة سة
سخن نيعع

نرهة ن حد محب َّم حد حأ
ذ حد وخن ح لنع

مدذد

لشمن س نلةدو وخنل حدغممن ن ععع ن حدن ةعخ ننس إجنةدهة
.I

نة نغ :

النحو العالمي :محدنق مع ر نجنمع حدقالةنة حدنشلخس رن ن لغا حدغمةذ حدلةدنن .
إ حدغمةذ مإ سة ذ لر ظ عغظ حدلنةنت محال لالا إالأ َّ أ
حدلعنع ن حدغمةذ حدلةدنن .

( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
2
( ) حدن عخ س  :ص .63 62

عغمو حدغم حدن عخ س
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ص .62

ة

قالةنة نشلخس رن

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:
 /IIالفلسفة العقلية :محدل

حدقخ حد ةرع عشخ ( )36دغننالع ع ع حدسخ

ةعذ

عنسةخذ مَّ يةب حدن هي حدلقغ حدذن نخم َّ حدلقق قم حخن
م

حد ةس جننلة

ن عخ سق عغو َّم نلخ نقن ن إذ نقمق َّ" :ة َّ سخ إذ َّ ة نمجمع".

المبحث الثالث :النظرية المعرفية لجان بياجيه (:1)Jean Piaget
وهخذ حد وخن حدنلخ ن
حد ة ع آ ذح

محدنلناغ

ا حألمق ن حدقخ حدنةال

سخع عغظ حألمالةع

حد

نسة نو حد غمسن (حدنانخ حال لجةر

نسة ننهة

لمةنخ سق نة جةءذ ر حدنعحخس حد غمسن ن
حدلنغنةذ حإلعخحسن
خؤن حد غمسنن
حدلقغن دلشمن س

وخنةذ

حدللتنت)

نة نللغل ر نم

ة

سق نخيغ ن نخحيق لحمخ حدسخع ةدنلخ ن جةءذ دل يند
عنغن للغو حدغم  .ح لسةعذ ذ حد وخن ن َّرية
إذ للع حنلعحعح دهة مح ح لغسذ نلهة

حدقمق رمجمع ل وننةذ نمخما ل ةعع عغظ للغو حدغم

رل

مآخحء حد وخن

حدنخلستحذ ة

سنة لللةخ

َّنالة نع نسة نو

حد وخن حد غمسن  .معغن  :ا حد وخن حدنلخ ن لخلرح رةأل س حدل جةء رهة (رنةجن )
ذ حأل نخ نخلستحذ وخنل حدجعنع (حدنلخ ن ).

عغو حد سس محدرنمدمجنة دلسم رذد

لليعع نلةدو حلجة حد وخن حدنلخ ن

يقق للغننن حدغم

حدقالةنة حدلةدن :2

َّمال :ل حغل ن عغو حد سس حدمخحا محدرنمدمج دغنلخ .
اة نة:حإلجةر ع

ؤحق :سنا ل نمح حدنلةخا دع

حد خم ،ر وخن للغننن

حدسخع؟ أل رنةجن

رق إ حألنخ حدذ شمغ حمق ينةل

حدقعنو "سنا ل نمح حدنلةخا دع حدسخع؟".

معالم نظرية بياجيه المعرفية:3

( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
( )2حدن عخ س :ص.61
3
( ) س ص.67 67 61

عغمو حدغم حدن عخ س
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ص .61 63

س

دو نق ع

م :حإلجةر عغظ حد ؤحق

الفصل األول:
.3

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

حد وخ إدظ حإل ة عغظ َّ ر ةء ذحل حدل ونو م م ن عخ سق حأل شح حدل نقمو

رهة محدخ

حسل ةب حدغم

رةدقمق َّ

ةالع دغلقغنع محدللتنت سنة لخ

ةإل ة دنس نجخع آد ن ت نة نلحظ د
إذ
.2

ةسل ةب حدغم

رق د حدقعخ عغظ حإلرعحع مإعةع حدل ونو.

م لنج حألر ن حدنلخ ن حدل شسغهة حدسخع.

– نناق حإل ة

نسم ةل م

حد غمسن

ة

حد غمس دغسخع نيع

وةنة نلسةنال ذح رلعن خ ن نن

نة :حدلالقةذ حدنلرةعد رن

معنغنةذ لسةعالل حدن لنع ن حدرن  .ةد نم حدنلخ

محدلمنخ

لنج لنس حدسخع ن حدلسنا محدلالؤو محدلسةعق نع حدرن

م سذح

نسل ب حدحسق حدسسةن حدغممن ر ةءح عغظ حدلسةعق رن حال للعحعحذ حدعح غن محدرن .
.3

–نمدع حإل ة

حال لسة ن
إذ

ررل

لنس

حألر ن حدل

ةدحسق نمدع مد ح للعحع حخ

ن

عغظ ن لم

وخ لشمن س نمجع نمخماةذ َّنة
حدنلخ ع ع رنةجن

إ عحخ حدلعنع ن

خعمع حدسلق

حدذحذ ننس ن للغو حدغم .

وخ رنةجن ه ة

مع ن حال للعحعحذ.

 :1نجنمع آاةخ حد رخحذ حدنلخ ر

حدلقق لنج دغخرح

رن حدنلغمنةذ حدر خن مغنخ حدر خن

م حدذحسخ حمنغ حدنع ح حدل

منسة حدنلخ

رناةر حدن ت حدعح و دنلغمنةل ة حدنل غ رةدلةدو محدرن

حدل

ينة نهة .محدلقق م

ن عخ ر ةء حدنلةخا ل نمح مللحمخ نع حإل ة حرلعحءح ن حدحسمد م مال إدظ حدخشع.
للسم حدر ن حدنلخ ن ع ع حدحسق ح حالقة ن قعخلن
التنظيم :2منل

نة :قعخ حدل ونو مقعخ حدلمح ل.

حدلالق حدجعنع حد ةلج ع لخلنب نمقع حدنلغمنةذ حدجعنع

حدر ن حدذ ن دغنللغو ين

ن لحنع حدحسق إعنة ،نلةخا جعنع م ل حدر ظ حدنلخ ن

حدنمجمع دعن .
التوافق :)Adaptation( 3م حدهعا حد هة
حدل لحخَّ عغظ حدسة

حدي ح لجةر دنحةدب حدرن

دلنغن حدلمحت

منشخح رنةجن ذد رآدنل (حدلناق +

حدلسنا = حدلمح ل).
( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
( )2حدن عخ س  :ص.67
3
( ) س  :ص.67

عغمو حدغم حدن عخ س
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نلالن حدلمنخحذ

ص.61

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

التمث ل :)Assimilation( 1للعنق حد رخحذ حدجعنع رنة نل ة ب نع حألر ن
حدنلخ ن حدنمجمع دع

حدسخع ه عنغن لمننخ

هم آدن لقلال إع ةق نلةخا جعنع

ذ حد رخحذ دل رد نأدم

ن حح عح ق ر ظ نلخ ن نلم خ

إذ

ةرقة ع ع

حدحسق.
التكيف( 2التالؤم/التواؤم) :للعنق حال لجةر حدل َّ عخ ة حدسخع

عنغن حدلناق

حدل َّاةخ ة حدنللغو لنج جنل حدنلغمنةذ حدجعنع .
نننت رنةجن رن

معن ن حدنلخ  :حدنلخ حدشسغن محدنلخ حإلجخح ن .

*المعرفة الشكلية :3نلخ

حدنانخحذ رنل ة ة حديخ

لقمو عغظ حدشسق ال

نلخ

عغظ حدلقق.
*المعرفة اإلجرائية:4

حدنلخ حدل ل رع ن حدنيةسن حدلقغن

حدلنغنةذ حدلقغن ين نسم

ه نلخ لللنع عغظ

نهة حدحسق قةعخح عغظ حدقنةو رلنغنةذ نجخع رمح ح حدلقق.

النظرية المعرفية وتعلم اللغة:5
)3

سق إ ة نللغو حدغم

سق إ ة

ننلغ

قعخ

ال أل حدجننع ن اللم دلنغنةذ إشخحح نشةره

حخن ل ند د رللغو حدغم

رق أل

ةال للعحعحذ محدر ظ حدنلخ ن

حدر نح حدل نمدع رهة حدسخع ع ع لسةعغ نع حدرن نلنس ن للغو حدغم  .حدقمق رمجمع
ل وننةذ عح غن ع ع رنةجن ن ةدا قمق لشمن س

حدذ

نخ

َّ

حدحسق نمدع نهنأ

ال للنةق حدغم .
)2

نلمع حدعمخ حأل ة

وخ رنةجن دغحسق حدذ

حدلنغن حدللغننن

نقمو

رة لمالق قعخحل حدذ ن .م حدللغو دنس نجخع ل تن دغنلغمنةذ رق م لمنخ ن شأ ع
عنغنةذ حدلأنق حدنلخ .

( )1عرع حدنجنع عن ة  :وخنةذ حدللغو ملحرنقةلهة
( )2حدن عخ س  :ص.67
( )3س  :ص.67
( )4س  :ص.67
5
( ) س  :ص.63 66 66 67

عغمو حدغم حدن عخ س
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ص.67

الفصل األول:
)3

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين
دغنللغنن ال لمالق قعخحلهو حدذ ن

حدللغنو حديقنق نسم رالةي حدسخ

نلةخ هو مدنس ن حدالخمخ مجمع نانخ ديعم
)1

مر ةء

شةح ع ر .

حخنق حدللغنو :حدنسة نو ال لعخ رةال لنةع حد غر ح رق لر ظ رةدسلق محدلنق .سغنة
ح سغنة سة حالسل ةب َّ الق.

سة لسةعق حدحسق م شةح حدش
)7

ننت رنةجن رن االا َّ نةح ن حدغم ع ع حدحسق



نةق حدحسق.

َّ نةح نلرخ ع



َّدسةو نلرخ رهة ع يةجةل .



َّدسةو ذحذ نعدمق حجلنةع .

 )7للغو حدغم ال نللغل رةدللتنتحذ رق رةدلمحت حدذ

:

م حدلةنق حد ةص حدنيعع دغللغو

محد غم .
)6

هو حألشنةء َّنخ الخمخ

الخمخ مع

خخن

دللغو حدغم

نلخ

لن نخ عنغن للغنو حدغم .

34

نلة

حدسغنةذ َّم حدجنق َّنخ

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:
خالصة الفصل األول:
حديعن

ع للغو حدغم ال ننس لس نخ رنلتق ع

وخنةل حدل

تمحنة وخ ن لغس ح سق وخن ي ب لمجههة حد ةص .مدقع حشلهخذ اال
لس نخ عنغن حدللغو م

خذ يعما ن
وخنةذ

 :حد وخن حد غمسن حد وخن حدلقغن محد وخن حدنلخ ن .

*حاللجة حد غمس وهخ

حدم-و َّ-سخع لق عغظ حدحخل حال لرحة ن حدن ل عن دغللخا

عغظ نيلمنةذ حدلقق حدرشخ

ن  :محح

ن َّشهخ نؤ

حد وخن عغظ االان حدنانخ محال لجةر محدللتنت َّ

رة غما م سن خ .لخلست ذ
سق ح لجةر ال رع دهة ن نانخ

مدس للسخخ ال رع دال لجةر ن للتنت.
*وهخذ حد وخن حدلقغن رلع وهمخ حد وخن حد غمسن مجةءذ سخع عغنهة وخح دغق مخ
حدمحخع نهة سم هة َّدمذ حدقعخحذ حدلقغن
* للمع حد وخن حدنلخ ن دنؤ
حدغم ن

الق لسةعغ نع حدرن

حسل ةب حدغم محعلرخذ حإل ة ينمح .

هة جة رنةجن
ةدرن

لقمو عغظ سخ نسةع ة َّ حدحسق نسل ب

َّ ةس حد نم

35

شلظ َّ محع .

اللغة بين االكتساب والتعلم أو العفوية والتلقين

الفصل األول:

نظريات التعلم

النظرية
اللغوية
العقلية
لتشومسكي

النظرية
السلوكية
(Behviou
)risme

النظرية
المعرفية
لجان بياجيه
Jean
Piaget

Chomsky

نظرية المثير واالستجابة
قاصرة (حلقة مفرغة)

الطفل يولد مهيأ الستعمال
اللغة

لإلنسان قدرة عقلية تمثل
الجانب الخالق واإلبداعي
للعقل.

ميز بين الكفاية اللغوية
(تنظيمات داخلية) واألداء
الفعلي للكالم (التقليد)

المعرفة خبرة مترسبة في
العقل وهي نوعان شكلية
وإجرائية

*حدغم شسق ن َّشسةق حد غم حإل ة * .حدغم ح لجةر ةلج
وخ حد غمسن ب :حدنانخحذ
ع نانخ* .لسل ب حدغم
حدنيةسة حدلسخحخ حإلشخحح محدللتنت* .إ نةق حدلقق
حدلنغن حدللغننن حدللغنن .
الشكل ( :)30مخطط يوضع أهم
النظريات المفسرة الكتساب اللغة

36

العقل مصدر المعارف (بنية
عقلية معرفية)

السلوكية عند
بلومفيلد

السلوكية عند
واطسن

السلوكية عند
سكينر

ت

الفصل الثاني:
تمظهرات علم اللغة التطبيقي
في حقل تعليمية اللغة


اللغة و املجتمع .



السياسة اللغوية و التخطيط التربوي .



املعينات اللغوية .



الصحافة و العادات اللغوية .

الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

المبحث األول :اللغة و المجتمع
تمهيد:1
محطة االنطالق في الحديث عن اللغة والمجتمع هي طبيعة العالقة بينهما ،إذ أنه
ليس للغة وجود خارج المجتمع ،وال المجتمع يستطيع إقصاءها من حياته؛ كونها مقوم
أساسي من مقومات الهوية لديه.
إن الحديث عن اللغة والمجتمع يقود بالضرورة إلى الحديث عن عدد من القضايا
األساسية في حياة المجتمعات والشعوب ،وال شك أن الصلة الوثيقة بين الطرفين تفضي
إلى الحديث عن :اللغة األم وصورة الواقع العربي ،االزدواجية اللغوية ،الثنائية اللغوية،
التعدد اللغوي ،وكل ما يعكس عالقة اللغة بالمجتمع؛ ألن هذه المظاهر اللغوية هي التي
تبين حقيقة المجتمع العربي كون اللغة مرآة عاكسة للمجتمع من جهة ،والموضوع
األساسي واألول لحقل التعليمية من جهة أخرى.
األهمية البالغة للغة عامة والعربية خاصة في مختلف جوانب الحياة ،أوجبت على
المختصين إيجاد طرق للمحافظة عليها وضمان منزلتها بين اللغات األخرى .وذلك
بوضع سياسة لغوية محكمة ُتجسَّد واقعيا عن طريق تخطيط تربوي محكم أيضا.
فمادامت اللغة وسيلة للتعبير والتواصل ونقل األفكار ،بل رمزا للهوية وعنوانا
للشخصية ،بها تحقق الذات و ُتحفظ المعتقدات كان لزاما على الدولة انتهاج هذا النهج
وإتباع كل طريق من شأنه حفظ اللغة ،الهوية والتراث.
* اللغة األم (إشكالية المصطلح والمفهوم).2
اختلفت الرؤى في وضع تعريف واضح لمفهوم اللغة األم بسبب :أوضاع الدول من
ناحية ،وعمومية المصطلحات التي تصح لعدد من المفاهيم من ناحية أخرى .ومشكل
اللغة األم ليس مقتصرا على دولة معينة دون سواها ،بل يتعلق األمر بكل الدول دون
استثناء ،ونظرا لوضع البالد العربية انتشر مفهوم اللغة األم حين خروج االستعمار
( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.09
2
( ) المصدر نفسه :ص .09 ،09
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الغربي من الدول العربية؛ الذي خلف مشكل التعامل مع المفاهيم العامة :الهوية ،الوحدة
الوطنية  ،والشخصية.
إزاء هذا الوضع شعرت الدول الحديثة االستقالل بضرورة تعزيز اللغة األم باعتماد
سياسات محددة تميز من خاللها المفاهيم اللغوية المطلوبة باألخص في المنظومات
التربوية .وذلك بوجود لغة رسمية للوطن ولغة للتعليم.
الحديث عن اللغة األم في المنظومة التربوية نشبت عنه صراعات جعلت بعض
الدول تتبنى لغة أجنبية ،مثلما هو األمر مع عدد من الدول اإلفريقية أمثال :السنغال،
النيجر ومالي؛ التي أبقت لغة المستعمر لغة رسمية لها .أو مثل :غانا وجنوب إفريقيا التي
أبقت على اللغة اإلنجليزية لها أيضا .وهذا االختالف حول مصطلح "اللغة األم" أ َّدى إلى
ظهور عدد من المصطلحات األخرى :لغة المنشأ ،اللغة الوطنية واللغة األم.
*اللغة األم ( :)Langue maternelleهي لغة األمومة ،وهي اللغة التي يتلقاها
الطفل من أمه ،والتي يكتسبها بحكم مالزمته لها ،وهي اللغة الطبيعية التي يتلقاها دون
تدريس.1
يعود سبب ظهور المصطلح إلى وضع الشعوب؛ التي عرفت توسعا جغرافيا ،فيظل
اإلنسان يحن إلى لغته األصلية .وهنا يختلف المفهوم من منطقة إلى أخرى بحكم اختالف
اللهجات المحلية ،كما أخذت اللغة األم بعدا آخر يتمثل في مفهوم "اللغة األصلية" للوطن
تمييزا لها عن لغة المستعمر.
*لغة المنشأ :هي اللغة التي يكتسبها الطفل من البيئة المحيطة به في السنوات األولى.
بغض النظر عن طبيعة اللغة السائدة في تلك البيئة.2
إن اللغة التي يتعلمها الطفل هي التي يسمعها من المحيطين به ،ألنه في هذه
المرحلة يكون في حالة "انغماس لغوي" .وعليه :فاللغة األم إذن هي التي ُتكتسب دون

( )1عبد المجيد عيسانى نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.09
2
( ) المصدر نفسه :ص.09
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تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :

تكلُف أو عناء ،وتُستعمل بشكل طبيعي من قبل جماعة لغوية ،كما أنها من تحدد الهوية
وتبرز الشخصية واالنتماء للوطن.
يمكن إبراز تعدد المفاهيم للغة األم بشكل مبسط على النحو التالي:
اللغة األم

رمز للهوية

وأداة

لالتصال

لغة
مقدسة
كونها من
جنس
الدين

لغة
نموذجية
تتميز
بخصائص
لهجية

اللغة التي
يتلقاها في
المحيط
المدرسي
(شفاهة
وكتابة)

لغة طبيعية
متداولة
(البيت/
المحيط/
المدرسة)
مع ميزة
النظام
الخطي

الشكل ( :)40مخطط يبرز معاني اللغة
األم

* الواقع اللغوي في الوطن العربي عامة والجزائر خاصة.1
المتتبع للواقع اللغوي في الوطن العربي على عمومه وفي الجزائر بخصوصيتها،
يجد أن اللغة العربية الفصحى ليست أول ما يتعلمه الطفل ،كونه يتعلم العامية الدارجة
1

( ) عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .09 ،09 ،09
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تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :

أوال؛ التي تسود البيت والشارع العربي .على غرار المناطق التي تتواصل باللغة
األمازيغية ،حيث تمثل هذه األخيرة اللغة األم بالنسبة لطفل مناطق األمازيغ الذي ال
يعرف العامية العربية إال بعد اختالطه مع غيره من العرب ،ويتمثل الشاهد هنا في
معاناة معلمي اللغة العربية الذين يُدرسون في :إليزي ،تمنراست ...والذين يحتاجون إلى
مساعدات كثيرة لتحقيق أهدافهم التربوية وخصوصا وإن لم يكن من تلك المنطقة.
* اللغة العربية الفصحى :تعتبر اللغة العربية الفصحى لغة المثقفين ،وهي لغة تقتصر
على فئة معينة من المجتمع .تستعمل في :المدارس ،الجامعات ،اإلدارة ،الوثائق الرسمية
و اإلعالم.

الواقع اللغوي في
الجزائر (اللغة األم)

اللهجة
األماز
يغية
في
مناطق
القبائل

أمازيغيات مختلفة

بعض
مناطق
الشاوية

منطقة
الطوار
ق

منطقة
بني
ميزاب

الشكل ( :)40مخطط يرصد اللغة األم في
بعض مناطق الجزائر
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اللهجة
العامية
في
أغلب
مناطق
الجزائر

الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

 /Iالواقع اللغوي في الجزائر:1
ينشأ الطفل العربي في البالد العربية عموما ،والجزائر خصوصا وسط جماعة
لغوية ذات خليط متباين من اللغات ،بحكم طبيعة الواقع الجزائري المتباين لغويا :عربية،
دارجة وأمازيغية .ففي بداية مراحله األولى يتعامل بالدارجة ،أثناء انتقاله إلى الحضانة
يواجه لغة أخرى إذ يتعامل بلغة عربية بسيطة تتخللها بعض مصطلحات الدارجة أو بلغة
فرنسية مخلوطة بعامية أو أمازيغية ،أمَّا إذا انتقل إلى المدرسة فإنه يجد نفسه أمام لغة
جديدة متمثلة في اللغة العربية الفصحى.
هذا الخليط ا للغوي دون شك أحد أسباب ضعف التحصيل المدرسي في اللغات مهما
كانت اللغة ،خاصة العربية والفرنسية ،إضافة إلى االضطرابات النفسية ،والعقد الناتجة
في النمو اللغوي ،المعرفي والفكري.
وعليه :فالواقع اللغوي الجزائري صعب جدا ،ألنه بحكم تعدد هذه اللغات (عربية دارجة،
عربية فصحى ،أمازيغية ،فرنسية)؛ يجد الطفل الجزائري نفسه إمَّا :ازدواجي اللغة أو
ثنائي أو متعدد اللغة أو ذا هجين لغوي.

 )1االزدواجية اللغوية  /الثنائية اللغوية:2
اختلف الباحثون حول كل من مصطلح االزدواجية والثنائية ،إذ يرى البعض أنهما
قريبان إال أنهما مختلفان ،أما البعض الثاني فيرى أنه ال داعي للتمييز بينهما؛ ألنهما
مستويان معاشان في مجتمع واحد .ولكن رغم ذلك ال حرج باإلشارة إليهما:


االزدواجية :ظاهرة لغوية تعني وجود لغتين مختلفتين في مجتمع واحد ،أي قدرة

الفرد على استعمال صوتيات أخرى و نحو آخر ،فهؤالء يعتبرون مزدوجي اللسان.
وتكون على شكلين :ازدواجية لغوية فردية وتعني االستعمال المتقن والمتساوي للغتين
مختلفتين عند نفس الفرد الواحد ،ازدواجية لغوية عامة وترتبط بالمجتمع ،بمعنى لغتين
متداولتين في مجتمع واحد مثلما هو األمر مع الجزائر (عربية /فرنسية) ،ولكن هذا ال
يعني أن كل األفراد يتقنون الفرنسية.
( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه.09 ،
2
( ) المصدر نفسه :ص .09 ،09
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الفصل الثاني :


تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الثنائية :هي أن يتكلم الناس في البلد لغتين ،األولى عربية مثال والتي تستخدم في

المجاالت الرسمية والمحافل الدولية والبرلمان .والثانية لغة محلية (غير عربية)
تستخدمها مجموعة من المواطنين للتواصل فيما بينهم .كأمثلة عربية على هذا الوضع
اللغوي لدينا :المملكة العربية السعودية "أحادية اللغة" ،جنوب ليبيا وجنوب موريتانيا
"ثنائية اللغة" ،والعراق كذلك (عربية  +كردية) ،السودان وموريتانيا "تعدد لغوي"
(عربية  +لغات محلية متعددة).

)2

1

التعدد أو التداخل اللغوي  :يعرف بأنه االستعمال المتفاوت للغات .وهو

مصطلح حديث النشأة ظهر مع الدراسات اللسانية الحديثة ،يعنون به مختلف أشكال
االحتكاكات اللغوية ،أي كل أشكال المزج بين اللغات سواء على مستوى األلفاظ المفردة،
أو على مستوى التراكيب واألساليب .تكثر ظاهرة التداخل اللغوي عند مزدوجي اللغة
والمتعددين ،ألن الفرد المتمكن من نظامين يدخل في كالمه عناصر من اللغة الثانية
لتبليغ مراده نتيجة عجزه عن استحضار المصطلح.

 /IIبين اكتساب اللغة األولى واألجنبية:2
ال شك أن تعلم اللغة الثانية (األجنبية) أصبح ضرورة حتمية في الوقت الراهن ،لكن
اإلشككال لكيس فكي تعلكم اللغكة الثانيكة أو حتميتهكا ألنكه موضكوع بكديهي غيكر قابكل للنقككا ،
وإنما اإلشكال فكي الطكرق األكثكر علميكة واألكثكر منهجيكة لتعلكيم هكذه اللغكات بإتقكان وفكي
وقت محدود .لذلك كان لزاما على المختصين تأطير بعض المالحظات المنبغي مراعاتها
تفاديا لألخطاء المتكررة في التعامل مع هذا الموضوع؛ تتمثل هذه المالحظات في:



اعتماد الممارسة والتكرار ،فالممارسكة الفعليكة للغكة هكي وحكدها طريكق االكتسكاب

الحقيقككي للغككة .واللغكككة سككلوك يؤخكككذ بككالتعود ،وحصككول التعكككود الصككحيح ال يككككون إال
بالتكرار والمتابعة لتكوين الملكة المطلوبة.

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .09
2
( ) المصدر نفسه :ص .09 ،09

43

الفصل الثاني :



تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

ضرورة تعود المتعلم على محاكاة معلمه ،ألن المحاكاة والتقليد تمكن المتعلم من

معرفة الصواب من الخطأ ،واالستماع الذي يؤكد عليه هو من أجل تحقيق التقليد الجيد
والممارسة الصحيحة.



ضرورة ممارسة األصوات المفردة أوال ،ثم الكلمات ،ثم الجمل .وهو األسلوب

الصحيح واألسلم للتعلم ،تماشيا مع مستويات اللغة ،وتسلسلها الطبيعي ،وألن اللغة:
أصوات فكلمات فجمل ودالالت.



ينبغي أن تكون المنهجية االستماع أوال ،والتكلم ثانيا ،ثم القراءة والكتابة بعدهما؛

ألن النمو الطبيعي للغة هو :اإلصغاء ثم التقليد ثم القراءة والكتابة.



ينبغي تعليم التلميذ اللغة دون التطرق إلى النحو الشكلي ،ألن المطلوب هو لغة

التواصل كهدف رئيسي ،وليس النحو والحفظ.



ضرورة االبتعاد عن الترجمة ،باتباع نفس طريقة تعلمه اللغة األولى .فمن أهم

التوجيهات التي ينبغي أن يأخذ بها المعلم الكفء أن يضع في حسبانه تمكين طالبه من
التفكير باللغة ذاتها .مما يعني ضرورة تنمية سرعة االستيعاب عند الطالب باعتماد
السمع دون تكرار.

44

الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

*أثر اللغة األم واالزدواج اللغوي في تعليمية اللغة الثانية.1
أهم قضية ليست االزدواجية اللغوية ،وال الثنائية اللغوية وال التعدد اللغوي ،وإنما
أهم قضية هي :مدى انعكاس هذه المظاهر اللغوية على قضية تعليمية اللغة ،حيث يالحظ
ذلك من خالل األغالط التي يقوم بها المتعلم أثناء تعبيره باللغة الثانية التي يريد تعلمها.
تبدو هذه األغالط جلية في الواقع اللغكوي الجزائكري؛ إذ تعلكم الكثيكر مكن أطفكال الجزائكر
للغة العربية يكون بمثابكة تعلكم اللغكة الثانيكة لهكم؛ ألنهكم ال يعرفونهكا إطالقكا .كيكف لهكم أن
يعرفوا اللغة العربية ووسطهم االجتماعي هجين بعدة لهجات مختلفة ليست حتى بلهجكات
عامية للغة العربية؟ خاصة القاطنين بمناطق أقصى الجنوب الجزائري .هذا الوضع ش َّكل
معانككاة شككديدة لمعلمككي أطفككال المراحككل االبتدائيككة ،بحكككم عككدم معرفككة هككؤالء المعلمككين
باللهجات األصلية لهذه المناطق.
نظرا لكثرة هذه األغالط وتعددها أوجد الباحثون ما يعرف بالمنهج التقابلي؛ الكذي يسكعى
إلككى مقابل كة اللغتككين وحصككر األخطككاء ودراسككتها .والمككنهج التقككابلي جككزء مككن اللسككانيات
التطبيقية يتضمن جانبين متكاملين؛ نظري :يعمل على دراسة اللغتين المستهدفتين دراسكة
شاملة لكل المستويات (الصوتية ،الصرفية ،التركيبية والدالليكة) ،وتطبيقكي :الكذي يرصكد
أوجه التشابه واالخكتالف .وهنكا يقكول البكاحثون" :إنَّ عمليكة تكدريس أي لغكة مكا يجكب أن
تسبقها دراسة تقابلية بين هذه اللغة واللغة األم للدارسين ،ذلك ألن اللغة األم تفرض نفسها
علككى اللغككة الثانيككة التككي يتعلمهككا الككدارس ،إذ أن هككذا الككدارس وخاصككة إذا بككدأ يككتعلم اللغككة
الثانيكة بعكد مرحلكة الطفولكة ،يككون قكد ككون عكادات لغويكة متأصكلة ،هكي لغتكه األم ،ومككن
الصعب أال تؤثر هذه العادات في آليات اللغة األخرى التي يريد أن يكسبها".2

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص 999 ،00 ،09
2
( ) المصدر نفسه :ص.999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

المبحث التاني  :السياسة اللغوية والتخطيط التربوي
السياسة اللغوية والتخطيط التربوي (ضبط المصطلح وتحديد المفهوم)

1

السياسة اللغوية أو التخطيط اللغوي أو الهندسة اللغوية كما يطلق عليها أحيانكا :هكي
مجموعككة الخطككط العلميككة الواضككحة المحككددة األهككداف؛ التككي تسككعى إلككى حككل مشكككالت
االتصال اللغوي علكى مسكتوى الدولكة أو الكوطن؛ بالتصكدي للمشككالت اللغويكة ،واقتكرا
الحلول العلمية والعملية لذلك ،وفق برنامج زمني محدد ،من خالل الدراسات اللغوية ذات
الصلة مثل :اللهجات العامية وعالقتها بالفصحى.
السياسة اللغوية بالمفهوم الواسع هي :رسم سياسة لغوية نابعة من السلطة
السياسية لتحديد األمور التالية:2


تحديد اللغة الرسكمية للدولكة التكي تسكتخدم فكي اإلدارة واإلعكالم ،تطبيقكا لمكا يكنص

عليه الدستور ،صيانة من عبث العابثين ،وتحقيقا لألهداف المطلوبة.


تحديككد لغككة التعلككيم فككي مراحككل التعلككيم المختلفككة ،التككي يتلقككى بهككا التالميككذ والطلبككة

معارفهم.


تحديككد اللغككات العالميككة التككي تككدرس فككي المؤسسككات التعليميككة ،باعتبارهككا لغككات

أجنبية ،تتطلب ضرورة البالد وظروف الواقع ومتطلبات المعرفة دراستها.


تحديككد موقككف الدولككة مككن اللغككة أو اللغككات الوطنيككة األخككرى ،مككن حيككث مجككاالت

اسككتخدامها ودراسككتها وكتابتهككا ،وبككأي حككرف تكتككب .باعتبككار أن أغلككب البلككدان العالميككة
تعرف لغات أخرى غير اللغة الرسمية ،منتشرة عبر مختلف أرجاء الوطن الواحد.


معرفككة دور اللغككة واللغككات الوطنيككة فككي حيككاة المجموعككة التككي تتحككدثها ،ومككدى

معرفتها والكفاية اللغوية لدى المتحدثين بها ،وعدد المتحدثين بها.


مراعاة الخصوصيات الوطنية ،خاصة فيما يتعلق بالبالد العربية عموما والجزائر

خصوصا ،في ظل وجود لغات وطنية أخرى من غير اللغة العربية.

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 ،999 ،999 ،999
2
( )المصدر نفسه :ص.999 ،999 ،999
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تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :

لتوضيح ما يتضمنه المبحث ،والعناصر التي يتضمنها سنعرض المخطط التوضيحي
أوال ،ثم نفصل في العناصر اعتمادا على المخطط ،بغية تحقيق التفصيل المختصر.
السياسة اللغوية
والتخطيط التربوي

األسس
المنبغي
مراعاتها في
رسم السياسة
اللغوية

القواعد
النحوية
ومشكالتها

التخطيط اللغوي

المهارات اللغوية
األساسية

مهارة
االستماع

مهارة الكالم
والتعبير

مهارتا القراءة
والكتابة

اختيار المحتوى

أنواع
التقويم
اللغوي

بناء المحتوى
اللغوي

خصائص
التقويم
اللغوي

صعوبات
التقويم
اللغوي

التقويم اللغوي

عرض المادة
اللغوية

أدوات
التقويم
اللغوي

االعتبارات
المراعاة في
عمليتي
التعليم
والتعلم

الصحافة
والعادات
اللغوية

أهداف
التقويم
اللغوي

التقويم اللغوي

تعريف
التقويم
اللغوي

الشكل رقم  : 99مخطط توضيحي يبين دور السياسة اللغوية و التخطيط التربوي في النهوض باللغة
العربية .
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

* األسس المنبغي مراعاتها في رسم السياسة اللغوية.1
يتم وضع السياسة اللغوية وفكق مراعكاة عناصكر ال بكد مكن ضكبطها ،لتحقيكق النجكا
وضككمان النتككائج .كككاالنطالق مككن العقيككدة ،التككاريم المشككترك للمجتمككع ،الكيككان الككوطني،
والهوية النابعة من كيانه واللغة المجسدة لثقافته المعبرة عن حضارته.
وعليه :فالثوابت والمرتكزات الكبرى للشعب العربي عامة ،والجزائر خاصكة تتمثكل فكي:
الدين اإلسالمي ،الوحدة الوطنية واللغة العربية .تكوفر هكذه الكدعائم يعنكي تهيئكة األرضكية
لبنككاء سياسككة لغويككة محكمكككة ،باإلضككافة إلككى حسككن التخطكككيط ،تككوفر المهككارات اللغويكككة
األساسية وجودة المحتوى اللغوي.



التخطيييط اللغييوي :2وجككه مككن أوجككه علككم اللغككة التطبيقككي ،يهككدف إلككى البحككث فككي

الوسائل المساعدة على تطبيق السياسة اللغوية ،كمكا يهكتم بالبحكث فكي األهكداف والغايكات
والمرامي .يهدف إلى وضع جملة من التدابير التي تحقكق هكدف مكن األهكداف ،باإلضكافة
إلى إعداد مناهج تعليمية للحصول على معلومات حكول حاجكات المتعلمكين وغيرهكا ،ممكا
يتطلب متابعة مسكتمرة لألحسكن فكي البكرامج والمنكاهج .إذن حسكن التخطكيط أو التخطكيط
الجيد سبيل هندسة السياسة اللغوية.



المهارات اللغوية األساسية :3المهارة حسب علماء النفس هي القكدرة علكى األداء

المككنظم والمتكامككل لألعمككال الحركيككة المعقككدة ،بدقككة وسككهولة ،مككع التكيككف مككع الظككروف
المتغيككرة المحيطككة بالعمككل .والمهككارات اللغويككة أنككواع ،إذ نجككد :مهككارة االسككتماع ،مهككارة
الكالم والتعبير ،مهارتي القراءة والكتابة:
)1

مهييارة االسييتماع :4االسككتماع هككو أول المهككارات اللغويككة ،يمثككل مفتككا المهككارات

األخككرى ،والسككمع أبككو الملكككات باعتبككار اللغككة أصككوات معبككرة تككدرك بككاألذن .يتكككداخل
مصطلح االستماع مع مصطلحات أخرى ك :السماع ،االستماع ،اإلصغاء واإلنصات.

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 -999
( )2المصدر نفسه :ص .999
( )3نفسه :ص .999-999
4
( ) نفسه :ص .999 -999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

*السماع :هو أن تستقبل األذن أصكواتا معينكة وكالمكا مكا دون اهتمكام .يتوضَّكح المفهكوم
1
ضوا َعن ُه َوقياَلُوا لَ َنيا أَع َمالُ َنيا َولَ ُكيم
عر ُ
غو أَ َ
س ِم ُعوا اللَّ َ
أكثر من خالل قوله تعالى َ " :و إِذا َ
س َال ٌم َعلَي ُكم َال َنب َتغِي ال َجا ِهلِينَ " القصص .99
أَع َمالُ ُكم َ
*االستماع :سماع باهتمام وقصد ،وإعمال للفكر.
*اإلنصات :استماع مستمر بالغ االهتمام ،واإلنصات هو أحسكن االسكتماع .ورد فكي قولكه
تعالىَ " :2و إِ َذا قُ ِرئ القُرآنُ َفاس َت ِم ُعوا لَ ُه َوأَنصِ ُتوا لَ َعلَّ ُكم ُتر َح ُمونَ " األعراف .240
المتتبع آلي القرآن الكريم يجد أن السماع مقدم كلما ذكر مع جملة من الحكواس األخكرى.
ومن ذلك اآليات التالية:
3
ِميين
ُون
*قييال تعييالى " :أُولَئِي َ لَييم َي ُكو ُنييوا ُمعجييزين فِييي األَ ِ
رض َو َمييا َكييانَ لَ ُهييم ميين د ِ
السم َع َو َما َكا ُنوا ُيبصِ ُرونَ " هود.24
طي ُعونَ َّ
ف لَ ُهم ال َع َذ ُ
اع ُ
ض َ
أَولِ َياء ُي َ
اب َما َكا ُنوا َيس َت ِ
4
يون أ ُ َّم َهيياتِ ُكم َال َتعلَ ُمييونَ َ
السييم َع
شيييئا َّو َج َع يلَ لَ ُكييم َّ
* قييال أيضييا " :و ُ أَخي َير َج ُكم ميين ُب ُطي ِ
ار َواألَفِئدَ ة لَ َعلَّ ُكم َتش ُك ُرون" النحل .87
ص َ
َواألَب َ
5
*قال َّ
مع وال َب َ
س َ
يس لَ َ ِب ِه عِ ل ٌم إنَّ ال َّ
قف َما لَ َ
عز وجل َ " :والَ َت ُ
ص َر والفُؤَ ادَ ُكل ٌ
أ ُولَئِ َ َكانَ َعن ُه َمسؤُ ً
وال" اإلسراء .63
* قييال أيضيياَ " :6و ُه ي َو الَّ ي ِذي أَن َ
ار واألَفئِ يدَ َة َقلِ ييالً َّم يا َتش ي ُك ُرونَ "
بص ي َ
مع َواألَ َ
الس ي َ
ش يأ َ لَ ُك ي ُم َّ

المؤمنون .87
لتحقيق مهارة االستماع يجب مراعاة مايلي:7
 التهيئة النفسية للمتعلمين لدرس االستماع.
 حسن اختيار المادة كأن تكون قصة رائعة ،أو نص ذو عالقة بالواقع.


دقة القراءة ووضو الصوت.



احترام عالمات الوقف.



المطالبة بتلخيص ما تم االستماع إليه.

1

عن نافع ،دار ابن كثير ،دمشق ،ط ،9999 ،9ص.909

( ) القرآن الكريم :نال شرف كتابته الخطاط شكري عمر خارشو ،برواية ور
( )2المصدر نفسه :ص .999
( )3نفسه :ص .999
( )4نفسه :ص .999
( )5نفسه :ص .999
( )6نفسه :ص .999
7
( ) عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 ،999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

االستماع أنواع :المكثف ،الموسع والتثقيفي.
)2

قككدرة مهييارة الكييالم :1أو التعبيككر وهككي االنجككاز الفعلككي للغككة ،والممارسككة الفعليككة

المطلوبة للغة تحقيقا لغرضها األساسي (التواصل) .واللغة ما هي إال أصوات تصدر من
جهاز النطق عند اإلنسان للتعبير عكن أغراضكه وقضكاياه فكي الحيكاة .تسكعى هكده المهكارة
لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها:


السيطرة على اللغة.



تنمية القدرة على تكوين جمل مفيدة.



تدريب التالميذ على االرتجال وتعزيز الثقة بالنفس.



التمكن من التعبير الحر عن الخبرات والنظرات الشخصية.



تنمية القدرة على التلخيص.

)6

مهارتا القراءة والكتابة :2القراءة هي فك لرموز اللغة المكتوبة ،وتعرف بأنها فن

لغوي يزود المتعلم بالثروة اللغوية من مفردات وتراكيب .تعرف أيضا بأنهكا :عمليكة آليكة
ميكانيكية ،تهدف إلى التعرف على الحروف وربطها ،واالنتقال من كلمة إلى أخرى.
تسعى هده المهارة أيضا إلى تحقيق أهداف منها:3
.9

النطق الصحيح لألصوات والحروف.

.9

القدرة على التحليل البصري والتعرف على أجزاء الكلمات.

.9

التمييز السريع بين الحروف المتشابهة.

.9

القراءة باحترام عالمات الترقيم.

.9

التمييز بين أسماء الحروف وأصواتها.

.9

ربط الصوت بالرمز المكتوب.

.9

التعرف إلى معاني الكلمات من خالل السياقات.

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 ،999
( )2المصدر نفسه :ص.999 ،999 ،999
3
( ) نفسه :ص.999
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تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :
*أنواع القراءة:

القراءة
الموسعة

القراءة
المكثفة

أنواع القراءة

باعتبار الشكل
(طريقة األداء)

من حيث
مستويات القراءة

بحسب
الغرض

القراءة الجهرية

القراءة الصامتة

للدرس ،لالستماع،
لحل المشكالت

القراءة السطحية

51

القراءة المعمقة

ألنواع القراءة

قراءة معرفية ،فهمية،
تحليلية ،تركيبية،
ناقدة.

الشكل ( :)99مخطط توضيحي

بحسب مستويات
القدرات العقلية

الفصل الثاني :



تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

بناء المحتوى اللغوي :1عملية التعلكيم ال شكك أنهكا عمليكة حيويكة ،تسكتمد حيويتهكا

من إسهام طرفي العملية التعليميكة فكي تنشكيط العمليكة .والتعلكيم الحكديث يبتعكد عكن عمليكة
حشككو ذاكككرة المككتعلم بمعلومككات محككددة ،وإنمككا هدفككه األسككمى هككو أن يتفاعككل المككتعلم مككع
المعرفة ،ويعمكل بنفسكه علكى االرتقكاء بمعارفكه وتحسكينها وتجديكدها والتفاعكل معهكا .هكذا
الهككدف يككدفع للتسككاؤل عككن مجموعككة مككن القضككايا منهككا :مككاذا نعلككم مككن اللغككة؟ ومككا هككي
العناصككر اللغويككة المناسككبة للمككتعلم والمعلككم علككى حككد سككواء؟ مككا هككي الحاجككات األساسككية
للمتعلم؟ ما هي النظريات اللسانية والمناهج اللغوية التي ينبغي األخذ بها؟  ...لتحقيق هذه
الغايات ينبغي إعداد القضكايا التاليكة التكي تمثكل المقكاييس العلميكة لبنكاء المحتكوى التعليمكي
اللغوي المناسب للمتعلمين وهي :اختيار المحتوى ،العرض ،التدرج ،الترسيم والتقويم.
.Iاختيييار المحتييوى :يقصككد بككالمحتوى التعليمككي للمنهككاج "مجموعككة المعككارف والمعلومككات
المنظمكة علككى نحككو معككين ،والتككي تتضككمنها خبككرات ونشككاطات المنهككاج بمككا فيهككا :الكتككاب
المدرسي لتحقيق األهداف التربوية المرجوة" .2وذلك لتحقيق ككل فئكة تعليميكة مكا يناسكبها
مككن المكككادة اللغويكككة بتحديكككد :الغايكككات البيداغوجيكككة ،المسكككتوى المطلكككوب للفئكككة المحكككددة،
المعارف السابقة التي تبنى عليها ،الوقت المخصص لهذه العملية ،وغيكر ذلكك ممكا يجعكل
تعليم اللغة يحقق أهدافه مكع ككل فئكة مكن الفئكات .كمكا ينبغكي أيضكا مراعكاة طاقكة المكتعلم،
وخصائصه ال ذاتية التي تم تحديدها في موضوعات سابقة لتحقيق الواقعية المعرفية.
يضع المهتمون بهذا الوضع جملة من المبادئ الختيار المحتوى التعليمي ،ومن ذلك:3


ارتبككاط المحتككوى باألهككداف التربويككة التككي ننشككدها مككن خككالل العمليككة التعليميككة،

باعتبار اللغة محتوى ثقافي قبل مونها ألفاظ وأساليب.


مواكبة المحتوى للتقدم العلمي ،والتغير االجتماعي والثقافي الحاصل في المجتمع،

تحقيقا لمسايرة الواقع والتعرف عليه.


مراعاة الم حتوى التعليمي لمستوى المتعلمين واستعداداتهم وقدراتهم وتوجهاتهم.

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.999 -999
( )2المصدر نفسه ،ص.999
3
( ) نفسه :ص.999
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الفصل الثاني :


تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

ارتباط المحتوى بواقع المجتمع وثقافته ومعتقداته وقضاياه المختلفة ،ليحس المتعلم

أنه ذو عالقة تامة بالمجتمع.


تحقيق مبدأ التكامل بين الخبرات التعليمية السابقة والحاضكرة ،قصكد إيجكاد عالقكة

بين ما تعلمه المتعلم وما يريد اإلقبال عليه.
.IIعييرض المييادة اللغوييية :1لعككرض المككادة اللغويككة دور كبيككر فككي إنجككا العمليككة التعليميككة،
إضافة إلى المدرس الكفء .وعليه فعكرض المكادة يتوقكف علكى أمكرين اثنكين همكا :كفكاءة
المككدرس والفنيككات التككي يتمتككع بهككا ،والوسككائل الممكنككة التككي تعينككه وتسككهل عليككه القيككام
بالمطلوب ،ومن ذلك:
.9

ضرورة اختيار الوسيلة المناسبة لعرض الموضكوع (الكتكاب ،تسكجيالت صكوتية،

أفالم متحركة .)...
.9

ضرور ة مراعاة الجوانب اللسانية ،كالعناصر اللغوية المطلوبة التي يجب التركيز

عليها ،أو األمثلة الدقيقكة التكي تيسكر الموضكوع أكثكر وككذا الجوانكب النفسكية المكؤثرة فكي
عرض المادة.
.9

مراعككككاة اآلليككككات اللغويككككة المناسككككبة أثنككككاء العككككرض (الحككككوار ،الكتابككككة ،السككككؤال

والجواب.)...
.IIIالتدرج :2وه و آلية تربوية أساسية ومسألة طبيعية في مختلف قضايا االكتساب مهما ككان
نوعه وطبيعته ،مما أوجب مراعاة القضايا التالية في تعليمية اللغة:


ضرورة البدء بالسكهل قبكل الصكعب ،لفكتح شكهية الكدارس بالمسكائل التكي يمككن لكه

استيعابها ببساطة ،ثم المرور إلى غيرها مما يصعب عليه فهمه والتي تتطلب نضجا أكبر
من حيث مستواه العقلي.


ضرورة تناول القواعد العامكة قبكل الخاصكة؛ كونهكا تكرتبط بكإجراءات أكثكر تعقيكد

والتواء.


ضرورة البدء باأللفاظ المتداولة في األوساط العلمية أثناء الكالم والشر .

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.999 ،999
2
( ) المصدر نفسه :ص .999 ،999 ،999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

لمسألة التدرج وجود في تراثنا العربي ،إذ تتجلى في مقدمة ابن خلدون الكذي حك َّدد لهكا
ثالثكة مراحككل اسككتهلها بقولككه :بككأن تلقككين العلكوم للمتعلمككين إنمككا يكككون مفيككدا إذا كككان علككى
التدريج شيئا فشيئا وقليال قليال ،وهذه المراحل هي:1

مراحل التدرج حسب
ابن خلدون

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

*يلقي على المتعلم
أصول الباب الذي
يرغب في تعليمه إياه

*االرتقاء بالمتعلم
درجة على ما كان
عليه ،باستيفاء الشر

*يقرب له الشر
بصورة مجملة بعيدة
عن التفصيل والتعمق

*اإلشارة إلى أوجه
الخالف بين الوسائل
على سبيل الشر
والتوضيح.

*االعتماد على
الدروس البسيطة،
سهلة الفهم.

*المقارنة بين
األساليب والقواعد.

الشكل ( :)47رسم تخطيطي لمراحل
التدرج حسب ابن خلدون
1

( ) ينظر عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.999 ،999
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المرحلة
الثالثة

*مرحلة التخصص.
*عدم إغفال المسائل
العويصة.
*التطرق لمختلف
اآلراء والنظريات.
*هدفها تعميق الفهم،
استكمال النقص
ومعرفة الخالفات
المطروحة.

الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

.IVالترسييي  :1هككو "عمليككة تثبيككت المعلومككات فككي ذاكككرة المككتعلم .أو عمليككة المحافظككة علككى
المعلومات وتقويتها في الذهن السترجاعها عند الحاجكة ،أو عمليكة انتقكال المعلومكات مكن
الذاكرة اللحظية إلى الذاكرة الدائمة" .2ولتتم عملية الترسيم بطريقة ناجحة ،ينبغي األخكذ
بما يلي:3
أوال :حفظ بعض النصوص النموذجية ،لتكون زادا للمتعلم يحتاج إليه أثناء استعماله لتلك
اللغة.
ثانيا :االشتغال باللغكة بواسكطة عمليكات مختلفكة ،ومكن خكالل تمرينكات متعكددة ومتنوعكة،
بغية التدرب على حسن التصرف والتلقائية في التعامل مع اللغة.
ثالثييا :اإلكثككار مككن المطالعككة بتلككك اللغككة ،وقككراءة نصوصككها ،واالسككتماع المسككتمر لهككا
المتالك القدرة على حسن النطق بها وجودة األداء.



التقييويم اللغييوي :4التقككويم هككو "اإلصككال والتعككديل وإعطككاء القيمككة ،وهككو مقصككد

مرغوب مرتكز على معكايير محكددة ،يكتم بنيكة اتخكاذ قكرار مناسكب لنتيجكة التقكويم" .5أمَّكا
القياس فهو تحديد درجات باستعمال وسائل قياسية متنوعة ،ومالئمة لتوضيح النتائج التي
عرفككة ال فمظهككر العككام للمككتعلم ،أي
توصككل إليهككا التالميككذ ومعرفككة مسككتوياته .والتقيككيم هككو فم ا
تثمينه وجعل له قيمة معلومة.
أهدافه :6للتقويم أهداف متعددة الجوانب والمجاالت ،خاصة فيما يتعلق بالعمليكة التربويكة
فهو ُي فمكن من :الحكم على قيمة األهكداف التعليميكة التكي تتبناهكا المدرسكة ومكدى موافقتهكا
نمو الفرد وحاجات المجتمع؛ معرفة نواحي القوة والضعف في عمليات التنفيكذ ،أي مكدى
نجا طرق التدريس المتبعة؛ مساعدة المعلم علكى معرفكة تالميكذه وقكدراتهم ومشككالتهم؛
مسككاعدة المعلككم علككى إدراك مككدى فعاليتككه فككي التككدريس؛ معرفككة مككدى فعاليككة التجككارب

( ) 1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .990 ،999
( )2المصدر نفسه ،ص.990
( )3نفسه :ص.990
( )4نفسه :ص .999 -990
( )5نفسه :ص.990
6
( ) نفسه :ص .999 ،999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

التربوية التي تطبقها الدولة؛ التوجيه واإلرشاد المدرسي؛ تحسين مستوى األداء التعليمكي
للمعلمين والمتعلمين.
خصائص التقويم الجيد :1ال يمكن للتقويم الجيد أن يكؤدي غايتكه المنشكودة إال إذا اتصكف
بالخصككائص التاليككة :االرتبككاط باألهككداف الواضككحة؛ الشككمول أي أن يشككمل كككل أهككداف
العملية التعليمية؛ أن يكون التقويم إنسانيا عادال؛ االستمرارية في مسايرة العملية التربوية
بجميع مراحلها وأشكالها؛ تحسين عملية التعليم والتعلم.
صعوبات التقويم :2ظهور فجوات بكين األهكداف المكتوبكة التكي تعمكل المؤسسكة التربويكة
على تحقيقها والتطبيق؛ الخلط بين الوسائل واألهداف وعدم وضوحها؛ نقص التأهيل عند
بعض المعلمين؛ صعوبات تتعلق بإعداد االختبارات وبنائها.
خطوات التقويم :3مطابقة األسئلة التقويمية لألهداف المراد قياسكها؛ تحديكد الكزمن الكالزم
عنكككد بنكككاء االختبكككار؛ توضكككيح أجوبكككة االختبكككار وتحديكككدها علكككى أسكككس محكككددة؛ التكككزام
الموضوعية في التصحيح والدقة التامة؛ مراعاة الفروق الفرديكة بكين المتعلمكين؛ توضكيح
األخطاء وتحليلها لتمكين المتعلمين من تجنبها مستقبال.
أنييييواع التقييييويم :4يصككككنف التقككككويم إلككككى أنككككواع متعككككددة أهمهككككا :التقككككويم التشخيصككككي
( )Diagnostique évaluationيكشكف عكن مكدى اسكتعداد المكتعلم السكتقبال المعكارف
الجديدة ،التقويم التكويني /البنائي ( )Formative évaluationيساهم في تزويكد المكتعلم
بمعلومككات مالئمككة بغيككة تحقيككق التغذيككة الراجعككة ،التقككويم التحصككيلي ( Sommative
 )évaluationيكككون بعككد انتهككاء الككدرس ليكشككف عككن مصككداقية التعلككيم ،التقككويم الككذاتي
( )Auto évaluationيجريككه المككتعلم نفسككه علككى تعلمككه لتحديككد موقعككه علككى المسككار
التعليمي.

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999
( )2المصدر نفسه :ص .999
( )3نفسه :ص .999 ،999
4
( ) نفسه :ص .999 ،999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

أدوات التقويم :1هناك العديكد مكن وسكائل التقكويم؛ التكي تعتبكر بمثابكة الوسكيط بكين المكادة
والمتعلم ،ولعل أهمها :التمارين واالختبارات اللغوية.
 /1التمارين اللغوية:2
أنواع التمارين

التمارين البنيوية

تتمثل في إعطاء
التلميذ نموذج معين،
ويُطلب منه بناء
جمل معبرة عنها.

التمارين التواصلية
االلتواصلية

تتمثل في التعبير
الكتابي والشفوي،
بغية تنمية الكفاءة
التواصلية.

الشكل ( :)40مخطط يوضح أنواع
التمارين اللغوية والغاية المرجوة منها

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 -999
2
( ) ينظر المصدر نفسه :ص .999 ،999 ،990 ،999 ،999 ،999
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التمارين الوظيفية

تتمثل في التدريب
على حسن استعمال
العناصر اللغوية في
السياقات المختلفة.

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :
 /2االختبارات اللغوية:1

هذا فيما يخص التمارين اللغوية ،أما عن االختبارات فهي أهم وسائل التقويم؛ ألنها
تكشف عن مدى تحصيل المتعلمين ومدى استيعابهم للمعارف التي حصلوها.
واالختبارات اللغوية أنواع كذلك ،إذ تنقسم من حيث األداء إلى :شفوية وكتابية ،ومن
حيث األداء إلى خمسة أنواع يكشفها المخطط التالي:

أنواع االختبارات

من حيث األهداف

من حيث األداء

االختبارات
الشفوية

االختبارات
الكتابية

اختبارات الكفاية
اللغوية

اختبار االستعداد
اللغوي

االختبارات
الموضوعية

االختبارات المقالية

االختبار التقويمي

( ) عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 -999
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االختبار التحصيلي

1

االختبار التشخيصي

الشكل ( :)14مخطط يوضح أنواع االختبارات اللغوية

الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

*المواصفات المطلوبة في االختبارات:1
لكي تكشف االختبارات عن المستوى الحقيقي للتالميذ يجب أن تتوفر على مجموعة
من المواصفات ،وهي:
 .9الصدق :ويقصد به قياس االختبار لما أعد لقياسه ،فمثال اختبارات النحو المليئة
بالمفردات الصعبة ال تعتبر صادقة؛ كونها تقيس تعرف المفردات أوال ألنها تحتاج إلى
الفهم ،والقواعد النحوية ثانيا.
 .9الثبات :ويقصد به أن االختبار يعطي نفس النتائج لنفس المجموعة من األفراد إذا
تحققت الظروف ،وقصرت المدة بين االختبارين.
 .9الموضوعية :وهي عدم تأثر نتائج المتعلم بذاتية المعلم ،والتركيز على موضوع
االختبار ،فضال عن توفر الظروف المادية والنفسية للمتعلم.
 .9الشمولية :هو أن يشمل االختبار األهداف المسطرة من أجله.
 .9التميز :وهو الذي يرصد الفروق بين الطالب ويبين الضعيف من القوي.
 .9العملية :يقصد بها أن االختبار ال يتطلب من المعلم جهدا كبيرا سواء في وضعه ،أو
تطبيقه أو تصحيحه.
ومن وسائل التقويم األخرى :المالحظة-المقابلة –المشاركة في النشاطات
الجماعية والفردية-األداء السلوكي المباشر وغيرها مما ينبغي مراعاته وعدم إغفاله.
*القواعد النحوية ومشكالتها:2
يعرف النحو العربي باتفاق الباحثين والدارسين أزمة حادة مقارنة بنحو وقواعد
اللغات العالمية األخرى ،ولعل السبب الرئيسي لهذه األزمة هو :الجمود ،وعدم المبادرة
للتطور والتجديد للتماشي والتأقلم مع العصر .الكاشف عن هذه األزمة التي يعيشها النحو
العربي هو تلك المواصفات غير الالئقة التي أصبح يُتصف بها ،كوصف البعض له بأنه
عبارة عن أحاجي وألغاز ،طالسم وقصص .وهذا ما أدى إلى فقدان هويته ،وتشويه
جماله وإضعاف شأنه.
( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 ،990
2
( ) المصدر نفسه :ص .999 -999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

يرى "سعيد األفغاني" أنه إلى غاية منتصف القرن التاسع عشر كانت القواعد العربية
تدرس مثقلة بالحواشي ،والشرو والتقارير ،وعقم أساليب التدريس ،واستظهار المتون
في النحو والصرف ،مما يجعل الصغار يعانون في تعلم قواعد اللغة العربية.
أما "علي أحمد مدكور" فهو اآلخر نجده يشكوا من طرق تدريسه ،إذ يؤكد بأن النحو
العربي من حيث محتواه وطرائق تدريسه ليس علما لتربية الملكة اللسانية العربية ،وإنما
هو علم تعليم وتعلم صناعة القواعد النحوية ،وهذا ما أدى إلى النفور من دراسته مع
مرور الزمن.
تؤكد رأي أحمد مدكور "بنت الشاطئ" بقولها أن الظاهرة الخطيرة ألزمتنا اللغوية هي
أن التلميذ كلما سار خطوة في تعلم اللغة ،ازداد جهال بها ونفورا منها ،وصدودا عنها.
االعتراف بخطورة واقع النحو العربي أو الدعوة إلى النهوض به ،ال يعني مطلقا
انتقاص من الجهد الذي بذله القدامى من رجال النحو في تأسيسه ،وجمع مادته اللغوية
في سبيل بقاء اللغة العربية راسخة ثابتة األركان ،خالدة خلود الزمن ،وإنما هي نظرة
علمية واقعية ونفعية ،متجنبين المساس بأي عمالق من عمالقة النحو .ألن لكل عصر
رجاله ،ولكل عصر ظروفه وطبيعته.
وما ورد في كتاب (النحو المعقول) عن سيبويه والخليل وابن جني في قوله" :وليت
سيبويه قال في كتابه " :إني رجل علم ال يعنيني إال فهم ما يعرض لي ،وإني رجل علم
كذلك يرد األمور كلها إلى الحساب ،وتصادف أننا جميعا أتخذنا اللغة ميدانا نظهر فيه
نزعتنا العلمية ،وليس الغرض من كتابي هذا أن أرشد الناس إلى الكالم الصحيح ،بل
غايتي منه فهم نظام اللغة "...وليت ابن جني قال" :إنما أنا فيلسوف قبل أن أكون لغويا،
وغرضي من كل هذا أن أجد تعليال لقواعد اللغة كما كان يفعل فالسفة اإلغريق بالعلوم
كلها" ."...إذن األساس في هذا الطر هو أن نلوم أنفسنا أوال قبل أن نلوم غيرنا أو بدل
أن نلوم غيرنا .واألجدر برجال اللغة أن تتكاثف جهودهم ،وأن تتقارب أفكارهم في سبيل
النهوض الفعال باللغة العربية وعلى رأسها صر النحو العربي ،ألن منزلة النحو من
العلوم اللسانية منزلة الدستور من القوانين الحديثة.
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

 )1عناصر القراءة للنحو العربي القديم:1
.9

االنحراف عن الهدف من النحو :هنا وجب طر السؤال :هل النحو غاية في حد

ذاته؟ أم وسيلة من الوسائل التي نستعين بها لفهم مضمون األسلوب العربي وتركيبه؟
المتصفح لكتب نحو القدامى يجد أن النحو غاية في حد ذاته ،وليس وسيلة كما وجب
أن يكون؛ لتقويم اللسان العربي وصيانته من اللحن .وما وقع بين سيبويه إمام المدرسة
البصرية والكسائي زعيم المدرسة الكوفية شاهد على ذلك.وهي القصة المعروفة بالمسألة
الزمبورية الواردة في كتب النحو العربي في الجملة المشهورة" :كنت أظن أن العقرب
أشد لسعة من الزمبور ،فإذا هو هي أو فإذا هو إياها" ،2ومن الشهادات كذلك قصة
(حتى) وما عملته في نفوس النحاة.
من مظاهر هذه الغائية التي أصابت النحو العربي:



كثرة التصنيفات المتشابهة أو التي تدور حول المتن الواحد.
الصراعات والرغبة في االختالف بين النحويين في المسألة الواحدة ،وعدم

اتفاقهم على رأي.
.2

عدم احترام القراءات في وضع قواعد النحو :ألن جل العلوم اللغوية عند العرب

نشأت بدافع الحفاظ على النص القرآني ،وذلك باتفاق جميع الروايات بأن السبب المباشر
َبرئ مِنَ
هو الخطأ الذي وقع فيه أحد األعراب في قراءة قوله تعالى...§ :3أَنَّ
سول ُ ُه § ...التوبة  .30إال أن جميع االتجاهات ومدارس النحو التي نشأت
المشركِينَ َو َر ُ
في القديم تتفق على عدم أولية القراءات القرآنية في إرساء قواعد النحو العربي .هذه
الحقيقة تحمل من التناقض ما ال يقبله العقل البشري.

( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 -999
( )2المصدر نفسه ،ص.999
3
( ) القرآن الكريم :المصدر السابق ،ص .999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

أشار "فخر الدين الرازي" لهذا النوع من القضايا الغريبة في النحو العربي في
1
رحا َم §...النساء ،30قائال:
ساءل ُونَ ِب ِه َواألَ َ
تفسيره لقوله تعالى َ ... § :وا َّتقُوا َ الَّ ِذي َت َّ
" إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول ،فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى ،وكثيرا ما
نرى النحويين متحيرين في تقرير األلفاظ الواردة في القرآن الكريم فإذا استشهدوا في
تقريرها ببيت مجهول فرحوا به ،وأنا شديد التعجب منهم ،فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك
البيت المجهول على وفقها دليال على صحتها ،فألن جعلوا ورود القرآن دليال على
صحتها كان أولى .وتعجب الرازي في محله في مثل هذا المقام ،إذ كيف يعقل أن يكون
الشعر المجهول دليال على صحة القراءة ،وال تكون القراءة دليال على الشعر ،وما
اعتمادهم على الشعر المجهول وإثبات القواعد به دون القراءة إال حيادا عن الصواب
والمنطق الذي ال يسوي مطلقا بين ما نزل من السماء وما قال به شاعر مجهول ! بل ولو
كان الشاعر معلوما ،فال يسوى هذا مع ذاك" .2لكن "ابن الحاجب" و"ابن هشام" كانا
يؤمنان بتواتر القراءات السبع ،ويجعلون لرواياته المكانة األولى في إثبات قواعد اللغة
العربية .يرى "سعيد األفغاني" أنَّ "المنهج السليم ...أن يمعن النحاة في القراءات
الصحيحة السند ،فما خالف منها قواعدهم صححوا به تلك القواعد وأرجعوا النظر فيها،
فذ لك عاد على النحو بالخير ،ألن تحكيم قواعدهم الموضوعة في القراءة الصحيحة التي
نقلها الفصحاء العلماء فقلب لألوضاع وعكس للمنطق".3
اإلجحاف في حق الحديث الشريف :4تحدث كثير من الدارسين ،القدامى والمحدثين ،في
هذا الموضوع .محاولين اإلجابة على سؤال مهم هو :كيف كان ينظر أهل النحو إلى
الحديث النبوي الشريف من حيث حجيته في ميدان النحو؟ ملقين اللوم والعتاب على
النحاة الذين تخلو عن االستفادة بالحديث النبوي الشريف في شواهدهم .فسيبويه مثال لم
يجنح إلى االستدالل بالحديث الشريف ،وذلك النعدام الثقة في نقل الحديث بلفظه الوارد
عن الرسول صلى هللا عليه وسلم لتصريح العلماء بعدم تجويز الرواية بالمعنى ،وإذا كان
شيم النحاة على هذا الرأي فما بالك

باآلخرين؟

( )1القرآن الكريم :المصدر نفسه ،ص .99
( )2عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص.999
( )3المصدر نفسه :ص.999
4
( ) نفسه :ص .990
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

بعد تتبع الشواهد النحوية لم يتم العثور سوى على أحاديث قليلة للكوفيين على سبيل
الدعم واالستئناس ،وأقل من ذلك للبصريين .وبناءا على حال األقدمين من النحاة  ،انقسم
من جاء بعدهم في هذا الميدان إلى ثالث فئات :الموجزون ،المانعون ومنهم من توسطوا
األمرين فأجازوا بعضها ومنعوا بعضها اآلخر.
والتمحل في التحليل :1التكلف في اإلعراب والتمحل في تخريج كثير من
 .9التكلف
ُّ
النصوص األدبية سمة كثيرا ما تطبع النحو العربي وتثقل كاهله ويشق أمرها على الطلبة
والدارسين .والمتتبع لقضايا النحو العربي سيقف على قضايا إعرابية معقدة يشوبها
االلتواء والتحايل من جميع جوانبها ،مما يستدعي إعادة النظر في ذلك والعمل على
التعديل بما يتماشى والواقع اللغوي الصحيح دون أي تكلف أو مشقة.
 )2لغة النحو وأسلوبه :2صاغ النحاة األوائل كتبهم ومصنفاتهم باألسلوب واأللفاظ
التي كانت متداولة بينهم ،ولكن بعد أن شق الزمان طريقه نحونا وبلغت مسيرته قرونا
متتالية كان من البديهي أن يصبح األسلوب غريبا والكلمات غريبة ،وهي طبيعة اللغة في
تجددها من زمن آلخر على حد ذكر "عبد الرحمان حاج صالح" بأن اللغة "مجموعة
المفردات التي يجري استعمالها في زمن معين فإن لكل عصر مفرداته الخاصة به ،تدل
على مسميات شتى تظهر فيه ثم تزول ويترك استعمالها فتزول معها أسماؤها.3"...
ولذلك نجد القارئ اليوم لكتب النحو ال يلتمس متعة األسلوب في القراءة ،وال فهما جيدا
للمصطلحات الواردة فيه" .فاللغة التي صيغ بها النحو والطريقة التي ألف بها ،ليس من
شك أنهما ال يناسبان ناشئة اليوم ،وال من قطعوا في تعليمهم العصري مراحل أو فرغوا
منه ،فهم سواء أمام جميع الكتب النحوية المعقدة وطريقتها الملتوية".
*أهمية المستوى التركيبي في اللغة:4
يعد المستوى التركيبي العمود الفقري للغة ،والمحور األساسي الذي تدور حوله
جميع األنشطة األخرى ،إال أن هذا العمود الفقري إن لم يكن مرنا مستجيبا لجميع
( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999-990
( )2المصدر نفسه :ص .999 -999
( )3نفسه :ص.999
4
( ) نفسه :ص .999 ،999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

حركات النحو فإنه سرعان ما يصاب أمام التحركات المختلفة للغة في مختلف المواقف.
ألن النحو هو "انتحاء سمة كالم العرب" ،وتتبع لألساليب التي وردت عنهم ،وطرق
التعبير عندهم.
سبق أن أشار القدماء إلى القواعد واألسس التي ينبغي مراعاتها في الكالم ،ولعل أبرزهم
"الجرجاني" في نظرية النظم إذ يقول" :واعلم أن النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي
يقتضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه وأصوله" .وإذا كان الهدف من تعلم علم النحو
هو حفظ اللسان البشري من الزلل وصونه من االنحراف عن المطلوب وسالمة التعبير
فإنه ينبغي االلتزام بهذا الهدف دون غيره من األهداف األخرى التي طرأت على مسيرة
النحو العربي وأبعدته عن هدفه المنشود.
أ/طرائق تدريس القواعد :1تعددت طرائق التدريس وتنوعت ،ويرجع سبب ذلك إلى
تأثرها باالتجاه التربوي الذي كان سائدا في ذلك الوقت من االهتمام بالمتعلم من حيث
نشاطه وايجابيته في العملية التعليمية .والطريقة في التدريس هي وسيلة لتحقيق الهدف
لذلك اشتغل المربون والفالسفة بالبحث في طرائق التعليم إليجاد الوسيلة التعليمية
األفضل لتحقيق األهداف المسطرة ،وأشهر هذه الطرائق :الطريقة اإللقائية ،القياسية،
االستقرائية ،االستداللية وطريقة النصوص األدبية المعدلة ،والتي يوضحها المخطط
التالي:

1
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تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :

طرائق تدريس القواعد

الطريقة
اإللقائية

الطريقة
القياسية

الطريقة
االستقرائية

الشكل ( :)11مخطط يوضح
طرائق تدريس القواعد.

المرحلة
األولى

تقديم
المحاور
العامة
للنشاط
بهدف تهيئة
المتعلم
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الطريقة
االستداللية

هي طريقة قديمة عند
العرب واليونان ،تقوم
بتزويد التالميذ
بمجموعة من القضايا
أو المفاهيم المتعلقة
بموضوع معين ،تمر
بثالث مراحل هي:

طريقة
النصوص
األدبية
المعدلة

أقدم الطرائق
المتبعة في تدريس
النحو تعتمد على
حفظ المصطلحات
النحوية ،ألفية ابن
مالك أول كتاب
ألف بهذه الطريقة

ارتبط ظهورها
باأللماني فردريك
هاربارت ،تقوم
على نظرية الكتل
المتآلفة ،وفق
خطوات :تمهيد،
عرض ،استنتاج.

يتم فيها استنتاج
الكليات من
الجزئيات
والعكس،
والمعلم الناجح
يلجأ إليهما في
الوقت المناسب.

ظهرت في نهاية
األربعينيات ،في
كتاب تسيير النحو
 0191لعبد العزيز
الغوصي ،تقوم
باعتماد قصص
تؤخذ منها األمثلة
المناسبة

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

مرحلة
التفصيل ،أي
الشر
المفصل
لمحتوى
المواد

االرتقاء
إلى مستوى
المقارنة
والتحليل
والتعمق.

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :

ب/االعتبارات الواجب مراعاتها :1ال شك أن اللغة التي تصدر من اإلنسان ،وتعبر عن
ذاته ،وعن جوهره ،تمر عبر تعقيدات كثيرة قبل أن تكون واقعا مسموعا .لذلك أثبتت
البحوث الميدانية أن مراحل العمر كلها من أعصاب وعضالت....تسهم في التشكيل
اللغوي عند اإلنسان .والهدف المنشود من هذه االعتبارات هو مدى تأثر االكتساب
اللغوي عند الطفل خصوصا والمتعلم عموما بالجوانب الشخصية لإلنسان :االعتبارات
العصبية ،االعتبارات النفس حركية ،االعتبارات الوجدانية ،واالعتبارات المعرفية ،التي
سيكشف عنها المخطط المرفق.
أنواع االعتبارات

العصبية

المم فصين :أيمن
وأيسر

النفس حركية

الوجدانية

الفص األيمن :مركز الوظائف المرتبطة
بالحدس ،االنفعال،يسمى بالنصف الحدسي

الفص األيسر :ضبط مراكز الكالم ،نشاط
األحبال الصوتية ،اللسان والشفتين.

تتجسد خاصة في
مراحل الطفولة
فبدايتها بمداعبة الطفل
جهازه الصوتي ،ثم
تعلم الحروف
ومخارجها ،عن
طريق التقليد
والمحاكاة لما يسمعه
من أفراد أسرته،
خاصة األم.

المعرفية

تنمو االعتبارات
المعرفية في السنوات
الست عشرة األولى
من حياة اإلنسان
(مرحلة النمو الحقيقي
للشخصية) ،وهي
9مراحل حسب بياجيه:
/9الحس حركية/9 ،
ما قبل العالجية ،ثم /9
المرحلة العالجية.

الشكل ( :)12مخطط توضيحي لالعتبارات
الواجب مراعاتها في عملية التدريس

1
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

ج/المعينات اللغوية :1إن العصر الحاضر الذي نعيشه هو عصر الوسائل المادية التي
طغت على كل شيء ،وأصبح اإلنسان يتعلق بها تعلقا نوعيا ،ويراها من الضروريات
األساسية التي ال يمكن تجاوزها .وبناءا على هذا فإن التربية والتعليم عموما ينبغي أن
تستعين بتلك الوسائل بالقدر الذي به يمكن أن تحقق أهدافها .وذلك تماشيا مع ظروف
الع صر ،ومسايرة للواقع البشري الذي يعج بمختلف المعينات المادية التي يتخذ منها
اإلنسان وسيلة لتحقيق أهدافه .وال ينبغي لحال من األحوال أن يشذ ميدان التربية والتعليم
عن القاعدة التي استطاع اإلنسان الحاضر تحقيق أغلب ما يطمح إليه بها .ألن الواقع
االجتماعي جعل التالميذ يتعاملون مع هذه الوسائل في مختلف األوساط الترفيهية
والبيوت أيضا ،مما أوجب على المدارس مواكبة العصر وإدخال هذه الوسائل في العملية
التعليمية .فبدون الموازنة بين الواقع المدرسي والواقع االجتماعي الذي يعي

فيه الطفل

لن تكون هناك عملية تعليمية وبالتالي لن يكون هناك تعليم ،ينبه "طه حسين" إلى هذه
النقطة قائال" :إذا أردنا أن نعلم أطفالنا اليوم النحو والصرف في المدرسة االبتدائية أو في
الثانوية كما كان يفعل المبرد والمازني مع تالميذهما في مساجد البصرة أو كما كان يفعل
الكسائي في مسجد الكوفة وبغداد ،فإن ذلك ضرب من المستحيل ،نظرا للفارق بيننا
وبينهم".2
من أبرز األهداف المسطرة الستخدام الوسائل التعليمية ودورها في تحسين عملية
التعليم والتعلم هي:3
 تساعد على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم ،وشد انتباه حواسهم ،كما ذكر
كومنيوس ( )John Amos Cominiusالتشكوسلوفاكي "يجب أن يوضع كل شيء أمام
الحواس كلما كان ذلك ممكنا .ولتبدأ المعرفة دائما من الحواس".4
 تساعد في زيادة مشاركة التالميذ االيجابية في اكتساب الخبرة وقدرتهم على التأمل
ودقة المالحظة واتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت .هذا األسلوب يؤدي
إلى تحسين نوعية التعلم ورفع األداء عند التالميذ.
( )1عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 -909
( )2المصدر نفسه :ص .900
( )3نفسه :ص .999 ،999 ،999 ،999
4
( ) نفسه :ص.999
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الفصل الثاني :


تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الحصول على مستوى تعليمي وإثراء معرفي أفضل لمساهمة الحواس في العملية

التعليمية ،إذ أثبتت الدراسات في الو م أ أن الفرد يمكن أن يتذكر  %99مما قرأه ،و%99
مما سمعه ،و %99مما شاهده ،و %99مما شاهده وسمعه في نفس الوقت ،و %99مما
رواه أو قاله ،و %09مما رآه أثناء أدائه لعمل معين.


استغالل الحصة التعليمية استغالال أمثل ألنه بوسع المدرس الذي يستخدم وسيلة

تعليمية سمعية بصرية أن يوفر  %99من وقت الحصة ،مع إمكانية الحصول على
مستوى تعليمي أحسن وأرقى.
 تساعد على تحاشي الوقوع في اللفظية (استعمال المدرس ألفاظ ليس لها داللتها
المقصودة عند التلميذ –أكبر من فكر التلميذ.)-
تسعى الوسائل التعليمية إلى تحقيق أهداف تربوية محددة تتلخص في :األهداف
العرفية التي تساعد المتعلم على إدراك المفاهيم وتوظيفها توظيفا صحيحا ،األهداف
الوجدانية؛ ألن الوسيلة التعليمية تنظم وتقدم المعارف بصورة مناسبة ومؤثرة تساعد على
تقديم القدوة والمثل ،وتتيح الفرصة أمام المتعلم للمقارنة بين ما تحتويه وما يتوفر لديه.
أنواع الوسائل التعليمية:1

1
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تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :

أنواع الوسائل التعليمية

المجموعة
األولى

المجموعة
الثانية

الوسائل البصرية

الوسائل السمعة

الكتاب المدرسي،
الشرائح ،السبورة،
األفالم المتحركة
والثابتة ،الخرائط،
الكرة األرضية.

المجموعة
الثالثة

اإلذاعة المدرسية،
المذياع ،الراديو،
إجهزة التسجيل
الصوتي.

المختبرات
اللغوية

الوسائل السمعية البصرية

األفالم المتحركة
والناطقة ،التلفاز،
جهاز عرض
األفالم ،الحاسوب.

الشكل ( :)16مخطط توضيحي ألنواع
الوسائل التعليمية

قواعد استخدام الوسائل التعليمية:1
هناك مجموعة من القواعد العامة التي يجدر بالمدرسين مراعاتها عند استخدام
الوسائل التعليمية وهي:
 تحديد الهدف من الدور الذي ستؤديه الوسيلة في العملية التعليمية؛ فقد يستخدم
المدرس الوسيلة التعليمية إلثارة المتعلمين أو لتقديم المادة التعليمية أو لشرحها شرحا
تفصيليا...
1

( ) عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 -999

69

الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

 تجربة الوسيلة واختيارها :لكي تكون فرص اختبار المدرس للوسائل التعليمية كبيرة
ال بد من أن يتعرف على ما ي اُهمُه من الوسائل المتوفرة.
 استخدام الوسيلة في الموعد والمكان المناسبين :تستخدم الوسيلة في اللحظة
السيكولوجية المواتية ،أي عندما يتهيأ المتعلمون بتقبلها ،بحيث تتالءم مع باقي خطوات
الدرس.
 المتابعة :ال ينتهي استخدام الوسيلة بانتهاء عرضها ،إنما يلزم التأكد من استفادة
المتعلمين منها وفهمهم محتوياتها بدقة.
 التنويع :أن يتحاشى المدرس استخدام نوع واحد من الوسائل بكثرة وباستمرار ،حتى
ال يسأم المتعلمين وال ينفروا من الدرس.
 طبيعة الوسيلة :أال تعوض الصور والنماذج الجامدة ما يمكن الحصول عليه حقيقيا
أو حيا أو طبيعيا ،كالزيارات الميدانية ،النباتات ،الحيوانات ،عينات الصخور ،المعادن...
د/الصحافة والعادات اللغوية :1تؤدي الصحافة العمومية والمدرسية دورا بالغ األهمية
في ترسيم العادات اللغوية ،وتيسيرها على التالميذ والطلبة .وال شك أن تأثير اإلعالم
بوسائله المختلفة يفوق بشكل من األشكال تأثير التعليم في الفرد والمجتمع ،ألنه يحتل
نطاقا واسعا ،وألنه يصل إلى جميع فئات المجتمع خصوصا األجهزة السمعية والسمعية
البصرية .لذلك ينبغي أن تكون لغة الصحافة في مستوى التالميذ أو الطالب بعيدة عن
الغموض والتعقيد ألن الهدف منها هو تعلم األساليب الفصيحة الصحيحة الخالية من
اآلفات .وإذا كان هذا دور الصحافة المدرسية ،فإن الصحافة العربية العمومية وإن كانت
قد حققت كثيرا من اإليجابيات التي ال يمكن نكرانها ،إال أنها لم ترق بعد إلى المستوى
الذي نتطلع إليه بوصفها أكثر الوسائل فعالية وتأثيرا في المجتمع.

1

( ) عبد المجيد عيساني :نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة ،المصدر نفسه ،ص .999 -999
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الفصل الثاني :

تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

خالصة الفصل الثاني:
من النتائج المتوصل إليها من خالل هذا الفصل:


أن الطفل يتعلم العامية كلغة أولى واللغة العربية الفصحى يتعلمها في المدرسة كلغة

ثانية.


طريقة تعليم اللغة العربية لم ترق إلى المستوى المنشود ،حيث ال تعطى فرصة

للتلميذ ألن يتمرن على االستعمال اللغوي السليم.


الملكة اللغوية تعليم وممارسة ،فغياب الممارسة اللغوية للمتعلم يجعل ما يتلقاه في

المدرسة غير وظيفي.
 تتأثر لغة الطفل أيما تأثر بمختلف االستعماالت اللغوية المحيطة به في األسرة
والشارع والمدرسة.
 للمعلم دور فعال في تحبيب اللغة العربية الفصحى للمتعلمين.


اختالف المستوى العامي عن المستوى الفصيح يعرقل تعليمية اللغة العربية

الفصحى.
 تحسين العملية التعليمية واالستعمال اللغوي مرهون بالتقريب بين المستويين
اللغويين العامي والفصيح.
وفيما يلي رسم توضيحي لواقع استعمال اللغة العربية عند الطفل:
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تمظهرات علم اللغة التطبيقي في حقل تعليمية اللغة.

الفصل الثاني :

المقررات المدرسية

لغة المحيط

لغة المعلم

لغة األسرة

العامية

لغة اإلعالم

لغات أجنبية

اللغة العربية
الفصحى

دون إعراب

اإلعراب

لغة الطفل

الثنائية
اللغوية

االزدواجية
اللغوية

صراع األنظمة اللغوية

الهجين اللغوي

الشكل ( :)10مخطط توضيحي للواقع اللغوي
عند الطفل في الجزائر.
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التعدد
اللغوي

ت

ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الخاتمة:
خاتمة:
يعتبر تعليم اللغة من أهم القضايا التربوية المعاصرة ،فهو نشاط متعدد األقطاب؛
فيه عالم المتعلم المركب وعالم المعلم الذي ال يمكن أن ينظر إليه أنه مجرد ناقل
للمعرفة اللغوية ،لهذا يستدعي هذا الموضوع االستفادة من حقول معرفية عديدة
كاللسانيات وسيكولوجيا التعلم والدراسات السوسيولسانية ،لكل منها مجال دراسته
لتسهيل تعليم اللغة .فتعليمية اللغة العربية الفصحى تختلف بعض الشيء عن تعليمية
اللغات األخرى كون الطفل العربي ينشأ في بيئة اجتماعية ترفده بمعجم لغوي ونماذج
تعبيرية تختلف كثيرا عن اللغة المراد تعلمها ،وذلك ما يشكل عوائق ديداكتيكية تحول
دون تحصيل الملكة اللغوية عند المتعلم العربي.
مهما كان المنهج المعتمد في التدريس ،ومهما كانت الطريقة المستخدمة في تعليم
اللغة العربية ،وحتى إن كان التركيز على تأمين العوامل المساعدة على تحصيل
المهارات اللغوية تبقى النتيجة نسبية كون الطفل العربي يعيش التداخل اللغوي بين
المستوى العامي والمستوى الفصيح ،أضف إلى ذلك غياب الغاية األساس من دراسة
النحو العربي ،حيث تقتصر عملية التلقين على سرد المعلومات ثم االستظهار أو على
التطبيق الشكلي لقوانين اللغة ،وما يزيد الطين بلة هو معلمو المواد األخرى الذين
يلجؤون إلى العامية لتيسير الفهم ،فتكوين المهارات يستلزم المران والممارسة ،ألن
اكتساب اللغة ال يختلف عن اكتساب أية عادة أخرى ،وهذه العادات تكتسب بالتعليم
والتدريب الواعي المنظم وبالممارسة المستمرة ،والقول بالعادة ال ينف دور العقل
واإلدراك في العملية التعليمية.
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،تعرف اللغة العربية منذ نشأتها األولى تنوعا في الطرح وتوجها في الرأي
 ولكثرة الدارسين الذين اشتغلوا بآلية اكتسابها،ويعود ذلك إلى طبيعة البيئة العربية أوال
 وكثرة، لهذا يكتسي موضوع تعلم اللغة العربية طابعا خاصا نظرا لكثرة اآلراء.ثانيا
. تتفق أحيانا وتختلف أحايين كثيرة،التآليف التي عالجته بكيفيات مختلفة
 عبد، علم اللغة، المهارات اللغوية، االكتساب، النظريات، التعلم:الكلمات المفتاحية
.المجيد عيساني
Résume :
Depuis sa première polyvalence, l’arabe a été définie dans la
soustraction sa consommation, et est en raison de la nature de
l’environnement arabe et des études les plus performante qui travaillent sur un
mécanisme d’acquisition .pour ce la le thème de l’apprentissage de la langue
arabe est un caractère spécial en raison des vues fréquentes , et les
nombreuses créances autorises dans déférents moyennes , parfois convenus et
déferrement varient .
Mots-clés : L’apprentissage, Théories, accélemisation,
linguistiques , Linguistique, Abdel Madjid isani.

compétences

Abstract :
The Arabic language has known since its first inception a variety of
discourse and an attitude of opinion,and this is due to the nature of the Arab
environment first ,and to the large number of scholars who have worked with
the mechanism of acquiring it secondly .this is why the subject of learning the
Arabic language has a special character due to the large number of opinions
and abundance of authorship she treated him in different ways sometimes
consistent and sometimes different .
Key words: Learning, Theories ,Acquisition , Language Skills Linguistics,
Abdel Madjid Isani.

