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فق وأعان، ومن تمام شكره شكر  بتمام النعمة وجب الشكر هلل تعالى الذي و 

 .الفضل  ذوي

  المشرف الشارف لطروشالدكتور    توجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذ  أ

 .الذي أشرف على هذا البحث ، وكان نعم المشرف والموجه فجزاه هللا خيرا

  يالعون ومد ل  يل  على إتمام هذا البحث وقدم  يشكر كل من ساعدنكما أ

 بوجلول نصيرة بومعزة سهام.اه  الدكتور   طلبة    خص بالذكرأ المساعدة و 

 ، وكل أعضاء قسم األدب العربي.كما أشكر عمال المكتبة
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حيــــــــــــــــمسم هللا الر  ب   حمـــــــــــــــــــــــــن الر 

ما لم يعلم، وأنعم  اإلنسانهلل رب  العالمين، الذي عل م آدم األسماء كل ها، وعل م الحمد       

الم على رسوله الة والس  علينا بالقرآن الكريم، وحبانا بأن جعله بلسان عربي مبين، والص  

ً وأعذبهم بياناً، وعلى آله وصحبه أجمعين أكرم بهم أنصاراً  األمين، أفصح الخلق لسانا

 وأعواناً، وبعد:

فقد تركز جل موضوع التعل م من أكثر الموضوعات أهمية عند الباحثين،  يعد  

من أجل التوصل إلى  ،المعقدة اإلنسانيةهذه الظاهرة  هتمامهم عليه محاولين التعرف علىا

القوانين التي تتحكم بها وكيفية استثمارها وتوظيفها في المواقف الحياتية المختلفة وخاصة 

أنماطاً من كونه عملية يكتسب من خاللها الفرد  التربوية منها، وتتبع أهمية موضوع التعل م

ومهارات انفعالية ومعرفية بسيطة تساعده في تكيفه مع بيئته التي يتفاعل  ،سلوكية جديدة

لى فهم السلوك عمعها بشكل دائم ومستمر، وليس هذا فحسب وإنما تساعد معرفتا للتعل م 

 وهي وسيلة ،لإلنسانإلى تعل م اللغة واكتسابها بوصفها خاصية مميزة  باإلضافة اإلنساني

باألخص االتصال األساسية بين أفراد المجتمع، إذ أن  البحث اللغوي حظي تطوراً ملحوظا و

في مجال اللغة فمكنها من بلورة تصورات مختلفة حول طبيعتها والعوامل المتحكمة في 

اكتسابها، بحيث تمثل كينونة اإلنسان، وعلى ضوء هذا االهتمام فقد أفرز البحث العلمي عدة 

وهي عديدة اختصرها البعض في اتجاهين في نظريات اختلفت فيما بينها،  مثلتاتجاهات ت

 :رياتظنإال  أن  هناك من قس مها إلى ثالث ت االرتباطية والنظريات المجالية، النظريا

نظرية السلوكية والنظرية الفطرية والنظرية المعرفية، وهذه األخيرة بدورها تفرعت عنها ال

الذي يعد أكثر شهرة في هذا المجال  "جان بياجيه"السويسري  العالم من بينهم باحثينعدة 

في المنحى  اً أكثرها تأثير ر نظريات النمو المعرفي شيوعاً وبحيث تعتبر نظريته من أكث

، وكان هدفنا من وراء هذا البحث هو اإلطالع على النظريات التي المعرفي العقلي للتعل م

 من هذه الظاهرة"جان بياجيه"واالطالع على موقف  ،فسير التعل م واالكتساب الل غويتتهتم ب

كانت تدور في خلدي مجموعة من  هذا التباين ، وعلى ضوءومدى االختالفات السائدة بينهم

االرتباطين و سلوك في نظر التساؤالت يمكن بلورتها فيما يلي: كيف يتعل م الطفل ال

المؤثرة في عملية االكتساب وهل اللغة فطرية أم مكتسبة؟ وماهي العوامل ؟ لييناالمج
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كيف يمكن تفسير التعلم و اللغوي فهل يتعل ق األمر بعوامل وراثية أم بعوامل معرفية نمائية؟

 و سيرورة اكتساب اللغة في نظر بياجيه؟ 

والتساع معارفنا و البحث في طبيعة النظريات و دورها في تعليمية اللغة اخترنا هذا 

البحث، وبالنظر إلى الدراسات السابقة فإنه ال يوجد في حدود علمي بهذا العنوان الذي 

أوسمته بالتعلم و اكتساب اللغة، و باألخص عند "جان بياجيه"، فلم نجد أي باحث تناول هذا 

 الموضوع. 

طبيعة هذا البحث معالجته ضمن مدخل وكان عبارة عن شرح للمفاهيم بنا ضت واقت

ً ، فقد وضعنا فيه تعريفاألساسية ثم  بعد ذلك  وحددنا مفهوم التعليموشروط التعل م لتعل م ل ا

 لغة، ثم  حددنا مصطلح اكتساب اللغة بصفة عامةال ومصطلح عرفنا مصطلح االكتساب

ل الذي تناولنا فيه نظريات التعل م واكتساب اللغة بحيث ومراحل اكتسابها، ثم  الفصل ا ألو 

ل تحدثنا فيه عن النظريات االرتباطية وكانت نظرية  قسمته إلى أربعة مباحث،  المبحث األو 

ا المبحث الثاني تطرقنواطسو" إلى النظريات  فيه نا" و"سكينر" أنموذجان عن ذلك أم 

وأهم المرتكزات التي تبنى عليها  "كيرت ليفين"لـ رية المجالظالمجالية وخصصت بالذكر ن

ا   "ي"لتشومسك هذه النظرية ثم  المبحث الثالث فوضعنا فيه النظرية الفطرية المبحث أم 

ابع واألخير فقد عنوناه النظرية المعرفية إال  أن نا لم نذكر جل النظريات المندرجة تحتها  الر 

ا الفصل الثاني فقد خصصته إن ما تحدثت فيه عن نظرية "برونر " في النمو المعرفي، أم 

 باحث، وهو اآلخر تناولنا فيه أربعة م،وعنونته بالتعل م واكتساب اللغة"جان بياجيه"لنظرية 

ل تطرقت فيه ، والمبحث الثاني تناولت فيه النظرية "لبياجيه"ترجمة إلى  فالمبحث األو 

ا المبحث الثالث تضمن التنائية عندهالب كما اندرج ضمن هذا الفصل طور المعرفي، ، أم 

ناه بخاتمة ألهم النتائج المتوصل خاتمثم ، "بياجيه"مبحث رابع بعنوان اكتساب اللغة عند 

 " في كتابه الموسومعبد المجيد عيساني"، وقائمة المصادر والمراجع من بينها إليها

في  "موريس شربلر"و ،غويةبنظريات التعل م وتطبيقاتها في علم اللغة اكتساب المهارات الل

في ذلك المنهج  متبعين، فهرس للموضوعات، ثم  "جان بياجيه"التطور المعرفي عند كتابه 

و من بين الصعوبات التي واجهتنا ضيق الوقت غير هذا لم أجد  ،اإلستقرائيالوصفي 

  صعوبة في كتابة هذا البحث.



 مقدمة

 

 

 ج

بيد المساعدة وأخص بالذكر وفي األخير ال يسعني إال  أن أثني على كل من أمدني 

على عنايته ورعايته لهذا العمل بإرشاداته وتوجيهاته  الشارف لطروش األستاذ المشرف

 العلمية وتصويباته الس ديدة. 

ــــــــــداد   وأسأل هللا الســ 

 في القول والعمـــــــــــل. 
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 :مفهوم التعلم

 : األصل اللغوي لكلمة تعلم

وجل العليم و  م من صفات هللا عز  قوله :"عل   *رجاء في لسان العرب البن منظو

مالع  ب  ي  الغ   م  ال  ع  :)،وقال[.81(]يس:يم  ل  ع  ل  ا   ق  ََل الخ   و  ه  و  ):لوج ،قال هللا عز  الم و العَل 

العالم بما كان ،فهو الله[78] سورة التوبة:(يوب  لغ  ا   م  ََل ع   :)،وقال [9(]الرعد:ة  اد  ه  الشَ و  

،لم يزل عالماً و اليزال عالماً بما كون و لما  يكن بعد  قبل أن يكونه،وبما يومايكون قبل كون

السماء سبحانه وتعالى ... قال الّل  كان وما يكون وال يخفى عليه خافية في األرض و ال في 

أن  من عباده من وجل   فأخبر عز  ،[28] فاطر:{ء َّما َّل َّالع َََّّّه َّاد َّب  َّع َََّّّن َّم َََّّّىَّللا َّخش َّي َََّّّام َّإن َّ} وجل: عز  

 . سبحانه و تعالىهللا  حيث يقتصر هذا التعريف على علمانية ".وأن هم العلماء،يخشاه

ً :قوله:"و العلم نقيض الجهل "ابن منظور"ويضيف  ،ورجل عالم و عليم من علم علما

م و الميم أصل صحيح واحد :"العين(." فكلمة)علم1قوم علماء على أثر بالشيء ،يدل و الَل 

 ،عَلمة الشيءعل مت على ، يقال ، وهي معروفةالعَلمة ،ومن ذلكيتميز به عن غيره

" فالتعلم في نظره أيضاً 2.والعلم الجبل،م:الراية والجمع أعَلعلم، وال:أعلم الفارسويقال

 العَلمة أو الراية.

"وعل مته الفاتحة و الصنعة وغير ذلك تعليما، وتأتي كلمة تعل م بمعنى أتقن و عرف،  

 3وتعل م ذلك تعلماً."

 التعريف االصطالحي:

  تعلم من المفاهيم األساسية فليس من السهل وضع تعريف محدد لهذا المفهومإن ال 

 :لهذا تعددت تعريفاته

                                            
، 01ابن منظور محمد، لسان العرب، تح: عامر أحمد حيدر، عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/  -1

 .417، ص 416م، ص 2003ه، 1424
 .110، ص 109، ص 04هارون، دار الفكر، ج ابن فارس أحمد، مقاييس اللغة، تح: عبد السَلم محمد  -2
 .161الفيومي المقري أحمد، المصباح المنير، مكتبة لبنان ناشرون، د/ ط، د/ س، لبنان، ص  -3
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ً في السلوك يحدث نتيجة يقصد به عند بعض العلماء على أن ه: "تغير ثابت نسبيا

ل على نشاط يحدث داخل الكائن  1الخبرة" حيث نجد أن  التعلم  يشتمل في المقام األو 

العضوي ال يمكن مَلحظته بشكل مباشر، ويقصد به العمليات العقلية و الحاالت الشعورية، 

وم به الفرد أو عن التدريب أو المَلحظة، ولكن ليس كل تغير يق وينشأ التعلم عن نشاط

بفعل النضج أو نتيجة لَلستجابات الفطرية مثَل:  اإلنسانتعلماً، فقد يحدث التعلم في سلوك 

إن الطفل الذي استطاع أن يقف على قدميه نتيجة نموه الطبيعي أنه تعل م الوقوف فالتعلم 

و األنشطة التي يقوم بها،  باإلنسانداث التي تمر ويقصد  بها األحيحدث نتيجة الخبرة 

وك وتؤدي إلى تغير سلوكه وال يمكن أن نعزو تغير السلوك إلى الخبرة دائماً، فقد يتغير السل

 واالنفعاالت والنضج و المرض...نتيجة لعامل كالتعب والدوافع 

رفة عن المعاجم المعاصرة على أنه"أن تحصل أو تكتسب مع تعريف التعلم فيوورد 

 راسة، أو الخبرة، أو التعليم."ع، أو مهارة، عن طريق الد  موضو

ا التعريف المتخصص فينص على أن  " التعل م تغير مستمر _نسبياً_ في الميل السلوكي،  أم 

 2".وهو نتيجة لممارسة معززة

نستطيع أن نستخلص مجاالت البحث على  وإذا حللنا مكونات تعريف التعلم فإننا

ء، التعلم هو االحتفاظ " على شيالوجه التالي: التعلم هو "االكتساب" أو" الحصول

الواعي على األحداث التي  بمعلومات او بمهارة ما، و االحتفاظ يتضمن التركيز اإليجابي

ض  ً لكن ه معر  للنسيان باإلضافة تقع داخل الجهاز العضوي أو خارجه، التعلم مستمر نسبيا

 إلى أن  التعلم تغير في السلوك.

فه   بذل الجهد المتكرر وصفة بأنًه "تغير في السلوك له صفة االستمرار،  "جيتس"يعر 

بمعنى أن التعلم هو العملية  3حتى يصل الفرد إلى استجابة ترضى دوافعه و تحقق غاياته"

عن  ضيالتي يكتسب الفرد عن طريقها وسائل جديدة يتغلب بها على مشكَلته، و ير

                                            
 .20م، ص 2001أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د/ ط،  -1
العربية، د/ط،  ةوتعليمها، تر: عبده الراجحي، علي أحمد شعبان، دار النهضدوجَلس براون، أسس تعلم اللغة  -2

 .26م، ص 1994
 .15م، ص 2005ه، 1425إبراهيم وجيه محمود، التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته، دار المعرفة الجامعية، د/ ط،  -3
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و حاجاته، و أن  الشخص يتعل م  إذا كان هناك دافع أو كانت  هناك حاجة  طريقها دوافعه

يم وهناك في الواقع ثَلثة مفاه، معين يرضي هذا الدافعنحو تحقيق هدف هسلوكهتوجعنده

التعلم عملية ، وفي الخطط المدرسية و المناهج و هي:كان لها أثر كبير في التدريس عامة

 التعلم عملية تعديل في السلوك.،التعلم تدريب للعقلر، تذك

 أّوالً: التعلم عملية تذكر:

على أنه مزود  اإلنسانبسيكولوجية" هربارت" الذي كان ينظر إلى "يرتبط هذا المفهوم 

. وإن  الخبرة و التعلم هما اللذان يمدانه بكل مواد بالعقل منذ والدته وهو كالصحيفة  البيضاء

 1المعرفة."

حيث كان لها أثر قوي في تخطيط المناهج و طرق التدريس، فقسمت المعارف إلى عدد من 

 حفظها.و اتصنيفهادة إلى عدد من الموضوعات ليسهل و قسمت كل ممواد الد راسية ال

فالنظرية بهذا " تحتاج إلى الحفظالتعل م مرادف للخزن، وعملية الخزن هذه  كما يعد   

الشكل تعتبر العقل مخزناً للمعلومات تخزن فيه بعد تعل مها عن طريق الحفظ لتستعمل وقت 

  2الحاجة."

 ثانياً: التعلم تدريب للعقل:

التي تنتسب إلى  formaldixiplineيرتبط هذا المفهوم "بنظرية التدريب الشكلي  

، وهي إحدى النظريات السيكولوجية التي بنيت على فكرة lockنجليزي لوك  الفيلسوف اإل

ى عدد من الملكات مثل: التفكير و التذكر و التخيل و التصور ...الخ، و أن  لالعقل مقس م إأن  

 3التعل م ينتج من تدريب هذه الملكات العقلية "

ريب العقلي تؤكد أن  لبعض  المواد أهمية خاصة في تدريب تلك الملكات ونظرية التد 

فكان ينظر مثَلً للرياضيات  و اللغات على أن ها أجدى من غيرها في تدريب بعض ملكات 

                                            
 .141، ص م2009، ه1430 -01علم النفس، دار الفكر ناشرون ، ط/  سامي محمد ملحم، أساسيات -1
 .11إبراهيم وجيه محمود، التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته، ص  -2
 .142ص  ـ المرجع السابق،3
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العقل مثَلً: إذا كان تدريب الطالب على تذكر اللغات، فإن ه يستطيع أن يتذكر في أية ناحية 

 1أخرى.

ال أثر النتقال التدريب إال وفق "ألن  يثة تشير إلى خطأ هذه النظرية إن  الد راسات الحد 

سين  شروط خاصة معينة و في بعض الحاالت فقط، و مع ذلك فَلزال الكثير من المدر 

ون على قيمة هذه المواد دون األخرى في تدريب العقل، فيهمل مواد أخرى  كالرسم،  يصر 

 2من ثبوتها في عملية تعلم الطالب وإعداده." و الموسيقى، و المواد االجتماعية بالرغم

 ثالثاً: التعلم تعديل للسلوك:

وبالنظر لتقدم األبحاث والتجارب السيكولوجية، وظهور نظريات جديدة تفسر عملية  

الفرد، وهذا التغيير يستمر سلوك عملية تغيير وتعديل في "أن ه التعلم، فأصبح ي نظر إليه على

اتصال بالبيئة يؤثر فيها و يتأثر بها، و يحاول والدته وهو على  مدى الحياة، فالطفل منذ

التكيف معها، و أثناء هذه العملية يكتسب الفرد أساليب جديدة للسلوك تتفق مع ميوله و 

  3تؤدي إلى  إشباع حاجاته."

ويرى بعض العلماء على أن ه "عملية افتراضية يمكن االستدالل عليها من خَلل  

 4".وك الناتج عن الممارسة المعززة بعد المرور بالخبرة قياس تغي ر السل

من خَلل قياس المتغيرات التي عن افتراضات يمكن الحصول عليها  بمعنى أن  التعلم عبارة

  .تحدث في سلوك الفرد

 

 

 

 
                                            

 .13ي نظر، إبراهيم وجيه محمود، التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته، ص  -1
 .142، ص سامي محمد ملحم، أساسيات علم النفس-2
 .142نفسه، ص المرجع  -3
ان، ط/  -4  .47م، ص 2009، 01عبد المعطي حجازي، هندسة الوسائل التعليمية، دار أسامة، األردن، عم 
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 شروط التعلم:

 ثَلثة شروط أساسية على األقل للتعل م كما يلي:حدد علماء النفس  

تعتبر الدافعية من الشروط األساسية التي يتوقف عليها تحقيق : Motivationالدافعية/1

لية التعلم في أي مجال من مجاالته المتعددة، و يتضح لنا أهمية الدافعية  الهدف من عم

 بالنسبة لعملية التعلم في األسئلة التالية:

 مه؟.كيف يمكن تنشيط دافعية  الفرد حتى يقبل على ممارسة سلوك الموضوع الذي  تم  تعل  -

التالية للموضوع الذي تم  حتى يواصل تعلم الموضوعات  كيف يمكن تنشيط دافعية الفرد-

 تعلمه؟

ولذلك قد نجد أن  سلوك الفرد يتميز بالنشاط و الرغبة في بعض المواقف، دون مواقف 

أخرى، و ذلك يرجع  إلى مستوى دافعية الفرد نحو ممارسة السلوك في هذه المواقف دون 

ذا تعد الدافعية حالة ناشئة لدى الفرد في موقف معين  نتيجة بعض العوامل غيرها، له

هي التي  الداخلية، أو وجود بعض المثيرات الخارجية، في هذا الموقف، وهذه المتغيرات

توجه سلوك الفرد وجهة معينة  دون غيرها بطريقة محددة حتى يستطيع أن يحقق الهدف 

 1من السلوك في الموقف.

ف  لذا تميز السلوك في ظروف معينة و  -نفسية-جسمية-الدافع على أن ه" حالة داخليةيعر 

ثَل )الطفل في تعل مه السباحة، لن يبدأ في تعلم م،يواصل دفعه حتى يصل إلى غاية معينة

 2هذه المهارة نتيجة خاطر خطر له أو من تلقاء نفسه، وإن ما من شيء يدفعه إلى تعلمها.(

 Maturationالنضج:  -

يحدد إمكانيات سلوك الفرد، ويحدد بالتالي "النضج من العوامل المؤثرة في التعلم ألن ه  يعد

 3مدى ما يستطيع أن يقوم به الفرد من نشاط تعليمي، وما يصاحبه من مهارة وخبرة."

                                            
 .234م، ص 2013ي نظر، أنور محمد الشرقاوي، التعلم نظريات وتطبيقات، مكتبة األنجلو المصرية، د/ ط،  -1
 .38، ص نظرياته وتطبيقاتهإبراهيم وجيه محمود، التعلم أسسه و -2
 .101م، ص 2005، 01مان الحوشان، علم النفس اإلرشادي، الشروق، ط/ كاظم سل بشرى -3
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وهذا يتطلب مستوى معينا من النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي، وإال  أدى الموقف  

مثَل:" تلميذ يتعلم حل نوع جديد من .لعلم وإلى إخفاق في محاوالتهالتعليمي إلى إحباط ل

إليه المدرس األفكار األساسية حول الموضوع، ثم  يعطي التلميذ  سيقدمالتمارين الرياضية، 

فيحاول حلها، ولكن ه سيجد نفسه في  مع بقية التَلميذ الفصل بعض التمارين ليفكروا فيها

حاجة إلى أن يبذل جهدا خاصا فيحاول مرة ومرات وفي النهاية يصل إلى حل بعض 

التمارين أو حلها كلها ويكون في هذه الحالة قد تعلم هذا النوع الجديد من التمارين 

 1الرياضية."

ها يعتمد العقلي فبعض إذن فحل التمرينات الرياضية يعتمد على مستويات مختلفة من النضج

 .مرحلة الطفولة وبعضها ال يستطيع الطفل حلها إال  في أواخر على التفكير الحسي،

 Practiceالممارسة:  -

وهي التدريس أو التمكين على المادة المتعلمة وتطبيقها واستخدامها في مواقف  

 2.متعددة، وحل تمرينات ومسائل عليها

التعلم، إذ ال يتحقق التعلم دون ممارسة االستجابات التي ن شروط محيث تعتبر شرطا هاما 

تحقق اكتساب المهارة المطلوبة، سواء كانت مهارة حركية أو لفظية أو عقلية، وتساعد 

ممارسة األداء على استمرار االرتباطات بين االستجابات والمثيرات لفترة أطول مما يؤدي 

ن التكرار هو عملية إعادة شبه نمطية دون أل يق التعلم، والممارسة غير التكرار،إلى تحق

ا الممارسة فإن ها تكرار معزز لمعنى أننا نَلحظ تحسنا تغيير ملحوظ في االستجابات أم  

 3عن الفرد نفسه.تدريجيا في أداء الفرد نتيجة التعزيز الذي قد يكون صادرا 

لعب على هذه اآللة مثَل:" إذا أراد شخص أن يعزف على العود فمن الواضح أنه لن يتعلم ال

من أول مرة، وال يتم وال يتم نتيجة مجرد سماع القطعة أو القطع المعزوفة، أو نتيجة 

                                            
ربية، بيروت، ط/ ي نظر، رشيد لبيب، جابر عبد الحميد جابر، منير عطا هللا، األسس العامة للتدريس، دار النهضة الع -1

 .11م، ص 1983، 01
 .26ص أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم،  -2
 .259، ص م نظريات وتطبيقاتمحمد الشرقاوي، التعل ي نظر، أنور -3
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أن يأخذ العود بنفسه ويمارس العزف عليه مرات، وكلما الشرح وحدهن فَل بد للمتعلم 

 1زادت مرات التدريب كلما ازداد هذا التعلم."

 مفهوم التعليم اصطالحا:

م أو المدرس بمعية تَلميذه في أي مهنة يقوم بها المعل   "على أنّهيعرف التعليم  

ف بأن ه مجموعة من الخطط التقليدية أو الحديثة، أو  مستوى، وفي مكان معلوم، ويعر 

العمليات ذات الصلة ينفذها المعلمون واألولياء بكيفية تجعل التعلم ممكنا بواسطة التلقين 

طط وعمليات صادرة عن خارج ذاتية التلميذ ) والحفظ واالستظهار والتكرار وهي خ

 2"وميله.ورغبته المتعلم(، وعن إرادته 

التصميم المنظم المقصود للخبرة أو الخبرات التي تساعد  :"كما يعرف أيضا أن ه 

المعلم على إنجاز التغيير المرغوب به في األداء وهو أيضا العملية التي يمد فيها المعلم 

تحمله مسؤولية إنجاز الطالب لتحقيق األهداف التعليمية، وهو كذلك للطالب بالتوجيهات، و

الذي يخططه المعلم، وينفذه في شكل تفاعل مباشر بينه وبين التَلميذ وهنا تكون ذلك الجهد 

 3مين كطرف آخر، من أجل تعليم مثمر وفعال."العَلقة بين المعلم كطرف والمتعل  

في إعداد وتكوين الشخصية المتكاملة القادرة على فالتعليم وسيلة لتحقيق أهداف التربية 

 التَلؤم.

ويعرف العلماء التعليم بأن ه:" تغير النتائج في سلوك المتعلم كإنتاج للخبرة أما  

المتغيرات قصيرة األمد الحادثة في السلوك، أو التغيرات المرحلية الناتجة عن النضج، 

 4ماً."والنمو، والعوامل الطارئة، فإن ها ال تعد تعل

                                            
 .39، ص 38ص  هالتعلم أسسه ونظرياته وتطبيقات براهيم وجيه محمود،إ -1
م، 2004خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألهداف، دار التنوير، الجزائر، د/ ط،  -2

 .10ص 
مي، استراتيجيات حديثة في فن التدريس، دار الشروق، عمان، ط/ يعلي حسين الدلعبد الرحمن عبد الهاشمي، طه  -3

 .29م، ص 2008، 01
 .11م، ص 2009 -01محمد عصام طربية، استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال، دار حمو رابي، ط/  -4
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فالتعليم عملية تلقين التَلميذ معلومات مختلفة وتدريبهم على أداء بعض العمليات أو  

وإكسابهم  التجارب المنصوص عليها في المنهج الدراسي، ويهتم البعض اآلخر بنمو التَلميذ

 1."مهارات مختلفة كالقدرة على استقصاء المشكَلت ووضع الخطط والوسائل المختلفة

هو الفعل المشتق من عملية التعلم، ويعني حدوث االستجابة المَلئمة له، وهذا  إذن فالتعليم

طريق وسيط، فهو عملية ذات قطبين: معلم ومتعلم، فالمتعلم  التعليم ال بد أن يتم في عن

والنضج االجتماعي، لذا فإن  قابلية التهيؤ للتعليم تتزايد وبشدة كلما تعمل المنهج التربوي مع 

 2كثر التصاق بالمتعلم.الموضوعات األ

التعليم يحدث نتيجة التفاعل بين المتعلم والظروف الخارجية، وأن دور المعلم  أن   اكم 

هو تهيئة هذه الظروف بحيث يستجيب لها المتعلم ويتفاعل معها مما يجعله إيجابيا نشطا في 

 3واالبتكار.التحصيل 

ال على أساس أن ها شيء وخَلصة ذلك أن ه ينبغي أن ينظر إلى طريقة التدريس  

منفصل عن المادة الدراسية أو عن المعلم والمتعلم، وإن ما على أن ها مؤثر في موقف تعليمي 

متكامل يشمل المتعلم وقدراته وحاجاته، واألهداف التي ينشدا المعلم من تعليمه للمادة 

 الدراسية، واألساليب التي تتبع في تنظيم المجال للمتعلم.

:" هو learningين التعليم والتعلم والتدريس، من حيث أن التعلم هناك عَلقة ب 

نشاط يقوم به الفرد الكتساب سلوك أو فكرة أو انفعال و حركة ما فهو نشاط من جانب 

 4المتعلم."

يعرف أيضا أن ه:" مجموعة العمليات المعرفية الداخلية التي تحول المثير  اكم 

المعروض على المتعلم إلى أوجه متعددة من المعالجات الناجحة للمعلومات، وحصيلة هذه 

                                            
 .29األسس العامة للتدريس، ص ، وآخرون ي نظر، رشيد لبيب -1
النفس بين ي نظر، بشرى كاظم سلمان الحوشان، علم النفس التربوي، علم النفس البيئي، علم النفس اإلرشادي، علم  -2

 .147، ص يديك
جاسم محمود الحشون، حسن جعفر الخليفة، طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام، منشورات جامعة عمر  ينظر، -3

 .47 م، ص1996، 01البيضاء، ط/  رالمختا
 .147،المرجع السابق -4
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المعالجات تتمثل في تكوين أنماط معينة من القدرات في ذاكرة المتعلم، وهو نظام شخصي 

 1متعلم عمَل يتعلق بالسلوك."يرتبط بالمتعلم، ويؤدي فيه ال

:" فهو المهمة الملقاة على عاتق الفرد أو موقف أو جماعة لمساعدة teachingوأما التعليم 

 2المتعلم على تحقيق هدفه."

حيث يتضمن توفير الشروط المادية والنفسية التي تساعد المتعلم على التفاعل النشط 

مي، واكتساب الخبرة، والمصارف والمهارات مع عناصر البيئة التعليمية في الموقف التعلي

 واالتجاهات، والقيم التي يحتاج إليها هذا المتعلم وتناسبه بأبسط الطرق الممكنة.

حالة خاصة من حاالت التعليم، فهو نشاط تعليمي يدار هو ":instrcionوالتدريس 

اكتساب من قبل مؤسسات تربوية منظمة وقف خطة موضوعة ومنهج مقرر الهدف منه هو 

  3المتعلمين الحقائق والمفاهيم ومهارات معينة."

أي هو عملية اتصال بين المعلم والتَلميذ، يحاول المعلم إكساب تَلميذه المهارات والخبرات 

التعليمية المطلوبة، ويستخدم طرقا ووسائل تعينه على ذلك مع جعل المتعلم مشاركا فيما 

 .يدور حوله في الموقف التعليمي

 

 

 

 

 

 

                                            
 .10التعليم والتعلم لفع ال، ص  استراتيجياتمحمد عصام طريبة،  -1
لتربوي، علم النفس البيئي، علم النفس النفس البيئي، علم النفس ابشرى كاظم سلمان الحوشان، علم النفس التربوي، علم  -2

 .147، ص لم النفس بين يديك، عاإلرشادي
 .147، ص مرجع نفسهال -3
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 أوال: مفهوم االكتساب: 

ب جاء في لسان العرب:" اكتسب: الكسب: طلب الرزق، وأصله الجمع، كسب يكس :لغة

ال ابن كسبا، وتكسب واكتسب، قال سيبويه*: كسب أصاب، اكتسب: تصرف واجتهد، ق

ة عبر عن الحسن ،[286]البقرة:َّ{ت َّب َّس َّت َّاَّاك َّاَّم َّه َّي َّل َّع َّو َََّّّت َّب َّس َّك َّاَّ َّم َََّّّها َّ}َّل َّجني** قوله تعالى:

لزيادة، وذلك بكسب وعن السيئة باكتسبت، ألن معنى اكتسب دون معنى اكتسب لما فيه من ا

ه عز  اسمه:} أن كسب الحسنة، باإلضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير ومستصغر، وذك قول

فقيل لها ما ، [06]األنعام:ا{ه َّل َّث  َّم َََّّّىَّإل  َّز َّج ََّّي َّل َّف  َََّّّة َّئ َّي َّالس َّب َََّّّاء َّج َََّّّن َّم َّا،َّو َّه َّال َّث  َّم َّأ َََّّّر َّش َّع َََّّّه َّل َّف  َََّّّة َّن َّس َّح َّال َّب َََّّّاء َّج َََّّّن َّم َّ

الحسنة، أما ابن  كسبت وعليها ما اكتسبت، فزيد في لفظ فعل السيئة، وانتقص من لفظ فعل
 األثير يقول: كسبت زيدا، وأكسبت زيدا ماال: أي أعنته على كسبه أو جعلته يكسبه."1

الكسب، وطيب المكسبة، مثال: حاح للجوهري***:" وفَلن طيب وجاء في الص   

المغفرة، وطيب الكسب بالكسرة، وهو مثل الجلسة، وكسب أهلي خيرا... والكواسب 

 2الجوارح، وتكسب: أي تكلف الكسب."

 ثانيا: مفهوم اللغة:

 لغة: -أ

جاءت في لسان العرب بمعنى: اللسن، وحدها أن ها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، 

وهي فعلة من لغوت أي تكلمت، أصلها لغوة...، وقيل أصلها لغي، أو لغو... وجمعها لغى"، 

وفي المحكم الجمع لغات ولغون..." وفي التهذيب: لغا/ أعجما فَلن عن الصواب وعن 

وابن األعراب قال:" واللغة أخذت من هذا ألن هؤالء تكلموا بكَلم  الطريق إذا مال عنه.."

                                            
من إمام 796ه، 180م، وتوفي سنة 765ه، 148*سيبويه: هو عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب بسيبويه، ولد سنة 

 <https://ar .m.wikipedia.org>wiki،ينظر، النحاة وأول من بسط علم النحو

ه، وتوفي 322ولد بالموصل عام **ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المشهور بابن جني، عالم نحوي كبير، 

 <islamstorycom.، ينظر،ه392سنة 
 .78م، ص 2003 -01، ط/ 12ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج  -1

***الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري، ولد في أوائل القرن الرابع الهجري في فاراب من بَلد الترك، وتوفي 

كنى بأبي نصر، وأول من حاول الطيران ومات في سبيلهن من مؤلفاته: تاج اللغة لم لغوي يام، وهو ع1008ه، 398

 <https://ar .m.wikipedia.org>wikiينظر،وصحاح العربية، 
دار العلم للمَليين، بيروت، ط/ إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار،  -2

 .213، ص 01م، ج 1979ه، 1399بيروت،  -02م، ط/ 1956ه، 1376القاهرة،  -01
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مالوا فيه عن لغة هؤالء اآلخرين، واللغو النطق، يقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي 

 1ينطقون، ولغوى الطير أصواتها، والطير تلغى بأصواتها أي تنغم."

 اصطالحا: -ب

م عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني بقوله:" ...  عبارة المتكل *عرفها ابن خلدون

ناشئ عن القصد، بإفادة الكَلم، فَل بد أن تصير ملكة مقررة في العضو الفاعل لها وهو 

 2اللسان، وهو في كل أمة حسب اصطَلحاتها."

 فإن ها أصوات يعبر بها كل قوم عنأما ابن جني فقد عرفها بقوله:" أما حدها  

 3أغراضهم."

اللسانيات الحديثة فهو:" نظام من العَلقات يحقق وظيفة أساسية هي أما مفهومها في  

أو هي قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة  4التواصل"

 5يتوصل بها أفراد مجتمع ما" 

إن  القدرة على استخدام اللغة هو أساس النجاح اإلنساني،  فاللغة هي إحدى مخلوقات  

{، ياتهَّخلقَّالسمواتَّواألرضَّواختلفَّألسنتكمَّوألوانكمَّإن َّفيَّذلكَّآلياتَّللعالمين}ومنَّآهللا: 

 22.6الروم، 

مدهش عن قدرة هللا التي ال تتناهى، فنواة اللغة هي صوت اإلنسان  تعبيروهي 

سمة أساسية مبدئيا للجنس  ومنه يمكن القول بأن اللغةت،األصوا ؤه النطقية،وأعضا

 .البشري

                                            
 .252، 251ص ص د/ط،دس، ، 15ابن منظور، لسان العرب، مج  -1

ابن خلدون: هو عبد الرحمن محمد ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشيبلي، الفيلسوف العالم االجتماعي، *

م، اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في 1406 مارس 16م، وتوفي في 1332ماي  27كانت والدته بتونس 

 <https://ar .m.wikipzdia.org>wikiينظر، تاريخ العرب والعجم والبربر.
 .1056م، ص 1961ابن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د/ ط،  -2
 .33، ص 01الكتب المصرية، ج  رابن جني، الخصائص، دا -3
 .58م، ص 1996أحمد محمد معتوق، الحصيلة اللغوية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت ،  -4
 . 39م، ص 1980، 03مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ ، هين، في علم اللغة العاماعبد الصبور ش -5
 .21ص  ن اللغة العربية،تدريس فنوي نظر، أحمد علي مدكور،  -6
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 اكتساب اللغة: ثالثا: مفهوم

 اصطالحا:

ثابة عملية ممارسة شيء ما وتؤدي هذه الممارسة إلى تنمية كتساب بمتشير تعاريف اال

األثر الناتج عن الحدث في الجهاز العصبي للكائن الحي وكثيرا ما يوصف االكتساب 

كعملية مدخَلت للتعلم، وقد يوصف االكتساب كمصطلح لوصف عملية التخزين وهو 

 1األثر. يتضمن بناء

ل:" أال إن  اللغات ن اكتساب اللغة من قاعدة عنده تقوانطلق ابن خلدون في حديثه ع 

 2لما كانت من ملكات كما مر كان تعلمها ممكنا شأن سائر الملكات"

فاللغة بهذا عبارة عن ميزة و صفة إنسانية يكتسبها اإلنسان بشكل متدرج غير  

القائلة بأن   اآلراءة وفطرة، وهو بذلك يرفض هذه المقدرة وكأنها طبيع مقصود، فتبدو

 متحدثي اللغة ذوي اللغة السليمة الفصيحة إن ما متحدثون بها بالفطرة وحدها.

أن اكتساب اللغة هي تلك العملية الَلشعورية التي تتم عن غير قصد من ويرى البعض

لية الشعورية اإلنسان والتي تنمي عنده مهارات اللغة وهو وإن كان غير واع بهذه العم

مية تنفهو واع بأن يستخدم اللغو كوسيلة لَلتصال، وهذه العملية تشبه إن لم تماثل عملية 

 3القدرة عند األطفال على تعلم لغتهم األولى.

بفهم القاعدة النحوية عندما يستمع إلى جملة من أبيه وأمه فالطفل كما ال يشغل نفسه 

فلديه حساسية اكتسابها من المحيطين به تجعله يرفض بعض التغيرات ويقبل أخرى 

وذلك على ضوء ما ألقته أذنه، إلى أن يكسب القدرة على تنظيم أصوات النطق وذلك 

يسمع إلى أن ها تقليدا لما بتحريك بعض األعضاء كاللسان والشفتين فتكون له لغة في أول

 4تتدخل قدراته الذهنية في اكتسابها.

                                            
 .54م، ص 2001 -02والتعليم ) مبادئ ومفاهيم(، دار الكندي، ط/  ، سيكولوجية التعلميي نظر، حسن منس -1
 609، ص مقدمة الابن خلدون،  -2
 .04ص  ، اللغة العربية ، تدريس فنوني نظر، علي أحمد مذكور -3
 .36، ص السابقالمرجع -4
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:" اكتساب اللغة عملية يطور فيها اإلنسان قدرات لغوية بنفسه إلى أن   "زيذهب "جون 

في عملية مستمرة متتابعة مع النضج، إن  الناس يولدون بقابليات عقلية الكتساب أي لغة 

دراسة على التوائم، أحد التوأمين وعمره  "ستراير"نفذيسمعونها عندما يكونون صغارا، 

سنة واحدة وثمانية أشهر أعطي تدريبا شاقا في اللغة على مدى خمسة أسابيع، وفي الوقت 

نفسه تم عزل التوأم اآلخر في عالم خال من الكلمات، وقد وجد ستراير في نهاية فترة 

ي تعلم، ولم يسمع أي لغة لمدة التدريب أن الطفل الذي خضع للتدريب كان متقدما على الذ

 خمسة أسابيع وتوصل إلى النتائج التالية:

 يكسب الطفل القضايا البنائية للغة تلقائيا بالسماع. -1

 عامل االستعداد يتأثر بالتدريب والخبرة كما يتأثر بالعمر. -2

 1النضج يحدد أو يضبط عملية اكتساب اللغة خَلل الرضاعة والطفولة المبكرة. -3

 حل اكتساب الطفل اللغة:مرا

تميز اإلنسان عن كثير من الباحثين بدراسة لغة الطفل، بحسبانها ظاهرة إنسانية اهتم  

 2اآلتي:كوهناك عدة مراحل تمر بها عملية اكتساب الطفل اللغة نوجزها سائر الحيوانات،

 مرحلة التصويت: -1

" يبدأ الطفل منذ لحظة ميَلده في التعلم من العالم المحيط به، وفي وفي هذه المرحلة  

األسابيع القليلة األولى يكون مستقبَل سلبيا لما يلقاه من عناية من المحيطين به، لكنه سرعان 

ما يتعلم أنه من الممكن أن يعدل من عالمه، ووسيلته في ذلك عملية التصويت، ويَلحظ أن ه 

ر يبدأ الطفل في الربط بين األصوات اللفظية واتساع الحاجات، من خَلل الدعم المستم

                                            
، محمد وليد البطش، شادية محمد عودة الريماوي،رافع عقيل الزغول،شفيق فَلح عَلونة، عماد عبد الرحيم الزغول -1

أحمد التل، رضوان بني مصطفى، عايش موسى غرايبة،عبد الناصر ذياب الجراح فارس حلمي جبر،رغدة حكمت 

 -02، ط/ م2004، ه1425 -01ط/  دار المسيرة، شريم،رفعة رافع الزعبي،ناديا سميح السلطي، علم النفس العام، 

 .404ص ،م2008، ه1428 -03، ط/ م2006، ه1426

، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، القاهرة، دار الثقافة، ، محمود الناقه علي أحمديونس علي فتحي  -2
 .46، 44 ، ص م1981د/ط
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ولهذا فاألم اليقظة تكون قادرة على أن تحدد مغزى األصوات األولى لطفلها، واستجابات 

 1".هذه األم تلعب دورا مهما في نمو لغة الطفل األولى

تية هي حيث تختلف هذه التعبيرات في موعد ظهورها فأول ما يظهر من أنواعها الصو

، وفي أواخر الشهر الثاني تقريبا تظهر لى األلم الجسمي وعن الجوعاألصوات الدالة ع

األصوات المعبرة عن الحاالت السارة جسميا ونفسيا، فَل تبدو إال  في منتصف هذه المرحلة 

 أو في أواخرها.

 مرحلة المناغاة: -2

بعد تصويت األشهر األولى للطفل تظهر مرحلة المناغاة التي تستمر معظم أشهر   

السنة األولى، وفي الجزء األخير من مرحلة المناغاة يبدأ الطفل في فهم بعض الكلمات 

أكثر مرونة وتنوعا من التصويت، وتصبح أصوات المناغاة بارات، ويظهر نظاما لغويا عوال

م واإليقاع، ويرتبط التنغيم المرتفع بالسرور، والتنغيم المنخفض أكثر معنى باستخدام التنغي

 2بالتعب.

إذن فالمناغاة تقوم على التلفظ اإلرادي لبعض المقاطع الصوتية التي يتخذها الطفل  

أن األطفال الصم ال يناغون ألنهم ال يسمعون أصواتهم، فالمناغاة كما غاية في حد ذاتها، 

 رتبة بالسمع.تم

 تقليد اللغوي:مرحلة ال-3

تعد مرحلة التقليد اللغوي من أهم المراحل في بناء أسس تعلم اللغة حيث تتحول  

غلى كلمات  ةالمناغاة والتي نقصد بها اللعب باألصوات التي تحدثنا عنها في المرحلة السابق

ذات معنى وتناسق صوتي، وهي مرحلة تعد الطفل إلى تعلم لغة األم من محيطه وذلك 

بتقليد بعض الكلمات وتكرارها " ولقد اتجهت بعض دراسات علم النفس اللغوي غلى أن 

الطفل في نهاية سنته األولى يصبح قادرا على تقليد أصوات الكبار، وهذا ما يتجلى في 

السلوك غير خاصة  ةتقليد ظاهرالكتساب لغته األم، كما يصبح قادرا على قابليته الفطرية 

                                            
 .26، ص عربية في التعليم العامفة، طرق تدريس اللغة الجاسم محمود الحشون، حسن جعفر الخلي -1
 .26ص  ،نفسهالمرجع، ينظر -2
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في المجال اللغوي، وعجز الطفل األصم األبكم عن اكتساب  مفي المجال الحركي، ومن ث

 1الكَلم لتخلفه في مرحلة التقليد"

 مرحلة الكالم:-4

عة أو الثامنة تبعا وتبدأ في سن السادسة أو الساب"وهي المرحلة األخيرة في هذا السبيل، 

أساليبها وبدخول الطفل في هذه المرحلة تستقر لغته ويتمكن من لسانه  ،الختَلف األفراد

 2الصوتية، وترسخ لديه طائفة كبيرة من العادات الكَلمية المَلئمة لطبيعتها الخاصة."

أجل ذلك يشعر الطفل في هذه المرحلة بصعوبة كبيرة في تعلم اللغات األجنبية  ومن 

وتبدو هذه الصعوبة أوضح ما يكون في النطق بالكلمات المشتملة على أصوات ال نظير لها 

 في أصوات لغته.

 

 

  

 

  

                                            
 .20م، ص 1992، 01عبد الكريم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل، دار السَلم بالقاهرة، ط/  -1
 .195ص  ،م2003نهضة مصر، القاهرة، د/ط،  علي عبد الواحد وافي، نشأة اللغة العربية عند اإلنسان والطفل، -2
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 تمهيد:

اكتساب اللغة، وذكرت أهم النظرٌات التً وطرقت فً هذا الفصل لقضٌة التعلم ت 

تناولت الموضوع، غٌر أننً لم أسك الطرٌقة المعتمدة فً عرضها من عمق وتحلٌل وتقابل 

فهً نظرٌات تعمٌمٌة بطبٌعتها، إذ تحاول أن  واكتفٌت بمبدأ التبسٌط لها،مختلف النظرٌات، 

الّناس وما الخصابص المشتركة فً أنواع التعلم، بحٌث أثارت هذه المسؤلة  تفسر كٌف ٌتعلم

اهتمام األلسنٌٌن كم أثارت أٌضا اهتمام علماء النفس، وفٌما ٌلً نعرض ألهم نظرٌات التعلم 

  واالكتساب اللغوي.
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بالطرٌقة التً ٌحصل بها  أشد الخالف فٌما ٌتصل مختلفونإن علماء النفس  

تفرعت عنها نظرٌات  ،حتى إنها بلغت عشرا  وقد وضعوا العدٌد من النظرٌات، علم.الت

: لكن ٌمكن حصرها فً فبتٌن ،أخرى
1

 

 نظرٌة الترابط. -1

 نظرٌة المجال. -2

 : يةرتباطــــــــــــــــــــــــــــــــــاإل/ النظريات 1

م عن طرٌق تكوٌن و تقوٌة ر التعلوسمٌت هذه النظرٌات بالترابطٌة ألنها تحاول أن تفسّ 

الوصالت الموجودة بٌن المثٌرات واالستجابات عند الكابن الحً وٌطلق علٌها البعض 

بنظرٌات المثٌر و االستجابة.
2

 

أي ال استجابة دون مثٌر و بؤّن التعلم ٌحد  س ، -تبدأ النظرٌات من المسلم الربٌس م        

ٌنة ، فمثال  :ٌتعلّم الطفل أن ٌنادي والدته بلفظ نتٌجة لحدوث ارتباط بٌن مثٌر و استجابة مع

"ماما" لحدوث ارتباط بٌن هذا اللفظ و بٌن شكل األم ، بحٌث ٌصبح وجود األم مثٌرا  لهذا 

اللفظ عند الطفل ،كما ٌكسب الطفل اللغة أي ٌتعلمها عن طرٌق حدوث هذه االرتباطات بٌن 

.األلفاظ و األشٌاء التً ترمز لها هذه األلفاظ
3

 

بل تتجاوزها  ،طر فً تعلم االستجابات اللفظٌة فقكما نالحظ أّن هذه النظرٌات ال تنحص     

"فقد ٌتعلم الفرد أن ٌنظر إلى بعض الّناس  ،م االنفعاالت و األفكار المختلفةإلى نطاق تعل

قد تسبب فً أذى له ،و تإكد هذه النظرٌات أهمٌة بنظرة شك و رٌبة ألّن فردا  من هإالء 

 رتباطات التً تحدث بٌن المثٌرات و االستجابات، و التعلم هو عملٌة تكوٌن عادات...اال

و االستجابة  (1+1)هذا ٌحدث االرتباطات بٌن المثٌر (2=1+1)مثال  ٌتعلم الطفل أنّ 

                                                 
 .158م، ص 1994 -01ٌُنظر، حنٌفً بن عٌسى، محاضرات فً علم النفس اللغوي، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط/  - 1
 ،م(1994) -1األنجلو المصرٌة، ط/  نظر، سٌد ٌوسف محمد الّطواب، علم النفس التربوي التعلّم و التعلٌم، مكتبةٌُ  - 2

 158ص 
 ،ة و التطبٌق، دار النهضة العربٌةنظر ،سٌد محمد خٌر هللا، ممدوح عبد المنعم الكنانً، سٌكولوجٌة التعلّم بٌن النظرٌٌُ  - 3

  254( ،ص م1996د/ ط  )
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بحٌث تظهر هذه االستجابة كلّما ظهر هذا المثٌر ،كما ٌتعلّم الطفل أٌضا  فً  ،(2)الصحٌحة

مة الزابد تعنً اإلضافة أو الجم  أي ٌحدث ارتباط بٌن العالمة) +( هذا المثال أّن عال

."الجم  و اإلضافةومفهومها وهو 
1
  

إلضافة ومنه تكون بحٌث كلّما ظهرت هذه العالمة التً تعد مثٌر ٌقوم الطفل بالجم  أو ا

 استجابة للمثٌر.

د من تلك العوامل ثّم و تدرس كل واح ،الترابط تحلل السلوك إلى عوامله فنظرٌة          

ذي تكمن فٌه عناصر تض  القانون الذي ٌتحكم فٌها مثال  الحرٌق ٌعد وض  من األوضاع ال

لوك معٌن كالهروب فإذا نتج عن ذلك الوض  س دخان ،شرطة أطفال، ،كؤلسنة اللهٌب

فإّن دراسة كل عامل على حدة،ستمكننا من الربط بٌن ذلك العامل و بٌن  ،،الخوف ،الصراخ

.لسلوك الناجم عنها
2

      

ترى هذه النظرٌات أّن سلوك المتعلم ٌتكون من مجموعات أو تنظٌمات من وحدات  

من مثٌر ٌرتبط باستجابة و ترتبط هذه الوحدات ببعض لتكّون  صغٌرة و كل وحدة تتكون

تنظٌما  معٌنا  و هو العادة"
3

 

                            ا:هعلى نظرٌات متعددة أهم رتباطٌةاإلتشمل المدرسة السلوكٌة 

النظرٌة اإلرتباطٌة وتنقسم إلى النظرٌات االشتراطٌة الكالسٌكٌة وتضم نظرٌة بافلوف 

(iva pavlov )وواطس(watson)وتشمل نظرٌة  ،والنظرٌات االشتراطٌة الوسٌلٌة

ونظرٌة  ،(skinner)ونظرٌة سكٌنر،(guthrie)جاثري، ونظرٌة(thorndike)ثورنداٌك

.(hull)هل
4
  

 

                                                 
 .254رج  السابق، ص الم - 1
 .158 ٌنظر، حنفً بن عٌسى، محاضرات فً علم النفس اللغوي،ص - 2
 .161سٌد خٌر هللا، علم النفس التربوي، أسسه النظرٌة والتجرٌبٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت،دط،دس،ص  - 3
 .161المرج  نفسه، ص  - 4

 .لمدرسة السلوكٌةأمرٌكً مإسس ا [ عالم نفس1958-1978ودوس واطسون]* جون بر

 .https :ar .m .wikipidia .org.wiki ظرٌُن
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                              watson نظرية واطسن:أ/

الذي ٌعّد رابدا   للمدرسة  *من بٌن النظرٌات االشتراطٌة الكالسٌكٌة نظرٌة "واطسن"

 التعلم بالفعل المنعكس الشرطً" لبافلوف". السلوكٌة  واستمد رإٌته من نظرٌة

ل مباشر ووصف سلوك االنسان على رّكز" واطسن" على االهتمام بما ٌمكن مالحظته بشك 

تجابات ،واعتمد فً دراسته للسلوك عن التخلًّ سلسلة معقدة من المثٌرات و االس أّنه

نسان ،وما ٌجري فً داخل نفسه وعقله ألّن فً نظره أّن العقل االهتمام بشعور اإل

حوظ هو والمشاعر ال ٌمكن لهم مالحظتها و ال قٌاسها ألّنها غٌر مالحظة ،و إّنما المل

السلوك و التصّرف الموضوع.
1

 

ص الحركة أو هو الكالم ناق ،فكٌر بمثابة كالم الفرد إلى نفسهٌرى" واطسن" أّن "الت       

اللفظً فً ضوء تشكٌل العادات و تدخل المعززات المختلفة بٌن و حاول تفسٌر السلوك 

لغة تمثل استجابات المثٌرات و االستجابات إلحداث التشرٌط و بناء  على ذلك فإّن ال

" .ٌصدرها الكابن على مثٌرات تؤخذ شكل السلوك الخاض  للمالحظة المباشرة
2

 

 .هر أي أّن الشخص ٌتحدث إلى نفسهوفً هذا الّصدد قرّر أّن التفكٌر لٌس إالّ كالما  غٌر ظا

خض  للتشرٌط باالستعانة وٌرى أّن الكلمات تستخدم كمنبهات واستجابات أٌضا  ت       

وقد أوضح بعض التجارب أّن االستجابة اللفظٌة عندما تمٌل إلى الحدوث المتكرر  ،تدعٌمبال

شؤنها شؤن بقٌة االستجابات.
3
  

كما ٌقول أّن اللغة فً مراحلها المبكرة هً نموذج بسٌط من السلوك إّنها عادة .وٌرى   

.الطفل و لٌس شًء ٌملكه الطفل السلوكٌون أّن اللغة هً شًء ٌفعله
4

 

                                                 
اللغة خصابصها، مشكالتها، قضاٌاها، نظرٌاتها، مهاراتها، مداخل تعلٌمها، تقٌٌم  محمد فوزي أحمد بنً  ٌاسٌن،- 1

م وها فً علنظر، عبد المجٌد عٌسانً، نظرٌات التعلّم وتطبٌقات، وٌُ 77ص  م،2011 -01ط/  تعلّمها، دار الٌازوري،

 . 70ص  69اللغة اكتساب المهارات اللغوٌة، ص 
 .102ص  ه،1428، م2007، 1/ سامً محمد ملحم، األسس النفسٌة للنمو فً الطفولة المبكرة، دار الفكر، عّمان، ط - 2
 .98، ص م1990 -ط/ ٌنظر، جمعة سٌد ٌوسف، سٌكولوجٌة اللغة و المرض العقلً، عالم المعرفة، د - 3
4
 .41، ص م2005ط، / سكندرٌة للكتاب، دنظر، أنسً محمد أحمد قاسم، اللغة و التواصل لدى الطفل، مركز اإلٌُ  -- 
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)لو وض  تحت تصرفً اثنا عشر طفال  رضٌعا  ٌتمتعون بّصحة : واطسن"" ٌقول       

ٌّدة و بنٌة سلٌمة وطلب مّنً أعلّمهم بالطرٌقة التً أعتقد أّنها المثلى للتعلّم فإّننً قادر على  ج

صا فً المجال الذي اختاره له تعلٌم أي من هإالء األطفال بطرٌقتً هذه بحٌث ٌصبح مخت

ٌبا  أو محامٌا  أو فنانا  ...بغض النظر عن مواهبه أو اهتماماته أو مٌوله أو ٌكون طب كؤن

(.قدرته
1
  

من أصحاب النظرٌة البٌبٌة الكالسٌكٌة فً التعلّم كما  "واطسن"بحٌث ٌإكد هذا القول أّن 

 ٌعكس شهرته بوصفه واحدا  من علماء النفس.

أ التكرار على أّن" المتعلّم إذا ما نظرٌة التكرار و الحداثة إذ ٌنص مبد "واطسن"درس    

أعطى عّدة استجابات لمثٌر ما فإّن االستجابة التً تتكرر أكثر من غٌرها هً االستجابة 

التً ٌتعلّمها هذا المتعلّم".
2

 

كً ٌتعلّم االستجابة الصحٌحة  ؤٌستخدم طرٌقة التجربة و الخط "طسنوا"فالفرد كما ٌقول   

بالتالً تصبح االستجابة ها تً ستعزز بحكم تكرارها فإنحٌث أّن هذه االستجابة هً ال

الطبٌعٌة فً الموقف الذي ترد فٌه.
3

 

أّما مبدأ الحداثة فٌنص على أّن "االستجابة األكثر حداثة من بٌن استجابات المتعلّم فً  

وأّما بالنسبة للمفاضلة بٌن التكرار والحداثة  ،هً التً تصبح االستجابة الطبٌعٌةموقف ما 

".ٌعتقد بؤّن التكرار هو الذي ٌكون االستجابة الغالبة "نواطس"ّن فإ
4

 

 ومن خالل هذا نالحظ أّنه ٌرّكز على التكرار ألّنه ٌإدي إلى االستجابة الصحٌحة .

ا  وآخرها إذ ٌرى" واطسن" أّن تعلّم الحٌوان ٌرج  إلى حركات الكابن أكثرها تكرار  

.دٌه األسبقٌة فً احتمال حدوثهفالفعل األخٌر هو الذي تكون ل ،حدوثا  
5

 

                                                 
 .24، ص م1983لم المعرفة، أكتوبر امصطفى ناصف، نظرٌات التعلم دراسة مقارنة، ع - 1
 .25المرج  نفسه، ص   - 2
 .25نفسه، ص  - 3
 .25، ص نفسه - 4
 .115ص ، 114. ص 1/2004ط نظرٌات التعلم، دار الثقافة،ٌنظر، محمد جاسم محمد،  - 5
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ومن  ،عملٌة التعلّم والعملٌات العقلٌةلدراسة  االشتراط  أسلوب" على عتمد "واطسنا        

وذلك  ،وف عند طفل كان ٌخاف من األرانبخالل التجربة التً جّربها استطاع أن ٌزٌل الخ

)تقدٌم بعض الحلوى عن طرٌق تقدٌم أرنب أبٌض بمصاحبة مثٌر ٌثٌر السرور عند الطفل 

للطفل( واستطاع الطفل بالتدرٌج أن ٌتخلّص من هذا الخوف وهً موضحة كاآلتً:
1

 

                       )أ( مثٌر ــــــــــــــــ استجابة.

 )تقدٌم بعض الحلوى(ــــــــــــــــــــ)الشعور السرور و الفرح(.  

 )ب( مثٌر  ــــــــــــــــــ استجابة.

 أرنب( ــــــــــــــ الشعور بالخوف.)ظهور 

 أّوال  ثّم تقدٌم  بعض الحلوى ـــــــــــ استجابة. )ج( ظهور أرنب

 )د( )عدد مّرات من المزاوجة( ـــــــــــ ) الشعور السرور والفرح .(

 ،كن اكتسابه كما ٌمكن التخلّص منهٌم "واطسن"ومنه ٌمكن القول أّن السلوك فً نظر      

ارتباطات بٌن مثٌرات  لعملٌة الربٌسة فً هذه الحالة هً عملٌة التعلّم وتكوٌنإذ أّن ا

ٌّز نظرٌته عن نظرٌة واستجابات،   هو أّنه رّكز فً وقابعه التجرٌبٌة  "بافلوف"وأهم ما ٌم

 لوف اعتمد فً تجربته على الحٌوان. على االنسان فً حٌن أّن باف

 

 

 

                        

 

 

                                                 
 .172، 171التربوي، أسسه النظرٌة والتجرٌبٌة، ص ص  س، علم النفٌنظر، سٌد خٌر هللا - 1
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 skinnerسكنر : نظرية ب/

شراط شتراطٌة الوسٌلٌة نظرٌة "سكنر"*،وتعرف بنظرٌة اإلمن بٌن النظرٌات اال     

شراط لغة تتم من خالل مجموعة مبادئ اإلٌفترض أّن عملٌة اكتساب ال ، بحٌثاإلجرابً 

.ما التعزٌز والعقاب و التمٌٌز والتعمٌم واالقترانالكالسٌكً واإلجرابً وال سٌّ 
1

 

السلوك اللغوي أّنه "نتاج عملٌات التعلّم التً تحدث من جّراء تفاعل الفرد  "سكنر"ٌعد      

نتج عنها من وسابل التنشبة االجتماعٌة وأسالٌب وما ٌ ،لبٌبة االجتماعٌة التً ٌعٌش فٌهام  ا

.والعقاب و الّثواب"
2

 

المتتاب   كما ٌرى أّن السلوك اللفظً ٌتم تعلّمه على نحو تدرٌجً وفقا  لمبدأ التقرٌب

، حٌث ٌتم تعزٌز االستجابات اللفظٌة الصحٌحة أّما ات التعزٌز التفاضلًباستخدام إجراء

و ٌستمر ذلك إلى أن تصل االستجابة اللفظٌة إلى مستوى معٌن  ،لهاغٌر الصحٌحة فٌتّم إهما

الفرد ٌصبح لدٌه  و ٌصبح السلوك اللفظً مقبوال  بحٌث تقّل فرص التعزٌز ألنّ من الدقة، 

المٌل لالستجابة لفظٌا بطرٌقة معٌنة كون أّن التواصل من خالل الكالم ٌشّكل بحد ذاته 

.معززا بالنسبة له
3

 

 قّدم "سكنر" وجهة نظر مفّصلة  الكتساب اللغة ،وتتمركز حول نقطتٌن هما:

 .ٌرها من المهارات تنمو عند الطفلأّن اللغة مهارة كغ -

والقبول.التؤٌٌد و فؤة وأّن هذه المهارة )اللغة( تتعزز بالمكا -
4

 

ومنه ٌرى "سكنر" أّن اللغة مهارة ٌنمو وجودها  لدى الفرد عن طرٌق المحاولة و الخطإ 

وفً حالة استخدام اللغة ، فإّن المكافؤة قد تكون أحد احتماالت عدٌدة  مثال  التؤٌٌد الجماعً 

                                                 

  <https://ar/m/wikipidia.org>wikiم، ٌنظر،1904* سكٌنر هو عالم نفس أمرٌكً وفٌلسوف ولم عام 
 .247عبد الرحٌم الزغول، علم النفس المعرفً، دار الشروق، د/ ط، د/ س، ص  ٌُنظر، راف  النصٌر الزغول، عماد -1

 .247، ص نفسهالمرج    - 2
 . 247، ص نفسهنظر، ٌُ  - 3
 .71نظر، عبد المجٌد عٌسانً،  نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللغة اكتساب المهارات اللغوٌة. ص ٌُ  - 4
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مراحل ة خصوصا  فً الأو التقبل من الوالدٌن أو اآلخرٌن للطفل عندما ٌقّدم منطوقات معٌن

المبكرة من االرتقاء.
1

 

و بٌنما  ،جابعةحمامة فقد تمّكن من تعلّم  ،مامةالشهٌرة تجربة الح "سكنر"ومن تجارب 

كانت تسٌر قّدمت لها كرات الطعام عندما بدأت فً الحركة عن كل حركة واسعة تجاه 

ب الساعة بفعل عقارب الساعة  فالحمامة مالت ألن تكتشف الحركة عكس اتجاه عقار

.التعزٌز الدقٌق
2

   

:من خالل تجاربه ٌمكن التوصل إلى
3

 

أّن كل  خطوة فً عملٌة التعلّم ٌنبغً أن تكون قصٌرة ، كما ٌنبغً أن تقوم على سلوك  -1

 سبق تعلّمه من قبل .

أّنه فً المرحلة األولى ٌنبغً أن ٌكافؤ التعلّم بصورة منتظمة ،وفً كّل المراحل البّد أن  -2

ٌّنة التعزٌز المستمر أو التعزٌز المتقّط  كل  ٌضغط بإحكام نظام تقدٌم المكافؤة خطة مع

 بحسب مقتضى الموقف .

 ٌنبغً تقدٌم المكافؤة فور ظهور االستجابة الصحٌحة .     -3

ٌجب أن ٌعطى المتعلّم فرصة أن ٌكتسب بنفسه صور التماٌز فً المثٌر فلذلك ٌقوده  -4

فً تجربة الحمامة كان البّد أن تدرك بنفسها الفرق بٌن الحركة فً اتجاه غالبا  إلى النجاح ف

 عقارب الّساعة والحركة فً االتجاه المضاد.

أّن العملٌة التعلٌمٌة ترتكز بصفة أساسٌة على الّطالب والمعلّم ، ألّنه  "سكنر "كما ٌرى

لوك"حٌث ٌتم تشكٌل ٌصف التعلّم على أّنه " تعدٌل فً الّسلوك ،و التعلٌم هو تشكٌل الس

                                                 
 .99اللغة والمرض العقلً. ص  نظر، جمعة سٌد ٌوسف، سٌكولوجٌةٌُ  - 1
 .88نظر، محمد جاسم محمد، نظرٌات التعلّم، ص ٌُ  - 2
 .88المرج  نفسه، ص  ،نظرٌُ   -3
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أداإه  السلوك من خالل سلسلة من االستجابات الناجحة الممكنة القرٌبة من السلوك المطلوب

.وذلك بتوجٌه معززات خارجٌة
1

 

:ٌقّسم "سكنر" السلوك إلى نوعٌن
2

 

 سلوك إجرابً.  -

 ستجابً.سلوك إ -

ابات معٌنة فً إطار ٌقوم الّسلوك االستجابً على" وجود رابطة بٌن مثٌرات و استج       

ما ٌعرف بالفعل المنعكس الشرطً الكالسٌكً الذي ٌنادى بؤّنه ]ال استجابة دون وجود 

مثٌر["
3
سلوك انعكاسً ال إرادي ٌنتج عن مثٌرات ألّن  ستجابً هو، بمعنى أّن السلوك اإل 

 المثٌر ٌولد االستجابة .

اإلستجابة المتوقعة فً الفرد تتمثل و "،ةت "هبوب الرٌاح المحتملة باألتربومن أمثلة المثٌرا

.فً إغالق العٌن
4

 

ألنه سلوك ٌإثر فً  ،ك ٌطلق علٌه اسم السلوك اإلجرابًوالنوع الثانً من السلو       

أن معظم  "سكٌنر" آخر كما ٌعد إلى و انتقال من مكان ،مثال تناول األشٌاء و التحدث البٌبة،

معرفتها، كما ال ٌمكن ٌرتبط بمثٌرات ٌمكن سلوك اإلنسان إجرابً محكوم بنتابجه و ال 

ولٌس كل سلوك ٌعد  ،البٌبة و السلوكٌات اإلجرابٌة تولد أحداثا و استجابات فً ،التنبإ بها

سلوكه  نّ إإلٌه ف، فعلى سبٌل المثال إذا بكى الطفل من أجل جذب انتباه األهل سلوكا إجرابٌا

ون موض  اهتمام فإن سلوكه ٌكون سلوكا أما إذا بكى لكً ٌك ٌكون سلوكا فطرٌا استجابٌا،

.إجرابٌا
5

 

                                                 
 .88، ص محمد جاسم محمد، نظرٌات التعلّم  - 1
 .88نظر، المرج  نفسه، ص ٌُ  - 2
 .187سٌد خٌر هللا، علم النفس التربوي أسسه النظرٌة والتجرٌبٌة، ص   - 3
 .89ص ، المرج  السابق، ٌنظر - 4
 .128نظر، مصطفى ناصف، نظرٌات التعلم، ص ٌُ  - 5
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التلقابً ٌتوقف ارتباطه باالستجابة  التدعٌم أو التعزٌز فً السلوك ٌرى "سكٌنر" أن أهمٌة   

من القفص  .و المثل الذي ٌضربه "سكٌنر" هو ضغط القطة على السقاطة للخروجال بالمثٌر

التدعٌم على ظهور  ةأهمٌٌها وتتوقف و الوصول إلى الطعام .والمهم هنا  هو الضغط عل

ر.و ٌإكد على وجود الّرابطة بٌن االستجابة واإلثابة و ذلك لعدم وجود المثٌ ،االستجابة
1

 

ٌّز  بٌن  نوعٌن من المعززات : "سكنر "م

بة ه ٌقوى من احتمال ظهور االستجاإذا ما أضٌف إلى الموقف فإنّ "هو و :التعزيز االيجابي-أ

"عام و الماء.التلقابٌة مثل الط
2

 

 فاالستجابة تزداد عندما تضاف هذه المعززات إلى بٌبة الكابن الحً.

ٌكمن على سبٌل المثال فً" الصوت العالً و الضوء الساط  و  التعزيز السلبي: -ب

" .الصدمة الكهربابٌة
3
فهً التً تزٌد من حدوث االستجابة عند استبعادها من بٌبة الكابن  

 الحً .

، نجد أّن "سكٌنر" لم ٌغفل أثر المحاكاة والتقلٌد فً تعلّم اللغة ،فهو ٌرى رىومن جهة أخ    

وٌتكرر إطالق المفردات  ،اللغوٌة فً بٌبته وٌبدأ بتقلٌدهاأّن الطفل ٌستم  إلى األصوات  

التً الطفل بإطالق المفردات اللغوٌة  فعندما ٌقوم اللغوٌة إلجراءات الثواب والعقاب،

لبا  ما ٌتلقى التعزٌز من المحٌطٌن كالتؤٌٌد واالحتضان وهذا من شؤنه أن ٌسمعها فً بٌبته غا

.ٌثٌر الدافعٌة لدٌه لتعلّم المزٌد من المفردات
4

 

كما ٌرى أّن "السلوك اللغوي الذي ٌتعلّمه الطفل من خالل المحاكاة و التقلٌد قد ال       

اة والتقلٌد هو بمثابة داف  لدى ٌتطلّب وجود التعزٌز المباشر وأّن التعلّم من خالل المحاك

وأّن األفراد ٌتعلّمون الضمابر وصٌغ الجم  ...من خالل  ،فظًالفرد الكتساب السلوك اللّ 

المحاولة والخطؤ حٌث ٌقومون بتعدٌل التراكٌب اللغوٌة وفقا  لمبدأ التغذٌة الّراجعة التً 

                                                 
 .190نظر، سٌد خٌر هللا، علم النفس التربوي، أسسه النظرٌة والتجرٌبٌة، ص ٌُ  - 1
 .190  نفسه، ص جالمر - 2
 .190، ص نفسه - 3
 .248ٌنظر، راف  النصٌر الزغول  وآخرون، علم النفس المعرفً، ص  - 4
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حٌث أّن أي كلمة تحدد  ،المتسلسلمل وفقا  لمبدأ التشكٌل ٌتلقونها من اآلخرٌن و ٌتّم بناء الج

."لة المعنى المطلوبالكلمة التالٌة لها لتعطً الجم
1
  

وأّن بناء الجمل ٌعتمد  ،الكتساب اللغة ان دافعٌنومنه ٌمكن القول أّن المحاكاة و التقلٌد ٌعد

المعانً ٌتم من خالل هذا التفاعل الحاصل و االعتماد على  وتعلّم على ترابط الكلمات

 ة الراجحة فإّن األفراد ٌمكنهم تعلّم اللغة من حٌث المعنى و الوظٌفة و البناء.التغدٌ

 : نقد نظرية سكنر 

كتساب اللغوي و لقد وّجه علماء نفس اللغة العدٌد من االنتقادات لوجهة نظر"سكنر" فً اال  

 : كان أبرزها ما ٌلً

للمفردات اللغوٌة  أّن الوالدٌن ٌعززون االستخدام واللفظ الصحٌحٌفترض "سكنر" -1

ٌستخدمون  اآلباءفً حٌن تشٌر األّدلة أّن  ،لون أو ٌعاقبون االستخدام الخاطا لهاوٌهم

إجراءات التعزٌز و العقاب للتؤثٌر فً المحتوى اللغوي ،فهم ٌقبلون  جمل األطفال التً 

".تتصف بقواعد البناء الصحٌح طالما أّنها تتضمن المحتوى المطلوب 
2
د علٌه فهذا ما نق ، 

فً المجتم  إالّ  مطبق "سكنر" ألّنه تحّدث عن كٌفٌة اكتساب البناء اللّغوي إالّ أّنه غٌر

 القلٌل منهم.

وهذا  ،ر التعزٌز كعامل فً تعلّم اللّغةمن المالحظ أّن نظرٌة "سكنر"طغى علٌها عنص -2

فحسب  ،ةتعزٌز فً الجوانب اإلبداعٌة للغما تساءل علٌه علماء نفس اللغة حول دور ال

الٌفسر كٌفٌة " ألّنه ،ال ٌفّسر الجوانب اإلبداعٌة للغةأّن اإلشراط اإلجرابً وجهة نظرهم 

لؤلطفال أن سمعوا أو تولٌد الجمل الجدٌدة واستخدام مجموعة مفردات جدٌدة لم ٌسبق 

فاألطفال عادة ٌستخدمون مجموعة مفردات جدٌدة لتشكٌل العبارات و الجمل  ،عززوا علٌها

                                                 
 .248، ص فًلزغول  وآخرون، علم النفس المعرراف  النصٌر ا - 1
 .249نفسه، ص  المرج  - 2
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".نقل أفكارهم لآلخرٌن بالرغم أّنهم لم ٌسبق وأن عززوا علٌها من أجل
1
معناه أّن األطفال  

 عند استخدامهم لمجموعة من المفردات الجدٌدة ال ٌعززون علٌها و هذا ما غفله "سكنر".

لذي تتطلّبه نفترض لو أنّنا طبقنا مبدأ التعزٌز فمن الصعب تزوٌد المتعلّم بالقدر ا -3

ألرب  سنوات األولى من الّدراسة، تعزٌز للطفل فً ا 2500فمثال   ،ززاتالنظرٌة من المع

.وهذا أمر غٌر ممكن
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .249، ص فًلزغول  وآخرون، علم النفس المعرراف  النصٌر ا -  1
 .92نظر، محمد جاسم محمد، نظرٌات التعلم، صٌُ  - 2
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 ــــــــــــة :ــــــــــــــــــــــــالنظريــــــــــــــــــــــات المجاليـــــــــ 

ا سبق تباطٌة التً ورد شرحها فٌمرلنظرٌات كرد فعل على النظرٌات اإلظهرت هذه  ا

ألّن النظرٌات السلوكٌة نادت بؤّن التعلّم ٌحدث كنتٌجة الرتباط بٌن مثٌر و استجابة نادت 

بؤّن التعلّم ٌحدث كنتٌجة الرتباط بٌن مثٌر و استجابة،وما ٌنتج عنه من تكوٌن عادات ،وأّن 

 اإلدراك فً نظرهم نسخة طبق األصل للشًء المدرك .

ؤهمٌة اإلدراك و الفهم فً عملٌة التعلّم ،فٌرى فً حٌن تنادي النظرٌات المجالٌة ب

المجالٌون أّن التعلّم ٌحدث نتٌجة إلدراك الكابن الحً للعالقات المتعددة الموجودة بٌن 

، بل ٌركزون دون ارتباطات المثٌر باالستجابةمكّونات الموقف التعلٌمً ،وهم بهذا ال ٌإكّ 

.على أهمٌة الموقف الكلًّ أو المجال
1

 

الٌة على سبٌل الرد )لقد حللتم المجال )أو الوض ( إلى ب النظرٌة المجٌقول أصحا

،...أال ترون أّن العوامل كلّها احد منها عن بقٌة العوامل األخرىعوامله و عزلتم كل و

ن أن تنفصم ،وأّن اجتماعها على منوال معٌن هو الذي ٌعطً للمجال ى، وال ٌمكمتحدة العر

عبث عند التعلّم ،أن نحلل الوض  ،بل علٌنا أن ننظر إلٌه صورته وشكله ،وعلى ذلك فمن ال

ككل متماسك( 
2
 فهم ٌرّكزون على المجال وإرجاعه لعوامله. ،

ل الكالم و دراسته إّن السلوك اللغوي فً ضوء نظرٌة المجال لم ٌهتموا بتحلٌ

إذ أّن  ،أللفاظ و الحروف و إّنما المعانًو الشًء المهم فً الكالم لٌس ا ،كوحدات وأجزاء

ٌّرولك ،رلجمل و األلفاظ فً الكالم  تتغٌا و بالتالً الشًء  ،ن داللتها على المعانً ال ٌتغ

ال تطّور األلفاظ. ،ظرهم هو تطور المعانً و المفاهٌمالذي ٌستدعً االنتباه فً ن
3

 

لت، نظرٌة لٌفٌن، نظرٌة تولمان،انجد نظرٌة الجشط من أهم النظرٌات المجالٌة
4
ونحن  

 دد التعرض لنظرٌة لٌفٌن.اآلن بص

                                                 
 .228، ص م2003 -ه1424 -1/نظر، مرٌم سلٌم، علم نفس التعلّم، دار النهضة العربٌة، طٌُ  - 1
 .157، ص م1993، 4/ ، طحنفً بن عٌسى، محاضرات فً علم النفس اللغوي، دٌوان المطبوعات الجامعٌة - 2
 .157، ص نفسهنظر، المرج  ٌُ  - 3
 .200ص  ،نفسه - 4
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 :*نظرية المجال لكيرت ليفين 

 نسان ٌتم عن طرٌق التفاعل اإلدراكً بٌن القوى العقلٌةٌرى لٌفٌن أّن" تعلّم اإل

ن قوى البٌبة وما تمثله من خبرات ومثٌرات تحٌط به، وٌظهر ٌبوالوجدانٌة فً الفرد، و

فً المجال  ٌحدث بٌن العناصر التعلّم على شكل مظاهر سلوكٌة ...وبسبب التفاعل الذي

اإلدراكً، ٌحصل اختالل فً العالقات و توازنها، وهنا ٌؤتً التعلم إلعادة تنظٌمها 

وتوازنها."
1

 

أي أّن كل مجال ٌحتوي على عناصر تتفاعل فٌما بٌنها، و بفعل ذلك تتغٌر القوى،  

ٌب والمحاولة وذلك من خال التدر وعن طرٌق التعلّم المجالً ٌعاد تنظٌمها لكً تتزن

 والخطؤ.

تركز هذه النظرٌة على الظواهر النفسٌة، فالطالب مثال  داخل الصف ال ٌمكن فهم 

سلوكه على حدة، وإّنما ٌتؤثر بالعوامل األخرى كعالقته بالطلبة اآلخرٌن وبالمدّرس.
2

 

 :اع التعلّم بصفة خاصة وهً كاآلتًبؤنو "لٌفٌن"ٌهتم 

 أنواع التعّلم عند ليفين:* 

 تعّلم تغير في التركيب المعرفي للمجال:/ال1

وجود جزء فً المجال غٌر واضح المعالم ٌحول بٌن المتعلّم وبٌن " بهوٌقصد 

الوصول إلى الهدف وأّن التغٌر الحادث فً التركٌب المعرفً للمجال الحٌوي عند الفرد هو 

".نتٌجة لعمل قوانٌن التنظٌم اإلدراكً
3

   

تإدي إلى التً التعلّم ٌهدف إلى أّن زٌادة خبرات الفرد وبالتالً فإّن هذا النوع من 

 التغٌٌر المعرفً، وهذا الّنوع ٌشمل على وهً:

                                                 

 <https://ar/m/wikiedia/ org>wikiبنظر، ،( 1947-1890أمرٌكً ألمانً ) *لٌفٌن: هو سٌكولوجً
 .88ص  تطبٌقاته، التربوي ومحمد جاسم العبٌدي، علم النفس  - 1
س، ص / ط، د/ محمد، أساسٌات علم النفس التربوي النظرٌة والتطبٌق، دار حامد، األردن، عّمان، د ٌنظر، القضاة- 2

120. 
 .120، صنفسهالمرج   - 3



 .نظريات التعلم واكتساب اللغة                                                   الفصل األول: 

 

 

 

32 

وفٌه "ٌسٌر التعلّم من الكلٌّات المبهمة إلى الوحدات الممٌزة." مبدأ التمايز: - أ
1
  

 بمعنى أّنه ٌسٌر من الشمول إلى التفاصٌل أي من العام إلى الخاص. - ب

 إدراك العالقات بٌن عناصر الموقف المختلفة بحٌث تتكامل  ٌشمل مبدأ التكامل: -ب

العالقات بٌن العناصر الداخلة فً الموقف.
2

 

"قوانٌن تنظٌم المجال اإلدراكً هً  أنّ  "لٌفنٌذكر" مبدأ تنظيم المجال اإلدراكي: -ج

ٌّر فً التنظٌم المعرفً." المسإولة عن عملٌة التغ
3
  

ٌّر المحٌط الذي ٌعٌش فٌه   الفرد، فسوف تتغٌر وجهة نظره وتنظٌماته المعرفٌة. فإذا تغ

بمعنى أّن حاجات الفرد وأماله لها دورا  مهماَ فً حل المشكالت التً  مبدأ الدافعية: -د

تواجهه.
4

 

 لدوافع واألهداف:م تغير في ا/ التعلّ 2

 فالتعلّم فً نظره ٌهدف إلى تغٌٌر األهداف الفاشلة إلى أهداف من شؤنها أن تزٌد من 

نجاحه، فٌصبح على المعلّم مهمة توجٌه طلبته نحو أهداف أخرى أكثر قٌمة.
5

 

 من التعلّم المبادئ التالً: ٌتضمن هذا الّنوع

 " إذا شعر الفرد بحاجة فٌزٌولوجٌة أو نفسٌة فإّنه ٌفقد  التوازن،  مبدأ عدم التوازن: - أ

". وٌنشؤ توتر ٌدف  الفرد إلى إجراء أسالٌب إلزالة التوتر - ب
6

 

لهدوء والسكون فٌنتج عن ذلك اٌتصف ب عنى إذا كان المجال الذي ٌعٌش فٌه الفردبم  - ت

توازن ،وفً حالة ما إذا شعر الفرد بحاالت نفسٌة فسوف ٌضطرب وٌتوتر، وهذا 

 التوتر ٌدفعه إلى القٌام بؤفعال تزٌح هذه الحالة.

                                                 
 .224محمد جاسم محمد ، نظرٌات التعلّم، ص- 1
 .224، ص نفسهنظر، المرج  ٌُ  - 2
 .210سٌد خٌر هللا، علم النفس التربوي أسسه النظرٌة والتجرٌبٌة، ص - 3
 .78، ص م2009، 1/ نظر، سعٌد رشٌد األعظمً، علم النفس التعلٌمً)المدرسً( المتقّدم، دار جلٌس الزمان، طٌُ  - 4
 .120نظر، القضاة محمد، أساسٌات علم النفس التربوي، ص ٌُ  - 5
 . 78ص  ،سعٌد رشٌد األعظمً، علم النفس التعلٌمً)المدرسً( المتقّدم  - 6
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فعلً فً  إلى تغٌرٌمكن أن ٌإّدي  "أّن الثواب "نٌلٌف"ٌذكر  مبدأ الّثواب والعقاب: -ب 

العمل، أّما العقاب المتكرر ٌنتج عنه أّن النشاط المطلوب ٌصبح أكثر بغضا  وتنافرا ."
1

 

ذلك ، أي أّن النشاط المفضل ٌصبح بعد ر من مٌوالتهفالفرد عن طرٌق الّثواب ٌمكن أن ٌغٌّ 

 مفضال   على عكس العقاب المتكرر، فإّنه سٌإدي إلى كره ذلك النشاط.

ٌّر من مظاهر الدافعٌة عن  "لٌفٌن"ٌعنً به إلحالل في األهداف: مبدأ ا -ج أّنه" ٌمكن أن نغ

طرٌق تغبر الحاجات والمٌول التً توجد لدى الفرد وٌتطلّب هذا تغٌٌر أهداف الفرد بحٌث 

أن تكون األهداف الجدٌدة من نوع األهداف القدٌمة حتى نضمن االستمرار فً نفس 

."االتجاه
2
لكن ال ٌكون فرد وم تغٌر فً الدافعٌة عن طرٌق تغٌٌر أهداف البمعنى أّن التعلّ  

 تغٌٌر بشكل كلًّ وإّنما فً االتجاه نفسه.

 االتجاهات و القيم: يرالتعّلم تغّ  /3

ٌة تإثر ٌعطً "لٌفٌن" أهمٌة خاصة لالتجاهات و القٌم وإٌدٌولوجٌة الجماعة كقوى أساس 

 ة اكتساب ممٌزات الجماعة و مثلهمٌوهً عمل ،للفرد وتصرفاته فً المجال الحٌوي

ومبادبهم.
3
  

 ٌتضمن هذا العنصر المبادئ اآلتٌة: 

عملٌة تكوٌن المٌول واالتجاهات عملٌة انتقابٌة ألنها تعتمد على  مبدأ اإلدراك االنتقائي: -أ

أي أن إٌدٌولوجٌة لمجال الذي ٌعٌش وعلى خبراته، وأثر ذلك على حٌاته، لإدراك الفرد 

ه ال تنمو إال فً حدود مجال حاجاته المهمة.الفرد ومٌول
4

    

 

                                                 
 .225نظرٌات التعلّم ص محمد جاسم محمد ،  - 1
 .211، ص والتجرٌبٌةسٌد خٌر هللا، علم النفس التربوي، أسسه النظرٌة   - 2
 .220، صالمرج  السابق نظر،ٌُ  - 3
 .78ٌُنظر، سعٌد رشٌد األعظمً، علم النفس التعلٌمً ) المدرسً ( المتقدم، ص  - 4
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ٌتوقف نوع االّتجاهات والمٌول على نوع الحقابق التً تدخل فً  مبدأ الخبرة المعرفية: -ب

تنظٌمها، وعلى مدى دقتها وصحتها.
1

 

 " الباعث للنشاط عند الفرد قد تكون له : ٌنص هذا المبدأ على أنّ مبدأ التغير القسري -ج

".فٌعمل الفرد ناشطا بدون دافعٌة تزٌد من قوة أدابهعن وجود سلطة خارجٌة،  قٌمة ناتجة
2
  

 .ه دواف  تشجعه على ذلكدٌفالفرد فً هذه الحالة ٌعمل مرغما أو بدون أن تكون ل

ٌُقصد به أن الفرد إذا تقبل تغٌٌر قٌمه واتجاهاته ومٌوله بوجودمبدأ التغير الذاتي:  -د  و

عتقاد ذاتً بذلك فهذا ٌساعده على تحقٌق التوازن الذهنً المعرفً دواف  داخلٌة تحكمه، وا 

األدابً.
3
  

، ٌنظر إلى التعلم على أّنه عملٌة دٌنامٌكٌة "نٌلٌف"ٌّتضح لنا أن  هذا ومن خالل 

وعملٌة التفاعل  مً بما فٌه من مإثرات مختلفةعلّ المتعلم والموقف التبحٌث نجده ٌركز على 

وتتكون البٌبة خاللها تظهر العملٌات وٌتحدد الحٌز الحٌوي،  المستمر بٌنهما، التً من

 المعرفٌة لدى الفرد لتساعده على التكٌف م  الموقف الذي ٌوجد فٌه.

 :التطبيق التربوي لنظرية المجال     

من بٌن التطبٌقات التربوٌة لهذه النظرٌة ما ٌلً: 
4

 

هو قد تكون غٌر األهداف التً ٌتبناه أن ٌدرك المعلم أو المرشد أن األهداف التً ٌتبناها  -1

 ٌحاول تحقٌق األهداف التً ٌشعر أن طالبه ٌرغبون فٌه.ن طالبه، ولذا علٌه أ

 ر المرشد والمعلم الصعوبات التً ٌواجهها التالمٌذ التً تستمد من مجاله الحٌوي،أن ٌقدّ  -2

 بحٌث تمثل حاجزا فً استعداداتهم وإمكاناتهم.

                                                 
 .78، ص ابقالسٌُنظر، المرج   - 1
ه، 1422م، 2002 -02الدٌن توق، ٌوسف قطامً، عبد الرحمن عدس، علم النفس التربوي، دار الفكر، ط/ محً  - 2

 .339ص 
 .339، ص نفسهٌُنظر، المرج   - 3
 .79س التعلٌمً)المدرسً( المتقّدم، صنفنظر، سعٌد رشٌد األعظمً، علم الٌُ - 4
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قد  على أساس أن هذه األمور و المدرسً وأنماط التفاعل الصفًجبؤنماط ال االهتمام -3

 تدخل تعدٌالت باالتجاه اإلٌجابً عن المجال الحٌوي للتلمٌذ.

ا، فهناك من العلماء من فٌما بٌنهة النظرٌات مختلف هذه نالحظ من خالل ما قدمناه أنّ 

  راطٌةاالشت م إلىتنقس التً رتباطٌةاالٌن وهً النظرٌات ها إلى العلماء إلى فرعمقس

وعلى  غلب ٌركزون على االرتباط بٌن المثٌر واالستجابةاأل علىالكالسٌكٌة والوسٌلٌة، و

تغٌر السلوك، أّما الفرع الثانً ٌكمن فً النظرٌات المجالٌة التً جاءت كرد فعل على 

 األولى.
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ا النظرٌة الفطرٌة والنظرٌة هناك نظرٌات أخرى فّسرت التعلّم وكٌفٌة اكتساب اللغة من بٌنه

 المعرفٌة، ونحن اآلن بصدد التطّرق للنظرٌة الفطرٌة.

 ةــــــــــــــــــــــة الفطريــــــــــــــالنظري: 

ٌولد مطبوعا  على قدرة خاصة، تختلف  لقد افترض أصحاب هذه النظرٌة أّن الطفل

مجتمعه بشكل طبٌعً،  أي لغة ٌتعامل معها فًجمٌ  المخلوقات األخرى الكتساب  عن

و  وخالفوا كل من سبقهم ممن قالوا أّن اكتساب اللغة ٌتّم عن طرٌق االستماع والمحاكاة

التعزٌز والتكرار ألّن هذا القول ٌعنً أن ٌلتزم الطفل بما ٌسمعه فقط و ٌختزنه فً الذاكرة 

نظرٌة خطؤ منه فً مناسبة ما، وهذا فً رأي أصحاب ال ثّم ٌسترجعه عندما ٌحتاج إلى شا

كبٌر لسببٌن: السبب األّول: أّن هذا لو كان صحٌحا  لتطلّب وقتا  طوٌال ، بٌنما نجد الطفل 

، و السبب الّثانً أّن الطفل ما إن ٌتقن لغة قومه فً زمن قٌاسً ال ٌتعدى السنوات الثالث

سٌن لهذه ٌبلغ الخامسة ٌكون قادرا ، لهذا افترض هإالء أّن هناك قدرة تولد، فمن بٌن المإس

النظرٌة نجد تشومسكً* الذي سنعرض نظرٌته كاآلتً:
1
  

 تشومسكي:  نظريةchomsky 

أّن كل طفل ٌمتلك قدرة لغوٌة فطرٌة تمكنه من اكتساب اللغة،  "تشومسكً"ٌرى 

لذلك فّسرها على أساس وجود نماذج أّولٌة للصٌاغة اللغوٌة لدى األطفال، أي أّن األطفال 

أي لغة من  ًاللغوي تمكنهم من تحدٌد قواعده فم نماذج للتركٌب فً رأٌه ٌولدون، ولدٌه

اللغات حٌث إّن هناك"كلٌّات من التراكٌب اللغوٌة تشترك فٌها جمٌ  اللغات كتركٌب الجمل 

تشكل أّن هذه العمومٌات هً التً  اء والصفات والحروف، وٌرى "تشومسكً"من األسم

األّولٌة المشار إلٌها."منها النماذج 
2

 

                                                 

 https://ar .m.wikipedia.org/wikiهو أستاذ لسانٌات وفٌلسوف أمرٌكً . ٌنظر، ومسكً* تش
 .57م، ص2005 -، د/ طدى الطفلنظر، أنسً محمد قاسم، اللغة و التواصل لٌُ  - 1
س،  د/ ط، مٌشال زكرٌا، األلسنٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة وقواعد اللغة العربٌة الجملة البسٌطة، المإسسة الجامعٌة، د/ - 2

 .68ص 
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عنى أّولٌة بمعنى أّن الطفل ال ٌتعلّمها بل تمثل لدٌه قدرة أّولٌة فطرٌة على تحلٌل وم

الجمل التً ٌسمعها ثّم تكوٌن جمل لم ٌسمعها مطلقا  من قبل، وقد ٌفعل الطفل ذلك بشكل 

 صحٌح تماما  من البداٌة.

و ٌملك ٌولد وه" إذ أّن الطفل ٌتعلّم القواعد اللغوٌة بسرعة كبٌرة "تشومسكًٌفترض"

 "تشومسكً"عن طرٌق تحلٌل البٌانات اللغوٌة، ٌطلق  ٌإهله الكتساب اللغة تركٌبا  خاصا

على تحلٌل البٌانات وصٌاغة الفرضٌات اسم تحلٌل المعلومات، وٌفترض أّن هناك مٌال  

فطرٌا  الكتساب اللغة."
1

 

نسان مإهل الكتساب اللغة عن طرٌق تحلٌل أصحاب هذه النظرٌة أّن اإلٌرى 

البٌانات اللغوٌة التً، وتكوٌن الفرضٌات حول كٌفٌة بناء التراكٌب اللغوٌة وٌرى أّن 

 األطفال ٌولدون وهم مزودون بنماذج التراكٌب اللغوٌة تمكنهم من تحدٌد القواعد النحوٌة.

ٌعتقد أّن نمو اللغة هو حالة مبدبٌة من النضج، وأّن العامل البٌبً هو الضروري 

فً جمل  أي كٌفٌة تجمٌ  الكلمات للغة فٌقال أّن " المعرفة بقواعد اللغة ...للطفل لكً ٌتعلّم ا

وعبارات ذات معنى هً عملٌة بٌولوجٌة فً األساس."
2

 

ات فً إجرابها على الحٌوان كما ٌرى أّن مفاهٌم المثٌر و االستجابة وتعزٌز االستجاب

.. .بح هذه المفاهٌم مجرد تخٌالتفتص " ةتفقد كل معانٌها عندما ٌتعلّق األمر باللغة اإلنسانٌ

ٌحتوي على عدد من الصرخات التً تقترن بالجوع أو  فاللغة عند الحٌوان مجرد أصوات...

 األفكار."توح على عدد ال متناه من الجمل وفً حٌن أّن اللغة اإلنسانٌة تنظٌم مف الخوف...

 من بٌنها: من عّدة نواحً"تشومسكً " ندرس نظرٌة 

 

 

                                                 
 .93، صلدى الطفلر اللغة والتفكٌر ناٌفة قطامً، تطو - 1
 .60محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، ص  ًأنس - 2
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 اللغة: أ/ آلة اكتساب

" أّن كل إنسان ٌتعلم اللغة ألنه ٌمتلك قدرة فطرٌة تسمح له بتعلم سكًتشوم"ٌرى 

وهً قدرة داخلٌة اللغة، وهذه القدرة عامة بطبٌعتها بمعنى أّنها تنطبق على جمٌ  البشر 

غٌر مكتسبة تمٌز اإلنسان عن الحٌوان، وهذه اآللٌة موجودة فً المخ على نحو وراثً 

جهاز اكتساب اللغة، أو ما ٌعرف بآلٌة التولٌد اللغوي، أو الصندوق  ٌطلق علٌها اسم

، والتً من للغةوتتضمن هذه اآللٌة المعرفة والمعلومات المرتبطة بالمظاهر العامة  ،األسود

شؤنها تمكن األفراد من تعلم البناء اللغوي السابد بلغتهم األم.
1

 

فل ٌولد ببناء لغوي عام شاب  فإّن " كل ط "سكًتشوم"وبناءا على ما ٌذهب إلٌه 

للغة فآلة اكتساب اللغة بالمخ تسمح للطفل محموالت الطفل لٌفهم القواعد األساسٌة وٌرشد 

الصغٌر أن ٌستنتج نظام القواعد األساسٌة، فاألطفال ٌكتشفون التناسق واالنتظام المجرد فً 

"غتهم.نتابج التحلٌل فً لوٌحللون هذه األنماط اللغوٌة، وٌستخدمون الكالم الذي ٌسمعونه، 
2

 

 بما ٌمتلك من مفرداتبمعنى أن الطفل ٌظهر القدرة على استخدامات جدٌدة 

  إلى أن الطفل له جهاز افتراضً داخلً ٌساعده فً السٌطرة على وتراكٌب وهذا ٌرج

 وإنتاج االستجابات المناسبة.اإلشارات القادمة 

ات، وٌمكن للطفل أن ٌنتج وٌفهم تشومسكً " أن اللغة مهارة مفتوحة النهاٌ"ٌعد 

أو سماعها."جمال لم ٌسبق له استخدامها 
3
    

عند جمٌ  األفراد من ذوي األعمار المتقاربة فً المجتمعات إّن التطور اللغوي 

هً "  (LAD)أن آلٌات البناء اللغوي  "شومسكًت" المختلفة ٌحدث بالتسلسل ذاته، وٌقترح

استخالص أصوات اللغة والبناء اللغوي والدالالت  ظاهرة عامة، فمن خاللها ٌستطٌعون

للغة، فعل سبٌل المثال إّن آلٌات ترتٌب والمعلومات األخرى المرتبطة بالمظاهر المتعددة 

                                                 
 .250ٌُنظر، راف  النصٌر الزغول وآخرون، علم النفس المعرفً، ص  - 1
 .61، ص 60آنسً محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، ص  - 2
 .95ناٌفة قطامً، تطور اللغة والتفكٌر لدى الطفل، ص  - 3



 .نظريات التعلم واكتساب اللغة                                                   الفصل األول: 

 

 

 

39 

مفردات الجملة فً بداٌة تطور بناء الجمل هً متمثلة لدى جمٌ  األطفال فً المجتمعات 

 المختلفة."
1

 

تبار حقٌقة أن كل األطفال ٌسٌرون خالل إّن وسٌلة اكتساب اللغة تض  فً االع 

المراحل نفسها فً اكتساب اللغة من االختالفات الكبٌرة فً لغتهم الفطرٌة، كما أن األطفال 

أغنانات مثال  بدال  الجم  مثل قولهم أغنٌة فٌجمعونها ٌقعون فً األخطاء عند قٌامهم بعملٌة 

ضً أو التحوٌل إلى صٌغة النفً مثل من أغانً و ٌخطبون كذلك عند التحوٌل إلى زمن الما

 .ال ٌمكن أن تكون قد سمعت كلّها أشٌاء قصدون بها لم أنم أو لن أنام... ووٌ ،"أنا نمت ال

كما ٌرى أّن الكالم الذي ٌسمعه الطفل ٌدخل إلى وسٌلة اكتساب اللغة ومن ثمة تخلق 

تشكل وسٌلة اكتساب اللغة األفكار الخاصة بقواعد اللغة الشعورٌا ، فالقواعد الفطرٌة التً 

الخاصة  والقواعد المكتسبة للغة معٌنة تكون وتشّكل النحو لهذه اللغة ومن بٌن المناطق

ة بروكا نسبة إلى بٌٌر بول بروكا، ومنطقة ورنك.باللغة فً المخ منطق
2
  

إذن الفكرة األساسٌة التً توجه الفطرٌون هً سمة اإلنتاجٌة فً اللغة التً بمقتضاها 

  المتكلّم أن ٌإلّف وٌفهم جمال  جدٌدة غٌر متناهٌة لم ٌسبق أن سمعها من قبل، فإذا ٌستطٌ

كان األطفال قادرٌن على استخدام جمل جدٌدة ٌعدها الكبار سلٌمة فً صوغها فذلك ٌعنً 

شٌبا  آخر ٌتجاوز مجرد محاكاة الجمل التً سمعوها من الكبار، وهو أّنهم ٌولدن بقدرة 

 لك.لغوٌة تمكنهم من ذ

 : (LADالت لـ )افإّن هناك أرب  احتم "تشومسكً"وحسب تصور  

 القابلٌة والقدرة على تمٌٌز أصوات الكلمات من األصوات األخرى فً البٌبة. -1

 القدرة على تنظٌم األحداث اللغوٌة فً فبات متنوعة. -2

 المعرفة بؤن نوعا محددا من النظام اللغوي محتمل وأنواع أخرى غٌر ممكنة. -3

                                                 
 .251راف  النصٌر الزغول وآخرون، علم النفس المعرفً، ص  - 1
 .61، ص اللغة والتواصل لدى الطفل أنسً محمد أحمد قاسم،ظر، ٌن - 2
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فً تقوٌم مستمر لؤلنظمة اللغوٌة النامٌة، فمثال األطفال ٌمكنهم  كالقدرة على االنهما -4

.تولٌد جمل جدٌدة قالوها أو سمعوها سابقا واختٌار الصٌغة الصحٌحة الستخدامها
1
  

بمعنى أن األطفال ٌصوغون الفرضٌات معتمدٌن على اللغة التً ٌسمعونها، وٌمكنهم 

واعتمادا على االستجابة المتلقاة من استخدام كالمهم الخاص، اختٌار هذه الفرضٌات ب

بحٌث ٌتم مراجعتها باستمرار وإعادة تشكٌلها، المستمعٌن ٌتم قبول الفرضٌة أو رفضها، 

 وتوضح هذه الفرضٌات األخطاء فً لغة الطفل قبل أن تنمو فً مرحلة لغة الكبار.

، والدراسات بٌنت أن بطرٌقة تكاملٌةكما ٌعتقد الفطرٌون أن  األطفال ٌتعلمون اللغة  

بعض قواعد اللغة تظهر وكؤنها عالمٌة فمثال:" الطفل العربً ٌستخلص قاعدة التؤنٌث فً 

صغٌرة، فٌطبقها على أحمر فٌقول أحمرة، ثم ٌكشف خطؤ  -: صغٌرالعربٌة من نماذج مثل

هذا التطبٌق فً المثال، فٌعدل القاعدة."
2
  

 : "تشومسكي "العميقة عندية البن ة وب/ البنية السطحي

إسهاما خالقا فً تفسٌر اللغة، سماه ) القواعد التحوٌلٌة( للغة،  "تشومسكً"لقد قدم  

 لها مستوٌان من البنى والتركٌب وهما:وٌتلخص هذا اإلسهام فً أن الجمل اللغوٌة 

  (:Surface Structureالبنية السطحية )  - 1

فعال، وُتحّول هذه البنٌة إلى التركٌب العمٌق. وهً الجمل التً ٌنطق بها المتكلم 
3
  

 

 

 

 
                                                 

 .  413الرٌماوي وزمالبه، علم النفس العام، ص  ودةٌُنظر، محمد ع  - 1
 .41، 39م، ص 2000 -04قاهرة، ط/ ٌُنظر، تمام حسان، اللغة بٌن المعٌارٌة والوصفٌة، عالم الكتب الحدٌث، ال - 2
ٌُنظر، شرف الدٌن الراجحً، فً علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحدٌث، دار المعرفة الجامعٌة، د/ ط، د/ س،   - 3

 .126ص 
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 (: Deep Structureالبنية العميقة) -2

بنٌة مجردة مفترضة ٌنتجها األساس وتحوي على " على أنها  "تشومسكً"ٌُعرفها  

كل العالقات النحوي والوظابف التركٌبٌة والمعلومات الداللٌة الالزمة لتفسٌر الجملة، 

ممكنة."واستعماالتها ال
1

 

 إذ أن البنٌة العمٌقة هً ذلك المعنى الذي ٌفهمه القارئ والسام  عندما ٌسم  قراءة 

البنٌة السطحٌة، ومثال ذلك قوله:" ضربت زٌدا جالسا، فٌمكن أن نفهم من الجملة السابقة 

".ضربت زٌدا وهو ٌجلس –معنٌٌن هما: ضربت زٌدا وأنا أجلس 
2

 

تعلّم اللغة هو الفهم الفطري للبناء األساسً للغة، وهذا  إّن جانبا  من قدرة الطفل على  

الفكرة التً تكمن وراءه فً الجملة  البناء العمٌق، وٌمثل المعنى أو "تشومسكً"ما ٌسّمٌه 

 أي الجملة األصولٌة أو البنٌة، أّما المستوى اآلخر للفهم، والذي ٌؤخذ فترة لٌتم تعلّمه هو

ملة التً نراها تسٌر من كلمة ألخرى.البناء السطحً، والذي ٌمّثل الج
3

 

 أمثلة عن البنية السطحية والبنية العميقة:

ٌن المستوٌن من الفهم من خالل الجمل توضٌح االختالفات بٌن هذٌمكن الولد قذف الكرة 

 اآلتٌة:

ذفت ركت بواسطة البنت، الكرة قُ البنت حركت الكرة، الولد قذف الكرة       الكرة حُ 

 بواسطة الولد.

هاتٌن الجملتٌن لهما بناء سطحً مختلف، ولكن معناهما واحد، فالجملتٌن تتحدثان عن طفل 

قذف الكرة ولذلك فالبناء العمٌق هو نفسه البناء السطحً.
4

 

 كّل متنً، تمّثل البنٌة العمٌقة، وطرقت الباب حّتى  ىوهناك مثال آخر:"طرقت أنا الباب حتّ 

                                                 
 .61م، ص 1988ه، 1408 -محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربٌة، دار النهضة العربٌة، د/ ط - 1
 .126دٌن الّراجحً، فً علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحدٌث، ص شرف ال- 2
 .62، ص طفل،اللغة والتواصل لدى ال ٌنظر، أنس محمد أحمد قاسم - 3
 .63، 62ٌنظر، المرج  نفسه، ص  - 4



 .نظريات التعلم واكتساب اللغة                                                   الفصل األول: 

 

 

 

42 

كّل متنً، تمّثل البنٌة السطحٌة.ّ 
1

 

مرعبا : هذه الجملة لها بناء سطحً واحد فقط، ولكن لها  مثال آخر: لقد كان نباح الكالب

 معنٌان:

 / أّن الكالب كانت تنبح بشكل سٌا.1

 / أّن الكالب كانت تنبح.2

ء سطحً، فالبناء العمٌق قد ترجم إلى بناء سطحً اءان عمٌقان وبناوفً هذه الحالة هناك بن

 مجموعة من القواعد التحوٌلٌة.ق بواسطة تطبٌ

 ( competene and peforsance :)"تشومسكي"ج/ مفهوم الكفاءة واألداء عند 

ٌّز 42 وي حٌث ٌرى أّنه من الضروري بٌن الكفاءة اللغوٌة واألداء اللغ "تشومسكً"م

 ٌٌز بٌنهما عند دراسة أي لغة.التم

القدرة الفطرٌة على اكتساب تلك ا ): وٌقصد به(أّوالً : الملكة اللغوية )الكفاية اللغوية

عملٌة فطرٌة ال شعورٌة تجسد العملٌة اآلنٌة التً ٌإدٌها المتكلّم بغٌة  ، فالكفاٌة اللغوٌةاللغة(

ً ذهنه و صٌاغة جمل وفق ألصول وقواعد معٌنة تربط فً الواق   المعانً القابمة ف

األصوات التً ٌتلفظ بها.
2

 

مل الصحٌحة، وإعمال الجمل البسٌطة ٌر محدود من الجغ كما أّنها تكمن فً تولٌد عدد 

ن ر الصحٌحة للناطقٌت، كما أّنها تمن  تكوٌن الجمل غٌرها إلى عدد من التحوٌالٌوتطو

نسان ٌمتلك كفاٌة لغوٌة أساسٌة تقوم علٌها معرفة باللغة التً باللغة، كما أّنه ٌفترض أّن اإل

ان ما ٌعرف لغة معٌنة فً مقابل إنس نسانا  إـؤّن ثها وهذه الكفاٌة هً الشًء المقصود بٌتحدّ 

ال ٌعرفها.آخر
3

 

                                                 
 .96ناٌفة قطامً، تطور اللغة و التفكٌر لدى الطفل، ص  - 1
لغوي وتطوٌره فً مرحلة الطفولة المبكرة)البٌت، الحضانة، ورٌاض األطفال(، ٌنظر، نجم الدٌن علً مردان، النمو ال - 2

 .48م. ص 2005ه، 1426، 1مكتبة الفالح، ط/
 .97، ص ٌنظر، المرج  السابق - 3



 .نظريات التعلم واكتساب اللغة                                                   الفصل األول: 

 

 

 

43 

ومن خالل هذا ٌمكن القول أّن الكفاٌة هً قدرة المتكلّم على استعمال نظام اللغة التً 

مثال  لبعض الجمل النحوٌة الصحٌحة ورفضه لجمل  تمكنه من تفسٌر إنتاج الجمل، وقبوله

 أخرى ألّنها غٌر نحوٌة.

: وٌقصد به"الممارسة الفعلٌة للغة فً موقف من المواقف الحٌاتٌة اء اللغويثانياً: األد

د قّوتها من األولى، فقد ٌملك المختلفة، وواضح أّنه قابل للقٌاس والمشاهدة، وهذه الثانٌة تستم

سان اللغة ولكّنه ٌخطا أن ٌعكس قدراته الحقٌقٌة."ناإل
1

 

نً المادي من خالل المظهر الكالمً أي األداء، سالّ بحٌث أّن تلك الملكة تتجسد فً الواق  الّ 

ٌّزها  ٌّزها الالشعوري إلى ح بوصفه االستعمال الفّعال للغة وإبراز للملكة وإخراجها من ح

اإلدراكً الفّعال فً وضعٌات تواصلٌة ملموسة، ولهذا ٌتؤثر األداء بالعوامل الخارجٌة مثل 

ف...ولذلك ٌختلف األداء من شخص الظروف االجتماعٌة والنفسٌة كضعف الذاكرة والخو

إلى آخر باختالف هذه العوامل.
2

 

 د/ خصائص اللغة عند تشومسكي:

 أّن اللغة البشرٌة تمتاز بعدد من الخصابص تتمثل فً: "تشومسكً"ٌرى 

ٌن أّولهما: المستوى التركٌبً وٌتضمن إلى أّن اللغة تتضمن مستوٌ : وتشٌرزدواجيةاال/1

تترابط معا  لتإلف الجمل فً الّسٌاق الكالمً، وثانٌهما المستوى  العناصر ذات المعنى التً

الصوتً ، وٌتضمن األصوات والمنطوقات.
3

 

تخدام اللغة للتعبٌر عن األشٌاء : وبشٌر إلى قدرة اإلنسان على اس/ التحّول اللّغوي2

األحداث عبر األزمنة واألمكنة المختلفة.و
4

 

                                                 
، ص 2011، 1/ ط ب المهارات اللغوٌة األساسٌة،ً علوم اللغة اكتساعبد المجٌد عٌسانً، نظرٌات التعلّم وتطبٌقاتها ف- 1

82. 
سعٌد الفراع، الطفل واكتساب اللغة بٌن البنابٌة والتولٌدٌة )رإى تربوٌة، العددان الراب  والخامس واألربعون  ،نظرٌُ  - 2

 .169ص (
 .251نظر، راف  النصٌر الّزغول وآخرون، علم النفس المعرفً، ص ٌُ  - 3
 .252، ص نفسهنظر، المرج  ٌُ  - 4
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انتقال اللغة من جٌل إلى آخر، فهً تكتسب وفق : وٌشٌر إلى عملٌة االنتقال اللغوي /3

 عملٌات االرتقاء اللغوي، وتتطور لدى األفراد طرابق التعبٌر اللغوي وتركٌب الجمل، 

وإدراك المعانً وفق تسلسل منظم.
1

 

إّن لكل لغة أصول ثابتة وأخرى متغٌرة، واإلبداع ال ٌكون إالّ فً  / اإلبداعية اللغوية:"4

ٌّر فً اللغة.لمتغهذا الجانب افالطفل ٌبدع عددا  ال متناه من الجمل  الجانب المتغٌر، و
2

 

ٌولد ولدٌه  "تشومسكً "ما ٌمكن استخالصه من هذه النظرٌة ككل أّن الطفل فً نظر

استعداد فطري الكتساب وتطوٌر اللغة، وأّن اإلنسان مبنً مسبقا  اتجاه تنمٌة اللغة ألّنه 

ها وهً عامة تنطبق على جمٌ  البشر بحٌث  أسماها قدرة فطرٌة تسمح له بتعلم ٌمتلك

لها بنٌتان البنٌة السطحٌة والعمٌقة، كما مٌز اكتساب اللغة، وبٌن لنا بؤن الجمل اللغوٌة  جهاز

 .باإلضافة إلى ذلك أّنه نظر إلى اللغة على أنها تكتسب لغوٌا بٌن الكفاءة واألداء

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .252، ص راف  النصٌر الّزغول وآخرون، علم النفس المعرفً نظر،ٌُ  - 1
 .79اللغوٌة األساسٌة ص، المهارات عبد المجٌد عٌسانً، نظرٌات التعلّم وتطبٌقاتها فً علوم اللغة اكتساب  - 2
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  المعرفية:النظرية 

النظرٌة المعرفٌة على العملٌات التً تجري داخل الفرد مثل التفكٌر والتخطٌط تركز         

ستجابات الظاهرة وٌفسر التعلم كٌزها على البٌبة الخارجٌة أو االوما شابه ذلك أكثر من تر

فً ضوء هذه النظرٌة بؤّنه تغٌر فً المعرفة المخزونة فً الذاكرة ومعظم السلوك ٌتم 

ملٌات المعرفٌة الداخلٌة ولٌس من خالل مإثرات أو األحداث التحكم فٌه من خالل الع

الخارجٌة.
1

 

أن اإلنسان ٌتعدى االستجابة  نٌعترض أتباع المدرسة المعرفٌة على السلوكٌٌن إذ ٌرو    

جدٌدة، كما أنها تتعارض م  المرتكزات  بتحلٌلها وتفسٌرها وتؤوٌلها إلى أشكال معرفٌة

بوجود تنظٌمات موروثة تساعد على تعلم اللغة. "ومسكًتش"الفكرٌة للنظرٌة العقلٌة ل
2
  

من أهم الجوانب التً ٌرتكز علٌها المعالجون الذٌن ٌتبنون هذه النظرٌة عند التطبٌق     

 العملً ما ٌلً:

ٌهتم بضرورة متابعة تفكٌر األطفال فً كل مراحل حٌاتهم وخاصة فً المراحل  -01

 المبكرة.

ٌة وضرورة أن ٌتجاوز األطفال المراحل المعرفٌة الذهنٌة العقلٌة ٌهتم بالمراحل النماب -02

عدة وسابل من أجل تجاوز تلك المرحلة. خدمتالتً ٌمروا بها، وٌس
3
  

 

                                                 
 ،، إٌمان طه القطاونة، النمو اللغوي والمعرفً، عمان، مكتبة المجتم  العربً والمعرفًر، أدٌب عبد هللا النواٌسة ٌُنظ - 1

 . 187، ص ، م2015-ه1436، 1ط
ر، محمد فوزي أحمد ٌاسٌن، اللغة خصابصها، ومشكالتها، قضاٌاها، نظرٌاتها، مهاراتها، مداخل تعلٌمها، تقٌٌم ٌُنظ - 2

 .79تعلمها، ص 
ٌُنظر، أحمد عبد اللطٌف أبو أسعد، سامً محسن الختاتنة، اتجاهات علم النفس النظرٌة وتطبٌقاته، عالم اللغة  - 3

 .206، ص 2011الحدٌث،اربد،األردن،
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، فإّن "أوزبل"و"جانٌٌه "وبرونر و"بٌاجٌه  "ٌستند االتجاه المعرفً إلى ما وصل إلٌه كل من

ً التطور المعرفً.أكثر العلماء شهرة من خالل نظرٌته ف "جان بٌاجٌه"
1
ونحن اآلن ،  

 بصدد التطرق لنظرٌة برونر.*

 :نظرية برونر في التطور المعرفي 

تقوم هذه النظرٌة على أّن اللغة هً العامل المعرفً فً األساس وتدور حول سإال أساسً 

 هو:

نظم هذه الخبرات من كٌف ٌُ  ما هً الوسٌلة التً ٌمّثل فٌها الفرد خبراته عن العالم؟ و -

أجل استخدامها فٌما بعد؟
2

 

 هناك عّدة اعتبارات ٌجب األخذ بها قبل اإلجابة عن هذٌن السإالٌن.

الذي أّنه ٌتحقق فدر كبٌر  صف النمو بتزاٌد استقالل االستجابة عن المثٌر المباشر/ ٌتّ 1 

ور الّلغوٌة حّتى لو تغٌرت البٌبة.من التط
3

 

عندما ٌستطٌ  الطفل أداء الصوت أو  بمعنى أّنه ٌتحقق قدر كبٌر من التطور اللغوي

 المفردات اللغوٌة حّتى لو تغٌرت الظروف البٌبٌة المرتبطة بؤدابه اللغوي.

ٌتضمن النمو المعرفً تزاٌدا  فً قدرة الطفل على أن ٌقول لنفسه واآلخرٌن بواسطة  -/2

.الذي سٌقوم بهاذا أفعل أو ما الكلمات أو األصوات أو الرموز م
4

 

 رات العقلٌة تتزاٌد تدرٌجٌا  أّن القد إذ

                                                 
 .187ص، النمو اللغوي والمعرفً، وآخرونر، أدٌب عبد هللا النواٌسة ٌنظ - 1

تب تناول فٌها النظرٌات حد من أعظم علماء النفس المعاصرٌن، كتب عدة كا، ٌعد و1915"برونر": ولد عام  -*

  /https:/ / ar . m. wikipidia. Org/ wiki، ٌنظر،المعرفبة
 .31، ص م2006 -ه1426/ 1ط دار البداٌة، لنفس اللغوي والمعرفً،نظر،  إبراهٌم محمد صالح، علم اٌُ  - 2
 .32  نفسه،  جنظر، المرٌُ  - 3
 .84نظر، ناٌفة  قطامً، تطور اللغة والتفكٌر لدى الطفل، ص ٌُ  - 4
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إّن استخدام اللغة ٌسهل التعلّم، واللغة ال تقتصر على أّنها وسٌلة تبادل وتخاطب بٌن  -/3

متعلّم و معلّم، ولكّنها إضافة لذلك هً األداة التً ٌمكن أن تستعمل من قبل المتعلّم إلضفاء 

معنى معٌن على البٌبة التً ٌعٌش فٌها.
1

 

اعل م  الوسابط اللغوٌة، وٌتطور فلقول أّن استعمال اللغة ٌٌسر التن اوفً هذا الصدد ٌمك

 سقطها على األشٌاء.من حٌث المعانً التً ٌ فهم الطفل اللغة

ٌستجٌب الطفل ألشٌاء البٌبة عن طرٌق التنبإات والتفسٌرات التً ٌقوم بها على ما  -/4

خزنه عن العالم من معلومات.
2

 

   :تتمثل فً ثالثة محاور:المحاور األساسية للنظرية 

 المحور األّول:  -أ/

 أّن هناك ثالثة أنماط وصٌغ للتعلّم وهً: التعلّم "برونر"ٌرى : "برونر "نماذج التعلّم عند

.ٌقونً، التعلّم الرمزيألبالعمل أو النشاط، التعلّم ا
3

 

 أّوالً: نمط التعلّم بالعمل أو النشاط:

حوادث واألشٌاء عن طرٌق األفعال والحركات التً ٌتعلّم الطفل فً طفولته المبكرة على ال

ٌقوم بها نحو هذه الحوادث، فالشًء هو ما ٌفعله الطفل، فمثال  تعلّم الّرسم أو التلوٌن 

المهارات كالّسباحة، الرماٌة، كرة القدم، وٌمكن للمدرسٌن تشجٌ  استخدام هذا  واكتساب

النمط بإعطاء تطبٌقات أو تدرٌبات.
4

 

 

 

                                                 
 .32، ص إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللغوي والمعرفً، نظر، ٌُ  - 1
  .32ص المرج  نفسه،نظر، ٌُ  - 2
-ه1،1427ط/  المسٌرة، التربوي للطالب الجامعً والمعلّم الممارس، دارس ، علم النفش وآخرونرٌاو حسٌن أب - 3

 .138م، ص 2007
 .137،138نظر، المرج  نفسه، ص ٌُ  - 4
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 ط التعلّم األيقوني أو التصويري:ثانياً: نم

تعتمد هذه الطرٌقة على "التنظٌم البصري، أو أي تنظٌم حّسً آخر كاستخدام الّصور 

."الخبراتالتً تلخص  والخٌاالت
1

 

هذا النمط على استخدام الصور فً اكتساب المفاهٌم، بحٌث تتزاٌد م  تزاٌد العمر، ٌقوم إذ 

 اذج تطبٌقٌة لها.وفً حالة إٌجاد صعوبات فً تقدٌم نم

ٌقونً األطفال فً مرحلتً ما قبل العملٌات المحسوسة، كما أّنه االالتصوٌر أو التنفٌذ ٌفٌد 

مفٌد أٌضا  بالنسبة للكبار ممن ٌدرسون المهارات و المفاهٌم المركبة، كما ٌمكن للمدرسٌن 

علّم تدرٌس أي محتوى بتقدٌم صور ونماذج ورسوم مرتبطة بالموضوع أو استخدام الم

للشرابح و األفالم وغٌرها من المعٌنات البصرٌة.
2

 

ٌّز إدراك األطفال فً هذه المرحلة حسب رأي -  بؤّنه: "أولم"و"جٌسون  "ٌتم

نتقال، إذ ٌصعب على الطفل أن ٌنتقل من وض  إدراكً إلى آخر، قابل للتحوٌل واال "غٌر -

" ادة بناء صورة من مجموعة أجزابها.كما ٌعجز عن إع
3

 

نفعاالتؤثر بالعواطف واالٌت -
4
. " 

فالطفل ٌحّرف المجال اإلدراكً كما ٌحّرف الخٌاالت التً ٌتذكر بها هذا المجال عن  -

 اصة.طرٌق تمثٌله لحاالته االنفعالٌة الخ

إدراك األطفال مادي أكثر منه تخطٌطً أو مجّرد، فالذاكرة البصرٌة فً هذه         

كما أّنه ٌكون متمركزا  حول الذات، فالطفل ٌدرك العلم  المرحلة مادٌة ومحددة بدرجة عالٌة

من وجهة نظره فقط.
5

 

                                                 
 .33، ص  إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللغوي والمعرفً - 1
 .138ص ، حسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلّم الممارس ، وآخرونٌنظر،  - 2
 .138المرج  نفسه ، ص  - 3
 .138، ص نفسه  - 4
 .138نفسه، ص ٌنظر،  - 5
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أّن" التحصٌل فً الصفوف األولى من المدرسة لٌس مجرد نتٌجة " برونر "وٌقول

لالهتمام، بل أّن هناك معامل ترابط عالً وإٌجابً بٌن استعمال الخٌاالت واإلنجاز 

الطفل على استعمال الخٌاالت و الصور الذهنٌة  المدرسً، مما ٌوحً بتؤثر التحصٌل بقدرة

أٌضا.
1

 

 أي تؤثر التحصٌل بالخٌال.

 ثالثا: نمط التعلّم الرمزي:

مة المكتوبة أو المنطوقة، لالتعلّم اللفظً  أي من خالل الك وهو نمط من التعلّم ٌشبه تقرٌبا

ت تعلّم لٌامحتوى رمزي والتً تستخدم فً عمفاللغة التً تعتبر أهم وأشمل وعاء ألي 

الكبار ترف  من مستوى كفاءة التعلّم المعرفً و التً من خاللها تكتسب المعرفة و تختزن 

وتسترج  وٌحدث تواصل األفكار.
2

 

برونر" ٌركز على التمثٌل الرمزي بحٌث ٌستخدم الطفل اللغة كؤداة للتفكٌر، " نجد

ٌم ألّنها تحرر الطفل من وٌتؤثر التدرٌب بالنضج و تعد اللغة عامل مهم فً تشكٌل المفاه

تراكمة وباكتساب اللغة ٌتحرر الطفل من االرتباط لهذه صابص المثٌرات المسٌطرة خ

المثٌرات.
3

 

 :ب/ المحور الثاني: وظائف التصنيف

ف فً النمو المعرفً وٌمكن تعرٌف التصنٌف بؤّنه ٌعلى أهمٌة التصن "برونر"ٌإكد  

ت الجدٌدة والمعلومات السابق تعلّمها.المعلوما  عملٌة إحداث تنظٌم وتكامل بٌن
4

 

 ٌمثل التصنٌف أو التبوٌب استرتٌحٌة هامة وضرورٌة ٌتعامل من خاللها الفرد م  

تجاهات اء والموضوعات واألحداث واالنطباعات واالٌهذا الخضم الهابل من مختلف األش

ام دهمٌة استخوالتً ٌصعب معالجتها معرفٌا  دون تصنٌف، وٌعّبر "برونر" عن أ
                                                 

 .138ص  ، حسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلّم الممارس ، وآخرون  - 1
 .139ص  ،نفسهنظر، المرج  ٌُ   - 2
 .33نظر، إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللغوي والمعرفً، ص ٌُ   - 3
 .139ص  ،المرج  السابق - 4
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تعتمد سٌطرتنا فً عالم تتزاحم فٌه المثٌرات بصورة تفوق " استراتٌجٌة التصنٌف قابال :

إمكاناتنا على االستٌعاب وتجهٌز المعلومات على االستراتٌجٌات التً تستخدمها حٌث تإدي 

ستٌعاب."الللٌة القاب،إلى خفض درجة التعقٌد وزٌادة  هذه االستراتٌجٌات
1

 

معناه وضعه فً الفبة المناسبة، وٌعّد برونر أّن عملٌة تكوٌن إّن التعّرف على شًء 

أي وض  األشٌاء فً فبات تمثٌل لؤلشٌاء، والفبة تمثٌل  ،المفهومات مرادف لعملٌة التبوٌب

لؤلشٌاء واألحداث.
2

 

 أهمٌة التصنٌف أو التبوٌب ووظابفه فٌما ٌلً:  "برونر "وٌإكد

ً فبات قلٌلة من األشٌاء واألحداث مما ٌسهل األشٌاء الكثٌرة ف تجمٌ  إّن التبوٌب هو

.التعامل معها وٌقلل من درجة تعقٌد هذه الفبة
3

 

  بمعنى أّن الفرد ال ٌضطر إلى التعامل م  أالف األشٌاء. 

/ ٌسمح التبوٌب بؤن ٌربط بٌن فبات مختلفة من األشٌاء واألحداث مما ٌسهل له التعامل 2

.م  البٌبة
4

 

لقول أّن التصنٌف ٌساعد على تبسٌط البٌبة ومن ثم استٌعاب معظم وفً هذا الصدد ٌمكن ا 

 محدداتها.

 

عد اكتشاف المتماثالت فقصف الرعد وهدٌر صوت محرك السٌارة وغٌرها من / كما ٌسا3

ٌمكن أن توصف كلّها بؤّنها صوت بالرغم من اختالف  األصوات التً تسبب الضوضاء،

مصادرها.
5
  

                                                 
 139ص ،إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللغوي والمعرفً نظر،ٌُ  - 1
ً، علم النفس رى كاظم سلمان الحوشان، علم النفس بٌن ٌدٌك علم النفس التربوي، علم النفس البٌبٌنظر، بش - 2

 .133ص  اإلرشادي، 
 .133، صنفسهٌنظر، المرج   - 3
 .133ٌنظر، نفسه، ص  - 4
 .141ٌنظر، حسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلّم الممارس، ص - 5
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لمرتبطة بالمفاهٌم المختلفة من حٌث داللتها وما تشٌر إلٌه / ٌسمح باستخالص المعانً ا4

فكلمة "خطر" تشٌر إلى إٌقاعات معٌنة مثل حوادث الكهرباء والسموم، ومعابر القطارات 

وغٌرها، وكلّها تشٌر إلى إٌقاعات معٌنة مثل حوادث الكهرباء، والسموم، وكلها تشٌر إلى 

.مفهوم معٌن
1

   

 لوسٌلة مهمة ألنها تتٌح لنا القدرة على تصنٌف األشٌاء. ومنه ٌمكن القول أن هذه ا

 الثالث: مبادئ التعليم: رج/ المحو

 نظرٌته وهً: "برونر"تمثل مبادئ التعلٌم المحور الثالث الذي ٌقٌم علٌه 

لدى المتعلم  االستعداد: ٌقوم هذا المبدأ على أن "التعلم ٌعتمد على حالة الدافعية مبدأ -1

، وبمعنى آخر حالة االستعداد القبلً للتعلم."نحو التعلم واتجاهه
2
  

 ّن الطفل البّد أن تكون لدٌه رغبة ودافعٌة وحب استطالع كامن لدٌه نحو التعلّم.أبمعنى 

ٌّد هو ذلك الذي ٌهتم بتركٌب  :مبدأ البنية المعرفية -2 ٌنص هذا المبدأ أّن "التدرٌس الج

لتالمٌذ ذوي المقدرة األقل من التً قدر أكبر من االهتمام ل المادة الّدراسٌة وإعطاء

ٌحصل علٌها التالمٌذ المتفوقٌن."
3
  

ومن منطلق هذا ٌمكن القول أّن فاعلٌة التعلّم ترتبط بنمط وأسلوب التعلٌم الذي ٌناسب 

 مستوى النمو المعرفً للمتعلّم ومستوى إدراكه لما ٌقّدم إلٌه.

نى بٌن محتوى البناء كما ٌفرض المبدأ على المدرسٌن إٌجاد عالقات ذات مع

بٌن التعلم السابق والتعلم والحالً.تعلّم وبٌن ما ٌراد تعلّمه أي المعرفً للم
4
  

                                                 
 .141ص، السابقالمرج   ،ٌنظر - 1
 .141نفسه، صالمرج   ٌنظر، - 2
 .141نفسه، ص  - 3
-ه1425، 1لم الكتب الحدٌث، طاع صالح الدٌن عرفة محمود، تعلٌم وتعلّم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات،- 4

 . 148م، 2005
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وبالتالً لكً تبنى المعرفة فً ذهن المتعلم بطرٌقة صحٌحة ٌنبغً أن تنظم المادة  

الدراسٌة بشكل ٌسمح للمتعلم بتمثلها، ومن ثّم ٌمكن من فهمها واستٌعابها وذلك من خالل 

رٌقة العرض واالقتصاد فً تقدٌم المعلومات ألن التعلٌم فً نظره اكتشافٌا، كما ٌتطلب ط

 فاعلٌة العرض.  

، لذا "برونر"ربٌس الذي تدور حوله نظرٌة تعد بنٌة المعرفة المحور المبدأ التتابع:  -03

ى أن ٌإكد على أن " ترتٌب محتوى مواد التعلم  ٌإدي إلى ٌسر وسهولة تعلمه، كما ٌإدي إل

ٌؤخذ التعلم مكانه بشًء ٌسٌر من الجهد من قبل كل من المعلم والمتعلم، وبٌنما ٌشٌر مبدأ 

البنٌة إلى ترتٌب الموضوعات فً وحدات ربٌسٌة ووحدات فرعٌة فإّن التتاب  ٌنبغً أن 

ٌكون قابما على أسس منطقٌة وعلمٌة، وٌجب على المدرسٌن أن ٌالحظوا أثار تتاب  عرض 

مٌة وأن ٌغٌروا هذا التتاب  إذا كانت نتابج عرضها على نحو معٌن غٌر مرضٌة.المادة العل
1

 

القدرة على نقل المادة لم فإّن التسلسل فً عرض الخبرات تكسب المتعوباختصار 

 إلى مواقف جدٌدة. المتعلّمة

 مبدأ التعزيز:  -4

ٌّد من وجهة نظر ٌتوقف   شاطه على معرفة المتعلم نتابج ن "برونر"التعلم الج

التعلٌمً، وما ٌقدم له من تعزٌزات ذلك أن " تعزٌز السلوك الصادر عند الطفل فً االّتجاه 

المرغوب ٌزٌد من احتمال تكرار السلوك عند تكرار الموقف."
2
  

 كما ٌرى أن هناك عدد من التوصٌات ٌتعٌن على المدرس مراعاتها منها: 

توى أداء التلمٌذ ألنه من الضروري المرتدة عن مسٌجب على المدرس تقدٌم التغذٌة  -1

 معرفة المتعلم مستوى أدابه فً كل مرحلة من مراحل التعلم.

ٌجب أن ٌعرف التالمٌذ كٌف ٌإدون األعمال أو المهام المطلوبة منهم وما هً معاٌٌر  -2

 تقوٌم هذه األعمال فً ضوء األهداف التً ٌسعون إلى تحقٌقها.

                                                 
 .142، ص رسحسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلّم المما - 1
2
 .241المرجع نفسه، ص  - 
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، كالمكافآت رٌجً من االعتماد على المعززات الخارجٌةٌجب على المدرس االنتقال التد -3

 أو تحقٌق الذات. باإلنجازأو حسن المعاملة إلى االعتماد على المعززات الداخلٌة كالشعور 

ٌمٌز بٌن نوعٌن من المعززات: خارجً، وذاتً  "برونر"ومن خالل هذا نالحظ أن  

 أو داخلً.

حل األولى للتعلم، وٌمكن تؤخٌر هذه المكافآت المكافآت الفورٌة أكثر أهمٌة عند المرا -4

عندما ٌصبح المتعلم أكثر ألفة بمواد التعلم وأكثر ثقة بقدراته ومعلوماته  وتخفٌضها

.أدابهوبمستوى 
1

 

على محاور  ثالثة وتكمن فً أنماط أو  "برونر "مما سبق ذكره نالحظ أّن نظرٌة  

وٌري والتعلم الرمزي، وٌإكد فٌها على أن مراحل التعلم وهً التعلم بالعمل، والتعلم التص

لفرد المثٌرات البٌبٌة التً حوله، كما نجده ٌعطً أهمٌة قة التً ٌدرك بها اٌالتمثٌل هو الطر

والبنٌة المعرفٌة  ةللتصنٌف باعتباره المحور الثانً، ثّم مبادئ التعلٌم المتمثلة فً الدافعٌ

وهو التعلم  "برونر"من التعلم ٌرتكز علٌه  والتتاب  ثّم التعزٌز إالّ أّن هناك نوع آخر

 إلى التعلم باالكتشاف؟ "برونر"باالكتشاف، إذن فكٌف ٌنظر 

 2- :التعلم باالكتشاف عند برونر  

تنظٌم أو تحوٌل المعلومات التعلم باالكتشاف على أّنه :" إعادة  "برونر"ف ٌُعرّ  

"ٌمات جدٌدة.بحٌث ٌتجاوز الفرد المعلومات المعطاة إلى استبصار وتعم
2
  

 

أو إعادة تنظٌم محددات الموقف المشكل أو موقف التعلم فً صٌغ أو نماذج إدراكٌة أو 

تعمٌمات أو عالقات جدٌدة
3

 

                                                 
1
  ..241ص  ،رسحسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلّم المما ينظر،  - 

2
م، ص 1002 -ه2411، 2، دار األمين، ط"أسس نظرية وتطبيقية والتعلّم" فاروق السيد عثمان، سيكولوجية التعليم  - 

221. 
3
 .244ص، المرجع السابق، ينظر،  - 
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الطالب بنفسه من حقابق علمٌة ومفاهٌم أن ما ٌكتشفه  "برونر"وفً هذا الصدد ٌإكد  

محفوظة، كما ٌعده عملٌة ومبادئ أكثر فابدة وتدوم فً الذاكرة لفترة أطول من المعلومات ال

إعادة تنظٌم األدلة وتحوٌلها بطرقة تمكن الفرد من أن  ٌذهب إلى ما هو أبعد من األدلة 

 ذاتها.

أّنه ال ٌمكن تعمٌم أو تنظٌم مواقف التعلم بطرٌقة تٌسر عملٌة التعلم  "برونر"وٌرى  

لٌة:، وٌمكن أن ٌتحقق هذا إذا اتسم موقف التعلم بالخصابص التاباالكتشاف
1

 

عندما تكون الوسابل المتاحة ال تإدي إلى الغاٌات المرجوة، ومن ثم تحتاج إلى إعادة  -

 تنظٌم.

عندما تتناقض المعلومات المعروضة أو ٌكون هناك نوع من عدم االنتظام فً المواد  -

ن زالمراد تعلمها، وهذا بدوره ٌخلف لدى المتعلم نوع من التنافر والتوتر وعدم التوا

 ً ومن ثم ٌسعى إلى اختزال التوتر واستعادة التوازن المعرفً.المعرف

عند استشارة المعلم المتعلم لحل هذا التعارض فتنشط ذهن المتعلم وٌتحول من موقف  -

المتلقً إلى موقف المشارك ومن موقف السلبٌة إلى موقف اإلٌجابٌة، وبذلك ٌسعى إلى 

 إعادة صٌاغة الموقف.

ٌمكن التعرض للتعلم باالكتشاف وهو بدوره ٌمتاز بخصابص،  فإذا حصلت هذه المواقف -

 فما هً هذه الخصابص؟

  :"برونر"خصائص التعلم باالكتشاف عند 

 من بٌن خصابص التعلم باالكتشاف ما ٌلً: 

: تبقى نواتج التعلم باالكتشاف داخل البناء المعرفً للمتعلم لمدة أطول من الديمومة -1

إلخ.الطرق التقلٌدٌة األخرى مثل: التلقً، الحفظ ...نواتج التعلم القابمة عن 
2

 

                                                 
1
 .242، 244ص ، رسحسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلّم المماظر، ين - 

2
 .221ينظر، فاروق السيد عثمان، سيكولوجية التعليم والتعلّم، ص  - 
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وهذا ٌعنً أن المتعلم: " لم ٌعد متلقٌا المعرفة بل مشاركا بطرٌقة  إيجابية المتعلم: -2

."إٌجابٌة، مما ٌخلق حالة من االرتٌاح والتعزٌز الذاتً للمتعلم
1

 

ة المرونة العقلٌة للمتعلّم تنمٌة المرونة الذهنٌة: "فالتعلّم باالكتشاف ٌساعد على تنمٌ -3

بحٌث ٌكون تعمٌمات وعالقات جدٌدة" 
2

 

إذن أن التعلم باالكتشاف ٌإدي ألن ٌكون جو المتعلم نشط وإٌجابً ومشارك فً  

 .عملٌة التعلم، وهذا من شؤنه ٌزٌد من تنمٌة الجوانب االنفعالٌة األخرى

  :االستعداد للتعلم عند برونر 

نسان م  المعارف اإل انً بؤّنه نمو عقلً ٌقوم على تفاعلنسالتعلم اإل "برونر"ٌُفسر  

المتراكمة فً المحٌطـ والقدرة على التوق  والتنظٌم والكشف، والتعامل م  خٌارات متعددة 

فً آن واحد، وٌتحرك الطفل للتعلم بدواف  داخلٌة مستقلة عن التشجٌ  الخارجً كحب 

طرابق الكشف والبحث الذاتً فً الكشف  التعلٌم عن والتوافق، كما ٌرى أن ٌنبًالمعرفة 

المعارف. عن
3

 

    نموذج التعلم في نظرية برونر:

ٌتحدث برونر عن االستعداد للتعلم بقوله:" ٌمكن تعلٌم أي موضوع بفاعلٌة وبشكل  

.حلة من النمو"عقلً أمٌن ألي طفل فً أي مر
4
  

م المادة للمتعلم وطرٌقته ومن خالل هذا القول ٌقصد أن مهمة المعلم تكمن فً طرٌقة تقدٌ

  المعرفة فً تمثٌل

أن ٌخدم المتعلم مستقبال، لذلك فإّن كفاٌة  نر أن الهدف األول لفعل التعلم هووٌرى بر 

 المادة الدراسٌة تعتمد على ثالثة عوامل ربٌسٌة وهً:

                                                 
1
 .221، ص السابقالمرجع  - 

2
 .221، ص نفسه - 

3
 .00،02ص ، وتطبيقاتهينظر، محمد جاسم العبيدي، علم النفس التربوي  - 

4
 .244ص  الب الجامعي والمعلّم الممارس،لم النفس التربوي للطّ اش وآخرون، عينظر، حسين أبو ري  - 
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وٌقصد بها حالة التمثٌل التً توض  فٌها المادة الدراسٌة ) التمثٌل  طريقة العرض: -1

لحركً، التمثٌل األٌقونً، والتمثٌل الرمزي(، فهو األسلوب الذي ٌتبعه المعلم فً نقل ا

 ذه.ٌالمعرفة وتوصٌلها إلى تالم

: وٌقصد به: " كمٌة المعلومات الالزمة لفهم الموضوع فكلما احتاج المتعلم إلى االقتصاد -2

 لت االقتصادٌة.معلومات أكثر لفهم موضوع ما ازدادت الحاجة غلى خطوات وبالتالً ق

وٌقصد بها أّنه كلما أمكن تولٌد منظومات جدٌدة من القضاٌا التعلٌمً  القوة الفعالة: -3

ازدادت فاعلٌة البناء فالعرض الفّعال هو الذي ٌبسط المعرفة العلمٌة أمام المتعلمٌن.
1

 

  برونر"دور عملية اكتساب المفاهيم في التعلم عند": 

هٌم تشكل أهمٌة بالغة  لكل من النمو المعرفً أن اكتساب المفا "برونر "ٌرى

 فٌما ٌلً: "برونر"والتعلم، وتتمثل أهمٌة المفاهٌم من وجهة نظر  

 أّنها تشكل األساس البنابً للمادة التعلٌمٌة وأسالٌب التفكٌر المرتبة بها. -

 أّنها تعكس فً العادة الثقافة أو اإلطار الثقافً الذي ٌنشؤ فٌه الفرد. -

ستدخال للصور والرموز الموجودة فً ثقافته والتً تبنى على افرد ٌقوم بعملٌة أن ال -

ة التً تشكل أساس النمو المعرفً  للفرد كما  وكٌفا  مما ٌنعكس عل  المفاهٌم السابد

.خصابص البناء المعرفً
2

 

 :وتخض  عملٌة اكتساب المفاهٌم للمحددات التالٌة 

أو مجردا  ومدى وضوح األمثلة المنتمٌة وغٌر خصابص المفهوم من حٌث كونه محسوسا  -

 المنتمٌة.

 

                                                 
1
 .244، ص السابقنظر، المرجع ي  - 

2
 .242، ، نفسهينظر - 
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مدى شٌوع الطالب وقدراتهم على اكتساب المفاهٌم والتعبٌر عنها بصورة مالبمة وطبٌعة  -

المرحلة العمرٌة لهم ومدى اّتساق نمو عمرهم العقلً م  عمرهم الزمنً.
1

 

  برونر"التطبيقات التربوية لنظرية:" 

 ً ٌمكن تجسٌدها فً المٌدان التربوي ما ٌلً:من بٌن التطبٌقات الت 

مداد المتعلم بالقاعد والمبادئ التً ٌقوم علٌها بناء مادة التعلم ٌساعده على تكوٌن إّن إ -1

التصنٌفات النوعٌة لتلك المادة.
2
  

أنه ال ٌمكن تعلٌم أي موضوع ألي طفل، وٌتوقف هذا طرقة عرض الموضوع ومدى  -2

ٌسٌر من الحسً إلى ، النمو العقلً أنّ  اكمصابص المتعلم، مالبمة أسلوب العرض لخ

التدرٌس نفس النظام. إتباعالتمثٌل إلى التجرٌد فال بد من 
3

 

ٌجب استخدام األدوات والوسابل التعلٌمٌة سواء أكانت بصرٌة أو سمعٌة بحٌث تساعد  -3

المتعلم على التعلم.
4

 

بار صدق اكتشافاته وٌعنً هذا تشجٌ  ٌجب أن تتاح الفرصة للتلمٌذ للتدرٌب على اخت -4

التالمٌذ على االكتشاف.
5

 

المتعلم ٌجب على المعلم خلف مجال التنافر فً عرض المادة العلمٌة حتى ٌستشٌر  -5

الكتشاف هذا التنافر، ومن ثّم ٌكسب المتعلم بهجة االكتشاف.
6

 

ٌمكن تجسٌدها المعرفٌة التً  "برونر"إذن هذه من بٌن التطبٌقات التربوٌة لنظرٌة  

 .بحٌث لم تذكرها كله

                                                 
1
 .241، صالب الجامعي والمعلّم الممارسلم النفس التربوي للطّ اش وآخرون، عحسين أبو ري  - 

2
 .241نفسه، صالمرجع ينظر،   - 

3
 .241ينظر، نفسه،  - 

4
يديك علم النفس التربوي، علم النفس البيئي، علم النفس ينظر، بشرى كاظم سلمان الحوشان، علم النفس بين  - 

 .214ص  اإلرشادي،
5
 .241، صالمرجع السابقينظر،   - 
 .241، صنفسهينظر، المرجع  -6
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ما ٌمكن استخالصه من هذه النظرٌة أّنها تهدف إلى تكوٌن صورة واضحة لبنٌة  

فً التطور المعرفً عنده،  المادة الدراسٌة لدى المتعلمٌن، بحٌث تحتل عملٌة التمثٌل مركزا  

ث عن صٌغ  أساسٌة فكان المحور األول ٌتحدواعتمد فً تفسٌره لنظرٌته ثالثة محاور 

التعلم وفً الوقت نفسه عدها مراحل التً ٌمر بها المتعلم فً النمو العقلً، وقام بإٌجازها 

كان ا المحور الثانً تعلم الرمزي، أمّ وال ،والتعلم التصوري ،التعلم بالنشاط فً ثالث:

بعنوان وظابف التصنٌف أو ما سماه بالتبوٌب والمحور الثالث مبادئ التعلٌم، ولٌس هذا 

حسب وإّنما عّده أن التعلم باالكتشاف أكثر فاعلٌة من التعلم القابم على الحفظ، ولهذه ف

 النظرٌة مبادئ وتطبٌقات... ٌجب األخذ بها بعٌن االعتبار.

للنظرٌة المعرفٌة أو التطور المعرفً إالّ أن العالم  "برونر"غم من تفسٌر بالرّ  

ٌث نجده متخصصا فً عدة مٌادٌن، من كان له حظا وافرا فً هذا المجال، بح سريٌالسو

سب الطفل اللغة وغٌرها، تبٌنها تناوله للنظرٌة البنابٌة والتطور المعرفً، وكٌف ٌك

 وسنتناول هذه النقاط فً الفصل الموالً.
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 :نبذة عن حٌاة جان بٌاجٌه 

م، والده أستاذ 1896فً التاسع من آب سنة  -سوٌسرا –ل تولد جان بٌاجٌه فً نوشا 

ل وبعض الكتابات تمادة التارٌخ فً جامعة البلدة، وقد خصص مإلفاته لكتابة تارٌخ نوشا

األدبٌة حول القرون الوسطى، واهتم بالتحلٌل النفسً.
1

 

ذا رؼبة عالٌة فً االستطالع، نشر أول مقالة علمٌة له  وبقد كان فً طفولته المعا 

وهو فً العاشرة من عمره، وعندما بلػ الحادٌة عشر عمل مساعدا فً مختبر المتحؾ 

الوطنً.
2

 

م، فتؤثر بؤحد أستاذٌه ٌدعى 1914ل سنة تدروسه الجامعٌة فً نوشا "بٌاجٌه""بدأ  

رٌمون"
3

على النمو م، وقد تركز اهتمامه 1920حٌث كان نشاطه فً علم النفس سنة " ، 

والمعرفً الذي ٌطرأ على الفرد خالل التحول من مرحلة الولٌد التً تصدر عنه العقلً 

"األفعال المنعكسة الصرٌحة البدابٌة ؼٌر المرتبطة حتى مرحلة الرشد.
4

 

درجة الدكتوراه فً علم الحٌوان ثّم اتجه إلى دراسة علم "حصل على  "بٌاجٌه"إّن  

مركزا على موضوع ٌدور حول كٌفٌة تعلم اإلنسان... حٌث أن نظرٌته فً النمو النفس 

المعرفً اعتمدت أساسا على مالحظته لألطفال"
5

 

اختصاصه ما ٌسمٌه المعرفة التكوٌنٌة أو المعرفة "وٌقول بٌاجٌه عن نفسه أن   

ر إلى نشوبها وتطورها... والتحق بؤحد المختبرات النفسٌة فً زٌوخ لٌتدرب به وساف

ذ وعلم النفس التجرٌبً، وكان تلمٌذا لبٌر جانٌٌه ابارٌس لٌدرس بالسربون علم النفس الشو

تٌودور ٌسمون...، ثّم ولٌون برونشقٌك، إالّ أّنه انطبع أكثر بالعمل الذي كان ٌمارسه مع 

                                            
 .20م، ص 1986ه، 1406 01مورٌس شربلر، التطور المعرفً عند بٌاجٌه، المإسسة الجامعٌة، ط/  - 1
عبد الرحمن عدس، ٌوسؾ قطامً، ٌوسؾ خالد، عبد هللا منٌزل، علم النفس التربوي، الشركة العربٌة المتحدة  - 2

 .225م، ص 2008 -09ن مع جامعة القدس، د/ ط، ت ط/ للتسوٌق بالتعاو
 .23المرجع السابق، ص   - 3
 .137ه، ص 1425م، 2004 -01سامً محمد ملحم، علم النفس النمو، دورة حٌاة اإلنسان، دار الفكر، ط/  - 4
 .183م، ص 2004محمد حسن ؼانم، علم النفس، المكتبة المصرٌة، د/ ط،  - 5
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عٌن أستاذ لعلم نفس الطفل بجامعة السربون وأسس مركزا لدراسات المعرفة التكوٌنٌة 

."للٌونسكوربٌسا للمكتب الدولً للتربٌة، مساعدا للربٌس العام  وانتخب
1
  

ه الذي بٌنٌحتى خارج سوٌسرا إذ دعً إلى فرنسا لٌعمل مع  "بٌاجٌه"ولقد اشتهر  

م،كتب بٌاجٌه أول كتاب علم نفس 1920 -م1919كان مهتما بدراسة الذكاء فً عام 

ز جون جاك روسو للعلوم م، وقد تسلم جراء ذلك إدارة مرك1921تطوري فً عام 

م.1971التربوٌة فً جٌنٌؾ، واستمر فً إدارته حتى عام 
2
  

" كان ٌولً اإلجابات الخاطبة أكبر األهمٌة فً دراسة األطفال وٌعتبرها مفتاح فهم  

تفكر الطفل للوصول إلى ماهٌة تفكٌره."
3
  

فً األعوام  ة الثانٌة من أعمال بٌاجٌه والدة أطفاله الثالثة" وقد تضمن المرحل 

ٌختبر فٌه كل ما ٌدور مما هٌؤ له مختبرا سٌكولوجٌا قرٌبا م، 1931م، 1927م، 1925

فً ذهنه ) لدى أطفاله الثالثة( كما الحظ عن كتب التفاصٌل الدقٌقة ما ٌتعلق بظاهرة 

التطور المعرفً لدى األطفال."
4

 

استخدمها طوال " أوجد بٌاجٌه طرٌقته األساسٌة وهً الطرٌقة الكلٌنكٌة والتً  

حٌاته."
5

 

العٌادٌة هً إذن طرٌقة حرة تدور مع الولد حول موضوع  "بٌاجٌه"" إّن طرٌقة  

ٌوجه السابل الذي ٌتتبع إجابات الولد وٌطلب منه توضٌح وتفسٌر ما ٌقوله ومن ثم 

ٌناقشه."
6
  

ً م لكنه بق1973 -م1972التعلٌم الجامعً مع نهاٌة العام الدراسً  "بٌاجٌه"" ترك  

 بالمإتمرات، حتى وافته المنٌة فً السادس عشر من أٌلول سنةٌإلؾ المجلدات وٌشترك 

                                            
علماء النفس والتربٌة، معجم أعالم علم النفس والتربٌة، دار الفكر العربً، بٌروت، لبنان، د/  فٌصل عباس، موسوعة - 1

 .79م، ص 1996ط، 
 .226عبد الرحمن عدس وآخرون، علم النفس التربوي، ص  - 2
 .227المرجع نفسه ، - 3
 .227نفسه، ص  - 4
 .26مورٌس شربلر، التطور المعرفً عند جان بٌاجٌه، ص  - 5
 .40لمرجع نفسه، ص ا - 6
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م ٌكون قد اختفى سٌكولوجً كبٌر."1980 
1

 

 :مؤلفات جان بٌاجٌه 

  Bc. Biologie et Connaissanceبٌولوجٌا ومعرفة. - 1

  Cp.La Causalitè physiQue chez l’enfantالسبٌة الفٌزٌابٌة عند الولد. - 2

     CR.La Construction du rèel chez l’enfantبناء الواقع عند الطفل. - 3

 , CRN. Classes relation et nombres  صفوؾ، عالقات وأفراد - 4

 E. E. E. G. La Xxv/ etudes التكوٌنٌة. اإلبستومولوجٌادراسات فً  - 5

d’episteinologie Gènètiqe  

 E.G. /.//. /// Introduction à  تكوٌنٌة.ال اإلبستومولوجٌامدخل إلى  -6

l’episteinologie Gènètiqe  

  E.P. l’episteinologie Gènètiqeالتكوٌنٌة. اإلبستومولوجٌا -7

  E.S. etudes sociologiquesدراسات اجتماعٌة. - 8

  F.S تكوٌن الرمز عند الطفل. - 9

 تكوٌن العدد عند الولد. -10

 ند الولد.الهندسة التلقابٌة ع -11

 تكوٌن البنٌات المنطقٌة االبتدابٌة. -12

 تكوٌن فكرة الصدفة عند الولد. -13

الحكم األخالقً عند الولد. -14
2

 

                                            
 .48، ص مورٌس شربلر، التطور المعرفً عند جان بٌاجٌه -ٌُنظر  - 1
 .54، 53، 52ص المرجع نفسه،  - 2
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 الحكم واالستدالل عند الولد. -15

 المنطق والمعرفة العلمٌة. -16

 المنطق والسٌكولوجٌا. -17

 الكالم والتفكٌر عند الولد. -18

 الذاكرة والذكاء. -19

 ٌكانٌزمات اإلدراكات الحسٌة.م -20

 والدة الذكاء عند الطفل. -21

 سٌكولوجٌة الولد. -22

 السٌكولوجٌا واإلبستمولوجٌا. -23

 سٌكولوجٌا الذكاء. -24

 السٌكولوجٌا والتربٌة. -25

 البنابٌة. -26

بحث فً المنطق. -27
1

 

من الطفولة  باإلضافة إلى اللعب واألحالم والمحاكاة عند الطفولة، وتطور اإلدراك 

إلى الرشد، واللؽة والتفكٌر عند الطفل، ومدخل إلى علم المعرفة التكوٌنٌة.
2
  

 

 

 

                                            
 .54، 53ص  ،مورٌس شربلر، التطور المعرفً عند جان بٌاجٌه - 1
 .79فٌصل عباس، موسوعة علماء النفس والتربٌة، معجم أعالم علم النفس والتربٌة، ص  - 2
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 النظرٌة البنائٌة عند بٌاجٌه: 

التعلم إّن نظرٌة التعلم البنابٌة والتً رابدها جان بٌاجٌه، نظرٌة مختلفة عن نظرٌات  

التكوٌنٌة  االبستومولوجٌاباألخرى، حٌث ٌندرج التفسٌر البنابً لطبٌعة اللؽة بما ٌعرؾ 

 وتهتم بالعملٌات اإلدراكٌة بمفهومها الشامل عند الفرد.

إّن اللؽة من منظور البنابٌة نشاط ذو صبؽة إدراكٌة، ٌتم استخالصه من مجرى  

 بخاصٌتٌنتمثٌالت لها عدد من الثوابت التً تشكل أساس بنٌة الذكاء ذاتها، وتتمٌز 

 : أساسٌتان

كل فرد ٌبنً عالمه الخاص من خالل نشاط خاص به فً تالإم مع  أي أنّ  الفردانٌة: -

 العالم الخارجً.

إالّ أّن الكلٌة لٌست مرادفة  ذه الثوابت،ٌقومون ببناء ه باعتبار كل األفراد العادٌٌن الكلٌة: -

 ".تشومسكً"للفطرٌة كما ٌقول 
1
 . 

تكون سلوك فً حالة إّن السلوك الكالمً الذي تتم مالحظته خالل النمو اللؽوي هو  

دابم، وٌنشؤ عن التفاعل بٌن الطفل وبٌبته، وهو لٌس نموا لؽوٌا فحسب، بل هو ظاهرة 

معقدة ترتبط بمراحل التطور الذهنً بشكل عام."
2
  

" إّن نمو الذات معرفٌا هو عبارة عن سٌرورة تتؤلؾ من فقرات متعاقبة تحقق  

ك من خالل دمج المثٌرات الجدٌدة فً التوازن من خالل االستٌعاب... والمواءمة" وذل

الشٌمات الموجودة، وظهور مخططات جدٌدة بسبب عدم صعوبة استعمال الشٌمات 

الموجودة بدراٌة."
3
   

لعل من أهم القضاٌا الربٌسٌة التً أثارت جدال فً هذه النظرٌة قضٌة تعرٌؾ التعلم  

الذي ٌنشؤ عن التؤمل والتروي التعلم الحقٌقً هو التعلم " ٌصر بؤّن  "بٌاجٌه"إذ نجد أن 

                                            
  رابع واألربعون والخامس واألربع، الطفل واكتساب اللؽة بٌن البنابٌة والتولٌدٌة رإى تربوٌة، العددان العٌد الفراسع - 1

 .165،  164ص 
 . 82، ص مقارنة تراثٌة ٌُنظر، مٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع - 2
ط/  ،اإلطار النظري، الوضعٌات األنشطة، التصفٌؾ، واإلخراج الفنً والطباعةلحسن بوتكالي، بٌداؼوجٌا اإلدماج  - 3

 .37، 36ص م، 2009 -02
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ٌؤتً من البٌبة كنوع من الحلوى على سبٌل المثال، بل إّن التعزٌز فالتعزٌز عند بٌاجٌه ال 

ٌنبع من أفكار المتعلم ذاته"
1

، والقضٌة الثانٌة هً قضٌة قٌاس التعلم فالطفل الذي تعلم 

المعرفٌة لألشٌاء  الكشؾ عن األشٌاء المختفٌة قد تعلم من وجهة نظر بٌاجٌه الخرٌطة

العدٌدة الموجودة فً المجال.
2

 

هناك أشٌاء ٌتعلمها الطفل "؟ فهو ٌرى أّن "بٌاجٌه"هً محددات التعلم كما ٌراها  ما 

وهو فً طور نموه ال ٌمكن تفسٌرها عن طرٌق المحددات المادٌة واالجتماعٌة فحسب 

"وٌطلق على المحدد الذي ٌشٌر إلٌه عامل الموازنة.
3

 

قضٌة أخرى وهً الشرح والتفسٌر والسإال هو من نحتاج إلى تفسٌر شًء وهناك  

ما؟ وٌهتم بٌاجٌه بالشكل الذي تكون علٌه اإلجابة المعقدة أكثر من اهتمامه بعدد مرات 

ترددها، وٌهتم بمعرفة كٌؾ ٌتعلم جمٌع األطفال تصحٌح بعض األخطاء، كم أن إجابة 

ورها عبر فترة زمنٌة.طبنٌة هذه العملٌة وتالطفل على سإال ما إّنما تفسر بمالحظة 
4

 

 :اإلفتراضات األساسٌة فً نظرٌة بٌاجٌه 

لقد حدد بٌاجٌه مفهوم التعلم باعتباره عملٌة تنظٌم ذاتٌة تإدي إلى فهم العالقات بٌن  

 عناصر المفهوم الواحد المحدد، وفهم كٌؾ ٌرتبط هذا المفهوم بالمفاهٌم التً سبق تعلمها:

لة خاصة من حاالت التطور: ٌقول بٌاجٌه:" لٌس كل ما ٌراه الطفل ٌعمل التعلم حا -1

ى األطفال عصا من عصوٌن متساوٌٌن ومتوازٌٌن قد دفع به إلى األمام قلٌال، رفقد ٌكمثٌر 

لحفاظ االخاصة بولكن هذا التؽٌر فً العصا ال ٌعمل كمثٌر لالستجابة الخاصة كاالستجابة 

على مفهوم الطول"
5
   

ن التعلم هو جزء التطور عن األطفال فٌما بعد ٌصلون إلى المرحلة بمعنى أ

التطورٌة التً ٌستطٌعون فٌها أن ٌقاربوا بٌن حركة دفع العصا إلى األمام وحركتها الوهمٌة 

                                            
 .281مصطفى ناصؾ، نظرٌات التعلم دراسة مقارنة، ص  - 1
 .282ٌُنظر، المرجع نفسه، ص  - 2
 .282نفسه، ص   - 3
 .283، 282ص  ٌُنظر، نفسه، - 4
 .301، ص نفسه - 5
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العصا المتمثلة فً عودتها إلى وضعها األصلً، وبعد فهم هإالء األطفال لماذا تخدعهم 

) العكسٌة(  ةٌٌعرفوا عملٌة عقلٌة ٌطلق علٌه بٌاجٌه المقلوبالبارزة إلى األمام " فعلٌهم أن 

Reversibility  "
1
ثار التً تمكن ة فً نظره قدرة الطفل على فهم اآلومعنى المقلوبٌ 

ٌُبطل(، والطفل الذي ال ٌتكون لدٌه مفهوم  خلق الحقٌقة القابلة بؤن أي تحول ٌمكن أن ٌلؽى) 

 المقلوبٌة ال ٌستطٌع حل هذه المهمة.

ٌَعرؾ"  -2 ٌُعرؾ: مثال: عند سن الثانٌة أو الثالثة  التطور عملٌة زٌادة الوعً بٌن من  وما 

ٌستطٌع األطفال استخدام الكلمات لوصؾ ما ٌشعرون به وأٌن ٌصابون باألذى أو ماذا 

ٌرٌدون"
2

بمعنى أن األطفال قد أصبحوا أكثر وعٌا بحالتهم الذاتٌة، " وإذا قال الطفل  

فمعنى هذا أن الطفل قد أصبح ٌدرك العالقة بٌن الحالة الذاتٌة أو) الشًء لشخص إنً جابع 

المعروؾ( وبٌن من هو الشخص الذي ٌمتلك تلك الحالة الذاتٌة) الشخص الذي ٌعرؾ(."
3

   

اإلدراك الحسً قابم على عملٌات عقلٌة: " هذه القضٌة تشٌر إلى عدم قبول بٌاجٌه  -3

تباط بٌن المثٌرات التً ٌتم إدراكها بصورة مباشرة، لنظرٌة التعلم القابمة على االر

والمثٌرات لٌست باألمر البسٌط، فهً لٌست أمور من اإلحساس، كما أن اإلدراك لٌس 

باألمر البسٌط"
4
  

ٌّتضح من خالل هذا القول أن المثٌر أمر معروؾ بالنسبة لبٌاجٌه ولٌس مجرد أمر 

من الضوء ٌمكن أن ترى كما لو كانت نختبره وٌعطً مثال على ذلك " فمساحة صؽٌرة 

فإذا سوداء أو مبللة أو حمراء اعتمادا على الشًء الذي نختاره للمقارنة بٌنه وبٌن المساحة 

رأٌناها حمراء، فما ذلك إالّ ألننا نعرؾ أنها لٌست زرقاء."
5
أي القدرة على التفكٌر فً  

 األشٌاء بما لٌست علٌه ضروري إلدراك المعنى.

                                            
 . 301، ص ٌات التعلم دراسة مقارنة مصطفى ناصؾ، نظر - 1
 .120ص  ،لطالب الجامعً والمعلم الممارس، علم النفس التربوي لوآخرون حسٌن أبو رٌاش - 2
 .303، ص المرجع السابق - 3
 .232، ص لم نفس التعلممرٌم سلٌم، ع - 4
 .332، ص نفسهالمرجع  - 5
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ملٌة خلق عضوٌة ولٌست عملٌة تراكم آلٌة ) تتم دون تفكٌر(: مثال مفهوم التعلم ع -4

الدٌمقراطٌة ال ٌمكن إدراكه بصورة كاملة إالّ إذا ارتبطت أبعاده األساسٌة باالسم الذي نطقه 

"على ذلك المفهوم
1
  

 فتعلم إجراءات جدٌدة إّنما ٌظهر من اإلجراءات القدٌمة من خالل عملٌة عضوٌة تؤملٌة. 

تكوٌن المفهوم ٌنطوي على القدرة على االستدالل: " هذه القضٌة تتحدى فكرة تعمٌم  -5

الجدٌد ٌشبه المثٌر األصلً الذي المثٌر والقابلة بانتقال االستجابة إلى مثٌر جدٌد، ألن المثٌر 

".استدعى االستجابة
2

 

ام عندما ترتم مثال فتاة تفترض أّنها تعلمت أن القوة تجعل الكرة)ب( تتدحرج إلى األم 

بالكرة)أ(، ولنفترض أن الكرة)أ( تضرب الكرة) ب(، والكرة األخٌرة هذه موجودة فً 

صؾ من الكرات فٌه) ب( و)ج( و)د( وفٌما نسمع الفتاة تشرح لنا أن الكرة )د( هً الوحٌدة 

ً التً تحركت إلى األمام، وهنا ٌمكننا القول بؤن الفتاة استخدمت نفس االستجابة أو القوة ف

هذا الوضع الجدٌد ألّنه ٌشبه كثٌرا الوضع السابق.
3
  

ٌعود إلى عدم وجود البنٌات العقلٌة الالزمة لذلك عدم القدرة على حل بعض المسابل  -6

وال ٌعود األمر إلى االنتباه: " األخطاء لٌست فً الؽالب نتٌجة عدم االنتباه بل نتٌجة لشكل 

".أولً من التفكٌر االستداللً
4

 

ا قالوا أن الكرة )أ( تسللت خلؾ الكرات الوسطى إّنما كانوا ٌحاولون األطفال لمّ مثال:  

ن الكرة )د( ال تتحرك من تلقاء نفسها، أالتوصل إلى معنى ما من هذه الحادثة، فهم ٌعرفون 

فالكرات ساكنة وتتطلب قوة خارجٌة لجعلها تتحرك، ولما قال األطفال أن الكرات الوسطى 

األمام فكانوا ٌحاولون أال ٌنقضوا القاعدة القابلة بؤن الكرات ساكنة، وكال تحركت قلٌال إلى 

الخطؤٌن نجما عن االستدالل ولٌس عن عدم االنتباه.
5
  

                                            
 .121للطالب الجامعً والمعلم والمدرس، ص ، علم النفس التربوي وآخرون ر، حسٌن أبو رٌاشٌُنظ - 1
 .335ٌُنظر، مرٌم سلٌم، علم نفس التعلم، ص  - 2
 .308 صٌُنظر، حسٌن علً حجاج، نظرٌات التعلم دراسة مقارنة،  - 3
 .121، ص للطالب الجامعً والمعلم والمدرس، علم النفس التربوي اش وآخرونحسٌن أبو رٌ - 4
 .336، ص س التعلمنظر، مرٌم سلٌم، علم نفٌُ  - 5
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فالتعلم عملٌة تدرٌجٌة من عملٌات أبعاد األخطاء عن طرٌق إعادة التفكٌر فً  

عرفٌة على القٌام األسباب التً أدت إلى قٌام تلك األخطاء وهذا ما ٌقتضً القدرة الم

الذي ٌقوم عن طرٌق عملٌة التنظٌم الذاتً، ولٌس عن طرٌق حفظ واستظهار باالستدالل 

 اإلجابات التً ٌلقنها أحدهم للطفل.
1
  

ٌجب أن ٌقوم التعلم على النشاط الذاتً: " التنظٌم الذاتً هو جوهر التوازن فالمتعلمون  -7

قومون ببناء هذه الثوابت ) مثل دٌمومة الشًء ال ٌتذكرون الثوابت فً بٌبتهم، بل إّنهم ٌ

وذلك عن طرٌق سلسلة من األفكار المعدة لفهم اإلجابات التً ٌستقبلونها ومفاهٌم االحتفاظ( 

عن طرٌق اختبار أسبلتهم وٌمكن تمثل اإلجابات فً القاعدة المعرفٌة التً استخدمها التالمٌذ 

فً بناء األنشطة"
2
لفهم ٌتطلب تنظٌما ذاتٌا نشطا فالتنظٌم الذاتً هو إذن فالتعلم القابم على ا 

 جوهر الموازنة.

" هذه التعلم الذاتً البناء هو أن ٌزٌل المتعلم تدرٌجٌا التناقض بٌن التنبإات والنتابج:  -8

تتناقض القابم على الفهم، وضرورة قٌام األخطاء القضٌة تقرر أن األخطاء ضرورٌة للتعلم 

".مع مبادئ تعدٌل السلوك
3
  

على الفهم إّنما ٌنجم عن تعلٌم مبرمج، بحٌث ٌتعلم التلمٌذ مبادئ جدٌدة  فإّن التعلم القابم 

أّنه من األفضل للتالمٌذ أن ٌقوموا بوضع  "بٌاجٌه"دون أن ٌقع فً األخطاء، كم ٌعتقد 

بل ال بد منها، ألن الخطؤ ٌإدي  أسبلتهم الخاصة وهذا ال ٌعنً أّنهم ال ٌركبون األخطاء

.تالمٌذ إلى تعدٌل قاعدتهم المعرفٌةبال
4
  

ضح من خالل هذا القول أن التلمٌذ لكً ٌحصل على التنظٌم الذاتً ال بد له وٌتّ 

بدوره إلى عملٌتً التمثل ي ٌإدي ذلاالمرور بالخبرات التً تحدث له نوعا من االضطراب 

  والمواءمة.

                                            
 .338ص  السابق،ٌُنظر، المرجع  - 1
 .338نفسه، ص  المرجعٌُنظر،  - 2
 .312علً حسٌن حجاج، نظرٌات التعلم، ص  - 3
 .339ٌُنظر، المرجع السابق، ص  - 4
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على إلؽاء األخطاء: القضاء على  التعلم الناشط القابم على بناء المتعلم للمفاهٌم ٌقوم -9

التناقض وٌتم بفعل اإللؽاء واإلنكار، فعندما ٌتعلم األطفال مفهوما محددا، فإّنهم ٌطبقون مبدأ 

النفً على مختلؾ مستوٌات بناء المفهوم الجدٌد وٌعتبر هذا اختالفا فً المستوى، مثال 

ابٌة، فالطفل الذي أضاؾ ماءا ٌستطٌع الطفل فً سن الرابعة أن ٌستخدم أنماط ما قبل اإلجر

كثٌرا إلى مسحوق األلوان بحٌث أصبح سابال فوق الالزم، قد ٌفكر فً أخذ بعض الماء من 

المزٌج )نفً العكسٌة( وعندما ٌكشؾ أّنها ؼٌر ممكنة ٌفكر فً النفً المتبادل وذلك بؤن 

ٌضٌؾ بعض المسحوق.
1
  

إضافة الماء إلى المسحوق، ومن ثم ٌتم ومنه نالحظ أن الطفل قام بإلؽاء الخطؤ األول وهو 

 حل المشكلة وذلك ٌكون حسب المستوٌات والمراحل العمرٌة.

جمٌع أشكال النفً) اإللؽاء( ٌبنٌها الفرد ذاته ولٌس نتاجا آلٌا للتؽذٌة الراجعة من  -11

 ٌهتم بٌاجٌه بآلٌة التؽذٌة الراجعة، فالطفل ٌصل إلى زجاجة الرضاعة وٌقبض علٌها البٌبة:

وٌحضرها إلى فمه وٌمصها، وكل هذه األعمال من شؤنها أن تزٌد احتمال تكرار هذا 

التتابع.
2
  

وجهة النظر اآللٌة للتؽذٌة الراجعة وهً وجهة النظر التً "مع  "بٌاجٌه"وٌختلؾ   

أن الكابن الحً حساس بشكل آلً للتؽذٌة الراجعة من استجاباته، وٌقول بٌاجٌه إّنه  تفترض

".ن الحً أن ٌبنً المالءمة بٌن التؽذٌة الراجعة والسلوك النامً المتقدمال بد للكاب
3

 

ووجهة النظر ذاتها ٌمكن تطبٌقها على مختلؾ أنواع التعزٌز، فاألكل ٌنفً الجوع،  

ٌّد ٌنفً بعض جوانب األكل...إلخ، وعلى اإلنسان أن ٌشعر أوال والسلوك االجتم اعً الج

ه ٌقوم بعملٌة بناء لنفٌها.بوجود الثؽرة ومتى ٌشعر بها فإنّ 
4
  

 

 

                                            
 .341مرٌم سلٌم، علم نفس التعلم، ص  - 1
 .317ٌُنظر، علً حسٌن حجاج، نظرٌات التعلم دراسة مقارنة، ص  - 2
 .346المرجع السابق، ص  - 3
 .347، 346 ٌُنظر، المرجع نفسه، ص  - 4
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 :التطور المعرفً عند بٌاجٌه 

تركز نظرٌة بٌاجٌه على تطور الفكر الطبٌعً منذ الوالدة وحتى سن الرشد، وٌعتمد  

فهم النظرٌة على فهم االفتراضٌن البٌولوجٌٌن وتطبٌقهما وهما تحدٌده للتطور المعرفً 

ولطبٌعة الذكاء.
1

 

والتركٌز على نوعٌة فً تفاعالت  ( change)ها تؽٌٌر " إّن فهم المعرفة على أن 

، أما الممٌز الثالث فهو إطار المادة "بٌاجٌه"الفرد مع بٌبته، هما أهم جانبٌن فً نظرٌة 

كموضوع للدراسة لذلك حتى ٌتم تفسٌر نوعٌة التؽٌرات فً التفكٌر فإّنه ٌنبؽً تحلٌل النشاط 

، والممٌز الرابع أن طبٌعة ور حٌاة اإلنسانالمعرفً الذهنً فً كل مرحلة من مراحل تط

نظرٌة بٌاجٌه فً البداٌة على علم النفس والفلسفة وعلم األحٌاء."
2

 

  لهذا تعتبر نظرٌة بٌاجٌه نظرٌة تطورٌة حٌث أنها تتبع سٌر التطور المعرفً الذهنً. 

التطور المعرفً ٌحدث فً مراحل، "إلى فرضٌة مفادها أن  "بٌاجٌه"توصل   

ن هذه الفرضٌة القول بؤن طبٌعة الذكاء تتؽٌر بشكل كبٌر مع الزمن إذ أن انتقال وتتضم

العقل البشري عند تطوره ٌمكن أن ٌقارن بانتقال بٌضة إلى ٌرقة ومن ثم إلى حشرة"
3
أي  

أن مراحل التطور تختلؾ من مرحلة إلى أخرى، وأن محتوى كل مرحلة نظام ربٌس ٌحدد 

 دراكها.إالخبرة والطرٌقة التً ٌتم بها  فهم 

أننا إذا أردنا فهم العقل بوصفه أداة للتفكٌر الذي ٌستخدمه الطفل  "بٌاجٌه"كما ٌرى  

وفهم ما ٌسهل التطور فإّن علٌنا معرفة مكونات ذلك الجهاز المعرفً وذلك البناء  المعرفً 

الذي ٌستخدمه الطفل لٌحل مشكلة.
4
  

مابٌة التطورٌة المعرفٌة هً التً تحدد " وقد اعتمد بٌاجٌه فً ذلك أن المراحل الن 

لدٌه مدى نجاحه فً الخبرة إذا ما اتفقت ومتطلبات الخبرة، فإذا ما اتفق توفر االستعداد 

                                            
 .252مً، نظرٌات التعلم والتعلٌم، صٌُنظر، ٌوسؾ محمود قطا - 1
 .254المرجع نفسه، ص - 2
 .224عبد الرحمن عدس وآخرون، علم النفس التربوي، ص  - 3
 .225، ص نفسهالمرجع  - 4
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وتوفر التوازن وإذا ما زاد فً مستوى الخبرة، وتطلب أبنٌة معرفٌة أعمق تتطلب بدورها 

تطورا ونضجا حتى ٌتهٌؤ له االستعداد المعرفً."
1

 

 ونضج مالبم لذلك.رفة بدون استعداد، وال استعداد بدون تطور ال معإذن  

: " هو استٌعاب الفرد لبٌبته "بٌاجٌه"ٌمكن أن نستخلص تعرٌفا للنمو المعرفً من نظرٌة 

المادٌة واالجتماعٌة، وٌبدأ باإلدراك الحسً وٌنتهً بتكوٌن المفاهٌم المجردة أي االستٌعاب 

الرمزي."
2
  

عقلٌة تنموا لدى الطفل بصورة تدرٌجٌة وخصوصا التً ترتبط بمعنى أن المفاهٌم ال 

بحٌاته المباشرة فً ملبسه ومؤكله ومشربه ونشاطه، كمعرفته للٌل والنهار، والصبح 

 والمساء، والؽذاء والعشاء.

كرد فعل على النظرٌة السلوكٌة وترتبط باألسس التً "جاءت النظرٌة المعرفٌة   

".ٌاجاء بها علم النفس والبٌولوج
3

 

حٌث ٌرى السلوكٌون إلى الطفل على أّنه " وعاء فارغ تملإه الخبرات والتجارب البٌبٌة  

 ،ٌرى أن المعرفة نتاج للتفاعل "بٌاجٌه"والمعرفة ما هً إال نتاج لهذه الخبرات ونموها لكن 

على ما ٌسمٌه  "لبٌاجٌه"المستمر بٌن الشخص والعالم الخارجً، وٌعتمد التعلم بالنسبة 

نتٌجة لتراكم المعلومات بل تنظٌم الداخلً التقدمً أو النهابً، فتعلم كٌؾ تفكر لٌس مجرد بال

القدرة على استخدام هذه المعلومات بطرق دابمة النمو فً تراكٌب األبنٌة العقلٌة"
4
  

 بمعنى أن المعرفة تستدعً  تحدٌد األسالٌب المختلفة التً ٌتفاعل فٌها الفرد مع بٌبته.

كلنا ٌولد ولدٌنا القدرة على تنظٌم خبراتنا بطرق منطقٌة مختلفة، "م: وبمعنى أه  

وٌتوقؾ ذلك على تفاعلنا مع العالم الخارجً...، فالطفل مثال لٌس لدٌه مفهوم حفظ األشٌاء، 

فاللعبة التً تإخذ منه تضٌع إلى األبد، وتكرار عودة اللعبة وأبعادها ال ٌؽٌر من اعتقاده  

                                            
 .225ربوي، ص ٌوسؾ قطامً وآخرون، علم النفس الت - 1
 -01اإلصدار  -01عبد الفتاح أبو معال، أدب األطفال وأسالٌب تربٌتهم وتعلٌمهم وتثقٌفهم، دار الشروق، ط/  - 2

 .73م، عمان، األردن، ص 2005
 .84عبد المجٌد عٌسانً، نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللؽة، ص  - 3
 .314المرجع نفسه، ص  - 4
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شهر تقرٌبا( فقط تترجم هذه التجربة إلى  12وجود، وعن سن معٌن )  الشًء لم ٌعد لهبؤن 

وضعت فً مكان آخر، وٌطلق شكل أساس من التفكٌر فٌفهم الطفل أن اللعبة قد أخذت أو 

كلما تقدمنا  على هذا باالستبصار المفاجا والذي ٌحدث مع مزٌد من المواقؾ المعقدةبٌاجٌه 

فً العمر القدرة على االستجابة"
1
حٌث نالحظ أن الطفل ٌتعلم فً سن حٌاته منذ سن ب 

السادسة إلى الثانٌة عشر أن ٌتعامل مع األفكار والمفاهٌم وإلى حد ما األشٌاء المجردة 

  وٌتعلم كشخص  اجتماعً من عالمه الخارجً والبٌبة التً ٌعٌش فٌها. 

ت مجرد بتكارٌة تنشؤ من الكابن الحً ولٌسإوٌقول بٌاجٌه:" أن التفكٌر عملٌة  

استجابة أو رد فعل لمإثر، فنحن نبنً الخبرة ولسنا مجرد مستقبلٌن سلبٌٌن لها"
2
أي أن  

 التفكٌر عملٌة إبداعٌة، فالفرد هو الذي ٌبنً خبراته بنفسه.

 ٌمٌز بٌاجٌه بٌن نوعٌن من المعرفة: المعرفة الشكلٌة، والمعرفة اإلجرابٌة. 

  Figurative knouledgeالمعرفة الشكلٌة أو الصورٌة:  -

معرفة المثٌرات بصورتها العامة وال تنبع من التحلٌل العقلً، "التً تنطوي على  

فالطفل الرضٌع ٌمٌز زجاجة الرضاع فٌمصها، والولد ٌتعرؾ سٌارة أبٌه، فحٌن ٌشاهدها 

قادمة ٌفتح باب المنزل"
3

 ، إذن فهً معرفة تقوم على الشكل ال على العقل.

 Operational Rnoledgeالمعرفة اإلجرائٌة:  -

تنطوي على التوصل إلى االستدالل فً أي مستوى من "هً المعرفة التً   

."المستوٌات وتهتم بالكٌفٌة التً تتؽٌر علٌها األشٌاء من حالة ألخرى
4
  

 بعملٌات على العملٌات العقلٌة حٌن ٌكون الطفل قادرا على القٌام"فهً معرفة تعتمد   

مجردة بوساطة العقل"
5
  

                                            
 .315جابر، سهٌر أنور محفوظ، سٌكة الخلٌقً، علم النفس البٌبً، ص جابر عبد الحمٌد  - 1
 .315المرجع نفسه، ص  - 2
 .81مٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة، دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة، ص  - 3
 .144صالح الدٌن عرفة محمود، تعلٌم وتعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات، ص  - 4
 .86عبد المجٌد عٌسانً، نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللؽة اكتساب المهارات اللؽوٌة األساسٌة، ص  - 5
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بالكٌفٌة التً تؽٌر بها األشٌاء باالنتقال من حالتها الساكنة "تهتم المعرفة اإلجرابٌة   

إلى حالتها الراهنة، أما المعرفة الشكلٌة فتهتم باألشٌاء فً حالتها الساكنة وخالل لحظة 

زمنٌة ثانٌة"
1
إذن مع مرور الزمن تزداد قدرة الطفل على استخدام المعرفة اإلجرابٌة تاركا  

 جوانب المعرفة الشكلٌة.ءه ورا

كما ٌمكن القول أن جان بٌاجٌه قد مٌز بٌن عنصرٌن من النمو العقلً للفرد هما:" 

النمو التلقابً، أي نمو الذكاء الذاتً مستقبال، والثانً النمو النفسً االجتماعً أي كل ما 

ٌستقبله الطفل من الخارج سواء أكان من المدرسة أو األسرة"
2
ن " النمو وٌذكر كذلك أ 

التلقابً هو الذي ٌكون الشرط الالزم للنمو المدرسً"
3
وٌعنً ذلك أن الطفل ال ٌتعلم   

     الخبرة إذا لم ٌرتق من نموه التلقابً إلى نموه العقلً فً إطار المراحل التً حددها.

 النمو العقلً                                  

           

 عدم توازن                                                 توازن        

 وظابؾ                                               أبنٌة وأشكال وخطط         

     

 خطة     خطة     خطة       خطة                                  تكٌٌؾ            تنظٌم

   

 تكٌٌؾ     توافق     مواءمة   ٌعاباستتمثٌل   

( ٌوضح إطارا تخطٌطٌا لنظرٌة بٌاجٌه المعرفٌة.1/ 3شكل)     
4

 

 

                                            
 .83مورٌس شربلر، التطور المعرفً، ص  - 1
 .145صالح الدٌن عرفة محمود، تعلٌم وتعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات، ص  - 2
 .145المرجع نفسه، ص  - 3

.145نفسه، صـ   4
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  :العملٌات المعرفٌة األساسٌة عند بٌاجٌه 

 ٌتضمن االهتمام بالنمو المعرفً من وجهة نظر بٌاجٌه عاملٌن معرفٌن هما: 

 البنٌة المعرفٌة: -

الوظابؾ الذهنٌة: -
1

 

املٌن ٌسهم فً فهم التطور المعرفً من وجهة نظر بٌاجٌهن وذلك إّن توضٌح هذٌن الع

 كما ٌلً:

البنٌة المعرفٌة: " وهً حالة التفكٌر الذي تسود ذهنً المتعلم فً مرحلة من مراحل  أوال: -

النمو المعرفً، وٌقترض أّن هذه البنٌة نمو وتتطور مع العمر عن طرٌق التفاعل مع 

بنى المعرفٌة للطفل استعدادات توجد لكل طفل، وهً بمثابة الخبرات والمواقؾ... وتمثل ال

قوالب فارؼة لدى الطفل الولٌد، والطفل ٌقوم بملبها بموجودات هً عبارة عن تفاعالت 

وخبرات ومعارؾ وذلك تتشكل البنٌة المعرفٌة للطفل"
2

، ومنه نستنتج أّن األبنٌة العقلٌة 

بفه وتتؽٌر هذه األبنٌة العقلٌة أثناء النمو عبارة عن تنظٌمات تظهر خالل أداء العقل لوظا

أن البنٌة هً حالة التفكٌر التً توجد لدى الفرد فً مرحلة اإلرتقابً للفرد، وباختصار ٌمكن 

 من مراحل نموه.

الوظابؾ الذهنٌة: " تشٌر إلى العملٌات التً ٌلجؤ إلٌها الفرد عند تفاعله مع مثٌرات  ثانٌا: -

"البٌبة التً ٌتفاعل معها
3

 

حٌث ٌعتبر بٌاجٌه أن الوظابؾ الذهنٌة هً " امتدادات بٌولوجٌة فطرٌة ضرورٌة للنمو  

ٌة للتطور والتعدد حتى بلوالتطور المعرفً، حٌث تعمل هذه القدرة على جعل األبنٌة قا

أكثر إسهاما فً فهم العالم المحٌط به"تصبح 
4
  

                                            
 .25، ص لم النفس اللؽوي والمعرفًإبراهٌم محمد صالح، ع - 1
 . 197، ص ، اتجاهات علم النفسو آخرونبد اللطٌؾ أبو أسعدأحمد ع -2

 .135صالح الدٌن عرفة محمود، تعلٌم وتعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات، ص  - 3
 .198المرجع السابق، ص   - 4
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ت التً ٌتفاعل معها الفرد مع وبالتالً فإّن الوظابؾ العقلٌة تشٌر إلى تلك العملٌا 

 بٌبته. 

الوظابؾ العقلٌة عند اإلنسان موروثة وبالتالً فهً ثابتة ال "أن  "بٌاجٌه"وٌعتقد   

تتؽٌر، أما األبنٌة العقلٌة فهً التً تتؽٌر مع مرور الزمن"
1
  

كما ٌمكن اعتبارها " وحدة سٌكولوجٌة لعملة ذكٌة قابلة للتكرار أو استراتٌجٌات  

ا الفرد وتكون تحت تصرفه وجاهزة الستعماله عندما ٌحتاجها فً أثناء تفاعله مع ٌختزنه

البٌبة"
2
  

إّن الفارق بٌن األبنٌة المعرفٌة وبٌن الوظابؾ الذهنٌة ٌتمثل فً أن األبنٌة المعرفٌة  

هً الخصابص الممٌزة للذكاء وأنها هً التً تتؽٌر مع العمر نتٌجة تفاعل الفرد مع بٌبته، 

كل واحدة منها شكال من أشكال التفكٌر أو الذكاء" مراحل عمرٌة مختلفة تمثل  تمر فً
3

 

، فإّنه ٌرى "بٌاجٌه"بما أن الوظٌفة هً تلك العملٌات التً ٌلجؤ إلٌها الفرد كما حددها  

 بؤن هناك وظٌفتان اثنتان ال تتؽٌران مع العمر وهما التكٌؾ والتنظٌم.

تفاعل الفرد مع البٌبة وهو نزعة الفرد للتؤقلم ٌحدث نتٌجة ل"  Adapationالتكٌؾ: 

والتالإم مع البٌبة"
4
  

 إّن نظرٌة بٌاجٌه كانت محاولة لإلجابة عن السإالٌن اآلتٌٌن: 

 ما هً خصابص األطفال التً تمكنهم من التكٌؾ لبٌبتهم؟ -1

ما أبسط وأدق المعلومات فً تصنٌؾ أو ترتٌب نمو الطفل؟" -2
5
  

أن تكٌؾ الطفل للعالم من حوله قٌم من خالل  "بٌاجٌه"سبلة، ٌرى ولإلجابة عن هذه األ

 المزج بٌن األسلوبٌن، وهذا ٌتم من خالل عملٌة التفاعل مع بٌبته وهما:

                                            
 .199، 198علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، ص ص ، وآخرون حسٌن أبو رٌاش - 1
 . 138سامً محمد ملحم، علم النفس النمو، دورة حٌاة اإلنسان،  - 2
 .198، اتجاهات علم النفس، ص وآخرون طٌؾ أبو أسعدأحمد عبد الل - 3
 .24إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً، ص  - 4
ظم سلمان الحوشان، علم النفس التربوي بٌن ٌدٌك، علم النفس التربوي، علم النفس البٌبً، علم النفس بشرى كا - 5

 .142اإلرشادي، ص 
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" هو استٌعاب األفراد للمعلومات وتصنٌفها والتعامل معها  :(Assinilation)التمثٌل  -أ

ا عن العالم الخارجً فً بنابه العقلً فً ضوء ما ٌعرفوه، أو هو مٌل الفرد ألن ٌدمج أمور

أو التركٌب الموجود لدٌه مثال وٌؽٌر الفرد من صورة الشًء لتناسب ما ٌعرفه"
1

، إذن فهً 

تقوم تؽٌٌر وتحلٌل الخبرة الخارجٌة بحٌث تناسب الخبرات والمإثرات الخارجٌة الجدٌدة."
2
  

".سبق اكتسابهاالقٌام باستجابة كما ٌتضمن "  
3

 

بهذا المعنى هو تؽٌٌر الواقع الخارجً لٌتناسب مع البٌبة المعرفٌة القابمة عند  فالتمثٌل 

 الفرد، أو تحوٌل األفكار الجدٌدة إلى شًء ٌتناسب التنظٌم المعرفً الذي ٌمتلكه.

" تقوم على تؽٌٌر التراكٌب المعرفٌة الموجودة  (:Accomodation )المواءمة -ب

"لدى الفرد بحٌث تتناسب الخبرات وا لمإثرات الخارجٌة الجدٌدة
4

، فهً تعد تعدٌل 

لالستجابة السابقة ألن الكابن الحً عندما ٌستجٌب لنشاط ٌعرفه من قبل ٌقال بؤّنه ٌتمثل 

المنبه الجدٌد )أي جعله مثل ما لدٌه( وعندما ٌتطلب الموقؾ تؽٌٌرا فً االستجابة فٌقال إّنه 

حدث تواءم
5

عدٌل وتؽٌٌر فً البناء المعرفً السابد ، ومنه ٌمكن القول أن المواءمة هً ت

لدى الفرد لكً ٌتكٌؾ مع البٌبة الخارجٌة بمعنى أّنه ٌتم تكٌؾ النمط المعرفً الداخلً للفرد 

 لٌتالءم مع عناصر البٌبة أي تصحٌح المعلومات.

ن العملٌتان لٌبقى الفرد فً حالة اتزان، فإذا حصل االتزان ٌكون المتعلم لٌس اتتم هات 

جة إلى تعلم أشٌاء جدٌدة، وفً حالة عدم االتزان ٌعطى عندها المتعلم المعلومات بحا

 Cognitive Equilibration ً عنده االتزان المعرف قٌتحقالالزمة إلى 
6

كما هو  

 موضح فً الشكل التالً:

     

                                            
 .25إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً، ص  - 1
 .104م، ص 2001 -02حسن منسً، سٌكولوجٌة التعلم والتعلٌم ) مبادئ ومفاهٌم(، دار الكندي، ط/  - 2
 .142بشرى كاظم الحوشان، علم النفس بٌن ٌدٌك، علم النفس التربوي، علم النفس البٌبً، علم النفس اإلرشادي، ص  - 3
 .104المرجع السابق، ص  - 4
 .143، ص النفس بٌن ٌدٌكٌُنظر، بشرى كاظم الحوشان، علم  - 5
 104، ص حسن منسً، سٌكولوجٌة التعلم والتعلٌم ) مبادئ ومفاهٌم( - 6

 التمثٌل تؽٌٌر

  خارجً

 خارجً

االتزان المعرفً 

 التكٌؾ 

التالإم تؽٌٌر 

 ًلداخ
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العالقة بٌن االتزان المعرفً وكل من التمثٌل والتالإم.( 2 -1الشكل رقم ) 
1
  

ضٌح تلك العملٌتٌن: علمت األم طفلها كلمة عصفور، وأن ٌقول عصفور عندما مثال لتو

ٌرى العصور ٌطٌر، وفً أحد األٌام بٌنما كان الطفل ٌتنزه فً الحدٌقة مع أمه رأى فراشة 

تطٌر من حوله فقال ألمه: أنظري هذا عصفور، إّنه بذلك تمثل العصفور الفراشة أي ؼٌر 

ة الموجودة لدٌه هذه الصورة التً توحً له أن كل ما من خصابصها للتناسب مع الصور

ٌطٌر عصفور، أما عندما تقول له أمه: هذه فراشة ولٌست عصفور سٌتولد لدٌه معنى ٌقول: 

لٌس كل ما ٌطٌر عصفور، أي أّنه تتؽٌر المعانً الداخلٌة لدٌه لتتناسب لدٌه معنى ٌقول: 

عانً الداخلٌة لتتناسب مع المثٌرات الم تؽٌٌرل ما ٌطٌر عصفور، أي أّنه ٌبدأ بلٌس ك

الجدٌدة التً ٌتعرض لها، فإّنه قال فً المرة القادمة فراشة عندما ٌرى الفراشة فإّنه عطً 

دلٌال على أّنه استوعب.
2
    

إّن المثال السابق ٌظهر لنا أن العملٌتٌن التمثٌل والمواءمة متكاملتان وإّن تحقٌق  

  تكٌؾ الجدٌد.التوازن بٌنهما ضرورة من أجل ال

وهكذا فإّن الفرد ٌدرك البٌبة من خالل البنى العقلٌة التً لدٌه وٌحدث اختالل  

التوازن عند الفرد عندما ال تسعفه بناه العقلٌة وإدراكها بشكل واضح مما ٌإدي إلى عملٌة 

البٌبة المواءمة التً تحدث التؽٌٌر والتطوٌر فً البنى العقلٌة السابدة لتمكٌن الفرد من إدراك 

 وعناصرها الجدٌدة.

" نزعة الفرد إلى ترتٌب العملٌات العقلٌة وتنسٌقها فً  (:(Organizationالتنظٌم  -ج

أنظمة كلٌة متناسقة ومتكاملة"
3

" حٌث ٌشتمل على عملٌة تنسٌق والتكامل بٌن الخبرة  

"  Schematsوالبنى العقلٌة
4

 

                                            
 .56التربوي النظرٌة والتطبٌق، ص عدنان ٌوسؾ العتوم وآخرون، علم النفس  - 1
م، ص 2004ٌُنظر، مروان أبو حرٌج، سمٌر أبو مؽلً، المدخل إلى علم النفس التربوي، دار الٌازودي العلمٌة، د/ط،  - 2

119. 
 .125، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، ص ش وآخرونأبو رٌا حسٌن - 3
 .138س النمو، دورة حٌاة االنسان، ص سامً محمد ملحم، علم النف - 4
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ن أو أكثر من العملٌات النفسٌة كما ٌمكن اعتبار على أّنه:" ذلك المٌل لدمج اثنٌ 

 أو الجسمٌة فً نظام واحد ٌعمل بمالبسة، مثال النظر فً الشًء اإلمساك به ٌتطور إلى 

اإلمساك بؤشٌاء موجودة فً المجال البصري"
1
  

نزعة ترتٌب وتنسٌق العملٌات العقلٌة فً أنظمة كلٌة متناسقة ومتكاملة فالتنظٌم  وتعد" 

دٌدة فً البنٌة الذهنٌة ناتجة عن ترتٌب موقع المعلومات الجٌعنً العالقة بٌن الجدٌدة ال

"فق البنى المعرفٌة الموجودة لدٌةحٌث ٌستطٌع الطفل إدماج معارؾ جدٌدة و للمتعلم
2

 

وبالتالً فإّن هده الوظابؾ تحقق التناسق والتكامل مع البٌبة الخارجٌة، وال ٌتم  

  ارجً.البنٌة المعرفٌة مع المحٌط الخ ذلك إالّ بتالإم

 

     

   

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            
 .25إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً، ص  - 1

.26المرجع نفسه، صـ   2
  

الخبرات واألحداث  اإلنسان

 فً البٌبة

يكتسب خبرات في 

 البنى العقلية

توازن وتكٌؾ 

 مع البٌبة
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 :عوامل النمو الذهنً عند بٌاجٌه 

إّن السإال الذي ٌطرح كثٌرا حول نظرٌة بٌاجٌه هو حول األسباب التً تإدي بالفرد   

 باالنتقال من مرحلة إلى أخرى وقد حدد بٌاجٌه أربعة عوامل تإدي إلى هذا االنتقال هً:

نمو الجهاز العصبً المركزي والدماغ  إنّ  :(Maturationالنضج العصبً )  -1

والتناسق الحركً وؼٌرها من جوانب النمو الجسمً تإثر فً النمو المعرفً، فما لم ٌتطور 

فلن ٌتمكن من المشً، وإذا كانت قدرات على التنسٌق الحركً إلى حد معٌن قدرة الطفل 

الطفل فً اكتشاؾ بٌبته محدودة، فإّنه لن ٌتعلم الكثٌر عنها"
1

ٌفتح إمكانٌات إّن النضج ، " 

 لذلك تبدو كشرط ضروري لظهور بعض أنواع السلوك، لكنها لٌست شرطا ضرورٌا كافٌا

، فإّنه ألنها تزداد بالتدرٌب والممارسة، فإن كان الدماغ ٌحتوي على أفكار مترابطة موروثة

 فً ٌحتوي حتما عددا أكبر من األفكار المكتسبة بالتدرٌب... فالنضج عامل ضروري

التكوٌن لكنه ال ٌستطٌع أن ٌفسر كل النمو."
2
  

حٌث ٌعتقد بٌاجٌه أن النضج عامل من عوامل االرتقاء المعرفً وأن اإلسهام الربٌس  

 للنضج فً االرتقاء المعرفً وهو النمو العصبً.

ٌمكن من زٌادة نسبة النمو ألن المكتسبة من التفاعل مع األشٌاء التدرٌب والخبرة:  -2

شٌاء والتحكم فٌها ٌساعد فً تدخل عملٌات تفكٌر أكثر تعقٌدا، فالخبرات الحسٌة مالحظة األ

تزٌد من كفاءة الطفل الذهنٌة، إّن العملٌات الحسٌة وعملٌات المعالجة تسهم فً التطور 

المعرفً المنطقً وٌجري ذلك عن طرٌق البناء والتنظٌم."
3

  

م هو عامل النمو، لكّنه لٌس المصدر فالكالعامل التفاعالت والتبادالت االجتماعٌة:  -3

 9-8األساسً، فتعابٌر "كل" و" بعض" ال ٌصبح استخدامها عند الولد واضحا إالّ فً عمر 

                                            
 .126، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، ص وآخرون حسٌن أبو رٌاش - 1
 .104مورٌس شربلر، التطور المعرفً، ص  - 2
 .127ٌُنظر،  المرجع السابق، ص  - 3
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سنوات، وإذا بدأت التبادالت االجتماعٌة بؤنواع السلوك، فإّن التبادالت االجتماعٌة تتم إالّ 

بعد استٌعاب التبادل.
1

 

ٌس والقراءة باإلضافة إلى عملة التفاعل االجتماعً مع أثر اللؽة والتدر"كما تشٌر إلى   

مجموعة الرفاق واألقران"
2

، هذه الخبرات تإثر فً النمو المعرفً وكلما زاد عدد األفراد 

كلما ازدادت وجهات النظر/ مما ٌتٌح الفرصة للتفاعل مع وجهات النظر المختلفة والتفكٌر 

 فٌها.

النمو المعرفً فً التعلم عندما ٌواجه الطفل " ٌحدث  :(Equilibration)التوازن  -4

موقفا ٌإدي إلى اختالل التوازن لدٌة بٌن ما لدٌه من مقدرات واستراتٌجٌات، وما ٌتطلبه 

الموقؾ المواجه مما ٌضطر الطفل إلى تطوٌر ما لدٌه وإعادة تنظٌم الموقؾ بما ٌتناسب 

".والعناصر المستخدمة فٌه
3

 

ملٌة تجمع العوامل السابقة، فالعملٌات لٌست مكتملة بل إّنها بحٌث ٌنطلق هذا العامل من ع 

تبنى بشكل مستمر بالتجرٌد الفكري، فعملٌة إعادة البناء تمكن من إعادة تؤسٌس التوازن.
4

 

 ومنه ٌمكن القول أن التوازن ٌحدث عندما تتفاعل العوامل البٌولوجٌة مع البٌبة الفٌزٌقٌة 

تفكٌر وتطور الحصٌلة المعرفٌة، كما ٌعد توافق بٌن فالتوازن هو المسإول عن نمو ال

 عملٌتٌن التمثل والمواءمة والتوفٌق بٌن العوامل الثالثة السابقة.

ها على بنٌة الفرد، لكن العامل األكثر أهمٌة إّن العوامل التً استخرجها بٌاجٌه لها تؤثٌر 

  هو عامل التوازن فً تكوٌن البنٌات العلٌا.

 

 

                                            
 .104ٌس شربلر، التطور المعرفً، ص مور  - 1
 .126، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، ص وآخرون حسٌن أبو رٌاش - 2
ه، 1422م، 2001 -01سامً محمد ملحم، سٌكولوجٌة التعلم والتعلٌم، األسس النظرٌة والتطبٌقٌة، دار المسٌرة، ط/  - 3

 .307ه، ص 1426م، 2006 -02ط/ 
 .104، ص ر، التطور المعرفًنظر، مورٌس شربلٌُ  - 4
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 ن أربع مراحل:ٌتكون م 

 

     

 

 ن هم:ٌٌتطلب قدرتٌن أساسٌت  

 

   

 

  

 ٌتحقق من خالل عملٌتٌن: 

 

     

 

  

 فقدان االتزان استعادة التوازن                         

 ( ٌوضح مراحل النمو العقلً والعوامل المإثرة فٌه5شكل رقم )

 

 لبٌاجٌه النمو العقلً     

حركية الحس  

 ما قبل العملٌات

 العملٌات الحسٌة

 المجردة

 التوازن البٌبة النشاط النضج

 التنظٌم التكٌؾ

 التمثٌل التواإم
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 عند بٌاجٌه: التطور المعرفً مراحل 

 وي مفهوم المرحلة النمابٌة عند بٌاجٌه على:طٌن 

تشكل المرحلة نظاما تسلسلٌا ثابتا حٌث ال ٌمكن الوصول إلى مرحلة من مراحل النمو  -1

 دون المرور بالمرحلة السابقة.

ال جانب االنتقال ٌتوقؾ على النضج إلى جانب الخبرة االنتقال من مرحلة إلى أخرى  -2

 تؤهٌل الفرد لعملٌة االنتقال.و

، Formation  تتؤلؾ كل مرحلة من مراحل التفكٌر األربع عند بٌاجٌه من فترة تشكل -3

حٌث تستمر فتر التحصٌل بالتنظٌم المضطرد العقلٌة  فً  ،Attainiment  وفترة تحصٌل

 المرحلة.

حصٌل فً المرحلة إّن ترتٌب ظهور المراحل األربعة ثابت ال ٌتؽٌر، إالّ أن سن الت -4

ٌتؽٌر إلى حد ما حسب الدوافع والتدرٌب والعوامل الحضارٌة والثقافٌة.
1

 

 كما أّنه قام بتحدٌد خمسة معاٌٌر للمراحل وهً:

ترتٌب المكتسبات ثابتا"" ٌجب أن ٌكون نظام  -أ
2
ال بد أن ٌرتبط بالخبرة بمعنى أّنه   

تماعٌة، ألن ذلك قد ٌقدم أو ٌإخر ظهور السابقة للفرد، ولٌس بمدى نضجه فقط أو بٌبته االج

 مرحلة من المراحل أو قد ٌمنع ظهورها.

تحتل المراحل طابع التكامل -ب
3

، وهذا ٌعنً أن البنٌات المتكونة فٌه هً جزء ٌتكامل مع 

 البنٌات اإلجرابٌة الحسٌة وهذه األخٌرة لها دور فً العملٌات المجردة فً المراحل الالحقة.

تمٌز ببنٌة مجمعة: تكون البنٌة مثال على مستوى العملٌات الحسٌة نوعا " كل مرحلة ت -ج

 ، مع الممٌزات المنطقٌة للتجمع التً نجدها فً التصنٌؾ Groupementمن التجمع 

 

                                            
 .136، 135ٌُنظر، صالح الدٌن عرفة محمود، تعلٌم وتعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات، ص ص  - 1
 .88مورٌس شربلر، التطور المعرفً، ص  - 2
 .88المرجع نفسه، ص  - 3
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Seriation .ٌشمل التجمع الجمعً للصفوؾ
1

عملٌة مباشرة، وعملٌة عكسٌة وعملٌة  

لصؾ مع نفسه أو مع صنؾ أعلى  ، وعملٌة مماثلة ) فكل جمعAssociativeتجمٌعٌة 

+ ب = ب، أ + ج =  = أ، أمنه، وٌحمل اإلشارة نفسها ٌجعل هذا بدون تؽٌر، مثال: أ+ أ

"ج...(، وهكذا نستطٌع أن نمٌز البنٌات بقوانٌنها الشاملة.
2
  

" تشمل كل مرحلة على مستوى تحضٌري من جهة ومستوى نهابً من جهة أخرى،  -د

سنة تعتبر مرحلة تحضٌر فً  14 -12د أن الفترة الممتدة من ففً مستوى مرحلة التجرٌ

ة"النهاٌحٌن أن التوازن الذي ٌلً بعد ذلك ٌعتبر حالة 
3
  

الالحقة قد تستند إلى أكثر من مرحلة فمن الضروري التمٌٌز فً  ستٌعاباتاإلبما أن تهٌبة 

عداد أو تكوٌن تطورات أشكال التوازن النهابٌة.إكل سلسة مراحل 
4

 

التً وضعها استطاع أن ٌحدد أربعة مراحل نمابٌة مقسمة لفبات ن خالل هذه المعاٌٌر وم 

 عمرٌة تقرٌبٌة وهً:

 [1-2](: Stage Sensorimotor)المرحلة الحس حركٌة -

المٌالد حتى نهاٌة سنتٌن، وتتمٌز بالنمو الحركً والتآزر بٌن أنماط السلوك وتتحدد من" 

 طاعل الحركً مع البٌبة والتمٌٌز البدابً بٌن الوسابالبسٌط، حٌث ٌبدأ الطفل فً التف

شٌاء واستمرارها فً العالم الهادئ"والؽاٌات، والوعً ٌداوم وجود األ
5
 وفٌها:،  

" تكون بداٌات جمٌع التراكٌب التً تمكن الطفل بشكل جزبً أو كلً من تطوٌر ذكابه  - 1

ى اجتماعً ٌتكلم"إل سلبًفٌما بعد، حٌث ٌتحول فٌها الفرد من كابن بسٌط 
6
بحٌث ٌبدأ فٌها  

األبنٌة المعرفٌة أو التراكٌب بشكل جزبً أو كلً التً تمكن برأي بٌاجٌه بداٌات جمع 

 الطفل من تطوٌر ذكابه.

                                            
 .89مورٌس شربلر، التطور المعرفً، ص  - 1
 .89المرجع نفسه، ص  - 2
 .89نفسه، ص   - 3
 .89ٌُنظر، نفسه، ص  - 4
 .139سامً محمد ملحم، علم نفس النمو، دورة حٌاة اإلنسان، ص  - 5
 .27إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً، ص  - 6
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 التفاعل بٌن النشاط الحركً وإدراك األشٌاء حس حركً. -2

بشًء مساك ي مسافة ٌجب أن ٌمد ٌده لإلوالسلوك الحركً مثال أ العالقة بٌن اإلحساس -3

 ما.

 التمٌٌز بٌن ذاته والعالم الخارجً. -4

ودا على الرؼم من أّنه نمو مفهوم ثبات الموضوعات وهو الوعً بؤن الشًء ٌظل موج -5

لٌس حاضرا"
1

إدراك الطفل الستمرار ؼٌر الموجودة أمامه فً "أّن  "بٌاجٌه"، حٌث ٌرى 

مع نهاٌة السنة األولى." النور اللحظة والمحافظة على كٌنونتها وهوٌتها ٌتطور
2
ففً هذه  

المرحلة ٌستطٌع الطفل أن ٌمٌز بٌن نفسه وبٌن األشٌاء وٌستطٌع أن ٌطور مفهوم ثبات 

 األشٌاء، وفٌما ٌلً تفصٌل ذلك:

من الوالدة حتى نهاٌة (Reflective Stage)مرحلة االنعكاسات األولٌة:  الطور األول: -

التً  Reflexesلطفل بممارسة المنعكسات البسٌطة الشهر األول" فً هذه المرحلة ٌقوم ا

ولدت معه مثل: المص، التلوٌح بالٌدٌن أو الرجلٌن"
3
هذه فٌحدث التعلم بشكل ربٌس فً  

المرحلة من خالل الحواس والنشاطات الحركٌة وٌبدأ الطفل الرضٌع حٌاته باألفعال الفطرٌة 

 المنعكسة.

 Primary)مرحلة ردود األفعال األولٌة ) االستجابات الدابرٌة األساسٌة(:الطور الثانً:  -

circular reaction) من الشهر الثانً إلى نهاٌة الشهر الرابع: ٌستطٌع الطفل التنسٌق 

بشكل آلً مبنً على تكرار االستجابات  وأفعاله المنعكسة، وٌتم ذلك إحساساتهبٌن 

شباع، فمثال مص األصبع األفعال المسببة للسعادة واإلرار المنعكسة، بحٌث ٌقوم الطفل بتك

بالصدفة ٌسبب السعادة أو اللذة، أو تركٌز نظره لمدة بسٌطة على المكان الذي اختفى فٌه 

الصورة الذهنٌة للشًء. الشًء المتابع لكنه بعد فترة وجٌزة ٌفقد اهتمامه، وذلك لفقدان
4
  

                                            
 .27المرجع السابق، ص  - 1
 .57عدنان ٌوسؾ العتوم، علم النفس التربوي النظرٌة والتطبٌق، ص  - 2
 .27، ص إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً - 3
 .201، اتجاهات علم النفس، ص وآخرونعبد اللطٌؾ أبو أسعد، ٌُنظر، أحمد  - 4
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عكساته واستجاباته، إذ تتسق حركة الٌدٌن مع وٌتّضح فً هذا الصدد أن الطفل ٌنسق بٌن من

العٌنٌن، كما ٌلفت الطفل نحو مصدر الصوت، وٌبجح فً الوصول إلى األشٌاء واإلمساك 

 ووضعها فً فمه.بها 

مرحلة ردود األفعال الثانوٌة أو االستجابات الدابرٌة الثانوٌة  الطور الثالث: -

(Secondary circular) الشهر الثامن " وفٌه ٌنمو لدى الطفل : من الشهر الرابع حتى

توقع نتابج األشٌاء بما فً ذلك أفعاله واالهتمام بموضوعات العالم الخارجً"
1

، وفٌها ٌظهر 

هتمام أكبر بما حوله، وٌقوم بالفعل بشكل مقصود عندما ٌحرك اللعبة، وٌبدأ إٌع الرض

بر فً البحث بالنظر، أو ولذا نجد الرضٌع ٌلح بشكل أكالتنسٌق بٌن المكتسبات المعرفٌة 

بالقٌام ببعض الحركات فً الشًء فً المكان الذي اختفى فٌه ولمدة أطول.
2
   

ومن خالل هذا ٌّتضح لنا أن الطفل تظهر لدٌه ردود فعل ثانوٌة، وٌكرر األنشطة   

التً ٌعزز بها وٌنمو التآزر بٌن الفم والٌد، وٌكثر من وضع األشٌاء فً فمه، وٌحاول مد 

 مساك األشٌاء القرٌبة منه.ٌده إل

مرحلة التنسٌق بٌن ردود األفعال الثانوٌة أو المشكالت البسٌطة الطور الرابع:  -

(Simple Problem Solving) ":وفٌه ٌمٌز : من الشهر الثامن إلى الشهر الثانً عشر

ٌبحث وسابل مناسبة للوصول إلى ؼاٌاته، فهو الطفل بٌن الوسابل والؽاٌات، وٌبدأ باستعمال 

ٌدة"فعن لعبته التً خبؤها بوسابل م
3

، وتتمٌز بقدرة الطفل على حل المشكالت البسٌطة، 

وتظهر لدى الطفل القدرة على بقاء األشٌاء فً مخٌلته حتى بعد أن تختفً تلك األشٌاء من 

أمامه، وٌحاول الطفل تقلٌد النشاط التً تجري أمامه إذ ٌصفق عندما ٌصفق أحد أمامه"
4
 

الطفل ٌمٌز بٌن الوسابل والؽاٌات مثال استعمال وسابل مناسبة للوصول إلى  فنالحظ أن

ؼاٌاته، مثال: لو أخفٌت اللعبة خلؾ لوح سٌحاول دفع اللوح، ثّم االلتفات حوله، وهذا ٌعنً 

                                            
 .28إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً، ص  - 1
 . 201ٌُنظر، أحمد عبد اللطٌؾ أبو أسعد وآخرون، اتجاهات علم النفس، ص  - 2
 .123لم النفس التربوي، ص مروان أبو حوٌج وآخرون، المدخل إلى ع - 3
 .140سامً أحمد ملحم، علم نفس النمو، دورة حٌاة اإلنسان، ص  - 4
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األشٌاء رؼم عدم وجودها فً  أن احتفاظه بالصور الذهنٌة لمدة أطول، وأٌضا إدراكه لبقاء

ه على االستفادة من الخطط المعرفٌة المختلفة."ل حواسه، وقدرتمتناو
1
  

مرحلة ردود األفعال الثالثٌة أو مرحلة البحث عن األشٌاء المخفٌة  الطور الخامس: -

من بداٌة الشهر الرابع عشر حتى نهاٌة : (Search about disappear things)عنه:

والتعدٌل والتنوٌع فً " وفٌه ٌلجؤ الطفل إلى التجرٌب واالكتشاؾ  الشهر الثامن عشر:

سلوكه، فهو ٌسقط األشٌاء لٌراها تقع وٌدفع األشٌاء من حوله عن طرٌق عصا بٌده"
2
وفٌها  

ٌدرك السمات المختلفة لألشٌاء والنتابج التً ٌمكن تحدث من استخداماتها المختلفة، فالكرة 

 عند إخفاء ٌمكن أن تترك لتسقط، وٌمكن دحرجتها، وٌستطٌع أن ٌدرك تتابع األشٌاء مثال

تحت صنادٌق متتابعة فإّنه ٌمكن أن ٌبحث عنها بتتابع أو حتى فً المكان الصحٌح الكرة 

.الصدر الذهنٌة واستخدامه للخطط المعرفٌةوهذا دلٌل على تحسن  ثبات 
3
  

فهذا الطور ٌشمل رد الفعل الدابري الثالثً والكشؾ عن الوسابل الجدٌدة من خالل 

 التجرٌب النشط.

 Beggingستدخال المفاهٌم األولٌة أو مرحلة بدء الكالم)إمرحلة  السادس: الطور -

Danguage)  من الشهر الثامن عشر إلى نهاٌة السنة الثانٌة:" وفٌها ٌستدخل المفاهٌم

األولٌة والخطط الرمزٌة، حٌث ٌبدأ استخدام الرموز بشكل أولً وٌعتبرها بٌاجٌه صور 

ث تمكن الطفل من التفكٌر فً األحداث دون حدوثها، عقلٌة مستدخلة لتمثٌل الواقع،  حٌ

مثال: رأت طفلة بٌاجٌه وهو ٌفتح علبة الثقاب وٌقفلها، فمثلت ذلك بفتح فمها وإؼالقه
4

 ،

، وٌستعمل وسابل بحٌث ٌبدأ الطفل بالتفكٌر باألشٌاء والحوادث التً تقع على مرأى منه

من التذكر والتخطٌط ولتخٌل وتبدأ أهدافه، وٌظهر لدٌه درجة بسٌطة  جدٌدة للوصول إلى

 لدٌه عملٌة اكتساب اللؽة، وٌعبر عن بعض األشٌاء برسوم بسٌطة خالٌة من المعنى، وٌكثر 

                                            
 .202، اتجاهات علم النفس، ص وآخرون سعدأو بأ ٌؾأحمد عبد اللط - 1
 .123، المخل إلى علم النفس  التربوي، ص وآخرون مروان أبو حوٌج - 2
 .202ٌُنظر، المرجع السابق، ص  - 3
 .202نفسه ،ص المرجع - 4
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حساسهإمن التساإل عن األشٌاء التً تقع ضمن مجال 
1

ن فهو مثال ٌسحب شٌبا ما نحوه 

ن التفكٌر كما بعصا على الرؼم من التخٌل والتظاهر، وهذا ٌمهد إلى ظهور أنماط أعقد م

 سنرى فً المراحل اآلتٌة:

النمو العقلً عند أطفال هذه من خالل المرحلة الحس حركٌة ٌقترح بٌاجٌه ما ٌلً لتطوٌر  

 المرحلة:

" توفٌر أشٌاء ذات أحجام وألوان وأشكال متنوعة لٌلعب بها األطفال الرضع  -
2

، ألن لطفل 

 عن بٌبته.ٌستخدم حواسه ومن خالل ذلك ٌتعلم أشٌاء كثٌرة 

 السماح لألطفال باللعب والعبث باألشٌاء الموجودة فً بٌبتهم" -
3

، كلمس األشٌاء ودفعها 

لدٌهم الجوانب المعرفٌة والعقلٌة، وٌمكن إٌجاز خصابص هذه على األرض، ألنها تنمً 

 المرحلة بما ٌلً:

 مباشر. التفكٌر ٌحث ؼبر األفعال المنعكسة، وتلعب فً ذلك األعضاء الحسٌة بشكل -1

 .كً تشكل مفهوما متكامال بالتفكٌرتناسق وتآزر الحس والحركة معا ل -2

تستمر االستجابات الحركٌة ولكنها تتحسن بشكل ملحوظ. -3
4

 

 ٌدرك الطفل ظاهرة بقاء أو دٌمومة األشٌاء. -4

ٌكتسب الطفل بعض الرموز اللؽوٌة ممثال باكتسابه لبعض المفردات اللؽوٌة، والتً فً  -5

 بها ترتبط بؤسماء األشٌاء، وفً الؽالب تستخدم هذه المفردات للتعبٌر عن حاجاته.ؼال

ٌكون الطفل كثٌر التمثل فً هذه المرحلة العمرٌة نظرا لقلة خبراته. -6
5
  

 

                                            
 .140ٌُنظر، سامً أحمد ملحم، علم نفس النمو، دورة حٌاة اإلنسان، ص  - 1
 .58عدنان ٌوسؾ العتوم وآخرون، علم النفس التربوي النظرٌة التطبٌق، ص  - 2
 .58المرجع نفسه، ص  - 3
 .71م، ص 1999 -01ٌُنظر، نبٌل عبد الهادي، النمو المعرفً عن الطفل، دار وابل، ط/  - 4
 .203وآخرون، اتجاهات علم النفس، ص  أبو أسعد ٌُنظر، أحمد عبد اللطٌؾ - 5
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ٌتطور الوعً بالذات تدرٌجٌا. -7
1

 

  :مرحلة ما قبل المفاهٌم أو ما قبل العملٌات Preoperational Stage 

 :[7 -2تٌن إلى سن السابعة ])تمتد من سن سن

تتمٌز هذه المرحلة بظهور القدرة التمثٌلٌة المبكرة )االحتفاظ بالصور الذهنٌة(، واستعمال   

، واستخدام اللعب اإلٌهامً وظهور المفاهٌم Egocentric اللؽة بشكل متركز حول الذات

لة ٌصبح الطفل قادرا البدابٌة عن العلبة والعدد والعالقات المكانٌة وفً أواخر هذه المرح

مثل: نمو الوظٌفة الرمزٌة، االستخدام الرمزي للؽة، حل  على القٌام ببعض االستنتاجات

بداٌات التوصل إلى حفظ العدد.المسابل البدٌهٌة، 
2
   

ومنه ٌمكن القول أن هذه المرحلة تتصؾ بظهور الوظابؾ الرمزٌة واللؽة كوسٌلة لتمثٌل  

فً مقدروه، إعادة تكوٌن أو تقلٌد بعض األفعال التً جرت أمامه المإثرات البٌبٌة، كما أّن 

وٌفكر الطفل فً هذه المرحلة تفكٌرا ؼٌر منطقً، فإذا أعطٌناه مشكلة حسٌة قبل ساعات، 

فإّنه ٌحاول حلها من خالل التجربة والخطؤ، أي أّنه ٌفكر فٌما ٌراه وٌحسه، وهذا ٌوقعه فً 

 الخطؤ. 

نبوبان متساوٌان وفٌهما كمٌة من السابل، وقمنا بطرح سإال على مثال: " إذا كان لدٌنا أ 

األول فً إناء الطفل: أٌهما أكبر؟ فإّنه ٌقول أنهما متساوٌان، ومن ثم قمنا بتفرٌػ األنبوب 

بتفرٌػ اإلناء الثانً فً إناء طوٌل، ثم سؤلنا الطفل أٌهما ٌوجد فٌه كمٌة أكبر  اعرٌض، وقمن

ألنبوب األطول أو الثانً فٌه كمٌة أكبر من السابل مع أّنه حدد فً من السابل؟ فإّنه ٌقول ا

المرحلة األولى التساوي"
3

، ففً هذه المرحلة تكون لدى الطفل مشكلة عدم حفظ الكمٌة، 

 وٌركزون على بعد واحد فً معالجتهم لألشٌاء، ونتقسم هذه المرحلة إلى طورٌن:

[ " وفً هذا  سنوات 2- 4](: Preconceptual phaseطور ما قبل المفاهٌم ) -أ

كمظهر الحجم  التصنٌؾ البسٌطة، حسب مظهر واحد الطور ٌستطٌع الطفل القٌام بعملٌات

                                            
 .127علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، ص  وآخرون حسٌن أبو رٌاش - 1
 .141ٌُنظر، سامً محمد ملحم، علم نفس النمو دورة حٌاة اإلنسان، ص  - 2
 .72د الطفل، ص نبٌل عبد الهادي، النمو المعرفً عن - 3
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مثال"
1

، ولكنه ال ٌهتم بالمتناقضات الواضحة مثل العالقة بٌن الحجم والوزن فالطفل ال 

جسم كبٌر وؼطس آخر صؽٌر.ٌستطٌع أن ٌفهم طفو 
2

 

ة من النمو المعرفً ظهور ما ٌعرؾ " التمركز حول ومن أبرز خصابص هذه المرحل 

الذات...، وٌعتقد بٌاجٌه أن األطفال دون سن الرابعة لٌس لدٌهم مفاهٌم حقٌقٌة، وإّنما فقط ما 

ٌمكن تسمٌته قبل المفاهٌم"
3

، بحٌث نجد األطفال فً هذه المرحلة ٌجدون صعوبة فً نقل 

 أفكارهم إلى اآلخرٌن.

فً هذا الطور سنوات[ " ٌقوم الطفل  4- 7] : (Intiutive phase)الطور الحدسً -ب

ببعض التصنٌفات األكثر صعوبة حدسا أي بدون قاعدة ٌعرفها، وفً هذه المرحلة ٌبدأ 

" مثال ٌبدأ ( Conservationالوعً التدرٌجً ثبات الخصابص أو ما ٌسمى باالحتفاظ )

إلى  ضعه أو شكله أو إذا قمنا بتقسٌمهالطفل بفهم أن كمٌة الكتلة ما ال تتؽٌر إذا ما تؽٌر و

أجزاء، الوزن كذلك ال ٌتؽٌر التركٌب... السوابل ال تتؽٌر مقادٌرها مقارنة باألوانً."
4
  

تجربة: " نعطً الطفل كرتٌن من الطٌن تكونان متساوٌتان فً الحجم وبعد أن ٌقر الطفل 

، مثل: هل ٌحتوي بتساوي الكرتٌن تؽٌر واحدة إلى شكل عصا، ثم نسؤل الطفل سإال

على نفس كمٌة المعجون؟ ٌعجز الطفل فً الحل، ولكن فً حوالً السابعة ٌبدأ الشكالن 

ٌحتوٌان نفس الكمٌة"إدراك أن الشكلٌن الطفل 
5
    

فهذه التجربة تإكد اعتماد الطفل على االنطباعات البصرٌة البسٌطة فً إصدار أحكام  

 مفاهٌم الحفظ إالّ بصعوبة.عقلٌة، وأن طفل ما قبل السابعة ال ٌدرك 

 وبشكل عام ٌمكن اإلشارة إلى الخصابص التالٌة التً تمٌز هذه المرحلة: 

اتساع دابرة النشاط اللؽوي لدى الطفل فً هذه المرحلة، من حٌث زٌادة عدد المفردات  -1

 واستخدامها.

                                            
 .124مروان أبو حوٌج وآخرون، المدخل إلى علم النفس التربوي، ص  - 1
 .29ٌُنظر، إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً، ص  - 2
 .59عدنان ٌوسؾ العتوم وآخرون، علم النفس التربوي النظرٌة والتطبٌق، ص  - 3
 .29المرجع السابق ،ص - 4
 .204 المرجع نفسه، ص - 5
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هم بعد رمزي الرمزٌة: وهً القدرة على تخٌل عمل شًء ما أكثر من القٌام به فعال ولدٌ -2

 مثل: دور الطبٌب.

القدرة فً تصنٌؾ األشٌاء وفقا للفبات.التصنٌؾ: وهم محدودي  -3
1
  

ٌة، مثال الكرسً جعلنً اسقط " اإلحٌابٌة: عزو األشٌاء الحٌوٌة ؼلى األشٌاء ؼٌر الح -4

أرضا"
2

، بمعنى أن الطفل ٌعطً للظواهر الطبٌعٌة واألشٌاء المادٌة عالمات الحٌاة، 

أنها تتحكم فً حركتها، وفً نهاٌة هذه المرحلة ٌبدأ الطفل بالتمٌٌز بٌن األشٌاء  فٌتصور

 .(Animate Objectsواألشٌاء ؼٌر الحٌة ) (Animateالحٌة )

المركزٌة: ٌركز انتباهه على بعد واحد وفكرة واحدة وٌتجاهل أفكار اآلخرٌن. -5
3

 

اما وتفسٌرا ؼٌر كافٌة، ولدٌه االحتفاظ: وٌكون ؼٌر موجود لدى األطفال وٌعطً أحك -6

 تدنً فً النتابج المنطقٌة.

قابلٌة العكس: عدم القدرة على معرفة أن العملٌة ٌمكن أن تجرى باالتجاهٌن، وال  -7

 ٌدركون أن الحالة األصلٌة ٌمكن أن تستعاد.

 لٌس لدٌهم توفٌق بٌن المعتقدات أو األفكار لربط أفكار لٌس بٌنها عالقة. -8

ٌة: األشٌاء المختلفة ٌمكن أن تجمع مع بعضها خالل الشكل.التسلسل -9
4

 

نالحظ من خالل هذه المرحلة الثانٌة أن الطفل ٌستخدم اللؽة وٌتمكن من تمثٌل  

فالعالم ٌدور  الموضوعات عن طرٌق الخٌاالت والكلمات، ال ٌزال متمركزا حول الذات

عات بناء على بعد واحد، حوله، وال ٌستطٌع تصور وجهة نظر اآلخرٌن، ٌصنؾ الموضو

 وفً نهاٌة الفترة ٌبدأ باستخدام العدد وٌنمً مفاهٌم الحفظ.

 

                                            
 .204ٌُنظر، أحمد عبد اللطٌؾ أبو أسعد وآخرون، اتجاهات علم النفس، ص  - 1
 .204المرجع نفسه، ص  - 2
 .204ٌُنظر، نفسه، ص  - 3
 .204ٌنظر، نفسه ، ص  - 4
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 (المرحلة الثالثة: مرحلة المفاهٌم أو العملٌات المادٌة العٌانٌةoperational 

Stage  Concrete:) 

تنمو لدى األطفال القدرة على استخدام المنطق، وٌكتسب القدرة على اإلجراء الذهنً   

ٌات والتصنٌؾ، وٌتمكن من معرفة أن الصفات الحسٌة مثل الحجم والشكل ٌمكن أن للعمل

تتؽٌر دون أن تتؤثر، فإذا صب عصٌر البرتقال من زجاجة قصٌرة واسعة إلى أخرى طوٌلة 

فإّن الطفل ٌعرؾ أن كمٌة العصٌر لم تتؽٌر
1

 وتتمٌز هذه المرحلة باآلتً: ،

 عتماد بشكل كبٌر على اإلحساس المباشر" القدرة على استخدام المنطق وعدم اال -

 حل المشكالت ذهنٌا بدل المحاولة والخطؤ. -

تصنٌؾ األشٌاء فً بعدٌن بدال من بعد واحد كاللون والشكل." -
2
    

 تالشً حالة التمركز حول الذات. -

ن ٌمكن ٌؼالق، بحٌث تنطوي على عملٌتفً هذه المرحلة ما ٌسمى عملٌة اإلٌطور الطفل  -

 بٌنهما وٌنتج عن ذلك الربط عملٌة ثالثة، مثال: كل الرجال+ كل النساء= كل البشر. الربط

، 13= 5+ 8الترابطٌة: ٌمكن الوصول إلى الهدؾ بطرق متعددة والنتٌجة واحدة، مثال  -

18- 5 =13. 

عدا كل النساء المعكوسٌة: كل عملٌة متعارضة مع ما هو ضدها مثال: كل الراشدٌن ما -

لرجال.ٌساوون كل ا
3

 

من خالل مرحلة العملٌات المحسوسة ٌصبح الطفل قادرا على التفكٌر المنطقً وٌتعلم  

 وٌرتبها فً سالسل على أساس أبعاد.مفاهٌم الحفظ، وٌصنؾ الموضوعات 

 

                                            
ٌُنظر، بشرى كاظم سلٌمان الحوشان، علم النفس بٌن ٌدٌك، علم النفس التربوي، علم النفس البٌبً، علم النفس  - 1

 .318شادي، ص اإلر
 .30إبراهٌم محمد صالح، علم النفس اللؽوي والمعرفً، ص  - 2
 . 204 -203أحمد عبد اللطٌؾ وآخرون، اتجاهات علم النفس، ص ص  - 3
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  :مرحلة العملٌات الشكلٌة المجّردةالمرحلة الرابعة: 

ٌّز  وتمتد هذه طق الصوري، باستخدام التفكٌر المجرد، وقواعد المن"هذه المرحلة  تتم

من العمر(، إالّ أن استخدام هذا النوع من التفكٌر ٌستمر إلى  15 -12ما بٌن  المرحلة"

."نهاٌة العمر
1

 

فً هذه المرحلة ٌعلل وٌضع فرضٌات وٌتوصل إلى استنتاجات، وحل المسابل بصورة  

قى مراحل النمو كما تتسم بكل من المرونة والتجرٌد، بحٌث تمثل هذه المرحلة أرنظامٌة، 

.عنده
2

 

 وٌمكن إٌجاز أهم خصابص هذه المرحلة فٌما ٌلً:  

تنمو القدرة على التفكٌر المنظم والبحث عن اعتماد الفرد على أسالٌب التفكٌر المجرد،  -

للوصول إلى أفكار جزبٌة  االستنتاجًظهور ظاهرة ما، وكذلك التفكٌر جمٌع االحتماالت ل

 ت.من خالل القواعد والتعمٌما

كمفاهٌم العدل، والحرٌة ٌبدأ الفرد بتكوٌن المفاهٌم المجردة  مع نهاٌة هذه المرحلة -

.فً الجدول على النحو التالً المراحل ه، وفٌما ٌلً ملخص لهذواألمانة
3

 

  

 

 

 

 

 

                                            
 .126مروان أبو حوٌج وآخرون، المدخل إلى علم النفس التربوي، ص  - 1
 .141 محمد ملحم، علم نفس النمو دورة حٌاة االنسان، ص امًٌُنظر، س - 2
 .206، 205ٌُنظر، أحمد عبد اللطٌؾ أبو أسعد وآخرون، اّتجاهات علم النفس، ص ص  - 3
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 الخصابص التً تمٌز كل مرحلة. المرحلة العمر الرقم

من المٌالد  01

 حتى سنة

تطور بقاء األشٌاء ودوامها وتطور  الحس حركٌة

و  المعرفٌة باستخدام الحواسالمخططات 

 النشاط الحركً .

 07 -02من  02

 سنوات

ٌستخدم اللّؽة ،وٌتمّكن من تمثٌل  ما قبل العملٌات 

الموضوعات عن طرٌق الخٌاالت ،وال 

ٌزال مركزاً حول الّذات و ال ٌستطٌع 

تصّور وجهة نظر اآلخرٌن ، وٌصّنؾ 

،وفً  الموضوعات بناًء على بعد واحد

نّمً نهاٌة الفترة ٌبدأ باستخدام العدد وٌ

 مفاهٌم الحفظ .

 11 -7من  03

 سنة

المفاهٌم أو 

العملٌات المادٌة 

 العٌانٌة

ٌصبح قادراً على التفكٌر المنطقً و 

 استعمال العملٌات.

حل المشكالت من خالل تعمٌم الخبرات 

 الحسٌة والمادٌة المباشرة 

تصنٌؾ الموضوعات وترتٌبها فً 

 سالسل على أساس أبعاد .

فما  12من  04

 فوق

العملٌات الشكلٌة 

 المجردة

 القدرة على التعامل مع المجّردات .

 القدرة على فرض الفرضٌات .
 القدرة على حل المشكالت .

 .ٌعالج كل الحلول الممكنة بانتظام
 

ابع افتراضات منطقٌة، وٌعلل نستنتج من خالل هذه المرحلة أن الفرد ٌفكر بالمجردات وٌت

ت كما ٌّتصؾ باالّتزان فً العملٌاعلى فرضٌات، وٌعالج الحلول الممكنة بانتظام،  بناء

 وٌكون مهتما بالتفكٌر العلمً ألّنه تجاوز المراحل السابقة.العقلٌة، 
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 :االستعداد للتعلم عند بٌاجٌه 

 ٌتبادر إلى الذهن سإال ٌقول: ما هو مدى االستعداد للتعلم عند بٌاجٌه؟ 

ن محً الدٌن توق وعبد الرحمن عدس أن االستعداد التطوري للتعلم عند ٌرى كل م 

بٌاجٌه له مفهوم نسبً، ألن حدود التعلم تخضع لمرحلة النمو المعرفً التً ٌنتمً إلٌها 

الطفل، وٌنبؽً على المعلم أن ال ٌواجه الطفل بمشكالت تتطلب أعماال تتطلب مرحلة 

طل علٌه ممارسة األعمال العقلٌة التً ٌإهله نمه تطوره المعرفً، كما ال ٌجب  أن ال ٌع

رستها.المعرفً لمما
1

 

 وأمام هذا الرأي ٌورد كل من "توق "و"عدس" ثالثة أسبلة و هً :

ند إلٌها فً هل ٌمكن أن تعتمد أفكار بٌاجٌه عن خصابص كل مرحلة  فتست :سإال األّولال -

للتعلّم فً األعمال المختلفة؟ تناسب مستوٌات استعداد األطفال تنظٌم خبرات تعلٌمٌة
2

 

بتتابع منتظم، " أن كل طفل ٌمر فً المراحل األربعة  وفً هذا الصدد ٌقول بٌاجٌه:

ولكن األعمار لكل مرحلة أعمار تقرٌبٌة، وٌتؤثر سرعة تقدم الطفل من مرحلة إلى أخرى 

عامل الخبرة  رتبط بها منٌة العامة والبٌبٌة وما ٌبالعوامل التكوٌنٌة، والعوامل الثقاف

"الشخصٌة.
3
بمعنى أّنه توجد فروق فردٌة بٌن أطفال العمر الواحد فً نموهم المعرفً،  

وفً الوقت نفسه ٌشٌر بعض العلماء أن الطفل ال ٌفكر بالمستوى نفسه أمام جمٌع المواقؾ، 

الطفل  روهذا ما ٌإكد علٌه بٌاجٌه فً التطور المتدرج فً لتفكٌوإّنما ٌتم بتدرج تام، 

 .االستعانة لفهم مستوٌات التفكٌر عندهو

إذا كان التطور المعرفً لألطفال ٌخضع لفروق فردٌة فٌما بٌنهم، فهل  السإال الثانً: -

 تستطٌع المدرسة على دفع هذا التطور؟

ولإلجابة على هذا السإال ٌقول بٌاجٌه:" إّن التطور المعرفً ٌتؤثر بفرص تفاعل  

فإّن إتاحة العدٌد من الفرص أمام األطفال للتفاعل مع هكذا الطفل مع المثٌرات البٌبٌة، و

                                            
 .130ٌُنظر، مروان أبو حوٌج وآخرون، المدخل إلى علم النفس التربوي، ص  - 1
 .130ٌُنظر، المرجع نفسه، ص   - 2
 .133حسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي، ص  - 3
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، األشٌاء وتجربتها، ومع األشخاص ومناقشاتهم، ٌساعد كثٌرا على فهم تطورهم المعرفً

بٌبات إلى هناك بعض المدارس تضع برامج تربوٌة خاصة لتعوٌض األطفال الذٌن ٌنتسبون 

."تربوٌا كً تنمً استعدادهم للتعلم فقٌرة
1
  

 فً التنظٌم للتعلم؟ نلتزم بمستوى النضج المعرفً لألطفالهل السإال الثالث:  -

 وبالنسبة لتنظٌم الخبرة المعرفٌة لألطفال هناك رأٌان: 

وأنماط التفكٌر السابدة لدى  ٌطالب بالمطابقة الكلٌة بٌن الخبرات التعلٌمٌة الرأي األول: -

 الطفل.

إلى تطوٌر النمو  أصحاب هذا الرأي بحٌث ٌهدؾٌة ٌطالب بالمطابقة الجزب الرأي الثانً: -

للطفل ال إبقابه حٌث هو، وأن هذا التطور ٌستلزم وضع الطفل فً مواقؾ تتطلب المعرفً 

استخدام أنماط تفكٌر أعلى قلٌال من أنماط التفكٌر السابدة لدٌه، بمعنى أن فشل الطفل فً 

لم ودمجها تدرٌجٌا فً تنظٌمه بعض المواقؾ ٌساعده على معالجة أنماط أخرى من التع

المعرفً.
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 .131، ص  حسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي - 1
 .134، ص نفسهمرجع ٌُنظر، ال - 2
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 :اكتساب اللغة من منظور بٌاجٌه 

صاحب النظرٌة البنابٌة ال ٌولً اهتماماته األساسٌة عند الطفل بقدر ما بٌاجٌه جان إّن  

اهتّم بها تشومسكً و لم ٌشؽل نفسه مباشرة بنظرٌة التطور اللؽوي ، كما أّنه كان ٌنظر إلى 

طبٌعة المعرفة إالّ أّن االختبارات التً كان ٌجرٌها فً مجال علم اللؽة من منظور فهم 

النفس العٌادي تتطرق إلى تكّون اللؽة عند الطفل ،مما ٌتٌح لنا الكالم على عملٌة االكتساب 

 .اللؽوي عند بٌاجٌه

هذه النظرٌة تقوم على أساس التفرٌق بٌن األداء و الكفاءة وٌعارض فٌها بٌاجٌه فكرة 

فً وجود نماذج موروثة تساعد على تعلّم اللؽة ،كما أّنها ال تتفق مع نظرٌة  "تشومسكً"

.ؽة تكتسب عن طرٌق التقلٌد و التدعٌملالتعلّم القابلة بؤّن ال
1

 

 ا، كم"سكًومشت"تختلؾ عن فكرة  "بٌاجٌه"نظرٌة وفً هذا الصدد ٌمكن القول أن  

واقع ٌلزم الطفل بنٌات عقلٌة، ولكن فبالنسبة له من أجل فهم الض أٌضا مع السلوكٌٌن، رتتعا

 هذه البنٌات لٌست فطرٌة.

لٌس عملٌة إشراطٌة بقدر ما هو وظٌفة إبداعٌة  "بٌاجٌه"إّن اكتساب اللؽة فً رأي   

فهو ٌفرق بٌن األداء والكفاءة، ورؼم أن الطفل ٌكسب كفاءة فً األداء لتحقٌق وظٌفة(، )

ة، وٌقوم بعملٌة األداء فً صورة تراكٌب لؽوٌة التسمٌة المبكرة لألشٌاء عن طرٌق المحاكا

ٌُعاد تنظٌمها وفق تفاعل  إالّ أّن الكفاءة ال تكتسب إالّ بناءا على تنظٌمات داخلٌة تبدأ أولٌة ثّم 

الفرد مع البٌبة الخارجٌة.
2
  

لٌة وجود استعداد لدى الطفل للتعامل مع الرموز اللؽوٌة وٌقصد بٌاجٌه بالتنظٌمات األوّ  

فاهٌم تنشؤ من خالل تفاعل الطفل مع البٌبة منذ المرحلة األولى حٌث تمكن معبر عن التً ت

 الفرد من تعلم اللؽة.

، وذلك ألن ؽة لتفسٌر الفكر، فٌقول:" وال تكفً اللّ راللؽة للتفكٌ "بٌاجٌه"أخضع لقد   

شد عمقا الحركٌة األ –البنى التً تمٌز الفكر تمتد جذورها فً الفعل وفً األوالٌات الحسٌة 

                                            
 .104ص ى العقلً، ؾ ،سٌكولوجٌة اللؽة والمرضٌنظر ،جمعة سٌد ٌوس - 1
 .83ٌُنظر مٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة، دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة، ص  - 2
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بقدر ما تصبح فٌه بنى الفكر أكثر دقة، بقدر ما تصبح اللؽة أكثر من الواقع اللؽوي... أّنه 

"..ضرورة الكتمال هذه البنى.
1
  

لم ٌتصور إمكانٌة النمو اللؽوي بصورة مستقلة عن  "بٌاجٌه"نالحظ من خالل هذا القول أن 

ٌُعد مظهرا من التطور المعرفً، إذ أن الوظابؾ المعرفٌة تسبق التطو ر اللؽوي الذي 

 وبالذات.مظاهر الوظٌفة الرمزٌة 

استعماال كامال ما لم تتكون العملٌات الفكرٌة ألن العملٌات إّن اللؽة ال ٌمكن استعمالها  

الفكرٌة هً التً تسمح باستؽالل اللؽة، وحتى فً المراحل النهابٌة للتطور المعرفً، فإّن 

المراحل.اللؽة شرط ضروري الكتمال هذه 
2

 

، إذ أّنها تؤتً بعد كافٌاً الكتساب العملٌات الفكرٌةكما رأى أّن اللؽة ال تكون شرطاً  

اكتساب الطفل القدرة على الترمٌز، تظهر أّول كلمات الطفل سمة المحاكاة فً الرمز إذ 

تؤخذ من لؽة الكبار و تحاكً األشٌاء بصورة منعزلة.
3

 

سطة الكلمات فً المرحلة الحسٌة الحركٌة من نمو القدرة على تصور الواقع بوادأ تب 

الطفل حٌث  ٌتم التطور من الرمز إلى اإلشارة الحقٌقٌة ٌقول بٌاجٌه "عندما نتحدث عن 

التصور فإننا نتحدث عن وحدة الّدال الذي ٌتٌح استدعاء المدلول الذي ٌإمنه الفكر"
4
فالطفل  

 المراحل العمرٌة. ٌستعمل اإلشارات اللؽوٌة و الرموز تدرٌجٌاً حسب

 ٌمٌز بٌاجٌه بٌن نوعٌن من اللؽة:

أّن لؽة الطفل متمركزة بشكل عام على ذاته  بٌاجٌه ٌالحظ/تمركز اللغة حول الذات : 1

على المتلقً أو إلعالمه شًء ما واللؽة التً  فالطفل ٌتكلّم لنفسه وال ٌشعر بحاجة للتؤثٌر

تصال.ٌستعملها الطفل ال تحتل فٌها وظٌفة إقامة اال
5

 

                                            
 .83، ص مٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة، دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة  - 1
 .83ص  نفسه،المرجع   - 2
 .83نفسه، ص  ٌنظر،  - 3
 .84نفسه، ص  - 4
 .84نفسه، ص  - 5
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، ونولوجمال ،: التردٌد أو مرحلة المناؼاةٌاجٌه بٌن ثالثة أصناؾ من الكالمٌمٌز ب

 المونولوج الجماعً.

ن تكون اً وتلذذاً بالكالم نفسه من دون أولى ٌعٌد الطفل كالمه، وٌكرره حبفً الحالة األ

ٌّة مقصودة فً الكالم، أو أن ٌكون للطفل رؼبة أو اهتمام بتوجٌه ال كالم لشخص هناك ن

 آخر.

 تقوٌته،و من الحركات الٌدوٌة لدعم الكالم فً الحالة الثانٌة تصاحب كالم الطفل مجموعة 

 وأحٌاًنا لتعوٌض الكالم نفسه.

ٌتشكل كالم الطفل من مجموع المواقؾ التً ٌكون فٌها النشاط اللؽوي  فً المرحلة الثالثة،

ا بٌنهم، إالّ أّنهم فً الحقٌقة ال ٌهتمون فٌم مشتركاً بٌن مجموعة من األطفال وهم ٌتكلّمون

بؤن ٌسمعوا من قبل محاورٌهم من األطفال.
1

 

شخصٌته، ب ووبالتالً ٌمكن القول أّن الطفل فً بداٌة المراحل األولى ٌكون مهتماً بنفسه 

كتردٌده للكالم واستعماله مجموعة من اإلشارات لتبرٌر كالمه، كما أّنه  وال ٌؤبى باآلخرٌن

 للؽة من خالل مشاركته فً العدٌد من المواقؾ الكالمٌة بٌن األطفال فٌما بٌنهم.ٌكتسب ا

تتمحور على الموقؾ وعلى المتلقً فً آن معاً والتً تقوم وظٌفتها ب/ اللغة االجتماعٌة: 

كما تقوم على تبادل األسبلة و األجوبة. على األوامر والطلب،فً عملٌة التواصل 
2

 

 للؽة المكتملة عند الفرد الواعً.الجتماعٌة هً التً تمثل مستوى اٌشٌر بٌاجٌه أّن اللؽة ا

كما ٌالحظ أّن اللؽة المتسمة بالطابع االجتماعً تمثل نصؾ تعابٌر الطفل البالػ من عمره 

الطفل البالػ سبع  ثالث سنوات، فً حٌن اللؽة المتمركزة على الذات أقل من ربع تعابٌر

سنوات.
3

 

                                            
 .37، ص2010ؼلفان مصطفى ، فً اللسانٌات العامة ، دار الكتاب الجدٌد المتحدة ، بٌروت،  - 1
 .84المرجع نفسه،  - 2
 .84نفسه، ص -3
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استعمال اللؽة عند الطفل فً المراحل األولى من نموه اللؽوي،  ومن منطلق هذا نستنتج أنّ 

ٌعكس التكوٌن المعرفً عنده، وٌترك الطابع المتمركز على الذات لهذا التكوٌن المعرفً 

 شٌباً لعملٌة التدامج االجتماعً.شٌباً ف

 ظرٌة جان بٌاجٌة:نالتطبٌقات التربوٌة ل 

 دة من نظرٌته:ادئ التربوٌة المستمبفٌما ٌلً بعض الم

المعلّم فرصاً مناسبة من النشاط لٌمارسها األطفال فً أي مرحلة حتى تتطور  ٌهٌاأن  /1

 =لتطور المعرفً )الذكاء، التفكٌر(ٌفترض المعادلة التالٌة: ا أبنٌتهم المعرفٌة، لذلك

النشاط.
1

 

تٌحٌة ستراإعلى المعلّم أن ٌتعّرؾ على خصابص األطفال المعرفٌة بحٌث ٌعّدل فً  /2

التً ٌمّر بها الطفل، وهذا ٌمكنه  تباع طرق مالبمة ومتناسبة مع المرحلة العقلٌةإالتعلٌمٌة و

من وضع أهداؾ تدرٌسٌة لٌستطٌع تحقٌقها.
2

 

ٌتطلّب تدرٌس الطالب فً مرحلة الروضة و الصفوؾ األساسٌة األولى استخدام أمثلة  /3

المراحل المتقدمة ٌتطلّب تقدٌم براهٌن حسٌة تنصب على المفاهٌم التً ٌراد تمثلها، وفً 

محسوسة واستخدام التجارب.
3
  

ٌستفٌد مصممً المناهج فً تصمٌم المواد الدراسٌة وفقا لمراحل النمو المعرفً، ففً  /4

المراحل االبتدابٌة ترّكز المناهج على مواد واقعٌة، وفً المرحلة اإلعدادٌة ٌمكنه إدراك 

لٌات المعرفٌة المجردة، كما ٌستفٌد مصمموا االختبارات  وإجراء العم المشكالت و حلّها

صابص النمو المعرفً فً تصمٌم اختبارات تقٌس مستوى العقلً للمتعلّم التحصٌلٌة  من خ

ٌكشؾ من خاللها المرحلة التً ٌمّر بها الطفل. و
4

 

                                            
 .75ٌنظر، نبٌل عبد الهادي، النمو المعرفً عند الطفل، ص - 1
 .75ٌنظر، المرجع نفسه، ص - 2
 . 142صالح الدٌن عرفة المحمود، تعلٌم وتعلّم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات، ص - 3
 .142المرجع نفسه، ص  - 4
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عد على ٌشجع نموذج التعلم البنابً على العمل فً مجموعات و التعلّم التعاونً مّما ٌسا /5

روح التعاون والعمل كفرٌق واحد. تنمٌة
1

 

 عدم تصنٌؾ إجابات األطفال عن األسبلة إلى إجابات صحٌحة أو خاطبة، ألن كثٌرا مما  /6

لتفكٌر األطفال.نعتقده إجابات خاطبة ٌعتبر صحٌحا باإلشارة إلى اإلطار المرجعً 
2

 

نا أن بٌاجٌه قدم لنا من ومن خالل عرض التطبٌقات التربوٌة لهذه النظرٌة ٌّتضح ل 

وهذا متمثل فٌما طرحه من مفاهٌم عند  خالل دراساته الكثٌر من أسالٌب التدرٌس وطرقه،

من وضع األطفال كمفهوم الزمن والسرعة والتنظٌم واألعداد، وعلى ضوء ذلك ال بد 

ة تصور ٌؤخذ بعٌن االعتبار طبٌعة المناهج التربوٌة وطرق التدرٌس لكً تتناسب مع طبٌع

  .المرحلة العقلٌة التً ٌمر بها األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 .135حسٌن أبو رٌاش وآخرون، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، ص  - 1
 .136، ص نفسهرجع الم - 2
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، بحٌث تعدان من أهم اإلشكاالت نوعاً ما إّن التعلم واكتساب اللغة ظاهرتان معقدتان      

ٌعد األمر ً عرفتها الساحة العلمٌة اللغوٌة والنفسٌة، فقد توسع نطاق اهتمام الباحثٌن ولم الت

فقط، وإّنما تعداه إلى ظهور علوم تطبٌقٌة تعتمد والتحلٌلٌة مقتصرا على الجوانب النظرٌة 

على المالحظة والتجرٌب، والتطبٌقات الفّعالة فً الواقع المحسوس، ولعّل من بٌن 

االهتمامات التً شغلت علماء النفس واللغوٌٌن دراسة قضٌة التعلّم والسلوك واكتساب اللّغة 

، والحقٌقة أّن العلماء اختلفوا فً تفسٌر الكٌفٌة التً ٌتعلم بها الطفل وٌكتسب د األطفالعن

صوص ، وبالخنظرٌة كان لها وجهة نظرها الخاصةلغة قومه، فظهرت هناك نظرٌات وكل 

جان بٌاجٌة الذي تعارض مع هذه النظرٌات حول تعلم الفرد واكتسابه للغة وتكوٌنه 

 النتائج المتوصل إلٌها:للمعرفة، وما ٌأتً أهم 

تولً اهتمامها بالسلوكات القابلة  االرتباطٌة*من خالل ما تطرقنا إلٌه نالحظ أن النظرٌات  

قلٌة، كما أنها تفسر التعلّم عن طرٌق وجود للمالحظة والقٌاس، وال ٌركزون على األبنٌة الع

لمحاولة والخطأ ، واجابة، واستعمالها لعناصر كالتعزيارتباطات بٌن المثٌر و االست

 والتقلٌد.

إّن النظرٌات المجالٌة تهتم بالمجال أو الحٌز الذي ٌكون فٌه الفرد إلى جانب العملٌات  *

التً ٌقوم بها من تفكٌر وتخطٌط، وهذا "لٌفٌن" ٌؤكد على أّن التعلّم ٌحدث من خالل التفاعل 

هذا التعلّم ٌؤدي بدوره إلى بما فٌه من مؤثرات مختلفة، وأّن بٌن المتعلّم والموقف التعلٌمً 

تغٌٌر بنٌة الفرد، كما ٌمكن لهذه النظرٌة أن نستعٌن بها فً التعلٌم من خالل تقدٌر المعلّم 

 للصعوبات التً ٌواجهها والتً تستمد من المجال الحٌوي، واالهتمام بأنماط الجو المدرسً.

ّن المتعلّم  حسب النظر وبالتالً نستنتج أّن المجالٌٌن لم ٌنحوا منحى االرتباطٌٌن، أل*

إالّ فً حالة الضرورة، وهذا بدوره  إالمجالٌة ٌتصرف بذكاء وال ٌلجأ إلى المحاولة والخط

 ٌعكس موقف الترابطٌٌن الذٌن ٌقولون بأّن التفكٌر ما هو إالّ محاولة وخطأ.

لطابع ، ٌذهب تشومسكً إلى التأكٌد على اٌات السابقةضح لنا أّن على خالف النظركما ٌتّ *

قً الكائنات األخرى، كما ٌؤكد على نسان بوصفها ملكة تمٌزه عن باالفطري للغة عند اإل

جهاز اكتساب اللغة الذي ٌساعد الفرد على تعلّم اللغة، باإلضافة إلى أّن الفرد لكً تكون له 
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ٌذهب إلى البنٌة العمٌقة ثّم ٌؤولها إلى البنٌة السطحٌة، ولٌس هذا  قدرة على فهم الجمل

ٌّز بٌن الكفاءة واألداء، باعتبار أّن الكفاٌة اللغوٌة هً قدرة فطرٌة أّما األداء  فحسب و إّنما م

، وبالنظر إلى المٌزات التً تتصف بها اللّغة ٌستطٌع من خاللها فهو الممارسة الفعلٌة لها

 الفرد اكتساب اللغة ببساطة.

السلوكٌة إالّ أّن هناك نظرٌة *من المالحظ أّن النظرٌة الفطرٌة جاءت لتعترض النظرٌة 

تعترض كال هاتٌن النظرٌتٌن والنظرٌة المعرفٌة التً تؤكد على دور العملٌات أخرى 

 العقلٌة المعرفٌة فً التعلم كالفهم والتفكٌر.

الذي ٌهدف إلى تكوٌن  "برونر"ً تندرج ضمن هذا الحقل نظرٌة تل*من بٌن النظرٌات ا

ة الدراسٌة لدى المتعلّمٌن، بحٌث نجده ٌركز عل عنصر صورة واضحة ومتكاملة لبنٌة الماد

التمثٌل بوصفه الطرٌقة التً ٌترجم بها الفرد أفكاره وتكون عبر مراحل، كما ٌعد أّن اللغة 

، كما أّن عملٌة التصنٌف تساعده على فهم التراكٌب ببساطة، عامل مهم فً تشكٌل المفاهٌم

استراتٌجٌة التعلم وهً التعلّم باالكتشاف وفٌها أسهمت فً تقدٌم  باإلضافة إلى أّن نظرٌته

تقدم المادة التعلّمٌة للتالمٌذ بشكل غٌر متكامل وتشجعهم على تنظٌمها وإكمالها وهذا بدوره 

ٌساعد على إٌجابٌة المتعلّم وزٌادة نموهم المعرفً. لذا البّد من التركٌز على مبادئها 

 تعلّم باالكتشاف واكتساب المفاهٌم.التربوٌة من خال مبدأ التصنٌف والتعلٌم وال

لم ا*على الرغم ما قدمه "برونر" فً نظرٌته إالّ أّن األكثر شهرة فً هذا المجال الع

صاحب النظرٌة البنائٌة التً تقوم على أساس أّن الفرد هو الذي  السوٌسري "جان بٌاجٌه"

 ٌبنً معرفته بنفسه وذلك من خالل مروره باختبارات كثٌرة.

خذ بالبناء فً العملٌة التعلٌمٌة من خالل تمهل المعلّم وعدم صب المعلومات فً *ٌمكن األ

 عقل الّطالب كم ٌمكن تطبٌقها فً تدرٌس التعبٌر من خالل العدٌد من األسالٌب.

على التطور المعرفً من منظورٌن البنٌة العقلٌة والوظائف  ز*نستنتج أّن "بٌاجٌه" ٌركّ 

بمعرفتهما ، فقد ٌشٌر البناء العقلً إلى حالة التفكٌر التً توجد  الذهنٌة وفهمه له ال ٌتم إالّ 

لدى الفرد فً مرحلة من مراحل نموه، أّما الوظٌفة العقلٌة تشٌر إلى العملٌات التً ٌلجأ إلٌها 

مثٌرات البٌئة التً ٌتعامل معها ، وتتمثل فً وظٌفتان التكٌف والتنظٌم ولكً  عند تفاعله مع
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له من عملٌتان التمثٌل والمواءمة ،فالتمثٌل فً نظره هو تغٌر العالم  البدّ  ٌحدث التكٌف

الخارجً لٌتناسب مع تنظٌمه المعرفً الذي ٌمتلكه، ثّم ٌقوم بعد ذلك بعملٌة المواءمة وهو 

 عبارة عن تصحٌح للعملٌات السابقة لٌبقى الفرد فً حالة اتزان. 

ل إلى حالة من التعلّم واكتساب ما ٌمكن استخالصه أٌضا من نظرٌته أّن الطفل لٌص*

 تكون صادفته عوامل من بٌنها النضج والنشاط والبٌئة والتوازن.المفاهٌم 

محكمة بفعل تقسٌماته المنطقٌة، فالطفل لكً ٌرتقً ذكاءه وتطوره "جان بٌاجٌه "*إّن نظرٌة 

 البد من اجتٌازه أربعة مراحل وكل مرحلة تكمل األخرى.

نسبً ألّنه ٌخضع لمراحل التطور "بٌاجٌه "اد للتعلّم فً نظر *من المالحظ أّن االستعد

 المعرفً عند الطفل، وهذا ٌتناسب مع أعماره.

نستنتج أّن بٌاجٌه لم ٌهتم باكتساب اللغة بقدر ما اهتم به تشومسكً، كما نجده ٌدمجه ضمن *

 التطور المعرفً.

على تعلّم اللغة كما *إّن "بٌاجٌه" عارض "تشومسكً" فً وجود نماذج موروثة تساعد 

كون اللغة تكتسب عن طرٌق المحاكاة والتقلٌد، فاكتساب اللغة فً نظره  عارض أٌضا

عملٌة إبداعٌة أي أّن الطفل تكون لدٌه كفاءة فً األداء مما ٌساعده على تحقٌق الوظٌفة 

 خلٌة.ٌحصل علٌها بوجود تنظٌمات داالكفاءة  أنّ  بحٌث ٌفرق بٌن الكفاءة و األداء، باعتبار

* ٌؤكد "بٌاجٌه "على أهمٌة اللغة للفكر، واكتساب اللغة فً نظره تكتسب بعد قدرة الطفل 

 على الترمٌز وذلك عبر مراحل.

*من خالل نظرٌته ٌتبٌن لنا أّن استعمال اللغة عند الطفل فً البداٌة ٌكون متمركزاً على ذاته 

 وتدرٌجٌاً ٌستغنً عن ذاته وتصبح له لغة اجتماعٌة.

ح لن مما سبق ذكره أّن مبادئ هذه النظرٌة ٌمكن تطبٌقها فً حقل التربٌة وذلك من ٌتض*

  خالل المقاربة بالكفاٌات وحل المشكالت وأسلوب االحتفاظ والتعلّم التعاونً.



 خاتمة                                                                                                                    
 

 

105 

والمالحظ من عرضنا السابق أّن النظرٌات السابقة ذكرها تقف فً مواجهة بعضها         

د بنى أصحاب كل نظرٌة وجهة نظرهم على انتقاداتهم عند تفسٌر التعلّم واكتساب اللغة، وق

ألصحاب النظرٌات األخرى، وذلك التخاذهم موقفاً تنافسٌا، واألفضل لتحقٌق فهم أفضل 

لتفسٌر هذا السلوك المعقد هو أن تقوم هذه النظرٌات موقفاً تكاملٌاً وٌخرجوا لنا بنظرة 

، وال تنقطع سبلنا لهذا الحد وإّنما هو ً أن تسود عند تفسٌر هذا الموضوعتكاملٌة التً ٌنبغ

 فً طرٌق التواصل.

هذا وهللا أعلم وأحكم وما كان من تقصٌر ومن خطإ فمن نفسً والشٌطان، وما كان        

 من صواب فبتوفٌق من هللا وحده وآخر دعوانا أّن الحمد هلل رّب العالمٌن.
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 :میركلا نآرقلا ً:الوأ

 :رداصملا ً:ایناث

 روفغلا دبع دمحأ :حت ،ةیبرعلا حاحصو ةغللا جات ،يرھوجلا دامح نب لیعامسإ .1

 توریب ،20ط ،ه6591 ،ه6731 ،ةرھاقلا ،10/ط ،توریب ،نییالملا راد ،راطع

 .م9791 ،ه9931

 .س/د ،ط/د ،51/جم ،توریب ،رداص راد ،برعلا ناسل ،روظنم نبا  .2

 . م3002 ،10ط،21ج،توریب ،رداص راد ،برعلا ناسل ،روظنم نبا  .3

 نانبل ،توریب يبرعلا ركفلا راد ،ةیبرتلاو سفنلا ءاملع ةعوسوم ،ساّبع لصیف .4

 .6991،ط/د

 .40 ج ،ركفلا راد ،نوراھ دمحم مالسلا دبع :حت ،ةغللا سییاقم ،دمحأ سراف نبا .5

 .نانبل ،س/د،ط/د ،نورشان نانبل ةبتكم ،دمحأ يرقملا يمویفلا .6

 .1691،ط/د ،توریب ،ينانبللا باتكلا راد ،ةمدقملا ،نودلخ نبا  .7

 :عجارملا ً:اثلاث

 ،نامزلا سیلج راد ،مدقتملا )يسردملا(يمیلعتلا سفنلا ملع ،يمظعألا دیشر دیعس .1

 .9002 ،1ط

 ةغللا ملاع ،سفنلا ملع تاھاجتا ،ةنتاتخلا نسحم يماس ،دعسأ وبأ فیطللا دبع دمحأ  .2

 .5102،6341 ،1ط ،ثیدحلا

 بتكلا ملاع ،سفنلا ملع تاھاجتا ،ةنتاتخلا نسحم يماس ،دعسأ وبأ فیطللا دبع دمحأ .3

 .م1102،ط/د،ندرألا ،دبرا ،ثیدحلا

 نابعش دمحأ يلع ،يحجارلا ھبع :رت ،اھمیلعتو ةغللا ّملعت سسأ ،سالجود نوارب .4

 .م4991 ،ط/د ، ةیبرعلا ةضھنلا راد

 ةطشنألا ،تایعضولا ،يرظنلا راطإلا ،جامدإلا ایجوغادیب ،يالكتوب نسحل  .5

 .9002 ،20/ط ،ةعابطلاو يّنفلا جارخإلاو ،فیفصتلا

 .يئیبلا سفنلا ملع ،يقیلخلا ةكیس ،ظوفحم رونأ ریھس ،رباج دیمحلا دبع رباج  .6
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  .10/4002ط،ةفاقثلا راد ،ملعتلا تایرظن ،مساج دمحم مساج  .7

 نف يف ةثیدح تایجیتارتسا ،يمیلدلا نیسح يع ھط ،يمشاھلا دبع نمحرلا دبع .8

 .م8002 ،10/ط ،ناّمع ،قورشلا راد سیردتلا

 .9991 ،10/ط ،لئاو راد ،لفطلا دنع يفرعملا ومنلا ،يداھلا دبع لیبن  .9

 ةفرعملا راد ،ھتاقیبطتو ھتایرظنو ھسسأ ملعتلا ،دومحم ھیجو میھاربإ .01

 .5002 -5241،ط/د ،ةیعماجلا

 ،رصم ةضھن ،لفطلاو ناسنإلا دنع ةیبرعلا ةغللا ةأشن ،يفاو دحاولا دبع يلع .11

 .3002 ،ط/د   ةرھاقلا

 راد ،يفرعملا سفنلا ملع ،لوغ ّزلا میحرلا دبع دامع ،لوغزلا ریصنلا عفار  .21

 .س/د ،ط/د قورشلا

 يف ةیبرعلا ةغللا میلعت قرط ،ةفیلخلا رفعج نسح ،نو ّسحلا دومحم مساج .31

 .6991 ،10/ط ،ءاضیبلاراتخملا رمع ةعماج تاروشنم ،ماعلا میلعتلا

 ،ةرھاقلا ،ثیدحلا بتكلا ملاع ،ةیفصولاو ةیرایعملا نیب ةغللا ،ناسح مامت  .41

 .م0002 ،40ط

 راد ،يوبرتلا سفنلا ملع ىلإ لخدملا ،يلغم وبأ ریمس ،جیوح وبأ ناورم .51

 .4002 ،ط/د ،ةیملعلا يدوزایلا

 ،ناّمع ،ندرألا ةماسأ راد ،ةیمیلعتلا لئاسولا ةسدنھ ،يزاجح يطعملا دبع .61

 .9002 ،10/ط

 ملع ،يوبرتلا سفنلا ملع ،كیدی نیب سفنلا ملع ،ناشوحلا ناملس مظاك ىرشب  .71

 .5002 ،10/ط ،قورشلا ،يداشرإلا سفنلا ملع ،يئیبلا  سفنلا

 يبارومح راد ،لاعفلا ملعتلاو میلعتلا تایحیتارتسا ،ةیبرط ماصع دمحم .81

 .9002 ،10/ط

 ولجنألا ةبتكم ،میلعتلاو م ّلعتلا يوبرتلا سفنلا ملع ،باوطلا دمحم فسوی دیس .91

 .4991 ،10/ط ةیرصملا
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 ةرھاقلا ،ةینیدلا ةیبرتلاو ةیبرعلا ةغللا میلعت تایساسأ ،نورخآو سنوی يحتف .02

   .م1891 ،ط/د ةفاقثلا راد

 اھایاضق ،اھتالكشم ،اھصئاصخ ةغللا ،نیسای ينب دمحأ يزوف دمحأ .12

 .م1102 ،10/ط ،يروزایلا راد ،اھّملعت مییقت ،اھمیلعت لخادم اھتاراھم ،اھتایرظن

 ،ط/د ،ةفرعملا ملاع ، يلقعلا ىضرملاو ةغللا ةیجولوكیس ،فسوی دیس ةعمج  .22

 .م0991

 راد ،سیردتلل ةماعلا سسألا ،هللا اطع رینم ،رباج دیمحلا دبع رباج ،بیبل  .32

 .م3891 ،10/ط ،توریب ،ةیبرعلا ةضھنلا

 ،فادھألاو تاءافكلا ةبراقمب فافشلا ينفلاو يملعلا سیردتلا ،صیصبل دلاخ  .42

 .م4002 ،ط/د ،رئازجلا ریونتلا راد

 راد ،ةیقیبطتلاو ةیرظنلا سسألا میلعتلاو ملعتلا ةیجولوكیس ،محلم دمحم يماس .52

 .م6002 ،ه6241 ،20/ط ،م1002 ،ه2241 ،10/ط ةریسملا

 ،يدنكلا راد ،)میھافمو ئدابم( میلعتلاو ملعتلا ةیجولوكیس ،يسنم نسح .62

 .م1002 ،20/ط

 راد ،مھفیقثتو مھمیلعتو مھتیبرت بیلاسأو لافطألا بدأ ،لاعم وبأ حاتفلا دبع .72

 .ندرألا ،ناّمع ،م5002 ،10 رادصإلا ،10/ط قورشلا

 /ط ،ركفلا راد ،ناسنالا ةایح ةرود ،ومنلا سفنلا ملع ،محلم دمحم يماس  .82

02 ه5241  .م44

 ةلوفطلا ةلحرم يف هریوطتو يوغللا ومنلا ،نادرم يلع نیدلا مجن .92

 .م5002 ،ه6241 ،1/ط ،حالفلا ةبتكم )لافطألا ضایرو ،ةناضحلا تیبلا(ةركبملا

 ةلمجلا ةیبرعلا ةغللا دعاوقو ،ةیلیوحتلا ةیدیلوتلا ةینسلألا ،ایركز لاشیم .03

 .2241 ،ط/د ،ةیعماجلا ةسسؤملا   ةطیسبلا

 .م6991 نیوكتلا ةفرعملا ملاع ةلسلس ،ةیوغللا ةلیصحلا ،قوتعم دمحم دمحأ  .13

 .م9002،ه0341 ،10/ط ،ركفلا راد ،سفنلا ملع تایساسأ ،محلم دمحم يماس .23
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 ةفرعملا ملاع ،ةنراقم ةسارد ملعتلا تایرظن ،فصان ىفطصم  .33

 .م3891،ربوتكأ

 ةیبرعلا ةضھنلا راد ،ةیبرعلا ةلمجلا ةسارد ىلإ لخدم ،ةلحن دمحأ دومحم .43

 .م8891  ه8041 ،ط/د

 .م3002 ،ه2441 ،ط/د ،ةیبرعلا ةضھنلا راد ،ّملعتلا سفن ملع ،میلس میرم  .53

 سفنلا ملع ،لزینم هللا دبع ،دلاخ فسوی ،يماّطق فسوی ،سدع نمحرلا دبع  .63

 90 ،ط/د ،سدقلا ةعماج عم نواعتلاب قیوستلل ةدحتملا ةیبرعلا ةكرشلا يوبرتلا

 .م8002

 راد ،ةیقیبطتو ةیرظن سسأ ملعتلاو میلعتلا ةیجولوكیس ،نامثع دیسلا قوراف .73

 .م5002 ،ه6241 10/ط نیمألا

 رصع يف سیردتلا تاراھم ملعتو میلعت ،دومحم ةفرع نیدلا حالص  .83

 .م5002 ،ه5241 ،10/ط ،ثیدحلا بتكلا ملاع ،تامولعملا

 باستكا ةغللا مولع يف اھتاقیبطتو ملعتلا تایرظن ،يناسیع دیجملا دبع  .93

 .م1102 ،10/ط ،ةیساسألا ةیوغللاا تاراھملا

 ةیرصملا ولجنألا ةبتكم ،يوغللا سفنلا ملع يف تارضاحم ،ىسیع نب يفنح  .04

 .ه6241 10/ط ،

 ط/د ،ةفاقثلا راد ،ھتاقیبطتو يوبرتلا سفنلا ملع ،يدیبعلا مساج دمحم  .14

 .م9002

 ةیادبلا راد ،يفرعملاو يوغللا سفنلا ملع ،حلاص دمحم میھاربإ .24

 .م6002 ،ه10،6241/ط

 باتكلل ةیردنكسالا زكرم ،لفطلا ىدل لصاوتلاو ةغللا ،مساق دمحا دمحم  .34

 .م5002 ،ط/د

 دماح راد ،قیبطتلاو ةیرظنلا يوبرتلا سفنلا ملع تایساسأ ،دمحم ةاضقلا .44

 .س /د ،ط /د ناّمع ،ندرألا
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 ملعملاو يعماجلا بلاطلل سفنلا ملع ،قحلا دبع ةیرھز ،شایر وبأ نیسح .54

 .ه7241 /ط ،ةریسملا راد ،سرامملا

 ثیدحلا ةغللا ملع يأرو برعلا دنع ةغللا ملع يف ،يحجارلا نیدلا فرش  .64

 .س /د ،ط /د ةیعماجلا ةفرعملا راد

 دبع دامع ،ةنوالع حالف قیفش ،لوغزلا لیقع عفار ،يوامیرلا ةدوع دمحم .74

 شیاع ،ىفطصم ينب ناوضر ،لتلا دمحأ ةیداش ،شطبلا دیلو دمحم ،لوغزلا میحرلا

 میرش تمكح ةدغر ،ربج يملح سراف حارجلا بایذ رصانلا دبع ،ةبیارغ ىسوم

 10/ط ،ةریسملا راد ،ماعلا سفنلا ملع ،يطلسلا حیمس ایدان ،يبعزلا عفار ةعفر

 .م4002 ،ه5241

 ،ةیعماجلا ةسسؤملا ،ھیحایب ناج دنع يفرعملا روطتلا ،رلبرش سیروم .84

 .م6891 ه6041 ،10/ط

 ،10/ط ،ةرھاقلا مالسلا راد ،لفطلا ةغل روطت ،يواطنش دمحم میركلا دبع .94

2991. 

 ،30/ط ،توریب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،ماعلا ةغللا ملع يف ،نیھاش روبصلا دبع  .05

0891. 

 /د ،ةیرصملا ولجنألا ةبتكم ،تاقیبطتو تایرظن ّملعتلا ،يواقرشلا دمحم رونأ .15

 .م3102  ط

 .م4002،ط/د ،بیرغ راد ،ھسرادمو سفنلا ملع خیرات ،عیبر ةتاحش دمحم .25

 راد ،يوبرتلا سفنلا ملع سدع نمحرلا دبع ،يماطق فسوی ،قوت نیدلا يحم .35

 .م2002 ،ه2241 ،20/ط  ركفلا

 ةضھنلا راد ،ةیبیرجتلاو ةیرظنلا ھسسأ ،يوبرتلا سفنلا ملع ،هللا ریخ دیس  .45

 .س د ،ط/د ،توریب ةیبرعلا

 ةیرظنلا نیب ملعتلا ةیجولوكیس ،ينانكلا معنملا دبع ،هللا ریخ دمحم دیس  .55

 .6991 ،ط/د ،ةیبرعلا ةضھنلا راد ،قیبطتلاو
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 ةیردنكسإلا ،ةیعماجلا ةفرعملا راد ،ملعتلا ئدابم ،قلاخلا دبع دمحم دمحأ  .65

 .م1002 ،ط/د

 :تالجملا ً:اعبار

 ناددعلا ،ةیوبرت ىؤر (ةیدیلوتلاو ةیئانبلا نیب ةغللا باستكاو لفطلا ،عارفلا دیعس .1

 ).نوعبرألاو سماخلاو عبارلا

2.  

https  .m.wikipedia org>wik> 

3. 

 islamstorycom. 
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