المحاضرة رقم :01
فهم اللغة \ إنشاء اللغة
 -1ملكة فهم اللغة:
إنّ ّالطفلّالذيّيولدّأصم ّأوّيفقدّالقدرةّعلىّاالستماعّفيّسنّ ّمبكرةّ،
يفقدّالقدرةّعلىّالكالمّ،فمهارةّالكالمّتتوقفّعلىّمهارةّاالستماعّوالفهمّ،كماّ
أنّ ّالقدرةّعلىّالقراءةّوالكتابةّتتوقفّعلىّالقدرةّعلىّاالستماعّوالكالمّ،وعلىّ
هذا ّيمكن ّترتيب ّفنون ّاللغة ّحسب ّنموها ّ"الطبيعي" ّلدى ّاألطفال ّاألسوياءّ
هكذاّّ :
االستماعّ(الفهم)ّّّّّّّّّّّالكالمّّّّّّّّالقراءةّّّّّّّّّالكتابةّّ ّ
منذّثمانيةّقرون ّقالّالمفكّرّ"ّابن خلدون"ّالسمعّأبوّالملكاتّاللسانية"ّ
وهذهّالعبارةّتعنيّأنّالسّمعّأهمّفن ّونّ ّاللغةّومهاراتهاّعلىّاإلطالقّفاالستماعّّ
ضروريّلظهورّبقيةّالملكاتّفيماّبعدّّ .
ّوقد ّأكد ّعلماء ّالتشريح ّحديثا ّأنّ ّجهاز ّالسمع ّأدق ّوأرهف ّوأرقى ّمنّ
جهازّالبصرّفاإلنسانّيستمعّإلىّالصوتّفيعرفّإنّكانّصاحبهّغاضباّأمّ
عاتباّوسعيداّأمّحزيناّ،كماّيستطيعّسماعّصوتّصادرّمنّعبيدّفيّحينّالّ
تستطيعّالعينّاختراقّاألستارّلتبصرّماّوراءهاّمهماّيكنّقربهاّّ ،
ونظراّألهميةّودقةّهذهّالملكةّ،يجبّعليناّأنّندربّأطفالناّعلىّالفهمّ
في ّضوء ّمعايير ّثابتةّ ،باعتباره ّشرطا ّأساسيا ّللنمو ّاللغوي ّفالطفل ّيبدأ ّفيّ
التعرف ّعلى ّاألصوات ّالمحيطة ّبه ّثم ّيبدأّفي ّ ّنطق ّأولى ّالكلماتّ ،ثم ّيبدأّ
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مرحلة ّاستخدام ّالحصيلة ّالمسموعة ّلديه ّ( ّاألصوات ّوالكلمات) ّفي ّعمليتيّ
القراءةّوالكتابةّبعدّذلكّ.
ّأن ّيكون ّلالستماع ّدوره ّالمهم ّفي ّنمو ّاللغة ّوالفكرّ ،ولكيّّ
ّوال ّعجب ّ
يزدادّالفهمّيجدرّتصورّالعالقةّبينّالحواسّوالذاكرتينّ:طويلةّالمدىّوقصيرّةّ
المدىّ ،فال ّخالف ّعلى ّأن ّالطفل ّيولد ّمزودا ّالحواس ّوأن ّأهمها ّجميعا ّهيّ
حاسة ّالسمعّ ،حيث ّيحيا ّالطفل ّمستقبال ّلألصوات ّ ّومرسال ّللغة ّمنطوقة ّثمّ
مكتوبةّ،وهيّممارسةّتراعيّالنضجّاإلنسانيّ،وبخاصةّالنمو ّاللغويّالعقليّ–ّ
أيّّالفهمّواإلدراكّ-دونّفصلّبينّالعقلّواللغةّوالّبينّاللغةّوالعقلّ ّ.
ويمكنّتفسيرّأهميّةّفهمّالمسموعّمنّخاللّالمبادئّاآلتيةّّ :
 .1اللغةّتبدأّمنّالمعانيّ–ّمنّالداخلّ-أولّاألمر.
 .2اللغةّليستّمجردّأصواتّوإنماّهوّإرسالّللمعاني.
 .3االستقبال ّاللغوي ّليس ّمجرد ّاستقبال ّمجلوبات ّالحواس ّوإنما ّهو ّاستقبالّ
للمعانيّ
 .4اللغةّتبدأّمنذّاالستماعّاألولّللطفلّوهذاّاالستماعّمصدرّللمعانيّفيّعقله.
 .5الحواسّأمورّالّغنىّعنهاّفيّاللغة.
ٍ
ةّقبلّكونهاّمبانّ،تقومّعلىّمنطقّالفكرّ
واللغةّأساساّهيّمعانيّمتصور
والعقل ّوالتصورّ ،وبالتالي ّفإن ّاللغة ّتبدأ ّقبل ّعملية ّالنطق ّبكثير ّأي ّتبدأّ
استماعاّمنذّالميالدّ،لتستقرّفيّعقلّاإلنسانّفيّمكانّمتصورّ"الذاكرةّطويلةّ
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المدى" ّلتعمل ّبعد ّذلك ّ" ّالذاكرة ّقصيرة ّالمدى" ّعلى ّإثارة ّالمعاني ّالداخليةّ
فنختارّالصوتّالمناسبّلتظهرّاللغةّمنطوقةّأوّمكتوبةّ

ّّ

فبديهي ّّ -إذنّ -أنّ ّالفهم ّ– ّفهم ّالمسموعّ -أسبق ّمن ّالحديث ّوالقراءةّ
والكتابةّ .
 -2ملكة إنشاء اللغة:
تتجلّىّأهميّةّملكةّالحوارّ(التحدث)ّفيّأنهاّتحددّمدىّقدرةّالفردّعلىّ
اكتساب ّالمواقف ّاإليجابية ّعند ّاتصاله ّباآلخرين ّحيث ّيتكون ّموقف ّالحديثّ
من ّالمتحدث ّالذي ّيحاول ّنقل ّفكرة ّمعينة ّأو ّطرح ّرأي ّمحددّ ،أو ّموضوعّ
ّوي ِعد ّهو ّالطرف ّالمعني ّبالحديث ّوالمستمع ّله ّوالظروف ّالمحيطةّ
بعينهُ ،
بموقفّالحديثّسواءّأكانتّهذهّالظروفّماديةّأمّمعنويةّ،ونقلّابنّعبدّربهّ

فيّالعقدّالفريدّعنّبعضّالحكماءّقولهّالبنه"ّ:ياّبنيّتعلمّحسنّاالستماعّكماّ
تتعلمّحسنّالحديثّ"ّ ّ
أن ّالكالمّأوّالتحدثّمنّأهمّ ّألوانّالنشاطّاللغويّللكبارّ
فالّشكّ-إذنّ ّ -
والصغار ّعلى ّحدّ ّالسواءّ ،فالنّاس ّيستخدمون ّالكالم ّ ّأكثر ّمن ّالكتابة ّفيّ
حياتهمّ،أيّ ّأنهمّيتكلّمون ّأكثرّمماّيكتبونّ،ومنّهناّيمكنّاعتبارّالكالمّهوّ
الشّكلّالرئيسيّلالتصالّاللغويّبالنسبةّلإلنسانّّ،ولهذاّيعتبرّالكالمّأهمّ ّجزءّ
فيّالممارسةّاللغويةّواستخداماتهاّ ّ.
وعملية ّالكالم ّأو ّالتحدث ّليست ّحركة ّبسيطة ّتحدث ّفجأة ّوإنّما ّهيّ
دةّوبالرغمّمنّمظهرهاّالفجائيّإالّأنّهاّتتمّفيّعدةّخطواتّ :
ّ
عمليّةّمعقّ
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صياغة

استشارة  -تفكير

–

نطق

ـعّالعلمّأنّالمتحـ ـ ــدثّالجيدّه ــوّال ــذيّيتح ـ ــدثّع ــنّشيءّيعرفهّتمامّ
ّ
مـ ـ ـ ـ
المعرفةّبلّويهتمّبهّأيضاّ ّ-وفقّالنظريةّالوظيفيةّ -وهذاّأساسّكل ّمحادثةّ
ومناقشةّوغيرّذلكّمنّاألنشطةّالوظيفيةّفيّالتعبيرّّ،باعتبارهاّنقلّالفردّلماّ
ألذهانّإلىّاآلخرينّبوساطةّوسيلةّتسمىّ«اللغةّ»ّ .
يدورّفيّا ّ
ولهذاّالشكلّتتكون ّالقدرةّعلىّالتعبيرّعنّالمشاعرّاإلنسانيةّوالمواقفّ
االجتماعية ّوالسياسية ّواالقتصادية ّوالثقافيةّ ...إلخ ّبطريقة ّوظيفية ّأو ّإبداعيةّ
معّسالمةّالنطقّّوحسنّاإللقاءّ،لكنّالسؤالّهاهناّ:كيفّتنشأّاللغةّ ّ؟

ّّ



مّفيّالكالمّ،كأنّيعلقّ
الّبد ّأنّيكون ّهناكّمثيرّيثيرّرغبةّالمتكل
ُ
ُ

على ّحديث ّشخص ّأمامهّ ،أو ّيرد ّعلى ّسؤال ّطرح ّعليهّ ،أو ّينفعل ّاألديبّ
بفكرةّفيزيدّالتعبيرّعنهاّ...وهكذاّنرىّضرورةّوجودّمثيرّفيّالبدايةّ.


بعد ّوجود ّالدافعّ ،يبدأ ّاإلنسان ّفي ّالتفكير ّفيما ّسيقولّ ،فيجمعّ

األفكارّويرتبهاّ،ويعودّإلىّمصادرهّومراجعهّالمعرفيةّالمناسبةّلضمانّالترتيبّ
العلميّالمنطقيّالمقنعّوإالّجاءتّجوفاءّخاليةّمنّكلّمعنى.


بعد ّاالستثارة ّوالتفكير ّتأتي ّمرحلة ّالصياغة ّأي ّانتقاء ّالرموز؛ ّمنّ

ألفاظّوعباراتّوتراكيبّمناسبةّلمحتوىّالكالمّولنوعّالمستمعينّوانتقاءّااللفاظّ
نّاألفكار.
واألسلوبّللتعبيرّع ّ
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بعدّالعملياتّالداخليةّالسابقةّّّيظهرّالشكلّالخارجيّللتعبيرّ،فتظهرّ

لغة ّالفرد ّبعناية ّمحددة ّتراعي ّالزمن ّوالمكان ّوالموضوع ّونوعية ّالتغيراتّ
المطلوبّإحداثهاّفيّالمستمعينّ.
نّ-أنّّاالستماعّوالتحدثّيكونانّقبلّالقراءةّوالكتابةّ،ألنّاللغةّ
ّفبديهيّ–إذ ّ
المنطوقةّبطبيعتهاّلغةّّمواقفّ:فيهاّالفعلّوفيهاّالفكرةّ،ومنهّتعد ّملكةّإنشاءّ
اللغة ّمقدمة ّطبيعية ّللتعبير ّالمبني ّعلى ّالتفكير ّ ّوسرعة ّالربط ّبين ّالمعانيّ
ت
واألصوا ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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المحاضرة رقم 02
الملكات اللغوية :2
الكتابة  ،القراءة
 -1الكتابة:
ّيشعرّاإلنسانّإلىّحاجةّلنقلّأحاسيسهّوّأفكارهّإلىّاآلخرين ّكتابةّفيبدأّ
بالبحث ّعن ّقوالب ّلغويةّ ،مستعينا ّفي ّذلك ّعلى ّقاموس ّلغويّ ،مستخدماّ
مهاراتهّتحويلّأفكارهّومشاعرهّإلىّجملّوفقراتّ،فالكتابةّبذلكّهيّعملّعقليّ
شعوري ّلفظي ّيتصل ّبتكوين ّاألفكار ّ ّّ ،فهي ّنشاط ّلغوي ّتربوي ّيتخذه ّالفردّ
كطريقة ّ ّيعبر ّبها ّعن ّأفكاره ّومشاعره ّوأحاسيسه ّبلغة ّسليمة ّوبخط ّواضحّ
ومفهومّ،حيثّتسهمّجميعّمهاراتّاللغةّفيّتطويرّالقدرةّالكتابيةّلديهّّ .
ّويراد ّبها ّأمرانّ :األول ّأمر ّعقلي ّوجداني ّيتصل ّبتكوينّ
ّّ
وتُطلق ّالكتابة ُ

األفكارّأوّابتكارهاّ،والرغبةّفيّالعبيرّعنهاّ،سواءّكانتّتعبيراّعنّالنفسّأوّ
تعبيراّعنّالغيرّ،واألمرّالثاني ّأمرّعقليّوجدانيّيدويّيتصلّبوضعّاألفكارّ
علىّالصفحةّالبيضاءّبشكلّيتسمّبالسالمةّوالصحةّفيّأمورّعدةّمثلّسالمةّ
التهجيّوهذاّيعنيّوضعّالحرفّبجوارّالحرفّداخلّالكلمةّّ،ووضعّالكلمةّ
بجوار ّالكلمة ّداخل ّالجملةّ ،ومثل ّالتنظيم ّوهذا ّيعني ّتنظيم ّالمكتوب ّجمالّ
وفقراتّوفقّعالماتّالترقيمّّالمتعارفّعليهاّّ،معّالعلمّأنناّعندماّنتحدثّعنّ
الكتابةّ،فنحنّنشيرّإلىّالتعبيرّالتحريريّبجميعّألوانهّوأنشطتهّوهوّماّعبرّ
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عنه ّالمفهوم ّالسابقّ ،بحيث ّتتصل ّالمهارة ّالعقلية ّبالمهارة ّاليدوية ّلوضعّ
األفكارّعلىّالصفحةّالبيضاءّفيّإطارّالتعبيرّالجميلّعنّتجربةّشعوريةّأوّ
واقعيةّصادقةّ .
ّوالكتابةّالّتبدأّمنّاإلمساكّبالقلمّ،وإنماّتنتهيّعندّهذاّالحدّالذيّتكتبّ
فيه ّالجملّ ،أما ّبدايتها ّفمن ّالمعانيّ ،وتدبرهاّ ،وتدبير ّأمرها ّثم ّالسّماح ّلهاّ
بالخروجّفيّصورةّمكتوبةّباستعمالّعديدّالمهاراتّالفرعيةّالمساعدةّ،والّيكتبّ
الكاتب صغيراّ ّكانّأوّكبيراّ،وهوّخالّمنّمعنىّيريدّتدوينهّوإثباتهّ،أوّيريدّ
نقلهّإلىّاآلخرينّ،ومنّثمّفالكت ـ ــابةّتواصـ ـ ــلّب ـ ــينّالكـ ــاتبّوذاتهّ،وبينّالكاتبّ
والقارئّّ،والرسالةّّفيّالكتابةّهيّالمعنىّّواألفكارّالمرادّإبالغهاّبشكلّحروفّ
وكلماتّوجملّوفقراتّفيّورقةّأوّأوراقّّ .
ّولو ّنظرنا ّإلى ّالمهارة ّالكتابية ّعلى ّأنها ّوسيلة ّمساعدة ّنستخدمها ّلجعلّ
لغتناّالمكتوبةّأكثرّمقروئيةّ،عندئذّالّبدّلناّمنّاستخدامّالطريقةّالوظيفيةّ ّفيّ
ُ
تدريسّمهارةّالكتابةّ،ألنّّالمهارةّالتيّتُعلمّمنعزلةّعنّالمحتوىّ،أوّعنّعمليةّ

التعبير ّال ّمعنى ّلهاّوال ّفائدة ّتُرجى ّمن ّورائهاّ ،وهذا ّينطبق ّعلى ّكل ّأشكالّ

التعبيرّالتحريريّّ .

ّويتفق ّالتعبير ّالكتابي ّوالتعبير ّالشفوي ّفي ّالرسالة ّويختلفان ّفي ّالوسيطّ
(الشكل)ّلكنّمنّالواضحّأن ّتعليمّالكتابةّإنماّهوّتعليمّمعانّوتمكينّالتالميذّ
منّمهاراتّالكتابةّالتيّتفصحّعنّتلكّالمعانيّ،وأهمّهذهّالمهاراتّنجدّ:نظامّ
الجملةّ ،نظام ّالترقيمّ ،نظام ّالفقرةّ ،الهوامشّ ،الشكل ّالمطلوبّ ،ضبط ّالمقدمةّ
وصلبّالموضوعّوالخاتمّ،وكلهاّمهاراتّمهمةّوالزمةّفيّتعليمّالكتابة.
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• ملكة القراءة:
ورد ّفي ّلسان ّالعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ّفي ّمادة ّ(قـ ـ ـ ـرأ)ّ «ّ :قرأت ّالشي ّء ّقرآناّ ،جمعتهّ
وضممتّبعضهّإلىّبعض»ّّّوهوّمفهومّيشملّمعانيّالجمعّوالضمّّ .
أمّا ّاصطالحا ّفيعني ّبها«ّ :عملية ّبناء ّتساهم ّفيها ّذات ّالمتعلم ّبنشاطّ
وفعاليةّ»

ّّ

وتعتبر ّمهارة ّالقراءة ّمن ّأهم ّمهارات ّاللغةّ ،وكذلك ّأهم ّملمح ّمـ ـ ـ ـ ـ ـنّ

مالمح ّالنظرية ّاللغويةّ ،ومن ّخاللها ّيكون ّمجرى ّالتفكير ّبشقيهّ :المعلياتّ

والمحتوىّ ،وفيها ّالوعي ّبصنفي ّالمحتوىّ :الثقافي ّواللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغوي ّفضال ّعـ ـ ـ ـ ـ ـنّ

المحتوىّالعلميّ ّ ّ .القراءةّعمليةّلهاّوجهانّ:أولهاّظاهرّمحس ّواآلخرّباطنّ
عقليّوهذانّالجانبانّمعاّهماّالقراءةّ،والّيصلحّواحدّمنهماّفقطّأنّيكونّهوّ

اس)ّالّبدّفيهاّّمنّ
القراءةّوأبرزّماّفيّظاهرّالقراءةّأنهاّعمليةّحاسيةّ(ّالحو
ُ

السالمة ّالبصرية ّوالتمييز ّالبصري ّوسالمة ّحركات ّالعينّ ،فضال ّعن ّسالمةّ
اكّ،أيّ
ّ
جهازّالنطقّ،وأمّاّباطنّالقراءةّّفشأنهّشأنّأيّ ّعملّعقليّهوّاإلدر
ّ

القدرةّعلىّتفسيرّمعطياتّالحواسّالعاملةّفيّظاهرّالقراءةّ:البصرّوالصوتّ،
وهناّيكونّاإلدراكّقدّجاوزّكونهّعمليةّفطريةّإلىّالتركيزّعليهّبوصفهّعمليةّ

مكتسبة ّيدرب ّفيها ّاإلنسان ّعلى ّمهارات ّ ّبعينها ّلتحقيق ّغاية ّالغايات ّمنّ
القراءةّ،وهيّخلعّالمعنىّعنّالمقروءّ،ومنّأهم ّماّيحدث ّفيّعمليةّاإلدراكّ
أنه ّليس ّمنفصال ّعن ّعمل ّالعين ّوالصوت)1(،بمعنى ّأن ّالصوت ّوالفهم ّمنّ

ّ
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القراءة ّناجمان ّعن ّسالمة ّعملية ّداخلية ّيمارسها ّاإلدراك ّوهي ّالربط ّبينّ
معطياتّالعينّوبينّالخبرةّالسابقةّ .
ولكيّيكونّالتلميذّقادراّعلىّإدراكّالكلماتّوالجملّوالعباراتّالمطبوعةّ،
هّالّبدّأنّيكونّقدّاستمعّإليهاّمنطوقةّبطريقةّصحيحةّمنّقبلّ،فالفهمّفيّ
فإن
ُ
القراءةّيعتمدّعلىّفهمّالقارئّلغةّالكالمّ،والتلميذّالحساسّللتدابيرّوالعالقاتّ
بينّالكلماتّفيّاللغةّالمنطوقةّيكونّأكثرّحساسيةّلنفسّهذهّاألشياءّفيّاللغةّ
المكتوبةّ ،بمعنى ّأنّ ّاالستماع ّيساعد ّعلى ّتوسيع ّثروة ّالتلميذ ّاللفظيةّ ،فمنّ
خالل ّاالستماعّيتعلمّالتلميذّكثيراّمن ّالجمل ّوالكلمات ّوالتعبيرات ّالتيّسوفّ
يراها ّمكتوبةّ ،أما ّبالنسبة ّ ّللعالقة ّبين ّالقراءة ّوالكالمّ ،فإن ّالتالميذ ّ ّيقرّؤونّ
بسهولة ّأكثر ّاألشياء ّوالموضوعات ّالتي ّسبق ّلهم ّأن ّتحدثوا ّعنهاّ ،والقراءةّّ
ّالرغبةّفي ّالكتابة ّالموحيةّّ
تساعد ّالتالميذ ّعلىّاكتساب ّالمعارف ّوتثير ّلديهم ّ
فمنّالقراءةّتزدادّمعرفةّالتالميذّفيّالكتابةّّوالكالمّّ .
وفعلّالقراءةّهوّعمليةّبناءّتساهمّفيهاّذاتّالمتعلمّبنشاطّوفعاليةّ،وهوّ
أيضا ّمستمر ّليس ّخطياّ ،بل ّهو ّجملة ّأفعال ّالتركيز ّوالتتابع ّوالفحص ّلنقطّ
مختلفةّعلىّسطحّالنصّ ّ ّ،ألجلّذلكّفإنّتعليمّالقراءةّيشترطّاعتبارّالبنياتّ
والمعلوماتّالسابقةّالتيّيتوفرّعليهاّالقارئّ،والتيّتمكنهّمنّفحصّالعالماتّ
وتأويلهاّوإدماجهاّ .
ّكونها ّليست ّمجرد ّ"نظر"ّ
وعليه ّإذّا ّأردنا ّوصف ّعملية ّالقراءة ّنتعدى ّ
للرموز ّالمطبوعة ّبالعين ّمع ّالتفكر ّوالتدبرّ ،لكنها ّأيضا ّ"استبصار" ّ ّوهوّ
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المفهومّالمتطورّللقراءةّ،الذيّيتسعّلمعانيّاالستقراءّ،واتخاذّالق ارراتّوإصدارّ
األحكامّ .
ال ّتتوثقّوالّتنفصلّبعضهاّ
ّوخالصةّالقولّ،تبقىّاللغةّفيّكافةّمظاهرهاّ ّ
عن ّبعض ّفي ّكافة ّفنونهاّ :استماعاّ ،تحدثاّ ،قراءة ّوكتابةّ ،ال ّيستغني ّفيهاّ
أحدهاّعنّاآلخرّّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
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المحاضرة رقـــــم 03
نظريات التعلّم1 :
السلوكية ،االرتباطية:
مفهوم التعلم:
ّاإلنسانّمنذّوجدّفيّهذاّالكونّ،ماّفتئّ
مماّالّيغربّعلىّأحدّهوّأن
ُ

يسعىّلتشكيلّشبكةّمنّالعالقاتّتربطهّبوسطهّالطبيعيّواالجتماعيّ،بوساطةّ
نظام ّمعقد ّمن ّالعالمات ّالدالة ّقاصدا ّمن ّذلك ّإلى ّإدراك ّحقيقة ّهذا ّالوسطّ
واإلمساكّبنسيجّبنائهّالقارّوالمتغيرّ ّ.
ّ

ومنّهاهناّّفإنّاإلنسانّمضطرّإلىّالتعلمّللزومّالمعرفةّوإدراكّاألشياءّّ
علىّماهيّعليهّ،أيّاإليحاءّالضمنيّبإمكانيةّالفردّإلىّالتعلمّالذاتيّوالمبادرةّ
الشخصيةّ،إنهّمفهومّيشيرّإلىّأن ّّالتعلمّّفاعليةّذاتيةّتقومّعلىّأساسّبناءّ
ُ
ذاتي ّللمعرفة ّ ّّ ،ورغم ّ ّالتأخر ّالنسبي ّالذي ّعرفه ّالبحث ّالعلمي ّفي ّعمليةّ

التعليمّ ،نجد ّأن ّعملية ّالتعلم ّتميزت ّفيها ّالنظريات ّبالخصوبة ّلكونها ّ ّقدّ
حظيتّباهتمامّكبيرّمنّطرفّعلماءّالنفس ّّ،ماّأفرزّّنظرياتّعديدةّحاولّ
المفكرون ّعلىّاختالفّتوجهاتهمّالعلميةّمعرفةّآلياتّالتعلمّعندّالكائنّالحيّ
بعامةّ،واإلنسانّبخاصةّ .
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ّ
النظريةّالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيةّ :
دركّ
تعريف ّالسلوك :هو ّكل ّنشاط ّيصدر ّمن ّاإلنسان ّويمكن ّأن ُ
ّي َ

بالحسّ ،و ّهو ّثمة ّكل ّالتصرفات ّالتي ّيقوم ّبها ّاإلنسان ّحسب ّما ّتقتضيّ
المواقف ّالمختلفةّ ،كما ّأن ّالسلوك ّيدل ّأيضا ّعلى ّجميع ّاالنفعاالت ّواألفكارّ
والعواطفّوالمشاعرّوالميولّبأنواعهاّالمختلفةّ.

ّّ

النظرية السلوكية:
كان ّمفهوم ّ ّالسلوك ّ ّ« ّ » Behaviorفي ّهذه ّالنظرية ّيدور ّحولّ
مجموعةّمنّاالستجاباتّالناتجةّعنّمثيراتّالمحيطّالخارجيّطبيعياّكانّأوّ
اجتماعياّ،ومنّهناّتُعرفّالسلوكيةّبأنهاّنظريةّّنفسيةّأثرتّبشكلّحاسمّفيّ
ّيبني ّعلى ّتعزيزاتّ ،أي ّهناك ّماّ
السيكولوجية ّالمعاصرة ّحيث ّهناك ّسلوك ُ
ٌيسمىّّباإلجراءّواإلشراطّاإلجرائيّوالتعزيزّوالعقاب.

ّّ

ّ

المدخالت ّ

العمليات ّ

المخرجات ّ

مثيرّ ّ

ّ

استجابةّ ّ

ّ
علما ّ ّأن ّالمثير ّواالستجابة ّ ّمستقيان ّ ّمن ّالفيزيولوجياّ ،حيث ّرأىّ
"ثورندايك" ّ ّ« ّ » Thorndikeأن ّالتعلم ّفي ّهذه ّالنظرية ّيكون ّعن ّطريقّ
إنشاء ّروابط ّأو ّعالقات ّفي ّالجهاز ّالعصبي ّبين ّاألعصاب ّالداخلية ّالتيّ
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ُيثيرهاّالمنبهّ،واألعصابّالحركيةّالتيّتٌنبهّالعضالتّ،فتعطيّبذلكّاستجابةّ

الحركة ّباعتماد ّقانون ِ
ّالمران ّواألثر ّ ّومن ّ ّذلك ّأعلن ّ"واطسن" ّزعيم ّاهذهّ
النظرية ّ ّسنة ّّ 1912أنه ّلم ّيدع ّعدم ّوجود ّالوعي ّأو ّالشعورّ ،بل ّزعم ّأنهّ
داخلي ّّ،ولذلكّفإنهّنادىّبأنّموضوعّعلمّالنفسّيجبّأنّينحصرّفيّدراسةّ
السلوكّالخارجيّللكائنّالحيّ .


التعلمّبالفعلّالمنعكسّالشرطي:
يقترن ّهذا ّالسبيل ّبالعالم ّالروسي ّالفيزيولوجي ّّ" بافلوف " ّ
«ّ ّ »Pavlovونورد ّهاهنا ّ ّبعض ّالمفاهيم ّالتي ّوردت ّفي ّتجربة ّبافلوفّ
لتوضيحهاّأكثرّّّ :
المثير ّغير ّالشرطيّ :هو ّفي ّالتجربة ّقطع ّاللحم ّالتي ّتُقدم ّللكالبّ

موضوعّالتجربةّ،ويتميزّفيّكونهّيحدثّاالستجابةّبرتابةّواستقرارّوثباتّتامّ
بمعزلّعنّأيّموجهّّ .
االستجابة ّغير ّالشرطيةّ :هي ّالصورة ّالحقيقية ّلالستجابات ّاالنعكاسيةّ
اآلليةّالتيّتظهرّبسرعةّوقتّحدوثّالمثيرّغيرّالشرطيّمثلّ:إفرازّاللعابّ .
المثيرّالشرطيّ:هوّالمثيرّالديّيؤديّبالضرورةّإلىّاستجابةّعنّطريقّ
االقترانّالدائمّ(المنعكس)ّ .
االستجابةّالشرطيةّ:تتمثلّفيّالمنعكسّالذيّيح ُدثّنتيجةّمثيرّشرطيّ

بمثيرّغيرّشرطيّّ .


التعلمّباإلشراطّّاإلجرائي:
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يتعلقّهذاّالمفهومّباألفكارّّاألوليةّل ــّ"سكينرّّ"« » Skinnerفيّمجالّالتعلمّ
عنّطريقّالتعزيزّ،ولهذاّاقترحّسكينرّأنّينظرّإلىّأي ّوحدةّاختباريةّناتجةّ
ارتباط
علىّأنهاّانعكاسّ،ومنّثمةّفإنّعلىّالدارسّ
سّ
عنّعالقةّّم ّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــّ ّ

السلوكي ّمن ّاهتمامه ّهو ّالسلوك ّالظاهر ّالذي ّيمكن ّمالحظته ّوإخضاعهّ
للتجربةّ،وليسّعلىّآلياتهّالداخليةّّ ّ
ّالنظرية االرتباطية:
ّتتكون ّالنظرية ّاالرتباطية ّفي ّسياقها ّالتاريخي ّمن ّمجموعة ّنظرياتّ
اجتهدتّفيّتفسيرّالتعلمّعلىّأنهّارتباطاتّبينّاألحداثّالبيئيةّوالسلوكّّ،وقدّ
تختلف ّهذه ّالنظريات ّفي ّطبيعة ّاالرتباطات ّذاتهاّ ،إال ّأنها ّتبقى ّفي ّاإلطارّ
االرتباطيّلتفسيرّالسلوك:
ّ

ّّ

النظريات االرتباطية

ّ

ّ
نظريات اشتراطية

نظريات اشتراكية

ِ
وسيلية

كالسيكية

ترتكز ّهذه ّالنظ ـ ـ ـ ـريات ّفي ّتفسيرها ّلميكانيكية ّالتعلم ّعند ّاإلنسان ّعلىّ
افتراضّأساسيّهـ ـ ـ ـ ـوّكيفي ـ ـ ـةّاالرتباطّبينّمثيرّواستجابةّ(م)ّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(س)ّأيّ
أن ّالتعلمّيحدثّنتيجةّوجودّارتباطّبينّمثيرّواستجابةّواالرتباطّيعنيّتكرارّ
االستجابةّمعّظهورّالمثيرّ،أيّإذاّظهرّالمثيرّ(م)ّمرةّأخرىّ،فإنّاالستجابةّ
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(س) ّالتي ّقد ّارتبطت ّبه ّسوف ّتظهر ّهي ّاألخرى ّوهكذا ّيتكون ّالسلوكّ
التعلميّأوّالعاداتّالسلوكيةّعندّاإلنسانّ.
فمثالّتعليمّالطفلّكلمةّّّ"بابّ" ّكحدوثّّارتباطّبينّكلمةّ"ّباب" ّوشكلّ
"الباب"ّ ،بحيث ّتصبح ّصورة ّ"الباب" ّمثيرة ّلكلمة ّلفظ ّ"الباب"ّ ،وهكذا ّيتعلمّ
الطفلّاللغةّعنّطريقّحدوثّهذهّاالرتباطاتّبينّاأللفاظّوبينّاألشياءّالتيّ
تدلّعلىّهذهّاأللفاظّ ّ.
إلنسان ّمنّ
وتعتقد ّالنظريات ّاالرتباطية ّأنها ّتستطيع ّأنّ ّتصمم ّسلوك ّا ّ
خاللّتصميمّالمثيراتّأوّالخبراتّالتيّيتفاعلّمعهاّفيّالبيئةّ،وهيّفرضيةّ
مهمةّللعمليةّالتعليميةّالتعلميةّ،وتنظيمّالمنهاجّأوّالخبراتّالتعلميةّ،وتحاولّ
هذهّالنظرياتّاالرتباطيةّأنّ ّتتجاوزّتفسيرّاالستجاباتّاللفظيةّإلىّمجالّآخرّ
وهو ّتفسير ّاالنفعاالت ّالوجدانية ّواألفكار ّالمجردة ّبشكل ّألغت ّمنه ّحريةّ
اإلنسانّوإرادتهّبلّحتىّعقلهّ،والحقيقةّأنّاإلنسانّكائنّيختلفّعنّالحيواناتّ
المحكومةّبميكانيزميةّغريزيةّ ّّ.
ّوقدّأفرزتّهذهّالنظريةّجملةّمنّالقواعد ّوالقوانينّوالمبادئّالتيّيمكنّ
أن ّنستفيد ّمنها ّفي ّعمليتي ّالتعليم ّوالتعلم ّوكذلك ّفي ّأساليب ّوضع ّالمنهاجّ
التعليميّوتطويرهّوتنظيمهّ .
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ

المحاضرة رقم 04
نظريات التعلم :2
النظــــــــرية البيـــــــولـــــــوجية:
ّ
النظرية البيولوجية:
ّّّانطلقت ّهذه ّالنظرية ّمن ّفكرة ّأن ّالسلوك ّاللغوي ّخاصية ّإنسانية ّتخصّ
الجنسّالبشريّانطالقاّمنّالمبادئّاآلتيةّ:

ّ

 أنّ ّالسلوك ّاللغوي ّارتباطات ّبالنواحي ّالتشريحية ّوالفيزيولوجية ّلإلنسانّ ،ومنهاّالعالقة ّبين ّاللغة ّوتركيب ّجهازي ّالسمع ّوالنطقّ ،ومنها ّالعالقة ّبين ّاللغةّ
والدماغّوإحكامّالتنفسّوضبطه......إلخّ.
جميعّأطفالّالعالمّوبكيفيةّواحدة.
 تطورّاللغةّحسبّجدولّزمنيّدقيقّيمرّبهّ ّّتتطور ّفيّّ
ّ
ّتطور ّاللغةّ ،حيث ّالقدرة ّالكامنة ّعند ّالطفل ّقوية،
 صعوبة ّوقف َوجهّأقوىّالصعوباتّّ.
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فاللغةّّ-إذنّّّ-سلوكّيمثلّ"خاصيّةّالنوع"ّإذ ّإنّضروباّمنّاإلدراكّوقدراتّ
التصنيف ّوما ّيتصل ّبها ّمن ّمسائل ّاللغة ّكلها ّموجودة ّفينا ّبيولوجياّ ّ ،أيضاّ
ّأن ّيتقن ّلغة ّفيّ
وجود ّخصائص ّنظرية ّلغوية ّتفسر ّلنا ّكيف ّيستطيع ّطفل ّ
وقتّوجيزّجداًّرغمّالطبيعةّالتجريديةّلقواعدّاللغةّوهيّكاآلتيّ ّ:
.1

القدرةّعلىّتمييزّأصواتّالكالمّمنّاألصواتّاألخرىّفيّالبيئةّ.

.2

القدرةّعلىّتصنيفّاألصواتّاللغويةّإلىّأنواعّيجرىّتهذيبهاّفيماّبعدّ.

.3

معرفةّأنّنوعاّماّمناّالنظامّاللغويّهوّالممكنّوأنّأنواعاّأخرىّغيرّممكنةّ.

.4

ّ.القدرةّعلىّإنتاجّنظامّلغويّمبسطّماّيتوفرّأمامهّمنّمواد.
وهي ّخصائص ّتظهر ّأن ّمشكلة ّاكتساب ّاللغة ّتتخطى ّنظرية ّالمثيرّ
واالستجابةّآلنهاّنظريةّمحدودةّوضيقةّ ّ.
وقدّكانتّفرضيةّالفطرةّحالّممكناّللتناقضّبينّالفكرةّالسلوكيةّوالتيّ
ترىّأنّاللغةّمجموعةّمنّالعاداتّالتيّيمكنّاكتسابهاّبعمليةّاإلشراطّّ .
وقدّوجدتّّاألبحاثّ– ّفيّعددّمنّاللغاتّ -شواهدّعلىّوجودّأنماطّ
ّأن ّالبشر ّ" ّمبرمجون ّبيولوجيا" ّ ّفيّ
لغوية ّومعرفية ّمشتركةّ ،وهو ّما ّيرجح ّ
ةّ،مبرمجونّّ
تقدمهمّمنّمرحلةّإلىّمرحلةّأخرىّ،و ّ
أن ّالناسّكالنباتاتّّالمزدهر ُ
فطريا ّعلى ّأن ّيثمروا ّخصائص ّلغوية ّمتينة ّفي ّمراحل ّمعينة ّمن ّأعمارهمّ،

ّوكماّأنكّالّتستطيعّأنّ ّتجعلّالشجرةّتزهرّقبلّأوانهاّ،فكذلكّالبشرّيزهرونّ
وفقّخطواتّمبرمجةّوّمحدودةّسلفا.

ّ
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ّوإذا ّكان ّالسّلوكيون ّيرون ّالتعلم ّيمكن ّأنّ ّيكون ّمتشابها ّبين ّجميعّ
الناسّ،ألنّ ّأصحابّالنظرياتّالمعرفيةّ،أوّالذينّتبنواّوجهةّنظرهمّفيّقضيةّ
التعلمّ ،والتعلم ّاللغوي ّبشكل ّخاصّ ،يقفون ّمنهم ّ ّموقفا ّمغاي ار ّتماماّ ،فوجهةّّ
النظر ّالبيولوجي ّتقول ّإن ّكل ّإنسان ّيتعلم ّاللغةّ ّ ،ال ّألن ّالجميع ّيخضعونّ
لعملياتّإشراطّمتشابهةّ،ب ّل ّألنّكل ّإنسانّيمتلكّقدرةّفطريةّتسمحّلهّبتعلمّ
اللغةّ ،وهذه ّالقدرة ّعامة ّبطبيعتهاّ ،بمعنىّأنّها ّتنطبق ّعلى ّجميع ّالبشر ّعلىّ
اختالفهمّفيّكلّزمانّومكانّ ّ.
واللغةّعندّعلماءّالتعلمّالبيولوجيّ،شكلّمنّأشكالّالسلوكّالمعقدّ،الّ
يمكنناّأنّنفسرهّباالعتمادّعلىّالمؤثراتّالخارجيةّوحسبّ .
وبالتالي ّفمن ّالخطأ ّاستخدام ّمبادئ ّالتعلم ّالتي ّتم ّالتوصل ّإليها ّنتيجةّ
إجراء ّالتجارب ّعلى ّالحيوان ّلتفسير ّتعلم ّاإلنسان ّفاإلنسان ّهو ّالوحيد ّالذيّ
يستخدمّاللغةّالبشريةّ،وهوّماّذهبّإليهّتشومسكيّ"ّأن ّاللغةّهيّالتيّتميزّ
اإلنسانّعنّالحيوانّ،وأنهاّغيرّخاضعةّأليّحافزّ،فهيّتنظيمّعقليّفريدّمنّ
نوعهّتستمدّحقيقتهاّمنّحيثّأنهاّأداةّللتعبيرّوالتفكيرّاإلنسانيّالحرّ"

ّّ

وهذه ّالفرضية ّما ّيبررها ّفي ّتعلم ّاألطفال ّاللغة ّفمعظم ّاألطفال ّيمرونّ
بمرحلة ّالجملة ّ ّّ -على ّسبيل ّالمثالّ ّ -وكلما ّكبر ّالطفل ّازداد ّعدد ّالبنىّ
اللغويةّوالمفرداتّالتيّيستخدمهاّوازدادتّتعقيداّوتشابكاّّ،ولكنّآليتهّاللغويةّ
تساعده ّعلى ّاالقتراب ّمن ّلغة ّالكبار ّتدريجيا ّحتى ّيصل ّإلى ّاللغة ّالتيّ
يستخدمهاّهؤالءّّ .
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ّأن ّاألطفالّ
من ّجهة ّأخرى ّدلّت ّالمالحظة ّحول ّتعلم ّاألطفال ّللغة ّ
يتعلمون ّاللغةّأحياناّبمجردّاستماعهمّلهاّ،حتىّبدون ّمشاركةّإيجابيةّحقيقيةّ
من ّجانبهمّ ،فقد ّيس ّمع ّالطفل ّكلمة ّما ّمرة ّواحدة ّ ّأو ّأكثر ّ ّولكنه ّقد ّالّ
يستخدمها ّفي ّذلك ّالوقت ّّ ،ومع ّذلك ّفقد ّيستخدمها ّفي ّموقف ّجديد ّتماماّ،
ّقد ّال ّتكون ّدائما ّمرتبطة ّبأفضل ّالظروف ّالمناسبةّ
ّفإن ّهذه ّالفكرة ّ ّ
وعليه ّ
للتعلم.

ّّ

وعليهّيرون ّأن ّالسلوكّاإلنسانيّأكثرّتعقيداّمنّالسلوكّالحيوانيّفضالّ
عنّأن ّالسلوكّاللغويّخاصيةّإنسانيةّالّيشركهّفيهاّغيرهّمنّالكائناتّولذلكّ
ظهر ّمصطلح ّ" ّجهاز ّاالكتساب ّاللغويّ" ّ ّّ ،ومنه ّانتقل ّاالهتمام ّمن ّالبيئةّ
والعواملّالخارجيةّإلىّالطفلّذاتهّأوّالمتعلمّذاتهّّ .
ّواالختالف ّالكبير ّبين ّأصحاب ّهذه ّالنظرية ّوالسلوكيين ّال ّيتمثل ّفيّ
رفضهم ّللتحليل ّالقائم ّعلى ّالمثير ّواالستجابة ّفحسب ّبل ّيتمثل ّفي ّاألهميةّ
البالغةّالتيّيولونهاّللفهمّ .
فالفهمّمهماّاختلفتّطرائقّالتدريسّيظلّالعنصرّالرئيسّالهامّفيّتعلمّ
اللغةّسواءّأكانتّاللغةّللغةّاألمّأمّلغةّأجنبيةّّ .
ّوتفسر ّهذه ّالنظريةّالتعلم ّعلى ّأسس ّبيولوجيةّ ،حيث ّترى ّأنّ ّالسلوكّ
اإلنساني ّيقوم ّعلىّخاصيتين ّفطريتين ّهما ّ ّالتنظيم ّوالتكيفّ ،أي ّأن ّكل ّماّ
يعرفهّاإلنسانّويستطيعّعملهّ،ويريدّعملهّبالفعلّ،فيّكلّمرحلةّمنّمراحلّ
حياتهّ ،وأن ّكل ّما ّيتعلمه ّهو ّمن ّأجل ّالتكيف ّمع ّالظروف ّالبيئيةّ ،وحتىّ
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يتكيف ّاإلنسان ّوينمو ّفال ّبد ّله ّمن ّعملية ّالتوازن ّداخل ّالبيئة ّحتى ّيرتقيّ
اإلنسانّفيّالنموّالذيّيساعدهّعلىّحلّالمشكالتّالتيّتواجههّفيّالحياةّ.

ّ

وّقدّفسّرتّهذهّالنظريةّظواهرّأخرىّنوجزهاّفيّالنقاطّاآلتيةّّ:

ّّ

ّ .1الّيمكنّتعليمّاللغةّاإلنسانيةّلغيرّالبشر.
حويةّودالليةّمشتركةّ،وبإمكانّأيّّطفلّتعلمّأيةّلغةّ.
ّ .2للغاتّأسسّصوتيةّون ّ
ّ .3ألعضاءّالنطقّوظائفّ"بيولوجية"ّأخرىّّ ،فالصوتّيبدأّمنّالصدرّثمّالرئةّ
ثم ّالحنجرة ّثم ّالفمّ ،لذلك ّفإن ّظهور ّأسنان ّالطفل ّمرحلة ّمهمة ّ ّفي ّالنم ّوّ
اللغويّلديهّ،ويكون ّلسماعّصوتهّأثرّعلىّطريقةّأدائهّاللغويّ،كماّأنّسرعةّ
االكتساب ّ ّمرتبطة ّ ّبنضج ّالدماغ ّواإلنسان ّمزود ّببنى ّدماغية ّمسئولة ّعنّ
عملياتّسماعّالكالمّوإدراكهّوإرسالهّّوتسمىّ"ّمنطقةّاللغة".
وفيّالوقتّالذيّالّتنكرّفيهّهذهّالنظريةّأهميةّالتعلمّنجدهمّيعتقدونّأنّالتعلمّ
وحدهّغيرّكافّلتفسيرّاالكتسابّاللغويّالسريعّعندّالطفلّ .
ّ
ّ
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