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ن هذا ق منذ كابالشكر واالمتنان إلى الذي أرشدنا وأعاننا وأنار لنا الطري نتقدم

ستاذة البحث فكرة وعنوانا مقترحا إلى أن صار هذا البحث على صورة مذكرة. األ

 عافية." أنار هللا طريقها وأنعم عليها بدوام الصحة والبن قابلية مختارية"

ي إلى ر الجامعنتوجه بالشكر الخالص إلى كافة األساتذة الجامعيين من بداية المسا كما

زاهم إلرشاد جيومنا هذا الذين ساعدونا في البحث العلمي ولم يبخلوا علينا بالنصح وا

 هللا كل خير.

 ء.لينا بشيعكما نتفضل بالشكر إلى كل من أمد لنا يد العون والمساعدة دون أن يبخل 

ر، وأيضا  كل خيا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى كاتبة هذه المذكرة جزاها هللاوال يفوتن

سهم كل من أ نتوجه بالشكر واالحترام إلى كل أساتذة قسم اللغة واألدب العربي، وإلى

 وأعان ولو بالدعاء الخالص والكلمة الطيبة إلنجاز هذا العمل.

        

 شكرا ...                                                                         

 



 

 
 
 
 
 

 

 إلى من قال فيهما جل شأنه:

 "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

 ..*إلى التي أنجبت فربت وعطفت وحنت وأنارت لي درب الحياة وبلسم الوجود.

 الغالية حفظها هللا ورعاها.أمي 

في  *إلى الذي رعى فأجاد ونصح فأحسن وعلم فوصى أبي العزيز رعاه هللا وأمد

 عمره.

ور *إلى أعز ما أملك في الوجود إخواني وأخواتي كل باسمه "صورية، أمين، ن

 اإلسالم، محمد".

 ح.رف*إلى كل عائلتي بوقصة عماتي وأعمامي، وأبنائهم وبناتهم خاصة شهيناز، 

 ة.*إلى كل عائلة حراث خاالتي وأخوالي خاصة: رشيدة، وجدتي العزيزة: عائش

 *إلى كتكوت العائلة: عصام.

 *إلى زوجة أخي "سليمة" وكاتبة المذكرة جزاها هللا كل خير "فاطيمة".

 *وإلى كل صديقاتي: أحالم، مريم، حسيبة، أسماء.

 *إلى من تقاسمت معها هذا العمل زميلتي نكاع حسيبة.

 *إلى األستاذ المشرف على عملنا هذا "بن قابلية مخطارية".

 *إلى كل من أشرف على تعليمي منذ بداية مشواري الدراسي إلى يومنا هذا.

    *وإلى كل قلب يحبني، إلى هؤالء جميعا أهدي ثمرة عملي هذا.

    

 نريمان          



 

 
 
 
 
 

 

 

ر والسالم على خيالحمد هلل ومهما حمدناه لن نستوفي في حدود الصالة 

 المرسلين.

 أهدي ثمرة جهدي هذا العمل المتواضع إلى:

ن في *إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات أغلى إنسا

 هذا الوجود "أمي" الحبيبة أدامها هللا لي وجزاها هللا خيرا.

ه علي *إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا

 "أبي" الحبيب أدامه هللا لي وجزاه هللا خيرا.

 وهيبة. –صبرينة  -*إلى أقرب الناس إلى قلبي أخواتي: 

 –منصور  –هواري  -*إلى من أحالوا تعب الحياة وحزنها بهجة. إخواني: 

 رفيق. –فريد 

صهيب  – معاذ –عالء الدين  –هيثم  –ذهيبة  –إيناس  -*إلى كتاكيت العائلة: 

 إسراء. –

 *إلى من تقاسمت معها هذا العمل صديقتي: "بوقصة نريمان".

" مختارية *وكل هذا بفضل هللا سبحانه وتعالى وألستاذتنا الفاضلة "بن قابلية

 ره.التي رافقتنا طيلة هذه السنة على تلبية البحث ورعايته من أوله إلى آخ

 حسيبة  

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــةالمـــــــقدمـــــــــــــــــ  
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                 مقدمة      

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد الخلق 

 : أما بعد، أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

تناول تتشكل اللسانيات اليوم حقال واسعا من حقول المعرفة اإلنسانية ألنها 

 أداة . إذ تعدالمهمة وهي اللغة االجتماعيةبالدرس والتحليل إحدى الظواهر 

نشق امها بطرق تعليمها وتعلّ  االهتمامإّن والمثلى.  التواصل الفكري والحضاري

ب شق يهتم بالجان: إلى شقين ةالتطبيقي اللسانياتعنه تخصص يطلق عليه اسم: 

 . لغةالنظري وشق يهتم بالجانب التطبيقي ل

ن أساليب يحتاج إلى ما تفرزه اإلمكانيات التطبيقية م، تعليم أي لغة كانتإّن 

ما وب. وإجراءات وحلول للمشكالت التي تعترض سبل العملية التعليمية التعلمية

 . فةاج تعليمها إلى أنشطة مختلأن العربية من بين هذه اللغات بل وأفضلها تحت

بيقي نحاول من خالل هذا البحث معرفة الخدمة التي يقدمها علم اللغة التطس

"كيف تجلت عالقة اللسانيات : لحل التعليمية وعليه نطرح اإلشكال التالي

انيات ة واللسالتطبيقية باللسانيات التعليمية؟ وفي ما تتمثل فروع اللسانيات التطبيقي

 . التعليمية؟

قد كلفنا من طرف أن : ومن األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع

 –يقية هذا الكتاب المعنون بـ "دراسات في اللسانيات التطب قسمنا، بدراسةإدارة 

تخذ وألجل تحقيق هذا الهدف ارتأينا أن ن، "حساني حمدأل–حقل تعليمية اللغات 

 الخطة اآلتية: 

 من خالل الديباجة التي تصدرتها، للموضوععامة ظرة ن وقد شملتمقدمة: 

طرحنا جملة من التساؤالت التي تمثلت في ربط العالقة بين اللسانيات ثم 

ل ما . وهي إشكالية البحث األولى، التي حاولنا اإللمام بها من خالوالتعليمية

 أوردناه في متن المذكرة. 

". يةات التطبيقية بالتعليمعالقة اللساني: "هو فصل تعنون ب: الفصل األول

 وضم العناصر اآلتية: 

 . مفهوم اللسانيات التطبيقيات وخصائصها -

 . نشأة اللسانيات التطبيقية -
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 . مفهوم التعليمية وعناصرها -

 . نشأة التعليمية -

 . عالقة اللسانيات التطبيقية بالتعليمية -

تاب "دراسات في دراسة كوهو المجال الذي تحققت فيه : أما الفصل الثاني

 ". مع ضمه للعناصر اآلتية: حقل تعليمية اللغات–اللسانيات التطبيقية 

 . المرجعية المعرفية للنظرية اللسانية المعاصرة -

 . األسس النفسية لعملية التعلم: المبحث الثاني  -

 . خصائص النظام التواصلي عند اإلنسان: المبحث الثالث  -

 . اكتساب النظام اللساني عند الطفلمراحل : المبحث الرابع - 

 . مفاهيم وإجراءات: التعليمية: المبحث الخامس  -

 . نتائج لهذا البحثأهم  جمعنا فيها ختمنا البحث بخاتمة ثم  

كون قد استعملت المنهج الوصفي والتحليلي من خالل الشرح نوبذلك 

 . وتوضيح العالقة بين اللسانيات والتعليمية

والمراجع المعتمدة في إنجاز هذا البحث جاءت متنوعة أما عن المصادر 

م نظريات التعل–دراسات في اللسانيات التطبيقية : نظرا لطبيعة هذا الموضوع

فوزي ومحاضرات في اللسانيات ل، وتطبيقاتها في علوم اللغة لعبد المجيد عيساني

 . حسين شايب

ها كثرة من، الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا فهي عديدة وبخصوص

تها لكثر نظرا ما يفيدنا ختياراالمصادر والمراجع التي من خاللها يصعب علينا 

وال يخلو من ذلك الجانب المادي الذي أصبح حاجزا ، ضعف شبكة االنترنتو

 . التكنولوجيايعتمد على أصبح  البحثلطالب العلم بما أن 

ه كما أوج، حقه المتواضع كون قد وفينا هذا البحثنتمنى أن نفي األخير و

ا ي قادتنشكري إلى األستاذة المشرفة بن قابلية مختارية التي دعمتنا بنصائحها الت

 .إلى الطريق الصحيح
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 ميةلفصل األول: عالقة اللسانيات التطبيقية بالتعليا
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 ت التطبيقية وخصائصها                المبحث األول: مفهوم اللسانيا      

ليه عباحث، إذ يتعين إن المفاهيم وهي اللبنات الجنينية للمصطلحات ضرورية لكّل 

همية أالوقوف عندها مليا، وعلى قدر مفتاحية المصطلحات بالنسبة للعلوم كلها، على قدر 

 المفهومين اللغوي واالصطالحي لها، لذلك نحن مضطرون إلى عرض اصطالح

 اللسانيات التطبيقية على هذين المحكين.  

 : مفهوم اللسانيات

وسنبدأ بأول كلمة وهي اللسانيات، فقد عرفت "بأنها الدراسة العلمية للغة اإلنسانية، 

ويمكن تعريفها أيضا: بأنها ذلك الفرع من المعرفة الذي يدرس اللغات من أي مجتمع 

ية وتعريف اللسانيات على هذا النحو يقتضي إنساني، وكل المجتمعات اإلنسانية دراسة علم

، وعن حداثتها تعرف على أنها )1(منا أن نعرف ما الذي تعنيه بالضبط كلمتا: لغة وعلمية"

"علم وحديث، بل هي إحداث العلوم اإلنسانية عهدا في مطلع القرن العشرين، وتمثل نافذة 

العلمية والمعرفية، وهي العلم  مفتوحة على العالم العربي، من خاللها تطلع على إبداعاته

 .  )2(الذي يدرس اللغة على منهج علمي. ويتخذ اللغة التي يتكلم بها اإلنسان موضوعا له"

ولكي يدرس الباحث األلسني مادته اللغوية، عليه أن يلتزم جملة من الشروط،  

تحليال  ولذلك قيل: "يقصد باللسانيات النظرية التي يعتمد عليها اللغوي لتحليل مادته

موضوعيا وتجريد هذه المادة وتصنيفها ويجب على الباحث التزام الدقة في عمله، وذلك 

بجمع المادة في العمل اللساني، وعلى الباحث في بحثه جمع المادة ألنها تهتم بأنظمة جمع 

المادة وتصنيفها. وتسعى لمحاولة التوصل إلى المعلومات العميقة التي توجد تحت سطح 

 )3(ة". هذه الماد

 

 

       

 

                                                             
 . 11ص -2016-2ط–األردن  محاضرات في اللسانيات، فوزي حسن الشايب، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، )1(
 . 12ص –م 1423- 1ط-دار الكتب العلمية للنشر، بيروت–مشتاق عباس معن، المعجم المفصل فقه اللغة المقارن  )2(
 . 25ص– 2011-صالح الدين صالح حسنين، دار الفكر العربي، القاهرة، دط–في اللسانيات العربية  )3(
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 : مفهوم اللسانيات التطبيقية   

يظهر الجانب التطبيقي للسانيات في وضع القوانين العلمية موضوع االختيار 

والتجريب واستعمال قوانين ونظريات في ميادين أخرى قصد اإلفادة منهم وبناء على ذلك 

فإن اللسانيات التطبيقية هي استعمال فعلي لمعطيات النظرية اللسانية، للبحث في التطبيقات 

غوجية والتعليمية للغة، من أجل تطوير طرائق تعليم للناطقين ولغير الوظيفية للعملية البيدا

 )4(الناطقين بها. 

 : خصائص اللسانيات التطبيقية

تعتبر اللسانيات التطبيقية مجاال مرتبط بتدريس اللغات حيث أن مطلقاتها هي 

فإن اللسانيات التطبيقية  اللسانيات العامة وإذا كان لكل علم خصائص ومميزات يختص بها

 )1(تتميز بجملة من الخصائص يمكن حصرها فيما يلي: 

م اللغات تعمل على تلبية الحاجيات المتزايدة المتعلقة بتعليالنفعية البرغماتية: 

 وخصوصا اللغات الوظيفية المتخصصة. 

مة خد إن اللسانيات التطبيقية ال يمكن أن تكون انتقائية مادامت فياالنتقائية: 

 موضوع تعليم اللغات، وتظهر االنتقائية في اختيارها لمظهر لغوي معين، فإن الهدف

 الوصفي االنتقائي يختلف عن األوصاف اللسانية الشاملة. 

ة خاصة تعليم اللغات األجنبيعملت اللسانيات التطبيقية إلى حد اآلن على اآلنية: 

 ف مادامت، بما أن اللغة وسيلة المعارمدة قصيرة أغراضها تعليم الفرنسية كلغة األم( )منذ

 نبية. هدفا للتعليم، ألنها تبحث في الوسائل الفعالة لتعلم اللغات األم، واللغات األج

اهتمت اللسانيات التطبيقية بهذا الموضوع وكانت اللسانيات التقابلية أنشط التقابلية: 

ا في مجال دراسة بحثا في هذا الجانب خصوصا في المجالين الصوتي والمعجمي، وكذ

 )2(األنظمية الصرفية والتركيبية وبنيتها. 

  

                                                             
م، ص 2002، طومناهج الحث الللغوي، المكتبة الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، د.  نور الهدى لوشن، مباحث في علم االفقه )4(

109 . 
 لثقافة للنشرايراجع، علي آيت أوشان، اللسانيات والديداكتيك، نموذج النحو الوظيفي من المعرفة العلمية إلى المعرفة المدرسية، دار  )1(

 . 65، ص2005، 1والتوزيع، دار البيضاء، ط
 . 66-65يراجع، علي آيت أوشان، المرجع نفسه، ص  )2(
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 المبحث الثاني: نشأة اللسانيات التطبيقية 

إال ولها ، كل مولود على سطح األرض من إنسان أو حيوان أو نباتات أو علوم 

شقة حتى األرض نفسها لها تاريخ نشأة إال أنه غير واضح نتيجة لتباعد ال، تاريخ نشأة

ة نتيجة وهو يكاد يكون من االمور الغيبي، بينه وبين تاريخ التدوين عند اإلنسان الزمنية

تأكدوا إال أن اكتشافات وعلوم قدر بعض العلماء تاريخ نشأتها حينا و، إليغاله في الزمن

، ومن بين التخصصات التي يعرف الباحثون تاريخ نشأته، منه عيانا وتوثيقا حينا آخر

  . اللسانيات التطبيقية

ولم يظهر علم اللسانيات التطبيقية باعتباره ميدانا مستقال في الدرس اللغوي  

ى المعاصر إال في النصف الثاني من القرن العشرين الميالدي، كانت بوادر الدعوة إل

( بعد الحرب العالمية 1946تأسيسه ظهرت في حدود منتصف األربعينيات )في سنة 

نة ال منذ ساديمية، ولم يتطور في الجامعات البريطانية إالثانية. ولم يدرس في البيئات األك

 م تقريبا. 1958

شارلز ويرجع الفضل في قيام فكرة تأسيس اللسانيات التطبيقية إلى العالمين اللغويين: ت

 فريز وروبارت الدو. 

م تم تأسست مدرسة علم اللغة التطبيقي في جامعة أدنبره في شمال 1958وفي سنة 

ريخ امعة مرموقة في مجال اللسانيات التطبيقية تخصصا منذ بداية التابريطانيا، وهي ج

روبا المذكور آنفا وأخذت هذا العلم الجديد يشهد توسعا وانتشارا عبر مختلف جامعات أو

نة يقي في سوأمريكا والعالم فيما بعد، إلى أن تم تأسيس )االتحاد الدولي( لعلم اللغة التطب

1964 . 

يقي جمع أكثر من خمسة وعشرين جمعية وطنية لعلم اللسانيات التطبوأصبح هذا االتحاد ي

رات في أنحاء العالم، وراح هذا االتحاد ينظم مؤتمره العالمي كل ثالث سنوات تحت شعا

 تتعلق باللسانيات التطبيقية. 
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واتخذت تلك المؤتمرات تسميات مختلفة متنوعة كلها تخص اللسانيات التطبيقية 

ا، وتعليم اللغة األجنبية، والتعدد اللغوي، وكل ما يتعلق بالتعليم ومجاالتها وروافده

 )1(والتعليمية. 

ر وهكذا شهد تاريخ العلوم نشأة علم أو لنقل تخصصا جديدا ذو شأن كبير باعتبا

 روافده ومجاالته وتخصصاته المختلفة المتداخلة. 

  

                                                             
 . 34-33م، ص 1620-1عبد القادر شاكر، اللسانيات التطبيقية التعليمية قديما وحاضرا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط )1(
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 المبحث الثالث: مفهوم التعليمية وعناصرها 

هانحن اآلن نحاول ما استطعنا ، فرغنا من عرض مفهوم اللسانيات التطبيقية بعد ان 

هو أن نعقد هذا الجزء من البحث لعرض مفهوم آخر طالما تعلق باللسانيات التطبيقية و

 . التعليمية

 مفهوم التعليمية: 

 هي من الفعل "علم يعلم علما نقيض جهل ورجل عالمة وعالم عليم... وأعلمتهأ/ لغة:    

 )1(بكذا أي: أشعرته وعلمته تعليما". 

 )2("وعلمت الشيء وأعلم علما عرفته... وعلمه العلم العلم وأعلمه إياه فتعلمه". 

التعليمية هي علم حديث النشأة ينصب علمه على التخطيط للمادة الدراسية اصطالحا:  ب/

ذا فالموضوع وتنظيمها وتعديلها، حيث تبحث عن العالقات بين المعلم والمتعلم، وهك

 )3(األساسي للديداكتيك هو بالضبط دراسة الظروف المحيطة بمواقف التعلم. 

 عناصر العملية التعليمية: 

ال يخلو كتاب يتناول التعليمية باعتبارها موضوعا له، إال وتحدث عن عناصر 

قة أو التعليمية الثالث، أو ثالوث العملية التعليمية، المتمثل في المعلم والمتعلم والطري

المادة، والتعليمية بشكل عام هي مزج لهذا الثالثي والنظر إليه جملة واحدة، وكل عملية 

تعليمية ترتكز على ثالثة عناصر منها هي: المعلم والمتعلم والمعرفة التعليمية أي المحتوى 

 )4(نستخلصها فيما يلي: 

هو ركن األساسي من أركان العملية التعليمية، يعمل كمنشط ومنظم أ/ المعلم: 

ومحفز ومحرك للعملية، ومن ثمة فهو يسهل عملية التعلم ويحفز على الجهد واالبتكار، 

كما أنه يتابع باستمرار مسيرة المتعلم وهذا من خالل تقييم مجهوداته المختلفة حيث أن 

 )5(ط وموجه ومدير لعملية التدريس. المعلم لم يعد ناقال للمعرفة وإنما مخط

                                                             
م،        0042، 1لبنان للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط خليل أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ترتيب وترجمه داود سلوم وآخرون، مكتبة )1(

 . 76ص 
 . 403، ص 13م، المجلد 2004، 3ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط )2(
 . 14م، ص 2000تحليلي العملية التعليمية، قصر الكتاب، البليدة، د. ط،  -محمد الدريج، مدخل إلى علم التدريس )3(
 م،2003، 1، طيراجع، المحسن علي عطية، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن )4(

 . 25ص 
 . 32محسن علي عطية، المرجع نفسه، ص  )5(
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ويعتبر المعلم العامل الرئيسي في العملية التعليمية، حيث أنه يلعب دورا كبيرا في 

بناء تعلمات المتعلم. فأفضل المناهج وأحسن األنشطة والطرائق وأشكال التقويم ال تحقق 

لكفايات التعليمية الجيدة. أهدافها بدون وجود المعلم الفعال المعد إعدادا جيدا والذي يمتلك ا

)6( 

يعتبر المتعلم الطرف الثاني واألساسي في العملية التعليمية وهو في ب/ المتعلم: 

هذه البيداغوجيا الجديد محور ومركز العملية التعليمية، بل هو المستهدف منها، ولذلك 

الجغرافية يستوجب على كل تخطيط تربوي االهتمام به من الناحية النفسية واالجتماعية و

وذلك من خالل مراعاة العوامل التالية: النضج العقلي للتلميذ، واالستعداد الفطري والدوافع 

واالنفعاالت وحتى القدرات الفكرية والمهارات ومستوى ذكائه، وما يؤثر فيه من عوامل 

 )1(بيئية في البيت والمجتمع. 

مادة التعليمية بحيث تعد يعرف المحتوى بأنه الج/ المعرفة التعليمية )المحتوى(: 

من أهم مصادر التعلم وما تشمل عليه من خبرات تستهدف اكتساب المتعلمين األنماط 

السلوكية المرغوبة من المعلومات والمعارف والمهارات، وطرق التفكير واتجاهات وقيم 

ة االجتماعية، وذلك من أجل تحقيق النمو الشامل للمتعلمين، وتعديل سلوكاتهم، أو بعبار

أدق كل ما يشمل عليه المتعلم من المعارف اإلدراكية واألدائية )المهارية( والقيمية 

)الوجدانية( واالجتماعية، وذلك بقصد تحقيق النمو الشامل للتلميذ طبقا لألهداف التربوية 

 )2(المنشودة. 

  

                                                             
، 1ردن، طمعالجة تطبيقية معاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األ–عادل أبو العز سالمة وآخرون، طرائق التدريس العامة  )6(

 . 32م، ص 2009
 . 25محسن علي عطية، المرجع السابق، ص  )1(
م، 1999، 7 يراجع، صالح ذياب هندي، هشام عامر عليان، دراسات في المناهج واألساليب العامة، دار الفكر للطباعة، عمان، األردن، ط )2(

 . 87ص 
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 المبحث الرابع:  نشأة التعليمية      

ما هو خاص بالتربية والتعليم، ومن ثم إن التعليمية من أصل إغريقي وتعني كل  

" يعني "فن التعليم" وهو يهتم بمشاكل التعليم والتعلم في حين Didactiqueتطور كلمة "

أن التعليمية ترتكز على المعارف اللغوية وطبيعة تنظيمها وعالقاتها بالمعلمين والمتعلمين، 

إلى غير ذلك...، أخذ المصطلح وبطرق اكتسابها، وبكيفية تفعيالتها، والصعوبات المتوقعة 

"تعليمية المواد" في الربع األخير من القرن العشرين يبرز في مقابل بعض التراجع في 

 )1(استخدام التربية العامة، قبل هذه المرحلة كان تعليم المادة يستند إلى الموهبة الشخصية. 

لمعلمين يقتصر على ومن خالل هذا أن مصطلح "تعليمية المواد" برز بقوة، وكان أعداد ا

بعض الطرائق العامة، وأساليب الشرح واستخدام وسائل اإليضاح، وكانت هذه الطرائق 

تنطبق على تعلم أي مادة من المواد بغض النظر عن محتواها وتفاعل المتعلمين مع هذا 

 المحتوى، لقد عرفت التعليمية اللغات قفزة نوعية كبيرة من خالل الفترة الممتدة إلى بداية

" مع مجموعة Didactiqueالحادي والعشرين، وقد يرافق بروز مصطلح التعليمية "

تحوالت وعلى رأسها انتقال المحور في التربية والتعليم، وكذلك تحولت النظرة إلى 

المعارف التي تدور عليها العملية التعليمية، وإدراك التغير الذي طرأ على نظريات التعلم. 

)2( 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
م، الجزء األول، 2006هـ، 1427انطوان صياح وآخرون، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د. ط،  )1(

 . 17ص 
 . 18انطوان صياح وآخرون، المرجع النفسه، ص  )2(
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 مس: عالقة اللسانيات التطبيقية بالتعليميةالمبحث الخا

 عالقة اللسانيات التطبيقية بالتعليمية:  -

يجدر لنا من خالل ما نقدم لنا أن البحث على العالقة التي تجمع التعليمية  

ننا باللسانيات، وال شك أن العالقة بينهما متماسكة ومبنية على جملة من المبادئ يمك

 حصرها في ما يلي: 

لى درجة األو"التركيز على المتعلم واحتياجاته" أي االهتمام بالمتعلم بالدأ األول: المب-1

 ومنحه كل ما هو بحاجة إليه. 

 ن الظاهرةأ"الغاية باللغة المنطوقة أوال ثم المكتوبة" من هذا استنتج المبدأ الثاني: -2

ة ت منطوقواللغة كان اللغوية تتميز بنظامين، نظام اللغة المكتوبة، ونظام اللغة المنطوقة،

 قبل أن تكون مكتوبة. 

عملية ذلك أن البيتعلق هذا المبدأ بشمولية األداء الفعلي الكالمي. المقصود المبدأ الثالث: -3

 التواصلية بين أفراد المجتمع اللغوي تساهم في إنجاحها. 

خدمها يتعلق بالدور الذي تقوم به اللغة، بوصفها وسيلة اتصال يستالمبدأ الرابع: -4

 )1(المجتمع لتحقيق التواصل بينهم. 

نقول من خالل هذه المبادئ أن المناهج والنظريات، التي تقوم عليها اللسانيات أثرت بشكل 

كبير في التعليمية وهذه األخيرة تسعى االستفادة منها، وتشغيلها لخدمة أغراضها، بالرغم 

 )2(وبيداغوجيا. من ربطهما إال أنهما لم تبلغ الغاية المتوخاة علميا 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 79م، الفصل الثاني، ص 2000سكندرية يراجع عبد الراجحي، علم اللغة وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية، اإل )1(
 . 132 م، بن عكنون، الجزائر، ص2009يراجع، أحمد حساني، دراسات في اللسانيات، حقل تعليمية اللغات، ديوان مطبوعات الجامعية  )2(
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فإن اللسانيات التطبيقية، جعلت من التعليمية الميدان الخصب  انطالقا من هذا

لتطبيق مختلف نتائجها، وبالتالي أصبحت بمثابة الفضاء العلمي، الذي تستثمر فيه 

النظريات اللسانية. إضافة إلى ذلك ما أشار إليه أحمد حساني في كتابه، دراسات في 

التطبيقية حقل تعليمية اللغات، في الفكر اللساني المعاصر هو أن التعليمية بعامة، اللسانيات 

والتعليمية بخاصة أضحت مركز استقطاب بال منازع في الفكر اللساني، من حيث أنها 

الميدان المتوفى لتطبيق الحصيلة المعرفية للنظرية، وذلك باستثمار النتائج المحققة في 

نظري في ترقية طرائق تعليم اللغات للناطقين بها ولغير الناطقين. مجال البحث اللساني ال

)1( 

اءل عن هذا يبين الدور الذي تلعبه اللسانيات في النهوض بالتعليمية نحو األحسن وقد نتس

ر ل التطويالسبب الذي أدى بالتعليمية أن تلجأ إلى اللسانيات التطبيقية، فنقول ربما من أج

 اوز الطرق التقليدية للتعليم. أو الحاجة الماسة إلى تج

جني  انطالقا من هذا فإن التعليمية استطاعت أن تغرس شجرة لها بين العلوم، في انتظار

 ثمارها. 

نلخص في األخير أن الغرض من )الفكر اللساني( الذكر السالف لهذه المحطات سواء 

تعريف اللغة أو اللسانيات التعليمية والتطبيقية وفروعها، إنما لتوضيح نشأة اللسانيات 

التطبيقية وكيف أسهمت في تبلور حق تعليمية وإبراز التسلسل المنطقي لهذه المحطات 

 )2(من الناس.  الذي قد أخفى على الكثير

 

 

 

                                                             
 . 130دراسات في اللسانيات التطبيقية، المبحث الخامس، ص  –أحمد حساني - )1(
ن: داولية بعنوادة محمد، إشراف دلز عز مختار، بحث مقدم لنيل الماجستير  في تحليل الخطاب في ضوء النظرية التإعدادا الطالب، ولد قا- )2(

لفصل ام، 2010-2009 تعليمية اللغة العربية من نحو الجملة إلى لسانيات النص، برنامج اللغة العربية للسنة الخامسة إبتدائي، السنة الجامعية

  34األول، ص 
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 اللسانية المعاصرةالمبحث األول: المرجعية المعرفية للنظرية 

يررى أحمرد حسراني تعليمرات اللغرات بوصررفها وسريلة إجرائيرة لتنميرة قردرات المررتعلم 

قصد اكتساب المهارات اللغوية، تقتضي باالعتماد على الرصيد المعرفي للفكر اللساني من 

كل جوانب ما هو صوتي ومنها ما داللي ومنها ما تركيبي، فغايرة هرذا الحقرل الخصرب مرن 

رفررة اإلنسررانية وعالقترره باللسررانيات تأهيرررل المررتعلم واالسررتفادة مررن هررذا الرررتالقح حقررل المع

المعرفي. كما أن النظرية اللسانية من اهتماماتها الجوهرية ضربط العمليرة التلفظيرة وحصرر 

العوائق العضوية والنفسية واالجتماعيرة، ومرن هنرا فران الردارس للبحرث فري تعليمرة اللغرات 

ال بررد لرره مررن إدراك المفرراهيم األساسررية للســــررـانيات، وماجرراء برره وعالقتهررا باللسررانيات فرر

 (1)دسيوسير أن دراسة اللغة لذاتها ومن اجل ذاتها. 

و انفرررد دسيوسررير بالثنائيررة الترري تسررعى إلررى تأسرريس أرضررية قويررة فهرري قررادرة علررى تقررديم 

وانررب الظرراهرة اللغويررة. مررن حيررث أن اللسرران هررو نظررام التفسررير الكررافي لكررل جانررب مررن ج

التواصلي يمتلكه كل فرد ينتمي إلى المجتمع، بحيث أن المنهج العلمي الذي تبناه دسيوسرير 

جعله يركز على مصطلحات شائعة في الفكر اللساني وهي اللغة وهي الملكة اإلنسانية التي 

ل فرد. والكالم باعتباره انجراز فعلري للغرة تتجلى في تلك القدرات الفطرية التي يتميز بها ك

 )2(الواقع.  في

و قد وجدنا في كتاب مبادئ اللسانيات لخولهطالب ما يدعم فكرة أحمد حساني: " أن قضية 

الفصررل بررين المفرراهيم الثالثررة " اللغررة، اللسرران، فررإن  دسيوسررير كرران قررد أشررار إلررى جميررع 

واللغررة والكررالم فانرره لررم يركررز علررى األعلررى التقررابالت الترري أمكنترره مالحظاتهررا بررين اللسرران 

التقابل الثنرائي " اللغرة الكرالم " باعتبراره يعكرس الكثيرر مرن األسرس والتصرورات التري بنري 

عليه منهجه، وفي هدا الشأن يقول " وبفصل اللسان عن الكالم نفصرل فري الوقرت نفسره مرا 

ان اللغررة عمررل هررو اجتمرراعي عمررا هررو فررردي ومررا هررو جرروهري عمررا هرردا ضررافي " ومنرره فرر

                                                             
كزية، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المر –حقل تعليمية اللغات  –، أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية يراجع (1)

 . 4-3-2، دـط 2009الجزائر، 
 . 7-6يراجع أحمد حساني، المرجع نفسه، ص   )2(
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جماعي موجود في دهن المتكلمين أما الكالم فهو الممارسة الفردية لهده اللغة، واللغة نظام 

 . )1(داخلي في حين تميز الكالم بكونه داخلي خارجي

 ثنائية الدال والمدلول: 

إن العالمة اللسانية يتكون كل من دال ومدلول يصعب علينا الفصل بينهمرا ألنهمرا يرتبطران 

قة تواضعية ويرى دسيوسير أن العالقة احتياطية بأن داال معينا يطابق مدلول معينا في بعال

الواقررع. كمررا أن اللسرران بوصررفه نظامررا مررن العالقررات الدالررة الترري تتبرردى فرري ثالثررة مظرراهر 

 : )2(أساسية: الصوت، التركيب الداللة، فالتحليل اللساني يظهر في ثالثة مستويات أيضا

  : نوعان جانب فيزيولوجي: يتعلق بالجانب النطقي والجانب السمعيالمستوى الصوتي-1

 جانب فيزيائي: يتعلق باألصوات في مظهرها الفيزيائي أي الذبذبات الصوتية. 

لرق باره يتعالمستوى الداللي: يرتبط هذا المستوى بالجانب الداللي للظاهرة اللسانية باعت -2

 بالبنية الذهنية لدى المتكلم. 

وى التركيبي: يتعلرق بالعالقرة الوظيفيرة التري تحردد نمرط البنيرة التركيبيرة فري لسران المست -3

 . )3(ما

سرنتناول هررذه المسرتويات بشرريء مررن اإليجراز واالختصررار وكمرا ذكررر فرري كتراب مقدمررة فرري 

 اللسانيات لعاطف فضل، مما اتفق معه في تقسيمه للمستويات كما التالي: 

ات مهمتره دراسرة الكرالم ينقسرم إلرى أقسرام علرم األصروعلم األصوات: فرع من علم اللغة و

ت النطقي الفيزيولوجي يختص بدراسة األصوات المنطوقة والتفريق بينهرا، ووظيفرة الصرو

 المنطق. 

  أما علم األصوات السمعي: هو علم يبحرث فري إدراك األصروات اللغويرة يقروم علرى

 جانبين هما عضوي مخرجي نفسي. 
                                                             

 . 12، ص2006، 2خولة طالب االبراهيمي، مبادئ اللسانيات، دار القصبة، الجزائر، ط )1(
 . 10، 9أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية، ص )2(
 . 12. 11راجع، أحمد حساني، المرجع نفسه، ص ي )3(
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 سم أخر العلم الذي يبحث في معاني الكلمات والجمل وله ا أما المستوى الداللي: فهو

 شائع بعلم المعنى. وأن لكل دال مدلول. 

المستوى التركيبري: هرو المسرتوى الرذي يبحرث فري التراكيرب النحويرة فقرد اهرتم بدراسرة 

 )1(الجملة وقسمها النحاة القدامى إلى جملة اسمية وفعلية، استثنائية وإخبارية. 

 : هجية للنظرية اللسانيةاإلجراءات المن

 تتمثل أوال في: 

 يرى أحمد حساني في تعريفه لعلم األصروات قرد أصربح اإلجراء الوظيفي الصوتي :

علم األصوات الوظيفي هو األصوات في تأليفها وتركيبها أثناء األداء الفعلي للكالم، 

بع أي األصوات من حيث خصائصها الوظيفية في الخطاب بينه أن الذي أضفى الطا

العلمي على الدراسة الصوتية الوظيفية ثروبتسكون "الذي يعد المؤسرس األول لعلرم 

 )2(األصوات الوظيفي". 

اتفق عصام نور في كتابه علم وظائف األصوات اللغوية مع أحمد حساني، فقال  داعما 

" أنه هو العلم الذي يردرس أصروات اللغرة لجهرة  لفكرة وتعريف لعلم األصوات الوظيفي بـ

وظيفتها التمييزية في نظام التواصل اللغروي، انره بالشركل ال بالمرادة الصروتية التري تميرز ن 

في اللسان عينه. مرسلتين مختلفتين المعنى كمرا تلرك التري تسرمح بتميرز المرسرلة مرن خرالل 

 )3(تحقيقات فردية مختلفة ". 

 

                                                             
 . 111-110-109، ص1ه، ط 1432م،  2011يراجع عاطف فضل محمد، مقدمة في اللسانيات، دار المسيرة، عمان، األردن،   )1(
 . 14-13المرجع السابق ص–حقل تعليمية اللغات  -اللسانيات التطبيقية يراجع احمد حساني دراسات في )2(
 . 35ـ د، ط، ص 1992عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية الفنولوجيا، لبنان دار الفكر  )3(
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فكرررة جديرردة شرررف الرردين الراجحرري فرري كتابرره مبررادئ فرري علررم كمررا عرفرره أيضررا وجرراء ب

اللسانيات الحديث " أن علم أصوات الكالم واألنماط الصروتية، ولكرل لغرة مرن لغرات العرالم 

 )1(أنماطها الصوتية الخاصة بها ". –االنجليزية األلمانية، العربية، واليابانية وغيرها 

وقرد عرررف أيضررا حلمرري خليرل داعمررا لتعريررف أحمررد حسرراني، أيضرا أنرره " هررو علررم يرردرس 

وظيفة األصوات اللغوية، من حيث عالقة الصوت بما قبله بمابعرده والمالمرح المميرزة لكرل 

 .)2(صوت داخل التركيب والوحدة، التي يستخدمها في التحليل "

 : لتوزيعيا اإلجراء: ثانيا

ر سرراني مفهومررا للتوزيرع: " هررو الموقررع الرذي تحليلرره العنصررلقرد ورد فرري كترراب أحمرد ح

اللسرراني ضررمن حواليترره المألوفررة فيحرردد توزيررع عنصررر بأنرره مجمرروع العناصررر الترري تحرريط 

محرريط عنصررر )ا( يتكررون مررن ترتيررب العناصررر الترري ترررد معرره أي العناصررر األخرررى الترري 

 يتوافق كل منها في موقع معين مع العنصر في تركيب كالمي". 

  لقد ظهر هذا االتجاه بخاصة مع بلومفيلد في الثقافة اللسانية األمريكية منرذ أن ظهرر

كتاب اللغة هو الكتاب الذي هيا الدراسة اللسانية األمريكية منهجا لقبول مبدأ التوأمة 

بين علم النفس السلوكي واللسانيات، وهي الجهرود التري قرام بهرا بلروم فيلرد مرن أجرل 

ستلهم المعطيات النظرية لعلرم الرنفس السرلوكي أسرقطها علرى هذا الغرض، فبعد أن ا

 )3(المنهج الوصفي اللساني، مما أدى إلى ظهور إجراء متكامل. 

  وعرررف أيضررا ابررن الحسررن األرنرردي أن التوزيعيررة هرري منطررق التحليررل اللسرراني فرري

المدرسة األمريكية الوصفية تنطلق مرن مدونرة محردودة لتحصرر جميرع السرياقات أو 

ع الترري ترررد فيهررا هاترره الوحرردات اللغويررة الدالررة )أي الكلمررات( عررن طريررق المواضرر

                                                             
 . 195ص  2007شرف الدين الراجحي، مبادئ في علم اللسانيات الحديث، القاهرة، دار المعرفة الجامعية  )1(
 . 62ص  2005حلمي خليل، دراسة في اللسانيات التطبيقية، القاهرة، دار المعرفة الجامعية  )2(
 . 20-19يراجع، أحمد حساني، المرجع السابق، ص  )3(
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استبدال كلمة بأخرى من اجل تحديد توزيعها، أي القسم الذي تنتمي إليه، حيث يرى 

 )1(بلومفيلدأن اللغة نتاج إلي واستجابة كالمية بوصفة حافزا سلوكيا. 

 : اإلجراء التوليدي التحويلي -3

اني وفي ضوء هذا التوجه أمست اللغة في نظر تشو مسكي وجد في كتاب أحمد حس

مجموعررة متناهيررة أو غيررر متناهيررة مررن الجمررل كررل جملررة لهررا طررول محرردود ومكونررة مررن 

مجموعة من العناصر. تتكون النظرية التوليدية التحويليرة مرن مكونرات تتمثرل فري التركيرب 

الذي يجعرل لكرل جملرة بنيرة عميقرة الداللة الفنولوجيا، المكون التركيبي فيعد المكون الوحيد 

التري تمثررل التفسررير الررداللي للجملررة، ثررم المكررون الفونولرروجي يحرردد الشرركل الصرروتي للجملررة 

ويوفرها تفسير قائمرا علرى أسراس قواعرد فونولوجيرة خاصرة بكرل لغرة. ويرأتي ثالثرا المكرون 

 )2(األساس بوصفه مكون توليدي. 

نيات منطلقاتها وتعميماتها المنهجية في: أن فقد وافقه حنيفي بن ناصر في كتابه اللسا

هذه النظريرة التوليديرة التحويليرة قرد اسرتطاعت أن تعررج بالبحرث اللسراني مرن مرنهج يعتمرد 

على الجانب النفسي السلوكي، إلى منهج عقلي تقروم النظريرة التحويليرة علرى قواعرد تسراعد 

الطبيعيرة مرن مكرون تركيبري هرو  في القدرة على تفسير كل البنى التركيبية التي تكون اللغرة

المشير الضمني الذي تولد القواعد الدينية والذي يتم إجراء التحويالت علبة لبناء جملة، ثرم 

المكون الفونولوجي وهو المكون الذي يبحث فري أصروات الجملرة، وأيضرا المكرون الرداللي 

يعتمرد علرى ويرى تشومسكي أن التراكيب ليست مجرد تجراوز ألفاظرا، أن أسراس التركيرب 

 )3(دالالت معينة. 

  :المقارنة األنثروبولوجية 

يرى أحمد حساني في كتابه أن عالقة اللغة بالتفاوت االجتماعي تهرتم الدراسرة اللـــــرـسانية 

االجتماعيررة بظرراهرة التبرراين الطبقرري فرري المجتمررع الواحررد ويررنعكس أثررر هررذه الظرراهرة فرري 

                                                             
 . 898ص  1973، سنة 17ير اجع، علي ابن الحسن األرندي، المنجد في اللغة، دار دمشق، بيروت، ط  )1(
 . 28... 23اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمة اللغات، المرجع السابق ص  يراجع أحمد حساني دراسات في)2(
 -ونركزية بن عكنيراجع حنيفي بن ناصر، مختار لزعر، اللسانيات منطلقاتها وتعميقاتها المنهجية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة الم )3(

 . 70. . 66-65، ص 2009الجزائر ن
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مع، وذلك االنتقرال مرن طبقرة إلرى أخررى وبرذلك الفروق اللغوية الموجودة بين طبقات المجت

التحول األفقري للمجتمرع ومرن هنرا فرإن اسرتثمار النظريرة اللسرانية العامرة فري مجرال تعليميرة 

 )1(اللغات ينتج عنه بالضرورة تقاطع منهجي بين النظرية اللسانية وعلم النفس التربوي. 

فرق فكررة لتعلم وتطبيقاتها ممرا يوافقد جاء في كتاب عبد المجيد عيساني في كتابه نظريات ا

 أحمد حساني وهي: 

أن الحررديث عررن اللغررة والمجتمررع ينطلررق مررن الصررلة الوثيقررة والطبيعيررة الترري تررربط اللغررة 

بالمجتمع، فال اللغة تظهر لوحدها دون مجتمع، وال المجتمع يستطيع إقصاء اللغة من حياته 

ق إلرى محرو اللغرة والمجتمرع يقودنرا ألنها وسيلته للتواصل وغيره من قضايا أخرى والتطرر

بالضرررورة إلررى عرردة مررن القضررايا األساسررية فرري حيرراة المجتمعررات والشررعوب، وال شررك أن 

الصلة الوثيقة التي تربط الطررفين تقضري الحرديث عرن اللغرة األم وصرورة الواقرع العربري. 

، وال شرررك أن الصرررلة الوثيقرررة التررري ترررربط الطررررفين تقضررري إلرررى الحرررديث عرررن اللغرررة األم

االزدواجيرة اللغويررة، والثنائيررة اللغويررة، والتعرردد اللغرروي، والسياسررة اللغويررة الررذي ينبغرري أن 

تعرفررره الررربالد العربيرررة، فهرررذه الموضررروعات هررري المظررراهر الحقيقيرررة تعكرررس عالقرررة اللغرررة 

 )2(بالمجتمع. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 34-33-32يراجع، أحمد حساني، دراسات في اللسانيات حقل تعليمية لغات، ص )1(
اهرة ط الحديث، الق عبد المجيد عيساني، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة اكتساب المهارات اللغوية األساسية، دار الكتاب–يراجع   )2(

 . 90ص  2011
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 المبحث الثاني: األسس النفسية لعملية التعلم  

 أوال: مفهوم التعلم 

حسرراني "هرو تغيررر دائرم فري سررلوك اإلنسران واكتسرراب مسرتمر لخبرررات  عرفره أحمرد

ومهررارات جديررردة ترررؤدي بالضررررورة إلرررى إدراك جديرررد ومعرفرررة عميقرررة للمحررريط الطبيعررري 

واالجتماعي الذي يعيش فيه اإلنسان من حيث هو كائن مكلف يحمل رسالة مقدسة فري هرذا 

 . )1(الكون "

لتعلم بأنه "هو عمليرة تغييرر شربه دائرم فري اتفق معه محمد محمود الحيلة في مفهوم ا

سلوك الفرد، ال يالحظ المالحظة مباشررة، ولكرن يسرتبدل عليره مرن األداء آو السرلوك الرذي 

 . )2(يصدر عن الفرد، وينشأ نتيجة الممارسة، كما يظهر في تغير أداء الفرد"

ت اختلررف معرره محمررد فيرراض الخزاعلررة عرفرره بأنرره "تغييررر وتعررديل فرري السررلوك ثابرر

نسبيا، وهو ناتج عن التدريب، والتعلم يكون تعلمرا حينمرا ال يكرون ناتجرا بفعرل عوامرل مثرل 

النمو أو النضج... فهو عملية يتعرض المتعلم فيها إلى المعلومات أو مهارات تغيير سلوكه 

 . )3(أو تعدله ويتصف هذا التغيير أو التعديل بثباته نسبيا"

 : تحليل عملية التعلم: ثانيا

 )4(حلل وبين أحمد حساني في تحليل عملية التعلم فيما يلي: لقد 

 وجود مثيرات خارجية أو داخلية تؤثر في سلوك المتعلم. " -أ

ائن إلى المراكز العصربية عرن طريرق الحرواس المسرتقبلة نرد الكرتنقل هذه المثيرات   -ب

 الحي. 

 تدرك المثيرات عن طريق تفسير إشارتها البديلة.   -ت

                                                             
 . 45/46ة، حقل تعليمية اللغات، المرجع السابق ص احمد حساني، دراسات اللسانيات التطبيقي )1(
م، 9819ه، 1419، 1طمحمد محمود الحيلة، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،  )2(

 . 81ص 
م، ص 2012، 1صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط محمد سلمان فياض الخزاعلة وآخرون إدارة الصف والمخرجات التربوية، دار )3(

371 . 
 . 51يراجع، أحمد حساني، المرجع نفسه، ص  )4(
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 يستجيب المتعلم لهذه المثيرات عن طريق رد فعل معين يظهر على سلوكه.   -ث

 )1(تتكون آلية المتعلم عادة بواسطة مثيرات ما تقترن باستجابات معينة".   -ج

رمزية في تحليل عملية التعلم التري قرام بهرا أحمرد حسراني حيرث أن تعرد حردثا  غريباتفقت 

السرربيل ذكررر لبعضررنا وسررنكتفي فقررط  يتكررون مررن مجموعررة مررن العوامررل، نحرراول فرري هررذا

 )2(بمظاهرها اإلجرائية من حيث هي عناصر فعالة ضرورية لفعل التعلم: 

 تحدث عملية التعلم تحت تأثير شيئين " :               

 أحدهما: يتعلق بميراث خارجية موجودة في محيط المتعلم. 

 واآلخر: يتعلق بميراث داخلية تؤثر فيه بطريقة ما. 

 ا ل الخاليرإدراك اإلشارات المتعلقة بالميراث، أو التغيرات المستقلة: وذلك حينما تنق

الحسية هرذه اإلشرارات إلرى الجهراز العصربي الرذي يسرتجيب لهرا بإرسرال اإلشرارات 

ت إلى الالزمة إلى أجهزة الحركة، هذه العمليات الداخلية المرتبطة بوصول اإلشارا

 لفعل المناسب. المخ، وإدراكها، ثم إحداث ردة ا

  الصورة الثالثرة لعمليرة الرتعلم تتجلرى فري االسرتجابة: ويرتم ذلرك بعرد حردوث العوامرل

السررابقة )المتغيرررات المسررتقلة( و)العوامررل المتوسررطة( والنتيجررة المحققررة مررن عمليررة 

 )3(التعلم. "

 عوامل التعلم: ثالثا

نراك عوامرل تتمثرل فري جاء في كتاب دراسات فري اللسرانيات التطبيقيرة ألحمرد حسراني أن ه

 )4(تكامل إلنجاح عملية التعلم منها ما يلي: 

هو عملية النمو داخلي يشمل جميع الجوانرب الكرائن الحري، ويحردث بكيفيرة النضج:  -أ

غير شعورية، فهو حدث غير إرادي يواصرل فعلره برالقوة خرارج إرادة الفررد، بينمرا 

                                                             
 . 52-51أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، المرجع السابق، ص )1(
 . 16، ص1977، مصر، د. ط، يراجع، رمزية غريب، المعلم، دراسة نفسية، تفسيرية نوجيهية، القاهرة )2(
 . 16رمزية غريب، المرجع نفسه، ص  )3(
 . 52يراجع احمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمة اللغات، ص  )4(
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الررتعلم عمليررة إراديررة فرري الغالررب خاصررة عنررد اإلنسرران، تعتمررد علررى الظررروف الترري 

 )1(يوفرها الوسط الطبيعي واالجتماعي للمتعلم. 

" هو أهم عامل نفسي في عملية التعلم، ألن عدم االستعداد لفعل التعلم ال االستعداد:  -ب

يعرقررل تحقيررق يرؤدي إلررى نتيجررة، بررل يصررح عائقررا كابحررا لطاقررة المررتعلم النفسررية ممررا 

 )2(الغاية المتوخاة من عملية التعلم". 

يعررد عررامال أساسرريا فرري عمليررة الررتعلم، غيررر أن الفهررم ال يتحقررق بررين المررتعلم الفهممم:  -ت

والمتعلم إال بتوافر شروط متن أبرزها التجانس في النظام التواصلي، إذا إن العملية 

بررد مررن ان يكررون لغررة التعليميررة فرري جوهرهررا هرري عمليررة تواصررلية، والشررأن فيهررا ال

 )3(مشتركة بين المعلم والمتعلم، لكي تحدث االستجابة المالئمة لعملية التعلم. 

مرن حيرث هرو ، التي تقوم عليهرا العمليرة التعليميرةالصلدة هو من الدعائم التكرار: "  -ث

هري عالقرة تتحرول إلرى عرادة ، واالستجابةو استمرار لفعل العالقة القائمة بين المثير

الرذاكرة قررادرة علرى اسررتيعاب المفراهيم فرري سرياقات متباينررة  ممرا يجعررل، لمعنرد المررتع

ولكي يتحقق هذا االقتران الثنرائي البرد أن يكرون التكررار هادفرا وموجهرا وفرق خطرة 

 )4(بيداغوجية وتعليمية معينة". 

نظم التعليم لمحسن علي عطية على أن هناك جملرة و وجد في كتاب أسس التربية الحديثة

يمكن أن يحدث التعلم مالم تتوافر في الموقرف التعليمري منهرا  ط والعوامل التي المن الشرو

فري فكررة أحمرد حسراني  ممرا وافرق، ما يتصل بالمتعلم ذاته ومنها ما يتصرل بطرائرق التعلريم

 )5(وأضاف عليه عوامل أخرى المتمثلة فيما يلي: 

                                                             
 . 52احمد حساني، المرجع نفسه، ص )1(
 . 53احمد حساني، المرجع نفسه، ص )2(
 . 54احمد حساني، المرجع نفسه، ص )3(
 . 55ني، المرجع نفسه، صاحمد حسا )4(
 . 189ص  م، 2012ه، 1430، 1يراجع، محسن علي عطية، أسس التربية والنظم التعليم، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط )5(
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يتصرل برالمتعلم هرو  : الشرط لثاني مرن الشرروط الالزمرة لحصرول الرتعلم ممراالدافعية -أ

الدافعية، والدافعية حلة من الشرعور الرداخلي لردى الفررد تستشرير نشراطه وتعمرل علرى 

 )1(استمرار سلوكه، وتوجه نحو تحقيق أهداف معينة يسعى للوصول إليها. 

: "يعني إثابة المتعلم بما يرغب فيه من اسرتجابته الصرحيحة، وقرد يكرون ماديرا التعزيز -ب

لمسررتجيب أو معنويررا بالثنرراء واإلطررراء وإظهررار عالمررات الرضررا كتقررديم هديررة معينررة ل

والقبول عن استجابته الصحيحة، وتكمن أهمية التعزيز في الموقف التعليمي في كونه 

 . )2(يشعر المتعلم بالرضا فيثير دافعتيه نحو تكرار السلوك الذي يتم تعزيزه"

: تعرد التغذيرة الراجعرة الترري يحصرل عليهرا المرتعلم بعرد اسرتجابته مررن الراجعمة التغذيمة -ت

العوامل المهمة التي تؤثر في عملية التعلم، ألن حصول المتعلم على التغذيرة الراجعرة 

يمكنه من معرفة مستوى أدائره، فيعمرل علرى تحسرين أدائره، وإعرادة صرياغة اسرتجابته 

تزيرد مرن دافعيرة المرتعلم عنرد مرا  بطريقة جديدة فري ضروء مرا حصرل عليره فيهرا، أنهرا

 )3(تشعره بصحة استجابته وبذلك تسهم في تعزيز سلوكه الصحيح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 190يراجع، محسن علي عطية، المرجع نفسه، ص  )1(
 . 191محسن علي عطية، المرجع نفسه، ص  )2(
 . 191ية ـالمرجع نفسه ـ ص يراجع، محسن علي عط )3(
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                                             المبحث الثالث: خصائص النظام التواصلي عند اإلنسان

 اللغة البشرية: خصائصها، ووظائفها: أوال: 

تعد اللغة الطبيعية أهم مظراهر سرلوكي وعقلري يعكرس إنسرانية اإلنسران فري هرذا الكرون ومرا 

كان ذلك إال ألن ممارسة الحدث اللساني في الواقع ال تعد أن تكون تجسيدا للجانرب العملري 

للقدرات العقلية التي يملكها اإلنسان، والتي من خاللها يحقق نزعتره االجتماعيرة، ألن مثرال 

 )1(التواصل مع أفراد مجتمعه من حيث انه كائن اجتماعي بطابعه.  بطبعه إلى

ومن األداء التي تحدثت عن اللغة البشرية لإلنسان الردكتور خالرد الرزواوي فري كتابره اللغرة 

العربية. حيث جاء في كتابه أن اللغة ظاهرة مجتمعية، وهي لغرة وطنيرة قوميرة، أو علميرة، 

يمثلها نسق يتكون من رموز اعتباطيرة يتواصرل بهرا أفرراد كما أن اللغة قدرة ذهنية مكتسبة 

المجتمع، وانه كلما تطورت واتسعت لغة هذا اإلنسان ارتقت قدراته العقلية... ذكاؤه وقوى 

 )2(تفكيره. 

حاول أحمد حساني أن يجسد خصائص اللغرة البشررية ويتوسرع فري عناصررها التري تمثلرت 

 فيما يلي: 

 عن تجارب اإلنسان وخبراته ومعارفه.  تتسع اللغة البشرية للتعبير -1

 إن اللغة البشرية تحقق التواصل بينه وبين أفراد مجتمعه.  -2

لمررة تتميررز اللغررة البشرررية بخاصررية االسررتبدال، أي أن المررتكلم يسررتطيع أن يسررتبدل ك -3

 بكلمة في ملفوظ معين. 

الفعلرري يسررتخدم اإلنسرران اللغررة للداللررة علررى أحررداث بعيرردة عررن المررتكلم أثنرراء إنتاجرره  -4

 )3(للخطاب. 

اتفررق زكريرررا شررعبان فررري كتابرره اللغرررة الوظيفيررة واالتصرررال مررع أحمرررد حسرراني فررري 

 خصائص اللغة التي ذكرها في نقاط وهي: 

                                                             
 . 69-68يراجع أحمد حساني، دراسات في اللسانيات حقل تعليمية لغات ص  )1(
 . 17ص  2002يراجع، د خالد الزواوي، اللغة العربية، مؤسسة طلبة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر  )2(
 . 71. 70يراجع، أحمد حساني المرجع نفسه، ص  )3(
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  .أن اللغة لغة تفاهم، فقد حطمت اللغة قيود الزمن والعزلة 

  ال بهاإاللغة أساس في الحياة البشرية، فال قيام لحياة اجتماعية متماسكة متكاملة . 

 وال تدرس اللغة لتكون مجررد ألفراظ، برل تردرس لترؤدي وظيفتهرا فري مواقرف الحيراة 

 التي تواجه المتعلم. 

  .اللغة لغة تواصل وتعامل، أي لها المرونة والطواعية ما يضمن ديمومتها 

  .1(أنها وسيلة للتعبير والفكر( 

نسررانية مررن عررالج أحمررد حسرراني النمرروذج الررذي وضررعه هاليررداي بشررأن وظررائف اللغررة اإل

 الوظائف الفرعية التالية:        

 الوظيفة النفعية الوسيلة: تسمح للفرد أن يعبر عن حاجته ورغباته الذاتية . 

 خررين الوظيفة التنظيمية: تتبدى هذه الوظيفة في إثر الكلمة في توجيره سرلوك اآل

 عن طريق الطلب أو األمر أو النهي تنعرت هرذه الوظيفرة بوظيفرة )افعرل كرذا وال

 تفعل كذا(. 

 لمجتمرع الوظيفة التفاعلية: تستخدم هذه اللغة للتفاعل مع اآلخرين الذي يشكلون ا

 اللغوي فيتفاعل ثقافيا أو حضاريا داخل مجتمعه. 

  الوظيفة اإلخبارية: تعد اللغة قناة لنقل األخبرار والمعلومرات علرى مسرافات بعيردة

 )2(خاصة بعد تطور وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية. 

 ورهرا جاء في كتاب وليد رفي العياصرة، التفكير واللغة تحليال من وظائف اللغرة ود

س في حياة اإلنسان فقد اعتمد على رأي كارل بوهلر فري تحليلره لوظرائف اللغرة عكر

أحمد حساني الذي اعتمد علرى رأي هاليردي حيرث تحمرل فري طياتهرا ثرالث وظرائف 

 هي: 

 سررل ( ترررتبط هررذه الوظيفررة بالغايررة الترري ترالوظررائف االنفعاليررة )وظيفررة التعبيررر

 رسالة المتكلم. 

                                                             
 . 16، ص2011شعبان شعبان، اللغة الوظيفية واالتصال، عالم الكتب الحديث، األردن  يراجع، زطريا )1(
 . 76... 73يراجع، أحمد حساني، المرجع السابق ص  )2(
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  الوظرررائف الندائيرررة: )وظيفرررة الطالرررب( تررررتبط بمعنرررى ومررردلول وترررأثير رسرررالة

 المخاطب. 

  الوظررائف المرجعيررة: )وظيفررة التقررديم( فهرري ترررتبط بإخبررار الشررخص األخررر عررن

 )1(ه. األشياء أو إحداث الغائب للشخص أو الحدث أو الشيء الذي نتحدث عن

عليم وقد أشار أحمد حساني وذكر في كتابه شروط االتصال كونه ركيزة كبيرة في مجال الت

 فال بد من توافر مجموعة شروط وهي: 

معرفررة المرسررل لمحيطرره الطبيعرري واالجتمرراعي معرفررة حقيقيررة أي يجررب أن يكررون  (1

 عالما بالتحوالت العلمية والثقافية. 

أن يكررون المرسررل علررى وعرري عميررق بمضررمون الرسررالة ومرردى تعبيرهررا عررن  يجررب (2

 الواقع. 

 )2(العمل على ربط خبرة المرسل وأثرها في الوسط االجتماعي.  (3

ع مكما جاء في كتاب أخر للدكتورة زينب محمود شقير اضطرابات اللغة والتواصل متفقة 

ر مرسرل ومسرتقبل ليحردث أحمد حساني وتدعيمه في ذكر شروط االتصال الجيد وهري تروف

 التأثير. 

 ال يقتصر االتصال على مجرد االستقبال فهناك خطوة أخرى وهي الفهم.  -

 أن تكون خطوط االتصال معروفة وواضحة بالنسبة لكل فرد في التنظيم.  -

يجررب أن يكررون المتصررل معروفررا ومحررددا، وأن تكررون معلومررات الرسررالة صررحيحة  -

 )3(ودقيقة. 

 

 

 
                                                             

 . 31م، ص2011، 1يراجع، وليد رفيق العياصرة، التفكير واللغة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حقوق الطبع محفوظة، ط )1(
 . 77مد حساني، المرجع السابق ص أح )2(
 . 51، ص 2007، النشر 4يراجع، زينب محمود شقير، اضطرابات اللغة والتواصل، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط )3(
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 الرابع: مراحل اكتساب النظام اللساني عند الطفل المبحث

 أوال: تطور النظام اللساني عند الطفل

ركز أحمد حساني على علماء النفس واللسانيات اهتماما باكتسراب اللغرة عنرد الطفرل جعلهرم 

يفرررردون زحمرررا كثيفرررا مرررن اآلراء والنظريرررات لتفسرررير نظرررام لسرررانه، وتتجمرررع هرررذه اآلراء 

 )1(محطات بارزة تتمثل في النظريات التالية:  والتفسيرات في ثالث

 : نظرية التعلم -أ

ترتكز هذه النظرية على المرجعية المعرفية للمنحنى السلوكي القائم أساسا على آلية 

المثيرررر واالسرررتجابة كمرررا هرررو شرررائع عنرررد السرررلوكيين مرررن بيرررنهم واطسرررون وسررركينر 

لثقافررة اإلنسرررانية وبلومفيلررد فرري مجررال الدراسررات اللسررانية، ظهرررت بوضرروح فرري ا

المعاصرة أي منذ واطسون نشر أبحاثه األولية، وهي األبحاث التي هيأت األرضية 

 )2(إلمكانية وجود نظرية. 

في تعريفه لهذه النظريرة أن اكتسراب اللغرة عنرد الطفرل ال  اتفق معه عبد المجيد عيساني

فرق بينها وبين أي سلوك آخر، ألن اللغة عندهم شكل من أشكال السرلوك. ويردور محتروى 

النظرية السلوكية حول أن السلوك اللغوي عبارة عن مجموعة من االستجابات الناتجة عرن 

 )3(مثيرات للمحيط الخارجي. 

 : النظرية اللغوية -ب

، علق هذه النظرية بالنزعة العقلية التي يتزعمها العرالم اللسراني األمريكري تشرو مسركيتت

وترتكرز هرذه النظريرة فري ، وهي النزعة التري تسرتمد أصرولها المعرفيرة مرن الفلسرفة العقليرة

                                                             
 . 90يراجع، أحمد حساني، دراسات اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص )1(
 . 90يراجع، أحمد حساني، المرجع نفسه ص  )2(
 . 67يراجع، عبد المجيد عيساني، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة، المرجع السابق، ص  )3(



 الفصل الثاني:                                                                     دراسات في اللسانيات التطبيقية – حقل تعليمية اللغة
 

34 
 

على مسلمة مؤداها أن الطفل يولد مهيأ الستعمال اللغة، فهو يمتلرك نمراذج  )4(. تفسير التعلم

 )1(تركيبية ذهنية، وهذه النماذج هي التي تكون الكليات اللغوية عند البشر. 

اتفق معه في الرأي عبد المجيرد عيسراني لتفسرير هرذه النظريرة أنهرا أيضرا تررتبط بالنزعرة 

تشو مسكي، وتعرف هرذه النظريرة بعردة أسرماء كلهرا  العقلية التي يترأسها الباحث األمريكي

تردل علررى مرا تررنص عليره قضرراياها، تعررف بالنظريررة العقليرة وبالنظريررة اللغويرة وبالنظريررة 

الفطرية. ترتكز هذه النظرية على بديهية مفادها أن الطفل يولرد مهيرأ السرتعمال اللغرة وهري 

اللغويرة عنرد البشرر جميعرا، كأنهرا  طبيعية بشرية ال غير، وهو يكتسب نمراذج تمثرل الكليرات

 )2(الكفايات األولية التي تساعده على اكتساب اللغة واإلبداع فيها. 

 : النظرية المعرفية -ث

تتعلق هذه النظرية أساسا باألفكار التأسيسية التي جاء بها بياجي في مجال تفسير تعلم 

ة وجروه منهرا أنهرا تررفض اللغة عند الطفل، فهذه النظرية ال تتفق مع نظرية التعلم من عد

الرأي القائل بأن تكسب عن طريق التقليد والتعزيز، ويرى بياجي أن اكتساب اللغرة لريس 

عملية اشراطية بقدر ما هي وظيفة إبداعية وليست دائمرا قائمرة علرى التقليرد، وميرز أيضرا 

تقع في  بين الكفاية اللغوية واألداء الكالمي، فال أداء في صورة ملفوظات منطوقة قبل أن

 )3(حصيلة الطفل اللغوية يمكن أن تنشأ عن طريق التقليد. 

ووجدنا أن عبد المجيد عيساني قد سانده واتفق معه، على أنها فكرة جاء بهرا بياجيره تمثلرت 

كرد على األوضاع السرائدة والمتمثلرة فري المفراهيم السرلوكية )المثيرر، االسرتجابة، التعزيرز( 

لسلوكيين في عملية تعلم اللغة، وان الطفرل يكتسرب الكفايرة فالمعرفة جاءت لتصحيح رؤية ا

اللغوية بناء على هذا التفاعل بين االستعدادات الداخلية والبيئة، وكرل إنسران يرتعلم اللغرة، ال 

ألن الجميع يخضعون لعمليات اشراط مشابهة، بل الن كل إنسان يمتلك قدرة فطرية تسرمح 

                                                             
 . 95. 94يراجع، أحمد حساني، المرجع نفسه، ص  )4(
 . 95يراجع، أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  )1(
 . 79. 78، نظرات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة، ص يراجع، عبد المجيد عيساني )2(
 . 96يراجع، أحمد حساني، المرجع نفسه، ص  )3(
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الطفل يولد وله اسرتعداد فطرري يمكنره مرن اسرتخدام  له بتعلم اللغة، في حين يرى بياجي أن

 )1(العالمات اللغوية التي ترتبط بمفاهيم تنشا عن طريق تفاعله مع بيئته. 

 مراحل اكتمال اللساني عند الطفل : ثانيا -

تمر اللغة عند الطفل بمراحل نمو مختلفة، تتناسرب تمامرا مرع كرل مرحلرة مرن  

تبردأ اللغرة عنرد الطفرل بسريطة، ثرم تصرل إلرى قمرة  مراحل النمرو اللغروي عنرد الطفرل، حيرث

تنوعهررا وثرائهررا عنرردما تبلررغ اللغررة نضررجها علررى لسررنة األطفررال وبررذلك تتسرراوى مررع لغررة 

الراشدين، بينما تمر بمراحل نمو محددة حتى يصل إلى شكله المألوف ومرن هرذه المراحرل 

 )2(ما يلي: 

 الصراخ مرحلة : 

الطفل أول أثر سمعي بعد الميالد مباشرة، ويتمثل ذلك األثر السمعي فري الصررخة  "يحدث

األولى التي يصدرها الطفل والتي تنعت عادة بصررخة المريالد، وهرذه الصررخة هري داللرة 

 )3(قاطعة على أن الطفل بدأ يتنفس". 

م صيحة اتفقت معه زينب محمود شقير في تفسير هذه المرحلة وهي أطلق عليها البعض اس

الميالد، ففي اللحظة التي يولد فيها الطفل يقوم بأول تلبية لهذا العالم الجديرد عرن طريرق مرا 

 )4(نسميه صرخة الميالد. 

 المناغاة مرحلة : 

تشكل المناغاة مرحلرة مرن مراحرل اكتسراب النظرام الصروتي عنرد الطفرل تظهرر فري صرورة 

 من ذلك.  التكرار الصوتي يبدأ بمقطع واحد ثم مقطعين ثم أكثر

                                                             
 . 86... 84. 83يراجع، عبد المجيد عيساني، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة، ص )1(
 . 105يراجع، أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  )2(
 . 106احمد حساني، المرجع السابق، ص  )3(
 . 180راجع، زينب محمود شقير، اضطرابات اللغة والتواصل، المرجع السابق، ص  )4(
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من ساند وليد رفيق العياصرة ألحمد حساني في حديثه عن مرحلة المناغراة حيرث أنهرا تتضر

إصردار أصرروات أكثررر تعقيرردا ومرع ذلررك فهرري أصرروات غيرر واضررحة المعنررى، حيررث تظهررر 

 وت صالمناغاة استجابة فطرية غير متعلمة، ويمكن أن تكون الكلمة األولى مكونة من أي 

ات تماثل أصوات الكلمات التي يستخدمها الراشردون، ممرا تتكرون وليست بالضرورة أصو 

 )1(الكلمات األولى في العادة من تجميع صوتين أحدهما ساكن وأخر معتل. 

 التقليد مرحلة : 

تبدأ هذه المرحلة من الشهر الخامس من حياة الطفل، يالحرظ فري هرذه الفتررة أن األصروات 

أت تميرل إلرى التشركل المصرحوب بمعنرى، وذلرك عرن التلقائية التي كان يلرتفظ بهرا الطفرل برد

طريق ما يتلقاه مرن محيطره. فيولرع الطفرل بتكررار تلرك األصروات التري كران يصردرها دون 

قصد منه، مما يدفع الطفل إلى التلفظ الذي هو التكرار األم لألصوات التي يتلفظ بها الطفل 

تكررره األم عردة مررات في هذه المرحلة، وهو في األصل مقطع صوتي صادر عن الطفرل 

 )2(عند كالمها. 

اهتمرت أيضررا زينررب محمررود شرقير فرري كتابهررا اضررطرابات اللغرة والتواصررل أن الطفررل يبرردأ 

االنتباه إلى األصوات المحيطين به ويستمع لهذه األصوات في نفس الوقت الذي يرؤدي فيره 

ه تقليرد هرذه ما يحدث في وجوههم وأفواههم من حركات، ويحاول بقدر ما تسرمح بره مقدرتر

الحركات ليسمع ما ينتج عنها من األصوات، ثم أيضا يبدأ يستجيب لمرا حولره مرن أصروات 

 )3(ويهتم بسماعها وتكرار ما يصل إلى سمعه. 

 اضطرابات الكالم: ثالثا -

و أيرتبط كل مرا ذكرر إليره مرن آليرات اكتسراب النظرام اللسراني عنرد الطفرل بحالتره العضروية 

حل العادية عند الطفل السوي، ويظهر هناك حاالت يختل فيهرا هردا النفسية، وذلك في المرا

التدرج، ويعود ذلك إلى بعض العوائق التي تعترض سبيل العملية التلفظيرة عنرد الطفرل فري 

                                                             
 . 46يراجع، وليد رفيق العياصرة، التفكير واللغة، المرجع السابق، ص  )1(
 . 110-109لغات، ص يراجع، أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية ال )2(
 . 182-181يراجع، زينب محمود شقير، اضطرابات اللغة والتواصل، ص   )3(
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فترة معينة من عمره الزمني أو العقلي. ذلك أصبح شائعا لدى جميرع المهتمرين بلغرة الطفرل 

 )1(ب )عيون النطق( أو )أمراض الكالم(. 

 تمثلت اضطرابات الكالم في مجملها حالتين اثنتين وهما: 

 . : حالة العيوب النطقية التي ترجع إلى أسباب أو عوامل عضويةالحالة األولى -

 )2(: حالة العيوب التي تعود في أساسها إلى أسباب وظيفية. الحالة الثانية -

في الرأي أحمد حسراني أن " تقسرم اضرطرابات الكرالم وعيروب  وافقت زينب محمود شقير

                    النطق إلى قسمين رئيسيين:                                                   

 أوال: عيوب ترجع العلة فيها إلى أسباب أو عوامل عضوية.  -

 . )3(ثانيا: عيوب ترجع العلة فيها إلى أسباب وظيفية" -

أما الحديث عن أمراض الكالم يقتضي بالضرورة التحدث عن األفازيا أو الحسية وهو يدل 

على العوائق التلفظية التي لها عالقة بفقدان القردرة علرى الكرالم المنطروق والمكتروب، وهرو 

معرروف أن مفهروم اصررطالح يونراني األصرل، وفرري مجملهرا أنرواع منهررا: أفازيرا حركيررة أو 

 )4(ة، وكلية وشاملة وفقدان القدرة على التعبير بالكتابة. لفظية وحسية أو وهمي

تحردثت زينرب محمرود شررقير عرن مفهروم األفازيرا أو احتبرراس الكرالم برنفس مفهروم الررذي 

تطرق إليره أحمرد حسراني حيرث عرفتهرا بأنهرا: " تتضرمن مجموعرة لعيروب النطرق التري 

م القدرة على فهم معنرى ولقرد تتصل بفقدان القدرة على التعبير بالكالم أو الكتابة، أو عد

اصطلح على إطالق لفظ أفيزيا على هذه العوارض المرضرية الكالميرة كمرا أوضرحناها 

حيث أن األفيزيا أنواع مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي أفيزيرا حركيرة أو لفظيرة وحسرية 

 )1(أو فهمية ونسيانية وفقدان القدرة على التعبير بالكتابة. 

 
                                                             

 . 122يراجع، احمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعلمية اللغات، ص )1(
 . 123يراجع، أحمد حساني، المرجع نفسه ص  )2(
 . 201جع السابق، ص زينب محمود شقير، اضطرابات اللغة والتواصل، المر )3(
 . 124يراجع، احمد حساني، المرجع نفسه، ص  )4(
 . 204زينب محمود شقير، اضطرابات اللغة والتواصل، ص  )1(
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                                                                          هيم وإجراءاتالمبحث الخامس: مفا

يرى أحمد حساني أن اللسانيات من حيث أنها الدراسة العلمية الموضوعية للظاهرة          

اللغويرررة تصرررحيح وسررريلة معرفيرررة ومنهجيرررة ضررررورية لتحديرررد المجرررال اإلجرائررري للعمليرررة 

لك بتوضرريح الغايررات واألهررداف البيداغوجيررة مررن جهررة، وتررذليل الصررعوبات التعليميررة، ولررذ

والعوائررق مررن جهررة أخرررى، ألنرره برردون لجرروء معلررم اللغررة إلررى النظريررات اللسررانية المختلفررة 

سوف يعسر عليره إدراك العمليرة التلفظيرة للغرة عنرد المرتكلم، المسرتمع، ويعسرر عليره أيضرا 

ظررام اللغررة المررراد تعليمهررا، وذلررك باالرتكرراز علررى تحديررد العناصررر اللسررانية الترري تكررون ن

إسهامات النظرية اللسرانية فري مجرال وصرف اللغرة اإلنسرانية وتحليلهرا، وهرو التحليرل الرذي 

 )1(يعمق معرفتها باللغة البشرية. 

ديرد الحاجرة لغة دون االهتمرام بتحولذلك فإن تطبيق النظرية اللسانية في مجال تعلم ال       

ة بيداغوجيريسيء حتما إلى عملية التعلم، فيسعى معلم اللغة إلى جعل القواعد ال البيداغوجية

عى التي تس وسيلة مساعدة في انتقاد المادة المعرفية، فعلى المعلم ضبط الغايات البيداغوجية

 تحقيقها المعلم وذلك من خالل توافر فه ثالث شروط: 

 اسرتعمال بل الكفايرة التري تسرمح لره الكفاية اللغويرة: يكرون معلرم اللغرة قرد امتلرك بالفعر

 اللغة. 

 ي. اإللمام بمجال بحثه: يكون على دراية بالتطور الحاصل في مجال البحث اللسان 

  مهارة تعلريم اللغرة: وال يتحقرق ذلرك إال باالعتمراد علرى الشررطين: الممارسرة الفعليرة

 )2(ة. للعملية التعليمية، واالطالع على مجال البحث اللساني والتربوي من جه

 عناصر العملية التعليمية : 

ي تحردث أحمرد حسرراني أن لنجراح العمليررة التعليميرة التري ترتكررز علرى عناصررر متمثلرة فرر

 الطريقة.    –األستاذ  -المتعلم

                                                             
 . 141. 140يراجع، احمد حساني، المرجع السابق، ص  )1(
 . 141يراجع، احمد حساني، المرجع السابق، ص.  )2(
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 ل المرررتعلم: يمتلرررك المرررتعلم قررردرات وعرررادات، فهرررو مهيرررأ لالنتبررراه واالسرررتيعاب لتقبررر

 المعارف. 

  األولي.  عن طريق التكوين العلمي والبيداغوجياألستاذ: هيأ للقيام بهذا العمل وذلك 

 اإلجرراء الطريقة: هي الوسيلة التواصلية والتبليغية فري العمليرة التعليميرة لرذلك فهري 

 العملي الذي يساعد على تحقيق األهداف البيداغوجية لعملية التعلم. 

: اإلجراء اللساني، البد أن يكون أستاذ اللغة في غنى أبدا عن الحصيلة المعرفية كما اتفق بـ

 )1(للنظرية اللسانية ومطلعا على قواعد اللسانيات. 

مرد كما اتفق معه الدكتور أنطوان صباح فري كتراب تعليميرة اللغرة العربيرة بحيرث أضراف أح

 حساني لعناصر التعليمية اإلجراء اللساني. 

 )2(ي: المعلم، المتعلم، الطريقة. تمثلت أيضا ف

" الرتعلم عمليرة ديناميكيرة قائمررة علرى أسراس علررى مرا يقردم للطالررب مرن معلومرات ومعررارف 

وعلرى مررا يقرروم برره الطالرب نفسرره مررن اجررل اكتسرراب هرذه المعررارف وتأسيسرره، ثررم باسررتمرار 

 )3(ويجب االهتمام أكثر بقابلية الطالب واستجابته للعملية التعليمية"

ئل التعليمية: " هي كرل أداة يسرتخدمها األسرتاذ لتحسرين عمليرة الرتعلم وترقيتهرا الوسا -

وذلك بتدريب المتعلمين على اكتساب مهارات مختلفة. واكتساب عادات معينة تمثل 

 )4(مرتكزا جوهريا في العملية التعليمية"

شرراكر أن وقررد وجررد فرري كترراب اللسررانيات التطبيقيررة التعليميررة قررديما وحاضرررا لعبررد القررادر 

الوسائل التعليمية " هي مجموعة المواقف والمرواد واألجهرزة التعليميرة، واألشرخاص الرذين 

                                                             
 . 214يراجع، أحمد حساني، المرجع السابق ص  )1(
 . 20-19م، ص 2008ه، 1429، 1، ط2يراجع، أنطوان صباح، تعلمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ج )2(
 . 140-139أحمد حساني، المرجع نفسه، ص  )3(
 . 152أحمد حساني، المرجع نفسه، ص  )4(
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يررتم ترروظيفهم ضررمن إجررراءات إسررتراتيجية الررتعلم بغيررة تسررهيل عمليررة التعلرريم، والررتعلم ممررا 

 . )1(يضمن ويسهم في تحقيق الكفاءات الموجودة في نهاية المسار التعليمي

 : بيداغوجية لطرائق التوضيح وذلك من خالل شروط عدة نذكر منهااألسس التعليمية وال

 الردرس و: يعتبر اإلعداد لدى المعلم والمتعلم ركنا أساسريا فري الردرس عامرة اإلعداد

اللغرروي خاصررة فيلجررأ المعلررم بالضرررورة وضررع منهجيررة أو خطررة عمليررة يحرردد مررن 

 خاللها ما يطبقه في الدرس. 

 فرري هررذه المرحلررة يجررب أن يكررون المعلرم يهيررأ سررلفا لتحقيررق الغرررض مررن التوضميح :

 العملية التوضيحية فيكون عن وعي عميق يؤثر في العملية. 

 ج : يعتبررر عررامال أساسرريا فرري العمليررة، يركررز فيرره المعلررم علررى الترردرالعممرض عمليممة

 المرحلي لعملية التحصيل. 

 فري  ن اخرذ عامرل الرزمن ألن تحكرم: عند إعداد المعلم الدرس البد مالزمني العنصر

 زمن الحصة وضبطه يؤدي إلى تحقيق األهداف المتوخاة من درس معين. 

 احررل : الكتابررة أثنرراء الرردرس تكررون عائقررا يعرروق المررتعلم ويعطررل إدراكرره لمرالكتابممة

 الدرس. 

 هردف مرن : مرحلة التقويم هي أخر مرحلة في تدرج تعليم المادة اللغويرة، والالتقويم

 هو معرفة مدى نجاعة العملية البيداغوجية بعناصرها المتكاملة.التقويم 

وضيح وقد أضاف محمد محمود الحيلة في كتابه تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية لطرائق ت

فإننرا  البيداغوجية: أن بعد التعرف علرى المرتعلم واألهرداف وترم اختيرار المحتروى وتنظيمره،

دراسات والتي تتمثل في العرض عن طريق المعلم، ال نحتاج إلى تحديد إستراتيجية التعليم،

 واب. ؤال والجالمستقلة )الذاتية عن طريق المتعلم، التفاعل بين المعلم والمتعلم يتم فيها الس

 

                                                             
 . 127من ص2006، 1عبد القادر شاكر، اللسانيات التطبيقية التعليمية قديما وحاضرا، دار الوفاء لدنيا، اإلسكندرية، ط )1(
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والتقويم الذي من المهم تقويم جميع هذه الخطوات من أجل عملية اإلنتراج والتطروير بشركل 

 )1(ية التعليمية. ثابت فان التقويم جزء مكمل ورئيسي للعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
-86م، ص2002 ه،1422، 2يراجع، محمد محمود الحيلة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط )1(

87-88 . 
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ج وفي نهاية هذا البحث وامتثاال للضرورة المنهجية البد أن نعرض ألهم النتائ

 المتحصل عليها: 

 رق بما أن اللغة وسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع، زاد االهتمام بها وبط

ن تعليمها، في هذا اإلطار انبثقت العديد من الدراسات في محاولة الكشف ع

ها للغة دراسة علمية اختلفت تسمياته أهمحقيقتها، ونتج عن ذلك علم يدرس ا

 اللسانيات. 

 ل اللسانيات التطبيقية تحاول التركيز على الزاوية التعليمية للغة من أج

 تعليمها وتعلمها سواء ا للناطقين بها أو لغير الناطقين بها. 

 في  تعد اللسانيات التعليمية حقال من الحقول المعرفية الحديثة التي ساهمت

صيلة المعرفية والبيداغوجية، وتطوير وطرق ووسائل تعليمها، ترقية الح

 وهي استثمار لمعطيات النظرية اللسانية في الواقع التعليمي. 

 لمادة العناصر التي تبنى عليها العملية التعليمية هي: المعلم، والمتعلم، وا

 التعليمية. 

 تقتضي تعليمية اللغات في إجراءاتها العملية إتباع منهجية علمية واضحة 

ترتكز على القضايا التي يجب تعليمها أو تتضمن طرق تقديم المواد 

، وممارستها وتتضمن تعليمية اللغات اإلجراءات العلمية: التحليل اللساني

 للغوية،لمادة ااختيار المادة اللغوية، التدرج في تعليم المادة اللغوية، عرض ا

 التمرين اللغوي. 

  اللسانيات التطبيقية جعلت من التعليمية ميدان لتطبيق مختلف أهدافها

 ا فسيحا،التعليمية تراهن الجمع بين ثمار الفنون والعلوم العديدة لكونها ميدان

وي وتتقاطع فيه معطيات اللسانيات وعلم النفس اللغوي، وعلم االجتماع اللغ

اللسانية على تصورات التعليمية. وهذا بتوجيه الفعل وأثرت الدراسات 

 التربوي نحو وضعيات تفاعلية تثير اهتمام التلميذ دافعية إلى التعلم. 

وفي الختام نشكر هللا تعالى الذي منحنا القدرة على إتمام البحث ونسأله نيل القبول 

 واالستحسان. 
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اللسرانيات علررم نظررري يسررعى إلررى الكشررف عررن حقررائق اللـــــررـسان البشررري والتعرررف علررى 

 أسراره.

ومرررن خرررالل تحـــــرررـليلنا لكتررراب أحمرررد حسررراني العالقرررة برررين اللسرررـانيات والتعليميرررة حيرررث 

 خلصنا أن:است

مدى الصرلة القويرة القائمرة برين اللسرانيات وتعليميرة اللغرات فكالهمرا يحتاجران إلرى بعضرهما 

باسررتمرار فاللسرران نجررده فرري حقررل التعليميررة ميرردانا عمليررا الختبررار نظرياترره العلميررة والمعلررم 

لسرانيات بالمقابل يحتاج إلى معرفة القوانين العامة التي أثبتتهرا علرم اللسرانيات وبرذلك فران ال

 التطبيقية تسعى إلى التركيز على الزاوية التعليمية للغة من أجل تعليمها وتعلمها.

 

 الكلمات المفتاحية :

 التعليمية-اللسانيات التطبيقية –اللسانيات 

Résumé 

La linguistique est une science théorique qui cherche à révéler les 

faits de la langue humaine et à identifier ses secrets. 

A travers notre analyse du livre d'Ahmed Hassani, La relation entre 

linguistique et éducation, nous avons conclu que  :  

L'étendue de la relation forte qui existe entre la linguistique et 

l'enseignement des langues, qui ont tous deux constamment besoin 

l'une de l'autre. Dans le domaine de l'éducation, la langue est un 

terrain pratique pour tester ses théories scientifiques, et 

l'enseignant, d'autre part , a besoin de connaître les lois générales 

prouvées par la linguistique.Ainsi, la linguistique appliquée cherche à 

se concentrer sur l'angle éducatif de la langue afin de l'enseigner et 

de l'apprendre. 
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Les mots clés: 

Linguistique- linguistique appliquéé- éducatif 

 الترجمة إلى االنجليزية:

Abstract : 

 

Linguistics is a theoretical science which seeks to reveal the facts of 

the human language and to identify its secrets. 

Through our analysis of Ahmed Hassani's book, The Relationship 

Between Linguistics and Education, we concluded that: 

The extent of the strong relationship that exists between linguistics 

and language teaching, both of which constantly need each other. In 

the field of education, language is a practical ground for testing his 

scientific theories, and the teacher, on the other hand, needs to 

know the general laws proved by linguistics, so applied linguistics 

seeks to focus on the educational angle of the language in order to 

teach and learn it. 

Keyword: 

Linguistics-applied linguistics– educational  

 

 

 

 


