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رئيسا

شــــــــــــــكــــــــر

نشكر المولى عز وجل الذي يسر لنا أمرنا ،وهون عمينا الصعاب حتى تم إنهاء هذا العمل
فالحمد هلل حمدا يميق بعظمته وفضمه عمينا وعمى الناس أجمعين ،ونصمي ونسمم عمى خير خمقه
سيدنا محمد رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم.
ونتوجه بجزيل شكرنا وامتنانا لألستاذ المشرف عمر بورنان ،واألساتذة :عبمة بن محفوظ،
السعيد ميدون ،كريم صياد ،وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في انجاز هذا العمل وكل من لم
يبخل عمينا بالنصيحة والتوجيه.

إهـــــــــــــــــــــــــــــداء

بسم اهلل التي هي بداية كل كالم والصالة والسالم عمى الحبيب المصطفى شفيع الناس ونور الهدى
محمد صمى اهلل عميه وسمم ،أما بعد:
أهدي هذا العمل إلى القمب الحنون والصدر الدافئ إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها " أمي "
أطال اهلل في عمرها
إلى الذي ُيسر في شبابه عمى حب اهلل وحب رسوله
أبي الغالي حفظه اهلل
إلى إخوتي :مايسة وزوجها محمد ،حجيمة ،محمد وزوجته نادية ،أحمد ،بالل
إلى كل قمب مؤمن يحب ربنا ويحب رسولنا صمى اهلل عميه وسمم
المهم اجمعني بهؤالء في جنة الفردوس ،أمين
إلى كل من سقط اسمه سهوا ال قصدا
أهدي هذا العمل.

فاطمة

إهــــــــــــــــــــــداء

إلى من نذرت عمرها في أداء رسالة العطاء والوفاء...إلى من كان دعاؤها سر نجاحي  ...إليك
أمي أهدي هذا العمل.

إلى من كممه اهلل بالهيبة والوقار ...إلى من عممني العطاء بدون انتظار ...إلى من أحمل اسمه بكل
افتخار ...إلى والدي أهدي ثمرة من ثمار غرسه.

إلى من بهم أستمد عزتي واصراري...إلى من كانوا معي عمى طريق النجاح والخير...إلى أصحاب
المواقف النبيمة ...إلى إخوتي.

ولن انسى فضل زوجي كريم عميا
وربي يحفظمي ابني انس

ذهبية

مقدمة

بسم الم ـو الذي خمـق اإلنسان ،عممـو البيان ،ووىبـو الحكمة ،وكرمـو عمـى سائـر المخموقات،
ونصمي ونسمم عمى خير البرية محمد صمى اهلل عميو وسمم،أما بعد:
إن موضوع التعميمية من أىم المواضيع التي اىتم بيا العديد من الباحثين في العصر
الحديث ،وقد استخدم مصطمح التعميمية في المجال التعميمي لمداللة عمى الدراسة العممية لتعميم
المغات ،والذي ييدف من خاللو إلى الوصول بالمتعمم إلى القدرة عمى التحكم في المغة ،وىذا ما
تسعى إليو المسانيات التطبيقية كذلك،ىذه األخيرة ليا دور ميم في إعطاء ميدان التربية والتعميم
بمختمف المجاالت والنظريات.
لقد تعددت نظريات المسانيات التطبيقية ،ومنيا نظريات التعمم كالنظرية السموكية المعرفية،
العقالنية ،ىذه النظريات استطاعت التأثير في العممية التعميمية ،كما ليا دور كبير في تعميم المغة
من خالل ما جاءت بو من أفكار تخص اكتساب المغة وتعمميا ،وىذا ما جعمنا نطرح اإلشكالية
التالية :ىل نظريات المسانيات التطبيقية تطبق فعال في تعميم المغة العربية في السنة الرابعة متوسط
في مدينة البويرة؟ وىناك دراسات سابقة في ىذا المجال ،منيا رسالة ماجستير بعنوان :النظريات
المسانية وأثرىا في تعميمة المغة العربية – القراءة في المرحمة االبتدائية –أنموذجا ،-من إعداد
الطالب عبد القادر زيدان (جامعة تممسان) ،لكن ىذه الرسالة خصصت لممرحمة االبتدائية .ونحن
أردنا معرفة إذا ما كانت النظريات تطبق في مرحمة المتوسط ،ىذا من جية ،ومن جية أخرى
اقتصرت ىذه الرسالة عمى نشاط القراءة ،كما أن صاحبيا تطرق إلى عمماء النفس كسكينر
وبافموف ،أما نحن اىتمامنا كان منصب عمى تعميم المغة العربية بصفة عامة ،وتطرقنا إلى عمماء
المغة أمثال بمومفيد(( bloom Fieldوتشومسكي) ،(Chomskyساعين من خالل ىذا البحث إلى
معرفة إذا ما كان معمم المغة العربية يطبق ىذه النظريات في عممية التدريس أم ال ،ومن أجل ذلك
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مقدمة
خصصنا موضوع ىذا البحث في تعميمية المغة بعنوان :مدى توظيف نظريات اللسانيات التطبيقية
في تعليم اللغة العربية في السنة الرابعة متوسط.
ولمعالجة ىذا البحث قمنا بتقسيمو عمى ىذا النحو:
الفصل األول :المعنون ب:بين اللسانيات التطبيقية والتعليمية  ،وذلك بذكر النظريات التي تبناىا
والتي أعدىا العمماء المسانيون ( بمومفيد ،بياجيو) ،)(Piagetتشومسكي ) ،حيث أن إىتمام
المغويين باكتساب المغة وتعمميا دفعيم إلى تبني نظريات ووضعيا ،تمك النظريات التي تفسر عممية
اكتساب المغة وتعمميا ،وقد تم توزيع عناصر ىذا الفصل عمى النحو التالي:
المبحث األول :تحديد المفاىيم.
 1مفيوم المسانيات التطبيقية.
 2مفيوم التعميمية.
 3مفيوم تعميمية المغة.
المبحث الثاني :نظريات المسانيات التطبيقية.
 1النظرية السموكية.
 2النظرية المعرفية.
3النظرية العقالنية.
أما الفصل الثاني :فقد كان كان فصال تطبيقيا بعنوان :تعليم اللغة العربية في ضوء نظريات
اللسانيات التطبيقية "مرحلة الرابعة متوسط" ،حاولنا من خاللو معرفة إذا ما كانت تمك النظريات
تطبق في تدريس المغة العربية ،وقد تم ذلك بتوزيع استبانة عمى مجموعة من األساتذة  ،حاولنا من
خالليا رصد آراء األساتذة في ىذا الجانب ،وتم توزيع عناصر الفصل الثاني عمى ىذا النحو:
المبحث األول :آليات البحث .
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مقدمة
 1االستبانة .
 2العينة .
المبحث الثاني :تحميل االستبانة.
 1تحميل البيانات العامة .
 2تحميل أسئمة البحث .
وكانت خالصة البحث خاتمة تتضمن استنتاجات واقتراحات .
تتمثل أىمية دراستنا في معرفة إذاما كان معمموا المغة العربية يطبقون نظريات المسانيات
التطبيقية في المتوسطات  ،نظ ار لما حممتو من أفكار حول اكتساب المغة وتعمميا.
ولمعالجة موضوع البحث اعتمدنا عمى المنيج التكاممي باعتباره المنيج القائم عمى الوصف
والتحميل واإلحصاء ،سعيا من خاللو الوصول إلى إجابات مقنعة لإلشكالية المطروحة .
كما اعتمدنا عمى مجموعة من المراجع نذكر منيا :
دراسات في المسانيات التطبيقية لــ:أحمد حساني.
دراسات في عمم المغة النفسي لـ:داود عبده.
في المسانيات العامة لـ:مصطفى غمفان.
وفي األخير نشير إلى الصعوبة التي واجيتنا في إنجاز ىذا البحث ،والتي تتمثل في صعوبة
استرجاع العديد من االستبانات.
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الفصل األول:
بين اللسانيات التطبيقية والتعليمية
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الفصل ال لول
المبحث اللول :تحديد المفاهيم.
-1

مفهلوم المسانيات التطبيقية):(Linguistique appliquée
عرؼ الدكتورّعبدهّالراحجيّعمـّالمغةّالتطبيقيّبقولوّ«ّ:ىوّعمـّّذوّأنظمةّعمميةّمتعدّدةّ
ّ

تستثمرّنتائجياّفيّتحديدّ"المشكالتّالمّغوية"ّوفيّوضعّالحموؿّلياّ،واذا ّكافّعمـّالمّغةّالّيمثؿّ
العنصرّالوحيدّفيّميدانياّألنو ّيستقيّمفّعموـّأخرى ّفالّشؾّأنوّيمثؿّ"أىـ ّعنصر"ّفيوّ»(ّ،)1
ّويتضحّمفّىذاّالتعريؼ ّأف ّالّمسانياتّالتطبيقيةّتّعنىّباإللماـ ّبالمشاكؿّالموجودةّفيّالواقعّوالّتيّ
يجبّأفّتكوفّمتعمقةّبالمّغةّ .
كما ّيبرز ّكذلؾ ّأفّ ّالمّسانيات ّالتطبيقية ّتأخذ ّمف ّعموـ ّكثيرةّ ،كما ّيظير ّبوضوح ّفي ّىذاّ
التعريؼّمكانةّعمـّالمّغة)ّ (linguistiqueفيّالمّسانياتّالتطبيقيةّّ،وعميوّيمكفّالقوؿ ّإف ّالمّسانياتّ
التطبيقيةّتأخذّمفّعدةّعموـّأىمياّعمـّالمّغةّ .
ويعرؼ ّصالح ّبمعيد ّعمـ ّالّمغة ّالتطبيقي ّبقولوّ «:تعتبر ّالمّسانيات ّالتطبيقية ّمجاال ّمرتبطاّ
ّ
بتدريسّالّمغاتّحيثّأفّمنطمقاتياّىيّالمّسانياتّالعامةّ...ومفّاىتماماتياّتدريسّالمّغاتّّوالتوثيؽّ
والترجمة ّومعالجةّاألمراضّالمغوية ّوتقنيات ّالتعبير»(ّ ،)2يشير ّىذاّالتعريؼّإلى ّاالرتباط ّالوثيؽّ
بيف ّالمّسانيات ّالتطبيقية ّومجاؿ ّتدريس ّالمّغاتّ ،فيو ّمف ّأىـ ّمجاالتياّ ،وأنيا ّتستقي ّأفكارىا ّمفّ
المّسانياتّالعامةّ .
وبصفةّعامةّيمكفّالقوؿّإفّالمّسانياتّالتطبيقية ّعمـ ّمتعدّدّالجوانبّ،ييتـّبتحديدّالمشاكؿّ
المتعمقةّبالمّغةّومفّثـّالسعيّإليجادّالحموؿّلياّ،وفيّسبيؿّذلؾّتستعيفّبالنتائجّالمتوصؿّإليياّ
فيّمختمؼّالعموـّ .
ّ1عبدهّالراجحيّ،عمـّالمغةّالتطبيقيّوتعميـّالعربيةّ،طّ،2دارّالنيضةّالعربيةّ،لبنافّ،2004ّ،صّ .18
ّ2صالحّبمعيدّ،دروسّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّ،دّطّ،دارّىوموّ،الجزائرّ،ّ2003ّ،ص(ّ،12بتصرؼ).
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 1-1نشأة المّسانيات التطبيقية:إف ّالعموـّالمّسانيةّالحديثةّ،التيّظيرتّبعدّالمّسانياتّالعامةّلياّ
بدايات ّمتقاربة ّباعتبار ّأف ّنشأتيا ّمتقاربة ّجدّا ّكذلؾ ّاألسباب ّمتقاربةّ .أما ّعف ّنشأة ّالمّسانياتّ
التطبيقية ّفيرى ّعبده ّالراجحي« ّأف ّىذا ّالمصطمح ّظير ّحوالي ّّ 1946ـّ ،حيث ّصار ّموضوعاّ
مستقالّفيّمعيدّتعميـّالمّغةّاالنجميزيةّبجامعةّميتشجافّ ّ،وقدّكافّىذاّالمعيدّمتخصّصاّفيّتعميـّ
المّغة ّاالنجميزية ّلغة ّأجنبيةّ ّ ،وذلؾ ّتحت ّإشراؼ ّالعالميف ّتشارؿ ّفريزّ (Charles friseوروبرتّ
الدو)ّ ،)1(»(robert ladoفأوؿ ّظيّور ّلمّسانيات ّالتطبيقية ّكتسميةّكػافّسنة ّّ 1946في ّجامعةّ
أمريكيةّتسمىّ"ميتشجان"ّ ّ،وبعدّانتشارّالفكرةّأسّستّعاـّّ1958مدرسةّعرفتّبمدرسةّعمـّالمّغةّ
مدرسةّعمػـّالمّغةّالتطبيقيّف ػيّجامعةّأدنبرةّ
التطبيقيّّ ،وىذاّماّذكرهّعبدهّالراجحي ّ« ّثـّأسّست ّ ّ
ـّرسمياّحيػث ّ« ّتأسس ّاالتحادّالدولي ّلمسانياتّ
سنةّّ ،)2(،»1958ثـّبعػدّذلػ ػؾّتأسس ّىػذاّالعمػ ػ ّ
التطبيقيةّسنةّّ ّ 1964وينسبّإليو ّأكثر ّمفّخمسةّوعشريفّجمعية ّوطنيةّلمسانياتّالتطبيقيةّفيّ
أنحاء ّالعالـّ ،حيث ّيّنظـ ّىذا ّاالتحاد ّمؤتم ار ّعالميا ّكؿ ّثالث ّسنواتّ ،تّعرض ّفيو ّما ّيجد ّمفّ
بحوثّفيّمجاالتّىذاّالعمـّ»(ّ )3ومنذّذلؾّالتاريخ ّظيرتّالمّسانياتّالتطبيقيةّكعمـّمعترؼّبوّ،
ومفّثـّبدأّالبحثّعفّالمشاكؿّالمغويةّكأمراضّالكالـّوغيرىاّّوفيّالحموؿّليا.
 2-1مجاالت المسانيات التطبيقية :لقدّتعدّدتّمجاالتّالمّسانياتّالتطبيقيةّتبعاّلتعدّدّالمشكالتّ
المّغويةّ،وقدّحددىاّصالحّبمعيدّعمىّالنحوّالتالي:

1عبدهّالراجحيّ،عمـّالمغةّالتطبيقيّوتعميـّالعربيةّ،دّطّ،دارّالمعرفةّالجامعيةّ،اإلسكندريةّ،1995ّ،صّّ .8
ّ2نفسوّ،صّ .ّ9

ّ 3جاليمي ّسمية"ّ ،المسانيات ّالتطبيقية ّمفيوميا ّومجاالتيا"ّ ،مجمة ّاألثرّ ،عّ ،29الجزائرّ 29ّ ،ديسمبر ّّ،2017
صّ .126
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تدريس ّالمّغات-التّوثيؽ-التّرجمة-معالجة ّاألمراض ّالمّغوية ّ(أمراض ّالكالـ) ّكالتمتمة ّوالتأتأةّ
وغيرىا-ويعمؿ ّعمى ّدراسة ّنتائج ّالدّراسات ّالعممية ّلمغة ّسواء ّكانت ّتمؾ ّالنتائج ّمتعمقة ّبالميجةّ
الواحدةّأوّبيفّلغتيفّأوّأكثرّ-تقنياتّالتعبير-االىتماـّبكيفيةّتحصيؿّاألداءّالمّغويّ-يّعنىّبتعمّـّ
المّغةّألداء ّ ّوظيفتياّاألساسية ّّوىيّالتواصؿّبيفّبنيّالبشريةّحتىّيسيؿّعمىّالمتعمّـّتعمـّقواعدّ
ّومياراتّالتواصؿّ ّ،ويتمكفّمفّالتعبيرّعفّأفكارهّّوايصالياّإلىّالسامعّ،ومفّثـّالقدرةّعمىّالتّحكـّ
بالمّغةّواستعمالياّبتمقائية-ييتـّباألداء ّالمّغويّحتىّيتمكفّالمتعمّـّمفّاالستخداـّالفعميّلمغة-ىدفوّ
ىوّالتّحدثّبالمغةّلذاّفيّالعمميةّالتعميميةّينبغيّأف ّتّقدّـّميارتا ّاالستماعّوالنطؽّعمىّميارتيّ
القراءةّوالكتابةّألفّالجانبّالصوتيّىوّاألصؿ ّفيّالمّغة ّ(ّ ،)1مفّخالؿّىذهّالمجاالتّيتضحّأفّ
أىميا ّمجاؿ ّتدريسّالمّغاتّ،فييّتّعنىّبتعميميةّالمّغةّباعتبارىاّعمما ّيدرسّالمّغة ّسواء ّآلمغةّاألـّ
كانتّأـّالمغةّاألجنبيةّ،وكؿّماّلوّعالقةّبياّمفّوسائؿّوطرائؽّوأىداؼّوموادّتعميميةّمماّيجعؿّ
منيػ ػاّالبوابػةّالرئيسيةّلمعنايةّبالّمغ ػةّ ،وبالتّاليّكانتّمفّأىـ ّمجاالتّالمّسانياتّالتطبيقيةّ ،ألف ّىذهّ
األخيرةّتّعنىّبتحديدّالمشاكؿّالمتعمقةّبالمّغةّوايجادّالحموؿّلياّ ّ.
2ــــ مفهلوم التّعميمية) :(Didactiqueقبؿ ّأف ّتصبح ّالتّعميمية ّعمما ّمستقال ّبذاتوّ ،كانت ّحقالّ
معرفياّتابعاّلمجاؿّالمّسانياتّالتطبيقيةّ،ومعّتفاقـّمشاكؿّالتعميـّ ،كاف ّالّبدّ ّمفّانبثاؽ ّعمـّييتـّ
بيذاّالجانبّفأصبحتّالتّعميميةّعمماّقائماّبذاتوّلوّمفاىيموّواجراءاتوّالخاصةّ .
ّ
ّ
ّ

1

ينظرّ:صالحّبمعيدّ،دروسّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّ،صّّ .15
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2ػ ػّ1تعريف التعميمية): (Didactique

ّوردّتعريفياّفيّالمعجـّالموحدّلمصطمحاتّالمّسانياتّعمىّأنياّ«ّدراسةّعمميةّ،تيدؼّإلىّوضعّ
برنامج ّتربوي ّيسيؿ ّتعميـ ّالمّغة ّلمناشئيف» ّ(ّ )1فمعنى ّكممة ّتعميمية ّىي ّدراسة ّالمغة ّبطريقةّ
موضوعية ّمنيجيةّ ،تسعى ّمف ّخالليا ّإلى ّوضع ّمحتوى ّلغويّ ،يتماشى ّمع ّالمراحؿ ّالدّراسيةّ
لممتعمـّ ،فتراعى ّفيوّعدةّأمور ّمثؿّالتدّرجّفيّعرضّالمادةّ،حاجاتّالمتعمـ ّّوالحجـّالساعيّ...
وذلؾّقصدّالتّمكفّمفّالمّغةّالمتعمّمة.
عرفياّمحمدّالدّريجّعمىّأنّيا«ّ:الدّراسةّالعمميةّلطرؽّالتّدريسّوتقنياتوّوألشكاؿ ّتنظيـّ
ولقد ّ ّ
مواقؼ ّالتعمّـّ ،الّتي ّيخضع ّليا ّالتمميذ ّقصد ّبموغ ّاألىداؼ ّالمنشودة»(ّ ،)2فيو ّالعمـ ّالذي ّيّعنىّ
بالتّدريس ّوبكؿ ّجوانبو ّمف ّموادّ ،وسائؿّ ،طرؽ ّّوأىداؼّ ،وىذا ّقصد ّتنظيـ ّالتعمّـ ّوالوصوؿ ّإلىّ
نتائجّجيدةّ .
ويعرفياّج ّوفّكمودّغاينوفّ)ّ«(j.c .Gagnonإشكاليةّوديناميةّتتضمفّ ّ:
-

تأمالّوتفكيراّفيّطبيعةّالمادةّالدّراسيةّ،وكذاّفيّطبيعةّوغاياتّتدريسياّ .

-

واعدادا ّلفرضياتيا ّالخصوصيةّ ،انطالقا ّمف ّالمعطيات ّالمتجدّدة ّوالمتنوعة ّباستمرار ّلعمـّ

النفسّ،البيداغوجيةّوعمـّاالجتماعّّ .
-

دراسةّنظريةّوتطبيقيةّلمفعؿّالبيداغوجيّالمتعمؽّبتدريسيا»(ّ ّ،)3ونستنتجّمفّىذاّالتعريؼّ

ثالثةّأشياءّوىيّ :

ّ 1مكتبّتنسيؽّالتعريبّ ،المعجـّالموحدّلمصطمحاتّالمسانيات ّ(إنجميزيّ،فرنسيّ،عربي)ّ،د ّطّ ،مطبعةّالنجاحّ
الجديدةّ،الجزائرّ،2002ّ،صّ .45

ّ2محمدّالدريجّ،مدخؿّإلىّعمـّالتدريسّ،طّ،1دارّالكتابّالجامعيّ،العيفّ،2003ّ،صّّ .15

ّ 3جوفّكولدّغاينوفّ،معجـّالمسانياتّ،نقالّعفّبشير ّإبريرّ،تعميميةّالنصوصّبيفّالنظريةّوالتطبيؽّ،طّ،1عالـّ
الكتبّالحديثّ،األردفّ،2007ّ،صّّ .09
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أفّّالتّعميميةّتيتـّبالمادةّالدّراسيةّمفّجميعّالجوانبّ،فتيتـّبالمحتوىّ(ماذاّسندرسّلمتمميذّ

يتخرجّبياّالمتعمّـّ .
كمحتويات؟)ّكماّتيتـّبالغاياتّوالممكاتّالتيّيجبّأفّ ّ
-

أف ّالتّعميمية ّعمػ ػ ػـ ّمستقؿ ّبذات ػوّ ،لكنيا ّتستعيف ّبمصادر ّمعرفي ػ ػة ّكثيرة ّمني ػا ّعمػ ػـّ

االجتماعّ،عمـّالنفس...الخّ،والتيّتسمحّلياّبدراسةّالعمميةّالتّعميمية.
-

تدرسّقضاياّالتعميـّسواءّكافّذلؾّمفّالجانبّالنظريّأـّالتطبيقي.

 3-2مصادرالتعميمية ّ
3-2ـ 1-المسانيات):(Linguistiqueتعد ّالمّسانيات ّالمرجع ّاألوؿ ّلكؿ ّالعموـ ّالمّغوية ّالحديثةّ
التيّظيرتّبعدىاّ ،مفّخالؿّماّجاءتّبوّمفّأفكارّ ،وىيّتفيدّالتعميميةّكثيراّخاصةّفيّمجاؿّ
تعميـّالمّغاتّ،فكالىماّيشترؾّفيّنقطةّواحدةّوىيّاالىتماـّبالمّغةّ،وبماّأفّّالمّسانياتّىيّالدّراسةّ
العممية ّوالموضوعية ّلمغة ّفي ّجميع ّمستوياتيا ّالصوتيةّ ،النحويةّ ،المعجمية ّوالدّالليةّ ،فيي ّتّفيدّ
التّعميميةّكثيراّخاصةّفيّالمجاؿّالصوتيّ،ألفّاألولى ّفيّتعميـّالمّغاتّىوّالجانبّالمنطوؽ،ألنوّ
األصؿّفيّالمّغةّ .
ولـّتستفدّالتّعميميةّفقطّمفّأفكار ّديّسوسير) ،(f.de Saussureبؿّاستفادت ّأيضا ّمفّ
أفكار ّتشومسكي ّوتحديدا ّمف ّ« ّمفيوـ ّالممكة ّالمّغوية ّالتي ّيقابميا ّمفيوـ ّاألداء ّأو ّاالنجازّ،...
فالممكةّالمّغويةّتمثؿّجممةّمفّالقدراتّواالستعداداتّالتيّتّمكّفّالفردّمفّإنجازّالمّغةّ،بمعنىّأفّ
اإلنجازّىوّاستثمارّالممكة»(ّ،)1وىذاّماّتركزّعميوّالتّعميميةّفيماّيخصّالمتعمّـّ،حيثّتيتـّبوّمفّ
ناحيةّالقدراتّوالتيّتختمؼّمفّمتعمّـّآلخرّ .

إبريرّ،تعميميةّالنصوصّبيفّالنظريةّوالتطبيؽّ،ص(ّ،18بتصرؼ)ّ .
ّ1بشيرّ ّ
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 2-3-2عمم المّغة النفسي)ّ :(psycholinguistiqueتقدـ ّالدّراسات ّالنفسية ّلمتعميمية ّالعديدّ
ّالنظرياتّ ،التي ّيمكف ّاالستفادة ّمنيا ّوتوظيفيا ّلتنمية ّآليات ّاالكتساب ّواالستعماؿ ّالمغويّ،
ّ
مف
وذلؾّبتسميطياّالضوءّعمىّمراحؿّالنموّالنفسيّوالعقميّلممتعمـّ .
وممّاّيجعؿّمنوّأحدّالعموـّالتيّتستعيف ّبياّالتعميميةّكونوّ« ّييتـّبالسموؾّالمّغويّلمفردّ،
والمحوراف ّاألساسياف ّفي ّىذا ّالسموؾ ّىما ّاالكتساب ّواألداء ّالمّغويّ ،ال ّيمكف ّالوصوؿ ّإلييا ّإالّّ
بمعرفة ّاألنظمة ّعند ّاإلنسافّ ،)1(».كما ّيتـ ّعمى ّمستواه ّاإلجابة ّعف ّمجموعة ّمف ّالتساؤالتّ
المتعمقةّبالتّعميميةّمنياّ «ّ :ماّىيّالصعوباتّالتيّتواجوّالمتعمّـ؟...ماّىيّمجمؿّالعالقاتّبيفّ
تعمـّالمّغةّوبيفّعناصرّمثؿّالشخصيةّ،الذاكرةّ،اإلدراؾّوالفيـ؟»(ّ،)2فالتعميميةّإذاّتأخذّماّيفيدىاّ
مفّعمـّالنفسّ ،فييّتستقي ّالنظرياتّوالنتائجّالمتوصؿّإلييا ّعمىّمستواهّ ،وتحاوؿّتطبيقياّفيّ
فيـّسموؾّالمتعمـّ .
 3-3-2عمم المّغة االجتماعي)ّ :(Sociolinguistiqueيدرس ّىذا ّالعمـ ّالمّغة ّفي ّعالقتياّ
بالمجتمعّ،ألفّالمّغةّظاىرةّاجتماعيةّوظيفتياّاألساسيةّىيّالتواصؿّبيفّأفرادّالمجتمعّفيذاّيعنيّ
« ّأنّو ّيدرس ّالمّغة ّمف ّحيث ّىي ّحدث ّلغوي ّاجتماعي»(ّ ،)3فعمـ ّالمّغة ّاالجتماعي ّييتـ ّبمسائؿّ
كثيرة ّوثيقة ّالصمة ّبتعميـ ّالمّغة ّكالتنوع ّالمّغويّ ،فيو ّيّعنى ّبمعرفة ّالوضع ّالمّغوي ّلممتعمـ ّ(مزدوجّ
المغةّ،ثنائيّالمغةّ،)..وذلؾّلمتّعرؼّعمىّالصعوباتّالتيّتواجوّالمتعمّـّمفّجراءّاختالؼّالمّغةّ

دارّالجوىرةّلمنشرّوالتوزيعّ،
ّ
ّ1وليدّأحمدّالعناتيّ،المسانياتّالتطبيقيةّوتعميـّالمغةّالعربيةّلغيرّالناطقيفّبياّّ،طّ،1
األردفّ،2003ّ،صّّ .59

ّ 2عبد ّالمطيؼ ّالفرابي"ّ ،مدخؿ ّإلى ّديداكتيكا ّالمغات ّحقوؿّومجاالت ّاشتغاؿ ّالديداكتيكي"ّ ،مجمة ّديداكتيكاّ ،عّ1
،1991صّ(ّ.09بتصرؼ)ّ .

ّ3خميؿّحمميّ،دراساتّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّ،دّطّ،دارّالمعرفةّالجامعيةّ،مصرّ،2005ّ،صّ .77
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المتعمّمة ّوالمّغة ّاألصؿّ ،الثقافة ّالسائدة ّفي ّالمجتمعّ ،وكؿ ّذلؾ ّيؤخذ ّبعيف ّاالعتبار ّفي ّتحديدّ
المحتوىّالمّغويّ .
ّ
كماّتستنجدّالتعميميةّبمصادرّأخرىّكالبيداغوجياّواالندراغوجياّ،حيثّتأخذ ّماّيفيدىاّفيّ
العمميةّالتعميميةّ.
 3ــ مفهلوم تعميمية المغة).(Didactique des langues
عرؼ ّتعميمية ّالمّغة ّبأنياّ«:
 1-3تعريف تعميمية المغة)ّ :(Didactique des languesتّ ّ
مجموعةّمفّالطرؽّوالتقنياتّالخاصةّبتعميـّالمّغةّوتعممياّ ،مفّخالؿّمرحمةّدراسيةّمعينةّ،قصدّ
تنمية ّمعارؼ ّالتمميذ ّواكتساب ّالميارات ّالمغوية ّواستعماليا ّبكيفية ّوظيفية ّوفؽ ّما ّتقتضيوّ
الوضعيات ّّوالمواقؼ ّالتواصميةّ ،كؿ ّىذا ّيتـ ّفي ّإطار ّمنظـ ّوتفاعمي ّيجمع ّالمعمـ ّبالتمميذّ،
باالعتماد ّعمى ّمناىج ّمحدودة ّوطرؽ ّتدريسيةّ ،كفيمة ّبتحقيؽ ّاألىداؼ ّالمسطرة ّلتعميـ ّالمّغةّ
وتعمميا»(ّ ،)1فتعميميةّالمغة ّىيّمجموعةّمفّالتقنياتّالتيّتختمؼّمفّمرحمةّتعميميةّإلى ّأخرىّ،
بيدؼّتمكيفّالمتعمـّاستعماؿّالمّغةّ،والتحدثّبياّبطريقةّسميمةّوفؽّعمميةّتعميميةّمنظمةّ.
 2-3مناهج تعميم المغاتّ:إف ّسرّنجاحّالعمميةّالتعميميةّ ،يرجعّأساسا ّإلى ّالمنيجّالمعتمد ّفيّ
تعميـّالمّغةّ،وذلؾّبحسفّاعتمادهّّ،واختيارّالكيفيةّالمناسبةّلتطبيقوّفيّوسطّالمتعمميف.
1-2-3المنهج التقميديّ :ىو ّالمنيج ّالذي ّيّركّز ّفيو ّعمى ّالمعمـّ ّ ،ويعتبرونو ّىو ّالمالؾ ّالوحيدّ
لممعمومةّ ،فيّحيفّالمتعمّـّيكوفّفيّموضعّاالستقباؿّفقطّ،يقوـّىذاّالمنيجّعمىّمجموعةّمفّ
الركائزّنذكرّمنيا:

 ّ 1ليمىّبفّميسيةّ،تعميميةّالمغةّالعربيةّمفّخالؿّالنشاطّالمدرسيّغيرّالصفيّ،دراسةّوتقويـّلدىّالتالميذّالسنةّ
الثالثةّمتوسطّ،مدينةّجيجؿّنموذجاّ،مذكرةّماجستيرّ،جامعةّفرحاتّعباسّ،سطيؼّ،2010/2009ّ،صّ .8
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«المعمـّمالؾّلممعرفةّ،المتعمّـّمستقبؿّسمبيّ،التركيزّعمى ّالمعمـّالّالمتعمّـّ،الطريقةّالمعتمدة ّمفّ
انتقاء ّالمدرسّوعمى ّالمتعمّـّأف ّيكوفّايجابياّليستوعبّذلؾ»ّ(ّ،)1ففيّىذاّالمنيجّالّيحؽّلممتعمّـّ
إبداءّالرأيّوالمشاركةّ،فالتّمميذّيتمثؿّدورهّفيّتخزيفّالمعموماتّالممقاةّمفّطرؼّالمعمـّفيّذاكرتوّ
دوفّمناقشةّ ،حيثّكافّيّعتقدّأف ّجوىرّالعمميةّالتّعميميةّىيّإيصاؿ ّالمعمومة،ألنّيا ّكانتّمقدسةّ
ّوذلؾّلغيابّطرائؽّالتواصؿّالحديثة.
 2-2-3المنهج البنلويّ:لقدّاستفادتّتعميميةّالمّغاتّمفّاألفكار ّالتيّحممتياّالمدرسةّالبنيويةّ
سواءّالمدرسةّالسوسوريةّ،أو ّمدرسةّبراغّأو ّالمدرسةّالوظيفيةّ ،ويمكفّتعريفو ّبأنوّ «ّ:مجموعةّ
ظيرتّفيّالعقدّالثانيّمفّالقرفّالعشريف»(ّ،)2فكافّنتيجةّلمدراساتّ
طرائؽّتعميـّالمّغاتّاألجنبيةّ ّ،
التيّخصّياّالغربّلموضوعّالمّغةّ .
ّوأىـ ّما ّيميز ّىذا ّالمنيج ّىو ّالتماريف ّالبنوية ّ« ّالتي ّلعبت ّدو ار ّىاما ّفي ّاستضمارّ
المتعمميف ّلمضوابط ّالمّغويةّ ،حيث ّتنطمؽّمف ّمبدأ ّتمكيف ّالمتعمـ ّمفّاستعماؿّمكثؼ ّلمغةّ ،ولقدّ
ّتجاوزتّ
ّ
اعتمدت ّالتدريبات ّالتي ّتستيدؼ ّاكتساب ّالمتعمـ ّميارة ّما ّ»(ّ ،)3فيذه ّالتماريف ّالبنوية
المرحمةّالتقميديةّالتيّكانتّتعتمدّعمىّجمعّالمفرداتّدوفّتطبيؽّ،فييّتعتمدّعمىّالتدريبّالجيدّ
والمتواصؿّّ،حتىّيتـّترسيخّتمؾّالمفرداتّفيّالذىفّ .
3-2-3المنهج االتصاليّ :نظراّألىمية ّالتواصؿّبيفّأفراد ّالمجتمعّ ،تـّالتفكيرّفيّوضعّمنيجّ
قائـّعمىّمفاىيـّالعمميةّالتواصميةّ«ّ،ولقدّارتبطّفيّنشأتوّبتغيّرّاستراتيجيّشمؿّالنظرةّإلىّالمّغةّ
ذاتياّّ ،واّلىّالطريقةّالتيّتوصؼّبياّأوالّ ،وبأساليب ّالتعميـّواألسس ّالتيّتحكمياّثانياّ ،وبمحتوىّ

ّ1صالحّبمعيدّ،دروسّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّ،صّ(ّ،30بتصرؼ)ّ .

ّ2لطفيّبوقربةّ،محاضراتّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّ،جامعةّبشارّ،صّ.28
ّ3صالحّبمعيدّ،المرجعّالسابؽّ،صّ(ّ،34بتصرؼ).
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التعميـ ّوالتعمّـ ّثالثا»(ّ ،)1حيث ّخضع ّفي ّنشأتو ّإلى ّمعايير ّشممت ّالمّغة ّوما ّيط أر ّعمييا ّمفّ
تغييراتّ،كماّيتعمؽّتحديدهّبالتعميـّمفّأدوات،أساليبّومحتوىّ .
التواصمية ّفتـ ّالتركيز ّعميياّ
يمكف ّالقوؿ ّأف ّالمنيج ّاالتصالي ّمبني ّعمى ّأفكار ّالعممية ّ ّ
كمنيجّمعتمدّفيّتدريسّالمّغاتّ ،فنجاحّالعممية ّالتواصميةّيعنيّنجاحّالعمميةّالتعميميةّ ،فإذا ّكافّ
ىناؾّتواصؿّجيدّبيفّأطراؼ ّالعمميةّالتعميميةّ(ّالمعمـّوالمتعمـ)ّّ،فيذاّيؤديّإلى ّتحقيؽّالغايةّ
المنشودةّمفّالعمميةّالتعميميةّ،وىيّبموغّالفيـّلدىّالمتعمـّ ّ.
المبحث الثاني :نظريات المسانيات التطبيقية
حاوؿّالعديدّمفّالباحثيفّتفسيرّمظاىرّالسموؾّاإلنسانيّوالتنبؤ ّبوّوضبطوّ،فكافّنتيجةّ
ذلؾّظيور ّمجموعةّمفّالنظرياتّّ ،والتيّيقصدّبيا ّ« ّتمؾّاألسس ّالموضوعةّمفّطرؼّعمماءّ
النفسّالتربوييفّمفّخالؿّالفرضياتّالمستخمصةّمفّالتجاربّالمتعدّدةّ،حتىّيتمكنواّمفّمعرفةّ
سرّالنفسّاإلنسانيةّ،وماّتنطويّعميوّمفّميوؿّوغرائزّواستعداداتّومواىبّ،حتىّيكوفّبإمكانيـّ
وضعّطرؽّالتبميغّالمناسبةّ،والّتيّتكوفّمبنيةّعمىّأسسّىذهّالنظريات»(ّ،)2فيذهّالنظرياتّكانتّ
خالصةّلماّقاـّبوّعمماءّالنفسّمفّتجاربّ،فيّمحاوالتيـّلتفسيرّالسموؾّاإلنسانيّ،ولقدّكافّلكؿّ
منيا ّدور ّى ػاـ ّفػي ّحػؿ ّالمشاكػؿ ّالمتعمقة ّبالتعميـّ ،مػف ّخػالؿ ّالنتائ ػج ّالمتوصػؿ ّإلييػا ّعم ػىّ
مستواىاّ،ولقدّلقيتّىذهّالنظرياتّقبوالّلدىّبعضّالعمماءّالمّسانييف.
1ــ النظرية السملوكيةّ :بعد ّأف ّأدرؾ ّالسموكيوف ّأف ّالسموؾ ّيمكف ّإخضاعو ّلممالحظة ّوالتجربةّ
شرعوا ّفي ّدراسة ّالسموؾ ّالحيواني ّ ّوتمخصت ّدراستيـ ّفي ّالمبدأّ "ّ :مثير -استجابة"ّ ،والسموكيةّ

ّ1لطفيّبوقربةّ،محاضراتّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّّّ،صّ.33

ّ 2محمدّوطاسّ ،أىمية ّالوسائؿ ّالتعميمية ّفي ّعممية ّالتعمـ ّعامةّوفي ّتعميـ ّالمغة ّالعربية ّلألجانب ّخاصةّ ،طّ،1
المؤسسةّالوطنيةّلمكتابّّ،الجزائرّ،1988ّ،صّ .33
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ّترتكز ّفي ّتفسيرىاّ
مدرسة ّمف ّمدارس ّعمـ ّالنفسّ ،أسسيا ّالعالـ ّاألمريكي ّوطسوف)ّ ،(Watson
تباطّبيفّالمثيرّواالستجابةّ،أيّأفّّالتّعمـّيحدثّنتيجةّ
ّ
لعمميةّالتّعمـّلدىّاإلنسافّعمىّ«ّكيفيةّاالر
االرتباطّالموجودّبيفّالمثيرّواالستجابةّ ،المقصودّباالرتباطّىوّتكرارّاالستجابةّمعّظيورّالمثيرّ
فإذا ّظيرّالمثيرّالمقصودّ،ظيرتّاالستجابةّالتيّارتبطتّبوّىيّاألخرى»(ّ،)1فييّبذلؾّساوتّ
بيفّالتّعمـّعندّاإلنسافّوالتّعمـّعندّالحيوافّ،مفّخالؿّربطوّبالمثيرّواالستجابةّ،فإذاّتوفرّمثيرّماّ
أدى ّإلى ّتعمـّشيءّأو ّكممةّماّ ،فأصحابيا ّنظرواّإلى ّالمّغةّعمىّأنياّسموكاّإنسانيا ّآلياّ ،تكسبّ
بطريقةّحسيةّآليةّ،والتّعمـّحسبياّماّىوّإالّعمميةّتغيّرّفيّسموؾّاإلنسافّ .
 1-1نظرية بملومفيمد)ّ :(L .Bloom Fieldكماّسبؽّالذكرّأف ّالنظريةّالسموكيةّىيّنظريةّ
عفّالمثيرّواالستجابةّولقدّبدأت ّعمىّيدّالعالـّالروسي ّايفاف ّبافموؼ)ّ،(Ivan Pavlovوقدّوافقوّ
العديدّمفّعمماءّالنفسّمنيـّوطسوف ّوسكنر)ّ (Skinner .B .fوادواردّثورندايؾ)ّ،(Thorndike
ومفّعمماءّالمغةّالذيفّتبنوا ّىذهّالنظريةّىو ّليوناردّبمومفيمد ّالذيّقاؿّعنوّأحمدّمختارّعمرّ« :
ىوّأكثر ّمفّغيرهّالمسؤّوؿّعندّتقديـّالمذىبّالسموكيّإلى ّعمـّالمّغة»(ّ ،)2فكافّأوؿ ّلغويّموافؽّ
لمنظريةّالسموكيةّ ،وتتجسدّنظرتو ّإلى ّالمّغةّعمىّأنّيا ّسموكاّتجريبياّآليا ّخاضعاّلقانوفّ"ّمثير-
استجابة"ّ ،وىذا ّماّتظيرهّتجربتوّالمسماةّبتجربة ّجاؾّوجيؿ ّحيثّافترضّأفّ« ّجاؾّوجيؿ ّكافّ
يتنزىاف ّفي ّالحديقةّ ،فشعرت ّجيؿ ّبالجوعّ ،ثـ ّرأت ّتفاحة ّعمى ّالشجرةّ ،فأصدرت ّصوتا ّمفّ
حنجرتيا ّولسانيا ّوشفتيياّ ...فتسمؽ ّجاؾ ّالشجرة ّوأحضر ّليا ّالتفاحة ّفأكمتيا»(ّ "،)3فكاف ّبمقدورّ
جيؿ ّبعدّأف ّرأت ّالمثيرّ(التفاحة)ّأف ّتتسمؽّبنفسياّوتحضرىاّ،لكفّقامتّبإصدار ّصوتّكمثيرّ
ّ 1محمدّمحمودّالخوالدةّ،أسس ّبناءّالمناىجّالتربويةّوتصميـّالكتابّالمدرسيّ ،د ّطّ ،دارّالميسرةّلمنشرّوالتوزيعّ،
األردفّ،2007ّ،صّّ .253

ّ2أحمدّمختارّعمرّ،عمـّالداللةّ،طّ،1عالـّالكتبّ،مصرّ،1997ّ،صّ .61

ّ3أحمدّمومف،المسانياتّالنشأةّوالتطورّ،دّطّ،ديوافّالمطبوعاتّالجامعيةّ،الجزائرّ،2002ّ،ص(.195بتصرؼ)ّ .
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بديؿّلمتفاحةّواستجابّلياّجاؾ ّوأحضرىاّلياّ،ونفسّالشيءّبالنسبةّلمغةّ،فيوّيرىّأف ّاإلنسافّ
يكتسبّالمفرداتّبناءّعمىّمجموعةّمفّالمثيراتّ،ولقدّحمؿ ّبمومفيمد ّتجربةّجاؾّوجيؿ ّعمىّىذاّ
النحوّ :
«ّ-1أحداثّعمميةّسابقةّلمحدثّالكالميّ(مثيرات)ّّ:رؤيةّالتفاحةّ،والشعورّبالجوع.
-1

الحدثّالكالميّّ:استعماؿّجيؿّالكالـّ(ّناولنيّالتفاحةّ).

-2

أحداث ّتابعةّلمحدثّالكالمي(ّقطؼّجاؾ ّالتفاحةّواحضارىا ّلجيؿ) ّ»(ّ ّ ،)1وبيذهّالتجربةّ

وضّحّبمومفيمدّالموقؼّالذيّتستعمؿّفيوّالمّغةّ،واستطاعّمفّخاللياّتمثيؿّالحدثّالكالمي.
وبناءّعميوّينظرّبمومفيمد ّإلى ّالمّغةّ،عمىّأنّيا ّليستّإالّ ّنوعاّمفّالمثيراتّالصوتيةّلحدثّ
معيّفّ(حدثّالجوع)ّ،وأفّاإلنساف ّفيّسموكوّالمّغويّمثؿّالحيوافّأو ّاآللةّ ،دوفّارتباطوّبالتفكيرّ
العقمي.
وتظيرّجيودّبمومفيمد ّفيماّيسمىّ"بالتلوزيعيةّ "،ويظيرّذلؾّفيّكتابوالمّغة)ّ(Le langage
ويقصدّبالتوزيعيةّ«منيجّفيّالتّحميؿّالمّغويّييتـّأصحابياّبدراسةّالشكؿّالظاىرّلمعناصرّالمّغويةّ
كالفونيماتّّوالمورفيماتّّوالمقاطعّوالكممات»(ّ،)2فييّتيتـّبالمواقعّالمختمفةّلمعناصرّالمّغويةّسواءّ
كانتّىذهّالعناصرّفونيماتّأوّمورفيمات ّأو ّكمماتّحسبّالسياقاتّالتيّتردّفيياّ.فمكؿّعنصرّ
سياقاتّيصحّأفّيأتيّّفيياّ ّ،وسياقاتّأخرىّالّيأتيّفييا.
وقدّركزّبمومفيمد ّفيّالتّحميؿّالمّغويّعمىّدراسةّالعناصرّداخؿّالتركيبّ ،مفّخالؿّالمواقعّ
التي ّتحتميا ّىػذه ّالعناصر ّفي ّالكالـّ «ّ ،فمنيج ّ ّالتوزيعية ّييتـ ّبرصد ّالعناصر ّداخؿ ّالبنيةّ
1

ّمصطفى ّغمفافّ ،في ّالمسانيات ّالعامةّ ،تاريخياّ ،طبيعتيا،موضوعياّ ،مفاىيمياّ ،طّ ،1دار ّالكتاب ّالجديدةّ

المتحدةّ،لبنافّ،2010ّ،صّ .21

ّ 2عبد ّالحكيـ" ّالنظرية ّالسموكية ّالبنيوية ّفي ّتعميـ ّالمغة ّالعربية ّوتطبيقيا"ّ ،مجمة ّالتدريسّ ،جامعة ّاإلسالـ ّنورّ
الحكيـّ،لنبوؾّ،اندونيسياّ،عّ،1جّّ،2017ّ،5صّّ .06
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المّ غويةّ،مفّخالؿّالمواقعّالتيّتحتمياّفيّالكالـّ،وىذهّالمواقعّمحدودةّ،لكنياّذاتّقدراتّتوزيعيةّ
غير ّمحدودةّ ،وىذا ّما ّيعبر ّعنو ّأحيانا ّباالستبداؿ»(ّ .)1فالعناصر ّالمّغوية ّال ّتتوزع ّانطالقا ّمماّ
تحممو ّمفّمعافّ،ولكػف ّانطالقاّممػا ّيحيطّبيا ّمػفّوحداتّ ،وما ّيفرضو ّعمييا ّالسياؽ ّالذيّتردّ
فيوّ ،ومف ّىذا ّالمنطمؽ ّيستبعد ّبمومفيمد ّتحميؿ ّالمعنىّ ،واعتبره ّعنص ار ّغير ّأساسي ّفي ّتقسيـّ
الجمؿّوتوزيعّمفرداتياّ،ونستطيعّفيّالسياؽّالواحدّاستبداؿّعنصرّلغويّبعنصرّآخرّ ،عمىّأفّ
يكوفّالعنصرّالمستبدؿّوالمستبدؿّبوّمفّصنؼّواحدّ ّ.
مثاؿّ:ذىبتّفاطمةّ(ّنسيمة ،رقية)ّإلىّالجامعةّ(ّالعيادة ،المصمى)ّ .
ففيّىذاّالمثاؿّ" ّذىبتّفاطمةّإلى ّالجامعة"ّ ،يمكفّاستبداؿّكممةّفاطمة ّبكممةّنسيمةّأوّ
رقيةّ،ويمكفّاستبداؿّكممةّالجامعةّبكممةّّالعيادةّأوّبالمصمى(استبدال إسمي)ّ.فاالستبداؿّعمميةّ
تتـّداخؿّالتركيبّفيتـّتعويضّعنصرّبعنصرّآخرّ،فإذاّكافّذلؾّالعنصرّإسماّيسمىّ"استبداال
إسميا"ّ ،أما ّإذا ّكاف ّفعال ّيسمى ّ"استبداال فعميا"ّ ،كما ّقد ّيمس ّاالستبداؿ ّأقساـ ّالكالـ ّاألخرىّ
كالفلونيم ،الملورفيمّوالحرفّ .
فاستبداؿ ّالعناصر ّالمّغوية ّبصفة ّخاصة ّوتوزيعيا ّبصفة ّعامةّ ،ال ّيكوف ّبطريقة ّعشوائيةّ
سواءّكافّفيّالمّغةّالعربيةّأـ ّغيرىاّمفّالمّغاتّ ،فإذا ّكافّاالستبداؿّعشوائياّنحصؿّعمى ّجمؿّ
ليسّلياّمعنىّ .
ولالستبداؿ ّأىمية ّكبرى ّفي ّتعميـ ّالمفردات ّّوالتراكيب ّ« ّتدريبات ّاألنماط ّطريقةّمفّطرؽّ
تعميـّالتراكيبّالنحويةّ،وىذهّالطريقةّتعتمدّعمىّتكرارّالعباراتّ،والجمؿّالمرادّتعمّمياّمراتّعديدةّ
معّاستبداؿّبعضّعناصرّالجممةّأوّالعبارةّبعناصرّأخرىّلياّنفسّالتوزيعّ،ىذهّالجمؿّوالعباراتّ

ّ1عبدّالحكيـّالنظريةّالسموكيةالبنيويةّفيّتعميـّالمغةّالعربيةّوتطبيقياّ،صّ.06
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ليس ػت ّمقص ػودة ّلذاتي ػاّ ،لكني ػا ّوسيم ػة ّلمتدريػ ػب ّعم ػى ّنمػ ػط ّقال ػب ّمعي ػف ّمّمثػ ػال ّفػ ػي ّالجمػؿّ
والعبػاراتّ ،)1(».فإذا ّأراد ّالمعمـ ّتعميـ ّنمط ّمعّيف ّمف ّالجمؿ ّلمتّالميذّ ،يعمد ّإلى ّتكرار ّالعباراتّ
المقصودةّ،معّاستبداؿّبعضّعناصرّالجممةّحتىّترسخّفيّذىنوّتمؾّالتركيبةّالنحويةّ .
ّمثاؿ(ّ:التك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار)ّ:الدّرسّمفيوـّ،إفّّالدّرسّمفيوـّ،كأفّّالدّرسّمفيوـ.
سيعودّعمرّغداّمفّالرحمةّ،سيرتاحّعمرّ
ّ
عمرّغداّمفّالرحمةّ ،
ّ
مثاؿّ(ّ:2االستبداؿ ّ)ّ:سيرجعّ
غداّمفّالرحمة".
ّ
وتتمخص ّاىتمامات ّبمومفيمد ّفي ّالنظرية ّالتوزيعية ّعمى ّدراسة ّالعناصر ّالمّغوية ّضمفّ
السياقات ّالتي ّترد ّفيياّ ،كما ّاىتـ ّبالفونيـ،أنماطوّ ،التركيب ّالصوتي ّوأنواع ّالتغيّر ّالمّغويّ ،وىوّ
أوؿ ّمف ّأكمؿ ّالطريؽّ
بذلؾ ّقدّـ ّالكثير ّإلى ّعمـ ّالمّغةّ ،واستفاد ّالعديدّمف ّدراستوّ،وكاف ّىاريس ّ ّ
الذيّسارّفيوّبمومفيمد.
1ـــ 2اكتساب المّغة في ضلوء النظرية السملوكيةّ :يرى ّأصحاب ّىذه ّالنظرية ّبأف ّاكتساب ّالمّغةّ
يكوفّبالطريقةّنفسياّالتيّتكتسبّبياّاالستجاباتّاألخرىّغيرّالمّغةّ،وىذاّماّذىبّإليو داود عبدهّ
فيّقولو«ّ:إف ّاكتسابّالمّغةّيتـّبطريقةّمشابيةّلتعمـّاالستجاباتّغيرّالمّغةّبالمحاكاةّوالترابط ّأوّ
باالقترافّواالشتراطّوالتكرارّوالتدعيـّأوّالتعزيز»(ّ،)2فيـّيروفّأنوّليسّىناؾّاختالفاّبيفّاكتسابّ
المغةّوالمياراتّاإلنسانية ّاألخرىّ ،كالجريّوالمعبّوالسباحةّالتيّتحتاجّإلى ّالتّعمـّوالتدريبّ،وىذاّ
ّ
االكتساب ّيتـ ّعػف ّطريػؽ ّالتقميػدّ ،فعندمػا ّيتمفػظ ّاآلبػاء ّبمفظػة ّمعينػةّ ،ويقػوـ ّالطفػؿ ّبتقميػدى ػاّ
وتكرارى ػ ػاّ،فيّالبدايةّيتمفظّبياّخاطئةّأو ّناقصةّمثالّ:يقوؿّتابّبدالّمفّكتاب ّولكفّمعّالتكرارّ
يصبحّمتمكناّمفّالتّمفظّبياّفيّشكمياّالصحيح(ّكتاب)ّ ،أو ّعفّطريؽّالتعزيزّأو ّالمكافأةّ،التيّ
ّ1عبدّالحكيـّ،النظريةّالسموكيةّالبنيويةّفيّتعميـّالمغةّالعربيةّوتطبيقياّ،صّ،ص.7،6
2

ّداودّعبدهّ،دراساتّفيّعمـّالمغةّالنفسيّ،طّ،1دارّجريرّلمنشرّوالتوزيعّ،األردفّ،2010ّ،صّّ .61
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يتمقاىاّالطفؿّمفّوالديوّأو ّمفّالمعمـّكتقديـّحموىّ ،أو ّجائزةّأو ّعباراتّشكر ّوغيرىاّمفّالطرؽّ
التيّيكتسبّمفّخاللياّالطفؿّالمّغة.
وحسبّىذهّّالنظريةّفإفّ«ّمعنىّالمفظّينشأّمفّعمميةّاقترافّبيفّالمفظّوبيفّالمثيرّالشيئيّ
الدّاؿ ّعمى ّىذا ّالمفظ»(ّ ،)1حيث ّيتـ ّتعمّـ ّمعاني ّالمفردات ّبالربط ّبيف ّالمفظ ّواألشياء ّالمحسوسةّ
وإلدراؾ ّمعنىّالمفظّالّبدّمفّتوفرّمثيريفّىما:المثير المفظي لوالمثير الممملوس ،مثاؿّ «:حينماّ
تقوؿّاألـ ّلطفمياّكممةّكرةّمراتّعديدةّ ،فيّالمحظةّالتيّيتطمعّفيياّإلى ّالمثيرّالشيئيّنفسوّوىوّ
الكرة...أو ّتقوؿّلو ّالّوتدفعّالطفؿّبشدّةّبعيداّعفّشيءّماّ ،أو ّتنزعّشيئاّماّمف ّيده»(ّ،)2فيناّ
يوجدّمثيريفّمرتبطيفّببعضيما ّبشكؿّمنتظـّ ،وىماّالمثيرّالمفظيّ(كممة كرة)ّمع ّإظيار ّالمثيرّ
الشيئي ّ(الكرة)ّ ،وبالتكرار ّليذه ّالعمميةّ ،يصبح ّالطفؿ ّيدرؾ ّمعنى ّكممة ّكرة ّدوف ّإظيار ّالكرةّ
كشيء ّومفّثـ ّاكتسابّىذهّالمفظةّ ،ونفسّالشيءّعندماّتحذر ّاألـ ّمف ّعدـّلمسّشيءّماّبكممةّ
(ال)ّ،معّضربة ّعمىّاليدّ،يقوـّالطفؿّباستجابةّسحب ّاليدّ ،بعدّتكرارّالعمميةّعدةّمراتّ ،وبيذهّ
الطريقةّيتعمـّالطفؿّمعنىّالمفظّويرسخّفيّذىنو.
ّوفيّاألخير ّنقوؿ:أف ّالنظريةّالسموكيةّاعتبرتّالمغةّسموكاّإنسانيا ّآليا ّكغيرهّمفّالسموكاتّ
األخرىّ ،وأفّ ّالتعمـّيعتمدّعمىّاكتساب ّالخبراتّمفّالبيئة،الّتي ّتحيطّبالمتعمـّعفّطريؽ ّالتعمـّ
والتدريب ّعمى ّالمؤثرات ّالحسية ّالخارجيةّ ،كالمثير ّالذي ّيتبعو ّاستجابة،التي ّتحتاج ّإلى ّالتعزيزّ
لتثبيتياّإذاّكانتّإيجابيةّواستبعادىاّإذاّكانتّسمبية.
ظيرتّىذهّالنظريةّكردّفعؿّعمىّالنظريةّالسموكيةّ،التيّأىممت ّماّيمتازّ
ّ
2ــ النظرية المعرفيةّ :
بو ّالعقؿ ّالبشري ّمف ّالقدرة ّعمى ّالتفكيرّ ،وىي ّتتعمؽ ّبأفكار ّبياجيو ّفي ّتفسير ّتعمـ ّالمّغة ّعندّ
1
2

ّداودّعبدهّ،دراساتّفيّعمـّالمغةّالنفسيّ،صّّ .61
ّنفسوّ،صّّ(ّ.62بتصرؼّ)ّ .
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الطفؿّ ،وتركزّجّؿّ ّاىتماماتياّعمىّالتفكيرّ ،اإلدراؾّ،المعرفةّ ،وترىّبأفّالمعرفةّالتيّتحصؿّعندّ
الفردّىيّنتيجةّخبرتوّالتيّاكتسبياّأثناءّتفاعموّمعّعناصرّالبيئةّالمحيطةّبوّ .
ترى ّىذه ّالنظرية ّأف ّالتعمّـ ّليس ّنتيجة ّلوجود ّمجموعة ّمف ّالمثيراتّ ،كما ّذىب ّإليوّ
السموكيوفّ.بؿّإفّالتعمـّحسبياّيتـّعفّطريؽّالتفكيرّاالستقرائيّ،واكتسابّالمفاىيـّوتكوينياّفييّ
« ّترفضّالرأيّالذيّيقوؿّبأفّالمّغةّتكتسبّعفّطريؽّالتقميدّ،الّذيّيصاحبّماّيتمفظّبوّالطفؿّ
اتجاه ّالمواقؼ ّالمختمفة»(ّ ،)1فالمغة ّال ّتكتسب ّفقط ّعف ّطريؽ ّتقميد ّالمواقؼّ ،التي ّيتعرض ّلياّ
الطفؿ ّفي ّحياتو ّاليوميةّ ،بؿ ّإنيا ّتكتسب ّعف ّطريؽ ّالتفكير ّوالّذي ّيعود ّالفضؿ ّفيو ّإلى ّنعمةّ
العقؿّ،فالنظريةّالمعرفيةّتعتبرّالعقؿّالمسيّرّالرئيسيّلسموؾّاإلنسافّوتوجياتوّ،وتنظرّإلىّالعالقةّ
بيف ّالمعمـّوالمتعمـّعمى ّأنيا ّعالقة ّتكامؿ ّ« ّحيث ّيشارؾ ّالمتعمـ ّالمعمـّفي ّنشاطو،عفّطريؽّ
شرحوّلبعضّأجزاءّالدرسّ،وقياموّبالبح ّوثّالنظريةّ،ثـّيقوـّالمعمـّبتنسيقياّوتنظيميا»(ّ .)2
فالنظرية ّالمعرفية ّتعطي ّأىمية ّلكؿ ّمف ّالمعمـ ّوالمتعمـّ ،فال ّتركز ّعمى ّالمعمـ ّفي ّتقديـّ
الدرسّنافيةّقدرةّالمتعمـّعمىّالمشاركةّ،بؿّتعطيّأىميةّلكمييماّ،وذلؾّعفّطريؽّالتفاعؿّ .
 1-2النظرية البنائية لـ جان بياجيه")(jean Piaget
وىيّتركزّعمىّ
ّ
 1-1-2مفهلوم نظرية بياجيهّ :تعتبر ّالنظريةّالبنائيةّإحدىّالنظرياتّالمعرفيةّ ،
الطريقة ّالتي ّتنمو ّمف ّخالليا ّالمعرفة ّلدى ّالفرد ّعبر ّمراحؿ ّحياتوّ ،فحسب ّبياجيو ّالمعرفة ّفيّ
تغيّرّمستمرّلذلؾّحاوؿّالكشؼّعفّالتغييراتّالتيّتطرأّعمى ّتفكير ّاألفراد ّعبرّمراحؿّحياتيـّ،
عرفياّمحمدّجاسـّمحمدّبأنّيا«ّمفّ
ومعرفةّالعوامؿّالمعرفيةّالتيّتسيطرّعمىّتمؾّالتغيّراتّ،وقدّ ّ
النظرياتّالمعرفيةّالتيّتنتميّإلىّالمدرسةّالمعرفيةّ ،وتثيرّىذه ّالمدارسّالتساؤالتّالتاليةّ:كيؼّ
1
2

ّمحمدّوطاسّ،أىميةّالوسائؿّالتعميمةّفيّعمميةّالتعمـّعامةّوفيّتعميـّالمغةّالعربيةّلألجانبّخاصةّ،صّ .20
ّصالحّبمعيدّ،دروسّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّ،صّّ .26
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يتعمـّالفرد؟ّ ،وكيؼّيتذكرّمعارفو؟ّ ،وعـّيختمؼّفردّعفّفردّآخر ّفيّمعارفوّبالرغـّأنيما ّخضعاّ
لنفسّالظروؼّالتعميمية؟ّ،وتظـّالمدرسةّالمعرفيةّنظرياتّعديدةّولعؿّأب ّرزىا ّنظريةّبياجيو ّالّتيّ
ت ّؤكد ّأىمية ّالبيئة ّالمعرفية ّكعمميات ّإجرائية ّعقمية ّفي ّالعممية ّالتعميمية»(ّ ،)1فموضوع ّالنظريةّ
األساسيّىو ّالمعرفةّ ،اىتـ ّفيياّبياجيو ّبالجانبّالعقمي ّالذي ّألغاه ّالسموكيوف ّإلغاء ّتاماّ،فكانتّ
ىذه ّالنظرية ّبمثابة ّرد ّفعؿ ّعمى ّقانوف ّ"مثير -استجابة"ّ ،توصؿ ّإلييا ّبياجيو ّمف ّخالؿ ّرصدّ
التطورّالمعرفيّعندّالطفؿّفيّشكؿّمراحؿّمنذّالوالدةّحتىّسفّالرشدّ .
ركز ّبياجيو ّفي ّنظريتو ّالنمائية ّعمى ّالعمميات ّالذىنية ّالمعرفيةّ ،فقاـ ّبتحميؿ ّالذكاءّ ،مفّ
ّمرحمة ّمف ّمراحؿ ّحياة ّالفردّ «ّ .ليذا ّتعتبر ّنظريةّ
خالؿ ّتتبع ّالنشاط ّالمعرفي ّالذىني ّفي ّكؿ ّ
طوريةّ،حيثّأنّيا ّتتبعّسيرّالتطورّالمعرفيّالذىنيّمفّنشاطاتّالرضاعةّوحتىّ
بياجيوّنظريةّت ّ
العمميات ّاالستداللية ّلدى ّالبالغيفّ ،)2(».فيي ّترصد ّتطور ّالعمميات ّالعقمية ّوالمفاىيـ ّلدى ّالفردّ
والتيّتختمؼّمفّمرحمةّعمريةّإلىّأخرىّ .
 2-1-2مفهلوم النملو المعرفيّ ّ:
يعدّالنموّالمعرفيّالمصدرّالرئيسيّلكيفيةّتطورّالفيـّوتطورّالمعرفةّفيّذىفّالطفؿّوذلؾّ
لكونو ّيعتمد ّعمى ّتطور ّالتفكير ّواستراتيجيات ّالتعمـ ّوتطور ّالمعالجة ّالذىنيةّ ،وقد ّتوصؿ ّإليوّ
بياجيو ّمفّخالؿّتحميموّلمنموّالبيولوجيّلبعضّالكائناتّمثؿّالحمزوفّوالمحارّ ،ثـّأسقط ّالنتيجةّ
عمى ّاألفراد ّفتوصؿّإلى ّأفّ ّالذكاء ّ« ّمثؿّأي ّنظاـّفيّعضويةّحيةّىوّعمميةّتكيؼّلمبيئةّوأفّّ

1

ّمحمدّجاسـّمحمدّ،نظرياتّالتعمـّ،طّ،1دارّالثقافةّلمنشرّوالتوزيعّ،األردفّ،2004ّ،صّّ .167

ّ2يوسؼّمحمودّقطاميّ،نظرياتّالتعمـّوالتعميـّ،طّ،1دارّالفكرّ،األردفّ،2005ّ،صّ.252
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التراكيبّالمعرفيةّالّتوجدّمسبقاّفيّالعقؿّاإلنساني»(ّ.)1فالذكاءّليسّمختزناّفيّعقؿّاإلنسافّ،بؿّ
ىوّينموّويتطورّ،مفّخالؿّتفاعؿّالفردّمعّالظروؼّالبيئيةّالتيّيواجيياّ .
 3-1-2العلوامل المؤثرة في التطلور المعرفي عند"بياجيه"ّ :
وضعّبياجيوّأربعّعوامؿّواعتبرىاّش ّرّوطاّضروريةّلمتطورّالمعرفيّوىيّ :
 1-3-1-2النضجّ:يسيـّالنضجّفيّنموّالفردّنمواّمتكامالّمفّعدةّجوانبّ،وىوّيظيرّطبيعياّ
ويظيرّدورهّالبارزّفيّتييئةّالفردّمفّمتابعةّعممياتّالنموّ،والدخوؿّفيّ
ّ
عندّاألفرادّدوفّتمييزّ«ّ
المراحؿ ّعمى ّنحو ّمتسمسؿ ّومنظـ»(ّ ،)2فالنضج ّيعتبر ّعامال ّمف ّعوامؿ ّاالرتقاء ّالمعرفيّ ،فيوّ
يسمحّلمفردّباالنتقاؿّمفّمرحمةّإلىّأخرىّّ .
-2-3-1-2التأثيرات االجتماعيةّ :تظير ّأىميتيا ّفي ّإمكانية ّتعجيؿ ّأو ّتأخير ّتطور ّاألبنيةّ
المعرفية ّويقصد ّبيا ّ«اإلنساف ّبمنظومتو ّالفكرية ّوالعقائدية ّواإلبداعيةّ ،فالعالـ ّاالجتماعي ّيشتمؿّ
عمى ّمجموعة ّاألفراد ّالّتي ّيتفاعؿ ّمعيا ّالفرد ّضمف ّمؤسسات ّالمجتمع ّالمختمفة ّكاألسرةّ
والنواديّ ...باإلضافة ّإلى ّالتفاعالت ّالتي ّتحدث ّفي ّالشوارع ّواألماكف ّالعامةّ ...إذ ّمف ّخالؿّ
التفاعؿّيتعمـّالفردّالمغةّوالثقافةّوأنماطّالسموؾّاالجتماعيّوالعاداتّوالتقاليدّواألخالؽّوالعديدّمفّ
كوفّالفردّأثناءّتفاعموّ
المياراتّ»(ّ،)3فالمجتمعّيسيـّفيّحدوثّالنموّالمعرفيّعندّاألفرادّ،حيثّيّ ّ
معو ّالعديد ّمػف ّالبنى ّالمعرفيػةّ ،وىػذا ّالتفاعػؿ ّيسمػح ّ ّلمفرد ّبتعمـ ّالعديد ّمف ّاألشياء ّمثؿ ّّ:
المياراتّ ،األخالؽّ ،المّغةّ ،فالمّغة ّمثال ّوليدة ّالمجتمع ّالذي ّتظير ّفيوّ ،باإلضافة ّإلى ّىذا ّفإفّ
المجتمعّيساعدّعمىّتطويرّأساليبّالتفكيرّعندّالفردّأوّيثبطياّ .

ّ1يوسؼّمحمودّقطاميّ،نظرياتّالتعمـّوالتعميـّ،ص(.254بتصرؼ)ّ ,

ّ2عمادّعبدّالرحيـّالزغموؿّ،نظرياتّالتعمـّ،دطّ،دارّالشروؽّلمنشرّوالتوزيعّ،األردفّ،2004ّ،صّ ّ.214
 3نفسه  ،ص(. 236بتصرف).
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 3-3-1-2البيئة الطبيعية ّ :ويقصد ّبالبيئة ّالطبيعية ّ« ّجميع ّالموجودات ّالتي ّيستطيع ّالفردّ
الشعورّبياّ( ّموجوداتّالكوفّالماديّالمحسوسة)ّ.فالتفاعؿّمع ّأشياء ّىذاّالعالـّومكوناتوّيوفرّ
العديدّمفّالخبراتّوالمعارؼّلمفرد»(ّ ،)1فتفاعؿّالفردّمعّاألشياء ّالمحسوسةّفيّعالموّيسمح ّلوّ
باكتساب ّالعديد ّمف ّالخبرات ّفمثالّ :يتعمـ ّأسماء ّاألشياء ّوخصائصياّ ،وحسب ّبياجيو ّكمما ّكافّ
الطفؿّأكثر ّتعرضاّليذه ّاألشياء ّالمحسوسةّوأكثر ّتفاعالّمعياّ،كافّأسبؽّمفّأقرانو ّفيّاالنتقاؿّ
مفّمرحمةّإلىّأخرىّ،فالبيئةّالطبيعيةّتؤثرّتأثي ارّكبيراّفيّمراحؿّالنموّالمعرفيّالتيّيمرّبياّ .
4-3-1-2عمميات الضبط الذاتي لدى المتعمم ( التلوازن) :أضاؼ ّبياجيو ّإلى ّالعوامؿ ّالثالثةّ
السابقةّعامالّجديداّوىوّالتوازفّ،ويقصدّبوّ«ّنجاحّالفردّفيّتوظيؼّإمكاناتوّمعّمتطمباتّالبيئةّ
حولو»(ّ.)2فإذاّتمكفّالفردّمفّتنسيؽّاإلمكاناتّالمتوفرةّلديوّمعّماّتقتضيوّالبيئةّ،كافّفيّوضعّ
التوازفّوبالنسبةّ"لبياجيه"ّالعوامؿّالثالثةّالسابقةّعوامؿّبيولوجيةّ،يتفاعؿّمعياّالفردّمعّبيئتوّ،فيّ
حيفّالتوازف ّىوّقدرةّتنبعّمفّداخؿّالفردّ ،تعمؿّعمىّتنسيؽّالعوامؿّالسابقةّ ،كماّأنيا ّمسؤولةّ
عمىّنموّالتفكيرّوالمعرفةّلدىّاألفرادّ،فعفّطريؽّعامؿّالموازنةّالذيّجاءّبوّبياجيوّيمكفّتفسيرّ
أشياء ّكثيرة ّعند ّالطفؿ ّال ّتستطيع ّالعوامؿ ّالسابقة ّتفسيرىاّ ،وتعني ّالموازنة ّ« ّكيؼ ّيستطيعّ
اإلنساف ّتنظيـ ّالمعمومات ّالمتناثرة ّف ػي ّنظاـ ّمعرفي ّغ ػ ػير ّمتناقضّ ،وى ػي ّال ّتنجـ ّمما ّيراهّ
اإلنسافّ ،بؿّإنيا ّتساعد ّاإلنسافّعمىّفيـّماّيراهّ ،وعفّطريؽّالقدرةّالموروثةّالتيّنطمؽّعميياّ
اسـّالموازنةّ ،يستطيعّاإلنساف ّتدريجياّاالستدالؿّعمىّالكيفيةّالتيّينبغي ّأف ّتكوفّعمييا ّاألشياءّ

ّ1عمادّعبدّالرحيـّالزغموؿ،نظرياتّالتعمـّ،صّ .235

ّ2صالحّمحمدّعميّأبوّجادوّ،عمـّالنفسّالتربويّ،طّ،1دارّالمسيرةّلمطباعةّوالنشرّ،األردفّ،1998ّ،صّ .338
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فيّىذاّالعالـّ .)1(».فالموازنةّقدرةّفطريةّموروثةّتولدّمعّاإلنسافّ،وىذه ّالقدرةّتتيحّلمفردّتحقيؽّ
التوازفّبيفّمعارفوّالسابقةّوبيفّالخبراتّالجديدةّالتيّيتعرضّلياّ،كماّأنياّتسمحّلوّبإعادةّتنظيـّ
البنىّالمعرفيةّلديوّّ .
 4-1-2مراحل النملو المعرفي لدى بياجيهّ :قاـّبياجيو ّبتحميؿّعمميةّالتفكيرّلدىّالطفؿّفحدّدّ
أربعّمراحؿّلمتطورّالمعرفيّ ،وحسبوّفإف ّالتقدـّالذيّيحرزهّالطفؿّعبرّالمراحؿّ ،يقررّقدرتوّعمىّ
التكيؼّمعّالبيئةّوىذهّالمراحؿّىيّ :
 1-4-1-2مرحمة الحس حركيةّ:تمتدّىذهّّالمرحمةّمفّالوالدةّحتىّالسنتيفّ،وفيياّتبرزّبعضّ
مراحؿ ّالذكاءّ ،حيث ّيكوف ّالطفؿ ّقاد ار ّعمى ّالتحرؾ ّنحو ّىدؼ ّمعيّف ّكالوصوؿ ّإلى ّشيء ّماّ
القبض ّ،السحبّ ،حيثّيعتمد ّالطفؿّفيّىذهّّالمرحمةّعمىّاستخداـّالحواسّلمتعرؼّعمىّاألشياءّ
الموجودةّّفيّعالموّ.فاالتصاؿ ّالحسيّالمباشرّلألشياء ّيمكنوّمفّمعرفتياّوفيمياّ« ّفمفّخالؿّ
المسؾّوالمص(ّالرضاعة)ّوالنظرّإلىّاألشياءّورميياّبعيداّ،ومفّخالؿّتحريؾّاألشياءّىناّوىناؾّ
يتعمـّاألطفاؿ ّبناءّفيـ ّجيدّلحدودّاألشياء ّالصغيرةّوامكاناتيا»(ّ ،)2ففيّىذه ّالمرحمةّالّنقوؿّأفّ
الطفؿّيستطيعّالتفكيرّ ،ولكنوّيعتمدّعمىّاألنشطة ّالحسيةّوالحركيةّ ،الّتيّتمكّنوّمفّالتفاعؿّمعّ
عالموّومفّثـّالتّعرؼّعمىّاألشياءّالموجودةّفيوّ .
 2-4-1-2مرحمة ما قبل العممياتّ :تمتدّىذه ّالمرحمةّمفّسنتيفّإلى ّسبعّسنواتّ ،وىيّمرحمةّ
انتقاليةّ،ألفّ ّتفكيرّالطفؿّيكوفّانتقالياّيعتمد ّفيوّعمىّالصورةّأوّالشكؿّ ،فتفكيرهّالّيزاؿّمرتبطاّ

ّ 1مصطفى ّناصؼّ ،نظريات ّالتعمـ(دراسة ّمقارنة)ّ ،دطّ ،جّ ،1تح ّعمي ّحسيف ّحجاجّ ،المجمس ّالوطني ّلثقافةّ
والفنوفّواآلدابّعالـّالمعرفةّ،الكويتّ،صّ .284

ّ2نفسوّ،ص.286

23

بين المسانيات التطبيقية لوالتعميمية

الفصل ال لول

بالمظيرّالخارجيّلألشياءّ،فمثالّيطمؽّكممةّ"بابا"ّعمىّكؿّرجؿّ،وكممةّ"ماما"ّعمىّكؿّامرأةّفيوّ
مازاؿّعاجزاّعفّالتحكـّفيّالعممياتّالعقميةّواستعمالياّبطريقةّمنظمةّ .
يتطور ّتفكير ّالطفؿ ّفي ّمرحمة ّما ّقبؿ ّالعمميات ّبعض ّالشيءّ ،ويزداد ّالنمو ّالمّغوي ّعندهّ
ففييا« ّيبدأ ّاألطفاؿ ّفي ّمعرفة ّاألشياء ّفي ّصورتيا ّالرمزيةّ ،وليست ّمجرد ّالمعرفة ّالقائمة ّعمىّ
األفعاؿّ ،ويصبحوف ّعمى ّوعي ّأكثر ّبتمؾ ّاألشياء ّالتي ّعرفوىا ّفي ّالمرحمة ّالحسية ّالحركيةّ
السابقة»(ّ ،)1ففيّىذهّالمرحمةّيتطورّتفكيرّالطفؿّبقميؿّعمّاّكافّعميو ّفيّالمرحمةّالسابقةّ ،حيثّ
يكتسبّالطفؿّطالقةّأكثر ّفيّالتعبيرّواستخداـّاألصوات ّوالكمماتّّ ،ولـّيعد ّيعتمد ّعمىّاألفعاؿّ
الحركيةّلتحديدّىدفوّ ،ودرجةّمعرفتوّباألشياء ّتزدادّنوعاّماّ ،ومعّذلؾّال ّيستطيعّالقياـ ّبالتفكيرّ
المنطقي.
عشرة ّسنةّ
 3-4-1-2مرحمة العمميات الماديةّ :تمتد ّىذه ّالمرحمة ّمف ّسبع ّسنوات ّإلى ّاثنتي ّ ّ
وفيياّيمتمؾّالطفؿّالقدرةّعمىّالتفكيرّالمنظـّ،حيثّيتمكفّمفّالقياـّبالعديدّمفّالعممياتّالمعرفيةّ
المرتبطة ّباألشياء ّالمادية ّ« ّفاألطفاؿ ّيطوروف ّقدراتيـ ّعمى ّالتفكير ّاالستدالليّ ،وىذا ّاالستدالؿّ
محدد ّضمف ّنطاؽ ّما ّيشاىده ّالطفؿّ ،ومف ّىنا ّجاءت ّتسمية ّىذه ّبالمرحمة ّاإلجرائيةّ
المحسوسةّ،)2(».ففيّىذهّالمرحمةّيصؿّالطفؿّإلىّالتفكيرّاالستدالليّ،غيرّأفّىذاّالتفكيرّمرتبطّ
بوجودّاألشياءّالمحسوسةّ،بمعنىّأفّّالطفؿّيبدأّبالتفكيرّالمنطقيّوليسّبالتفكيرّالمجردّ .
 4-4-1-2مرحمة العمميات العقمية المجردة( اإلجرائية الصلورية)ّ :تبدأ ّىذه ّالمرحمة ّمف ّسفّ
الثانية ّعشرّوتمتدّحتىّسفّالرشدّوتسمىّكذلؾّبمرحمةّالتفكيرّالمنطقيّ ،فبعدّأف ّكافّالتفكيرّ
مرتبطا ّبالعالـ ّالخارجي ّأصبح ّعممية ّداخمية ّخاصة ّبالفردّ ،فمـ ّيعد ّالفرد ّيعتمد ّعمى ّالعممياتّ
ّ1مصطفىّناصؼّ،نظرياتّالتعمـّ،ص.286
ّ2نفسوّّ،صّ .287
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المرتبطة ّباألشياء ّالمادية ّالممموسةّ ،بؿ ّيعتمد ّعمى ّالعمميات ّالمعرفية ّالقائمة ّعمى ّالمعانيّ
والمفاىيـ ّالمجردةّ ،وأصبح ّبإمكاف ّالفرد ّالتعامؿ ّمع ّ ّالمشكالتّ ،وايجاد ّالحموؿ ّليا ّإذ« ّيبدأّ
األطفاؿ ّخاللياّفي ّالتوصؿ ّإلى ّاالستدالؿ ّعفّطريؽ ّاالستدالالتّاألخرىّ ،وعمى ّسبيؿ ّالمثاؿّ
يستطيع ّاألطفاؿ ّالقياـّبعمميةّكعممية ّالحسابّمثالّ ،بناءّعمىّماّيتوصموفّإليو ّمف ّنتائجّعمميةّ
أخرى ّ( ّىي ّعممية ّالضرب)»(ّ ،)1ففي ّىذه ّ ّالمرحمة ّيتمكف ّالفرد ّمف ّإدراؾ ّالمفاىيـ ّبعيدا ّعفّ
األشياء ّالماديةّالممموسةّ ،وىذاّماّيميزّىذهّالمرحمة ّعفّالمراحؿّالسابقةّ ،إذّيكوفّبمقدورّالفردّ
تكويف ّالمفاىيـ ّومعالجة ّالمشكالت ّوالصعوبات ّالتي ّيواجيياّ ،إذ ّأصبح ّقاد ار ّعمى« ّإدراؾ ّأفّ
األساليبّواألنماطّالتفكيريةّالمرتبطةّبالمعالجاتّالماديةّغيرّكفيمةّّبحؿّالعديدّمفّالمشاكؿّفيقؿّ
اعتمادهّعميياّ ،كماّيصبح ّمتمكناّمفّالتفكيرّالمنظـّ ،والبحث ّفيّجميعّاألسباب ّالتيّتؤديّإلىّ
حدوثّظاىرةّما»(ّ .)2فالفردّيتخمصّنيائياّمفّاالعتمادّعمىّاألشياء ّالماديةّالمحسوسةّ ،ويصبحّ
تفكيرهّمستقالّمنظماّ .
5-1-2اكتساب المغة في ضلوء النظرية المعرفية :المغة ّحسبّىذهّالنظريةّنشاطّيتـ ّبناؤهّمثؿّ
باقيّاألنشطةّالمعرفيةّعند ّالطفؿّعبرّمراحؿّمتتابعةّ ،فاكتسابياّيتماشىّمعّّمراحؿّنموّالطفؿّ
الذيّيكوفّلوّدورّفعاؿّفيّاختيارّالمفرداتّوالقواعدّالتيّيتعممياّ ،ففيّكؿّمرحمةّيكتسب ّنوعاّ
مفّالمفرداتّوالتراكيبّ،تتناسبّمعّنموهّاإلدراكيّ .
يتعمـّالطفؿّالكمماتّالتيّلياّمقابؿّمحسوسّقبؿّتعمـّالكمماتّالمجردةّ ،فيتعمـّمثالّكممةّ
كرسيّ،طاولةّ،سيارةّوحائطّقبؿّتعمـّكممةّالحريةّوالشجاعةّ،كماّأفّاكتسابّالكمماتّالدالةّعمىّ

ّ 1نايؼ ّخرماّ ،عمي ّحجاجّ ،المغات ّاألجنبية ّتعميميا ّوتعممياّ ،المجمس ّالوطني ّلمثقافة ّوالفنوف ّواآلدابّ ،عالـّ
المعرفةّ،عّّ،1988ّ،126ص.64

ّ2عمادّعبدّالرحيـّالزغموؿّ،نظرياتّالتعمـّّ،صّ .254
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المحسوسات ّفي ّحد ّذاتيا ّيكوف ّبنسب ّمتفاوتة ّ« ّفالطفؿ ّيكتسب ّالمفردات ّالدالة ّعمى ّأشياءّ
متحركةّأوّذاتّخصائصّتجمبّاالنتباهّكالنورّمثالّ،قبؿّالمفرداتّالدالةّعمىّأشياءّثابتةّأوّال ّ
ّّتجمبّاالنتباه»(ّ،)1فكمماّكانتّالكمماتّأكثرّاستعماالّاكتسبياّالطفؿّقبؿّغيرىاّفيتعمـّمثالّكممةّ
كرسيّوسيارةّقبؿّكممةّحائطّ .
إفّّاكتسابّالقواعدّالمّغويةّمرتبطّّكذلؾّبالنموّاإلدراكيّ«ّفكمماّكانتّالمفاىيـّأكثرّتعقيداّ
تأخر ّاكتساب ّالقواعد ّالمّغوية ّالمتعمقة ّبيا»(ّ ،)2فالطفؿ ّيتعمـ ّالقواعد ّالسيمة ّقبؿ ّالصعبة ّ،فمثالّ
يتعمـّالمفردّقبؿّالجمعّوالجمعّّقبؿّالمثنىّ ،ألفّالمفردّأقؿّتعقيداّمفّالجمعّوالجمعّأقؿّتعقيداّ
مفّالمثنىّ،فيتعمـّمثالّكممةّسيارةّقبؿّسياراتّوكممةّسياراتّقبؿّأفّيتعمـّكممةّسيارتيفّ .
ىذاّفيماّيخصّاكتسابّالقواعدّالمّغويةّ،أمّاّمفّحيثّصياغةّالتراكيبّالمغويةّفإف ّ
« ّقواعدىاّتتجوّمفّالتركيبّاألقؿ ّتعقيداّإلى ّالتركيبّاألكثر ّتعقيدا»(ّ .)3فمثالّنستطيعّأفّ
نصوغّمفّفعؿّعمّـّ،أعمّـّوعّمّـّ ّوالّنستطيعّفعؿّالعكسّألفّالفعؿّالثالثيّليسّلوّوزنا ّواحدا ّفقطّ
فقدّيكوفّمفتوحّأوّمكسورّأوّمضموـّالعيفّ .
النظريةّالمعرفيةّمرتبطّبالنموّاإلدراكيّلمطفؿّ،ويكوفّمفّ
وعموماّفإفّاكتسابّالمّغةّحسبّ ّ
السيؿ ّإلى ّالصعبّ ،سواء ّبالنسبة ّلممفردات ّأـ ّالقواعد ّالمغوية ّلذا ّيجب ّاألخذ ّبعيف ّاالعتبارّ
المراحؿّالعمريةّفيّتعميـّالمغةّ .
ّ
ّ

ّ1داودّعبدهّّ،دراساتّفيّعمـّالمغةّالنفسيّّ،ص.78

ّ2نفسوّ،صّ .83
 3نفسه.
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3ــــ النظرية العقمية (الفطرية) "أفرام نعلوم تشلومسكي"):(Avram Naom Chomsky
ّّّّّّّّظيرتّىذهّالنظريةّكردّفعؿّعمىّالنظريةّالسموكيةّ ،حيثّانطمؽّ ّتشومسكي ّمفّرفضوّ
لياّحيثّىاجـّ« ّالمبادئّالتيّانبنى ّعميياّالمذىبّالسموكيّكالمثيرّواالستجابةّوالتقويةّوالتقميدّ
والقياسّ ،وذىبّإلى ّأف ّاإلنساف ّالّيختمؼّعفّاآللة ّأو ّالحيوافّبالفكرّوالذكاءّفحسبّ ،بؿّبقدرتوّ
المغويةّ ،وأف ّسموكو ّال ّيمكف ّرصده ّواكتشافو ّمف ّخالؿ ّالعمميات ّالشكمية ّالتي ّاعتمدىاّ
الوصفيوف»(ّ .)1فتشومسكي ّذىب ّإلى ّأف ّاإلنساف ّيمتاز ّبقدرتو ّعمى ّالتفكير ّواإلبداعّ ،فال ّيمكفّ
تسويتوّبالحيوافّ،وىذاّماّأىممو ّأصحاب ّالمدرسةّالسموكيةّ ،واعتب ّروا ّأفّ ّالمّغةّماّىيّإالّ ّسموكاّ
يمكفّتعديموّوضبطوّعفّطريؽّالتعزيزّ .
وقدّمثؿّتشومسكي ّأفكاره ّفي ّنظريتوّالتوليديةّالتحويميةّىذهّالنظريةّالتيّتنبني ّعمى« ّماّ
يمكف ّتسميتوّبالّنيائيةّالمّغةّ ،إنوّيرىّأف ّكؿّلغةّتتكوفّمفّمجموعة ّمفّاألصواتّ ،ومعّذلؾّ
فييّتنتجّأوّتولّدّجمؿّالّنيائيةّلياّ...فإذاّكافّاألمرّكذلؾّفافّالمّغةّخالّقةّبطبيعتياّأي:أفّكؿّّ
متكمـّيستطيعّأفّينطؽّجمالّلـّيسبؽّأفّنطقياّأحدّمفّقبؿّ،ويستطيعّأفّيفيـّجمالّلـّيسبؽّلوّ
أفّسمعياّمفّقبؿ»(ّ،)2فأىـّماّجاءتّبوّىذهّّالنظريةّماّيسمىّباإلبداعّ ،وىذاّماّغابّعمىّ
السموكييف ّفإف ّكانت ّالمّغة ّمجرد ّعادات ّكالميةّ ،فكيؼ ّنفسر ّقدرة ّالفرد ّعمى ّإنتاج ّالعديد ّمفّ
الجمؿّالتيّلـّيسبؽّلوّسماعيا؟ ّ
فكاف ّتشومسكي ّأوؿ ّمف ّتفطّفّإلى ّالجانبّالعقميّ ،حيثّكافّأساساّفيّنظريتوّالعقالنيةّ
التيّ«ّترتكزّفيّتفسيرّالتعمـّعمىّمسمّمةّم ّؤدّاىاّأفّالطفؿّيولدّمييئاّالستعماؿّالمّغةّ ،إذ ّيمتمؾّ

ّ1أحمدّمومفّ،المسانياتّالنشأةّوالتطورّ،صّ .204

ّ 2عبدهّالراجحيّ،النحوّالعربيّوالدرسّالحديث(ّبحثّفيّالمنيج)ّ ،د ّطّ ،دارّالنيضةّلمطباعةّوالنشرّ،بيروتّ،
ّ،1997صّ .144
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تكوف ّالكميّات ّالمّغوية ّعند ّالبشر»(،)1إذ ّيرى ّأفّّ
نماذج ّتركيبية ّذىنيةّ ،وىذه ّالنماذج ّىي ّالتي ّ ّ
يولدّمزودا ّبجيازّيّمكّنو ّمفّاكتسابّالمّغةّ ،حيثّركزّتشومسكي ّعمىّالجانبّالداخميّ
ّ
اإلنسافّ
اإلبداعي ّالذي ّأىممو ّالسموكيوفّ ،فالطفؿ ّمف ّخالؿ ّالنماذج ّالتركيبية ّالتي ّولدت ّمعوّ ،يستطيعّ
إنتاج ّالعديدّمفّالجمؿ ّّواإلبداع ّفيياّ ،وبالتّاليّالّيمكفّاعتبارّالمّغةّمجردّسموؾّإنساني ّخاضعّ
لمبدأّ(مثير – استجابة)ّّ .
-1-3المسائل المغلوية التي جاءت بها نظرية تشلومسكي:
 -1-1-3الكفاية المغلوية لوالداء الكالمي
-

الكفاية المغلويةّ:يقصدّبالكفاءة ّالمغويةّالمعرفةّالضمنيةّبقواعد ّالمغةّالتي ّيمتمكيا ّالمتكمـّ

منذّوالدتوّ،وتبقىّراسخةّفيّذىنوّ،فتمكّنوّفيماّبعدّمفّإنتاجّعددّغيرّمحدودّمفّالجمؿّالجديدةّ
التيّلـّيسمعياّمفّقبؿّ،وقدّعرفياّسميرّشريؼّاستيتيوّبقولوّ«إنّياّالقدرةّعمىّبناءّأنموذجّلغويّ
ذىنيّمشترؾّبيفّالمرسؿّوالمستقبؿّ ،وعمىّأساسو ّتتمثؿّالقواعدّالمّغوية»(ّ.)2فمثال ّينطؽّأحد ّماّ
بجممةّعمىّمسامعناّلـّنكفّقدّسمعناىاّمفّقبؿّ،ولكفّبواسطةّالمخزوفّالذىنيّالموجودّفيّدماغّ
كؿّفردّيمكنناّإدراؾّمعناىاّ،فالكفايةّالمغويةّىيّالمعرفةّالضمنيةّبالمّغةّ،أوّىيّالمخزوفّالمّغويّ
الموجودّفيّالذىفّ .
-

الداء الكالميّ :يعتبرّاألداء ّالكالميّبمثابةّتجسيدّلمكفايةّالمغويةّ« ّإف ّأدؽّ ّوصؼّلوّ

ىوّذلؾّالوصؼّالذيّيجعؿّالمّغةّواقعاّحياّفيّالمنطوؽّوالمسموعّ ،بحيثّيتحدّاألداء ّالصوتيّ
مع ّالمضموف ّالدالليّ ،وبذلؾ ّيكوف ّاألداء ّىو ّالصورة ّالواعيةّ ،التي ّتمثؿ ّالصورة ّالمعقولة ّمفّ
ّ 1أحمدّحسانيّ،دراساتّفيّالمسانياتّالتطبيقية ّحقؿّتعميميةّالمغاتّ،طّ،2ديوافّالمطبوعاتّالجامعيةّ،الجزائرّ،
ّ،2009صّّ .95

ّ 2سمير ّشريؼ ّاستيتيةّ ،المسانيات ّالمجاؿّوالوظيفةّوالمنيجّ ،طّ ،1عالـ ّالكتب ّالحديث ّلمنشرّوالتوزيعّ ،األردفّ،
ّ،2008صّّ .177
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المّغة»(ّ ،)1فيو ّالوجوّالذيّيمثؿّالمّغةّفيّجانبيياّالمنطوؽّوالمسموعّ ،فإذا ّكانتّالكفايةّالمّغويةّ
ىيّالمعرفةّالضمنيةّبالمغةّ،فإفّاألداءّالكالميّىوّاالستعماؿّاآلنيّلياّ .
وبذلؾّفإفّالكفايةّواألداء ّوجيافّيتكامالفّمفّأجؿّإنجازّالكالـّ ،فإذا ّكانتّالكفايةّالمغويةّ
ىيّمعرفةّبقواعدّالمغةّ،فإفّاألداءّالكالميّىوّاالنعكاسّالمباشرّلياّ .
 -2-1-3البنية العميقة لوالبنية السطحيةّ:مفّأجؿّتيسيرّد ارسةّالجممةّالمنطوقةّوالمكتوبةّقاـّ
تشوميسكيّبوضعّمبدأيفّىماّ :
-

البنية العميقةّ :تتمثؿ ّالبنيةّالعميقةّفيّكؿ ّما ّىوّغير ّقابؿ ّلممالحظةّ ،بمعنىّمجموعّ

المخزنةّف ػ ػيّذىػ ػ ػفّالمتكمـّ ،أوّالمعنىّالذيّيتػ ػـّتمثيموّع ػ ػ ػفّطريؽ ّالبنى ّالسطحيةّفييّ
القواعػ ػ ػد ّ ّ
ّالمجرد ّالموجود ّفي ّذىف ّالمتكمـ ّوجودا ّفطرياّ ،وىي ّأوؿ ّمرحمة ّمف ّعمميةّ
ّ
« ّالتركيب ّالباطني
اإلنتاج ّالدالليّلمجممة»(ّ ،)2فييّمجموعةّالقواعدّالمترتبةّفيّذىفّالمتكمـّ ،والتيّيتـّتمثيمياّفيماّ
بعدّعفّطريؽّالبنيةّالسطحيةّ .
-

البنية السطحيةّ:ويقصدّبياّالشكؿّالظاىريّلمكمماتّويرىّتشومسكيّأف ّالبنيةّالسطحيةّ

ىيّ« ّالبنيةّالظاىرةّعبرّتتابعّالكمماتّالتيّتصدرّعفّالمتكمـ»(ّ ،)3فييّالشكؿّالخارجيّالذيّ
تظيرّفيوّالكمماتّ،ويكوفّىذاّالشكؿّقابالّلممالحظةّ،فييّتتمثؿّفيّالتركيبّالتسمسميّالسطحيّ
لمكمماتّالمنطوقةّأوّالمكتوبةّ،أوّىيّالتفسيرّالصوتيّلمجممةّمثاؿ:
دخؿّالطالب ّ
فعؿّّّفاعؿ ّ
1

ّسميرّشريؼّاستيتيةّ،المسانياتّالمجاؿّوالوظيفةّوالمنيج،صّ .178
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البنية السطحيةّىيّاألصواتّوالكمماتّالمكونةّليذهّّالجممةّ .
البنية العميقةّىيّالعالقةّالقائمةّبيفّالكمماتّ(ّدخل،الطالب)ّ .
وعميوّفالبنيةّالعميقةّتتعمؽّبالجانبّالمفيوميّ ،أما ّالبنيةّالسطحيةّتتعمؽّبالجانبّالشكميّ
وىذاّماّيوضحوّنعمافّبوقرة ّبقولو ّّ «:البنيةّالعميقةّتمثؿّالتفسيرّالدالليّلمجممةّ ،كماّأنيا ّيمكفّ
حوؿّبواسطةّقواعدّتحويميةّإلى ّبنيةّسطحيةّ ،أما ّالبنيةّالسطحيةّفإنيا ّتتابعّالعمميةّالتوليديةّ
أفّتّ ّ
التي ّيق ػوـ ّعميي ػا ّالمكوف ّالتركيبيّ ،وتمث ػؿ ّالشك ػؿ ّالصوتي ّالنيائ ػ ػي ّلمتتاب ػع ّالكالم ػي ّالمنطوؽّ
فعالّ ،وترتبط ّباألصوات ّالمغوية ّالمتتابعةّ ،ويتـ ّتحديد ّالتفسير ّالصوتي ّلمجمؿ ّعبرىا»(ّ .)1فممّغةّّ
وجيافّىماّ :
-

اللوجه اللولّ :ذىني ّتمثمو ّالبنية ّالعميقةّ ،بحيث ّال ّتستطيع ّالعيف ّالبشرية ّرؤيتوّ ،ولكفّ

يمكفّتحويمياّإلىّبنيةّسطحيةّعفّطريؽّالنطؽّأوّالكتابةّ .
-

اللوجه الثانيّ:صوتيّتمثموّالبنيةّالسطحيةّ .

 -3-1-3اإلبداعيةّ :فكانت ّأىـ ّنقطة ّالتفت ّإلييا ّتش ّومسكي ّفييّ «ّ :تتمثؿ ّفي ّالقدرة ّعمىّ
اإلنتاج ّغير ّالمحدودّلمجمؿّ ،انطالقاّمف ّالعدد ّالمحصورّمفّالكممات ّوالقواعد ّالثابتةّفي ّذىفّ
المتكمـ»(ّ ،)2فالمقصودّباإلبداعية ّقدرةّاإلنسافّعمىّإنتاجّعددّغيرّمحدودّمفّالجمؿّانطالقاّمفّ
النماذجّالتركيبيةّالمختزنةّفيّذىنوّ .
 -4-1-3الجمل الصلولية لوغير الصلوليةّ :أثناء ّتواصمنا ّاليومي ّنستعمؿ ّالعديد ّمف ّالكمماتّ
التيّتكوفّجمالّ،ىذهّالجمؿّقدّتكوفّصحيحةّأوّغيرّصحيحة.

ّ1نعمافّبوقرةّ،المدارسّالمسانيةّالمعاصرةّ،صّ،صّ .158،157

ّ2شفيقةّالعمويّ،محاضراتّفيّالمدارسّالمسانيةّالمعاصرةّ،صّ.47
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 الجمل الصلوليةّ :ىي ّالجمؿ ّالتي ّتطابؽ ّالقواعد ّالنحويةّفيي« ّالجمؿ ّالتي ّتوافؽ ّاألصوؿّالمّغوية»(ّ،)1فالجمؿّالتيّيقبمياّالنظاـّالمغويّجمالّأصوليةّوفيّالمّغةّالعربيةّىيّالجمؿّالتيّ
تتوافؽّمعّقواعدّالنحوّالعربيّ .
 الجمل غير الصلوليةّ :ىي ّالجمؿ ّالتي ّال ّتطابؽ ّالقواعد ّالنحوية ّحتى ّواف ّكانت ّصحيحةّمعرفياّ .
فحسبّالنظريةّالتوليديةّالتحويميةّفالقواعدّىيّالمعيارّالذيّمفّخاللوّيتبيفّإذا ّما ّكانتّ
الجممة ّصحيحة ّأو ّغير ّصحيحةّ ...«،القواعد ّوحدىا ّىي ّالتي ّتحكـ ّعمى ّأصولية ّالجممة ّأوّ
عدمياّ...كماّأف ّالحكـّعمىّأصولية ّالجممةّالّتنحصرّبقبوؿّجممةّماّأو ّرفضياّ ،وانما ّأيضاّ
ينصب ّعمى ّوجود ّتفاوت ّفي ّالجمؿ ّاألصولية ّمف ّحيث ّدرجة ّانحرافيا ّعف ّقواعد ّالمغة»(ّ.)2
فالقواعد ّإذاّمعيارّلتحديدّالجممة ّاألصولية ّمفّغير ّاألصوليةّ ،فيي ّأيضاّالمعيارّلتحديد ّنسبةّ
األصوليةّ،فكمماّتوافقتّالجممةّمعّالقواعدّالنحويةّكانتّأكثر ّأصوليةّ،وكمماّقمتّدرجةّالتوافؽّ
قمتّنسبةّأصوليتيا.
 -5-1-3التلوليد لوالتحلويلّ ّ:
 التلوليدّ:يعنيّتشومسكيّبالتوليدّ«ّالقدرةّاإلبداعيةّالتيّيمتمكياّاإلنسافّلتكويفّوفيـّعددّالّمتناه ّمفّالجمؿّفيّلغتوّاألـ ّبماّفيياّالجمؿّالتيّلـّيسمعياّمفّقبؿ»(ّ ،)3فاإلنسافّمفّخالؿّ
جممةّالقواعدّالمختزنةّفيّذىنوّيستطيعّتوليدّآالؼ ّالجمؿّ ،حتىّواّفّلـّتمرّعمىّمسامعوّمفّ

ّ 1نعماف ّبوقرةّ ،محاضرات ّفي ّالمدارس ّالمغوية ّالمعاصرةّ ،د ّطّ ،منشورات ّباجي ّمختارّ ،عنابةّ ،2006ّ ،صّ
.166

ّ2نفسوّ،صّّ(ّ،167بتصرؼ).
3

ّأحمدّّمومفّ،المسانياتّالنشأةّوالتطورّ،صّ .206
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قبؿ،أو ّتأليؼ ّآالؼ ّالجمؿ ّانطالقا ّمف ّقاعدة ّواحدةّ ،فمثال ّفي ّالمغة ّالعربية ّمف ّقاعدة ّفعل-
فاعل -مفعلول)ّنستطيعّتأليؼّكؿّالجمؿّالممكنةّفيّالمغةّالعربية:أكل اللولد تفاحةّ ،
ألقى الستاذ الدرس ،أنجز النجار الطالولة.
-

التحلويلّ :يقصد ّبالتحويؿ ّتحويؿ ّجممة ّمعينة ّإلى ّجممة ّأخرىّ ،حيث ّيتـ« ّتحويؿ ّالبنىّ

العميقةّإلى ّبنىّمتوسطةّوسطحيةّ،وبعبارةّأخرى ّفإنيا ّتربطّالبنىّالعميقةّبالبنىّالسطحيةّ،ولكفّ
إذا ّماّاقتضىّاألمر ّتطبيؽّأكثرّمفّعمميةّتحويميةّ ،فإفّالبنىّالمتوسطةّيقوـّبتوليدىاّعددّمفّ
التحويالتّحتىّيتـّتكويفّالبنيةّالسطحية»(ّ،)1فالتحويؿّىوّتمؾّالعمميةّالتيّيتـّبواسطتياّتحويؿّ
المعنىّالغامضّإلىّمعنى ّبسيطّومفيوـّ،وقدّتقتضيّتمؾّالعمميةّمجموعةّمفّالتحويالتّحتىّ
يتـّوضعّالجممةّفيّأبسطّصورةّلياّ .
مثاؿ:شرح الستاذ الدرس ،الدرس شرحه الستاذ ،الستاذ شرح الدرسّ .فالجممتافّالثانيةّوالثالثةّ
متحولتافّمفّالجممةّاألولىّ .
ويظير ّالتحويؿ ّىنا ّفي ّاالسـ ّ(الدّرس) ّفي ّالجممة ّالثانيةّ ،واألستاذ ّفي ّالجممة ّالثالثةّ
ووضعيماّفيّموضعّاالبتداءّ،حيثّتـّإجراءّتعديؿّعمىّالجممةّاألولىّ،وىذاّقصدّوضعّالمعنىّ
المقصودّبيفّيديّالمتعمـّ .
وتظير ّأىمية ّالقواعد ّالتوليدية ّالتحويميةّفي ّالتمييز ّبيف ّالجمؿّ« ّتساعدّالقواعد ّالت ّوليديةّ
التحويميةّعمىّالتمييزّبيفّالجمؿّ،التيّتبدوّلناّمتماثمةّولكنياّفيّاألصؿ ّمختمفةّ ،والجمؿّالتيّ
تبدوّمختمفة ّلكنياّفيّالواقعّمتماثمة»(ّ.)2فقدّتكوفّىناؾّجمؿ ّمتشابيةّفيّالشكؿّولكفّمعناىاّ

1
2

ّأحمدّمومفّالمسانياتّالنشأةّوالتطورّ،صّ .207

ّنفسوّ،صّّ .208
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مختمؼ ّأو ّالعكسّ،فيتـ ّالتفريؽّبينياّ ّوتحديدّداللتياّوالكشؼّعفّالصمةّالقائمةّبينياّ،وذلؾّمفّ
خالؿّدراسةّعناصرّكؿّجممةّ .
 -2-3خصائص النظرية العقالنيةّّ:لقدّذكرّأحمدّحسانيّخصائصّىذهّالنظريةّكماّيميّ :
ّالمّغةّاإلنسانيةّتنظيـّعقميّفريدّمفّنوعوّ . بإمكاف ّالطفؿ ّاإلبداع ّفي ّاستعماؿ ّتراكيب ّلـ ّيسمعيا ّمف ّقبؿّ ،وفي ّفيـ ّالتراكيب ّالتيّيستخدمياّاآلخروفّ .
 المّغة ّنظاـ ّاتصالي ّمفتوح ّ،إذ ّبإمكاف ّكؿ ّمكتسب ّلغة ّإنتاج ّجمؿ ّلـ ّيسبؽ ّلو ّاستخدامياّوسماعياّوفيمياّفيماّجيدا ّ(ّ ،)1فقدّاعتبرّتشومسكيّالمّغةّتنظيماّعقمياّفريداّمفّنوعوّ،ألفّ
العقؿّيمعبّدوراّفيّاكتسابّالمّغةّوتعممياّ ،وليستّالمّغةّمجردّاستجاباتّلجممةّمفّالمثيراتّ
فالطفؿّيستطيع ّإبداع ّالعديدّمفّالجمؿّ ،مفّخالؿّمخزونوّالذىنيّحتى ّالجمؿّالتيّلـّيسبؽّ
أفّسمعياّ .
 -3-3اكتساب المّغة عند الطفل في ضلوء النظرية العقالنية ّ :يتمقىّالطفؿّالمّغةّمفّالمحيطّ
الذيّيعيشّفيوّ ،فيوّيسمعّويحمؿّويستنبط ّبنفسوّعفّطريؽّالعقؿّالذيّيمتازّبو ّعف ّالحيوافّ
أنماطا ّوقواعدّ ،يستخدمياّفيماّبعدّلتأليؼّجمؿّوعباراتّلـّيكفّقدّتعممياّمفّقبؿّ ،وىناّنتحدثّ
عفّقدرةّالعقؿّالبشريّعمىّاإلبداع،مفّخالؿّالجيازّالذيّيولدّمعّالطفؿّ"جهاز اكتساب المّغة"ّ،
حيثّيرىّتشومسكيّأفّ«الطفؿّيولدّمييأّالستعماؿّالمّغةّفيو ّيمتمؾّنماذجّتركيبية ّذىنية ّ»(ّ،)2
التيّتمكنوّمفّاإلبداعّ ،فيوّقادرّعمىّإبداع ّالعديدّمفّالجمؿّوىذاّالّيعنيّأفّتشومسكيّينكرّ

ّ1أحمدّّحسانيّ،دراساتّفيّالمسانياتّالتطبيقيةّحقؿّتعميميةّالمغاتّ،صّ .95
ّ2نفسو.
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أىميةّالبيئةّفيّاكتسابّالمّغةّ،بؿّيعتبّرىاّغيرّكافيةّ،فبالنسبةّلوّثمّةّماّيسمىّباالستعدادّالمسبؽّ
لتعمـّأيّلغةّ،وبالتفاعؿّمعّالمادةّالمغويةّالتيّيتعرضّلياّالطفؿّيكتسبّالمّغةّ .
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الفصل الثاني:
تعليم اللغة العربية في ضوء نظريات اللسانيات
التطبيقية "مرحلة الرابعة متوسط"
المبحـــث األول :آلي ـ ـ ـ ـ ـات البح ـ ـ ـ ـث.
المبحث الثاني :تحليل اإلستبانات.

الفصل الثاني تعميم المغة العربية في ضوء نظريات المسانيات التطبيقية "مرحمة الرابعة متوسط"
بعد أف تطرقنا في الفصؿ األوؿ إلى مختمؼ نظريات المسانية التطبيقية ،والتي نقصد بيا
النظريات التي تبناىا والتي أعدىا عمماء المغة كبمومفيمد ،بياجيو وتشومسكي ،سنقوـ في الفصؿ
الثاني بإعداد استبانة نرصد مف خالليا آراء مف يسير عمى تنفيذ العممية التعميمية ( األساتذة) ،إذ
كاف البد لمجانب النظري مف جانب تطبيقي يدعمو ويثريو .فاليدؼ مف ىذا الفصؿ ىو الوقوؼ
عمى مدى توظيؼ النظريات المسانية في تعميـ المغة العربية.
ومف أجؿ إنجاز ىذا العمؿ قمنا بتوزيع مجموعة مف االستمارات عمى عدد مف أساتذة السنة
الرابعة متوسط ،وقد احتوت ىذه االستمارات عمى مجموعة مف األسئمة ،ثـ قمنا بتحميؿ األسئمة
عمى شكؿ أرقاـ إحصائية ثـ حولنا ىذه األرقاـ إلى نسب مئوية في شكؿ جداوؿ ورسومات بيانية
شارحيف ومبينيف أسباب النتائج المتوصؿ إلييا حسب ما ذىب إليو المعمموف.
المبحث األول:آليات البحث
-1

االستبانة:
يعتمد الكثير مف الباحثيف عمى االستبانة كوسيمة لجمع المعمومات ،وتعرؼ االستبانة عمى

أنيا «:نموذج يضـ مجموعة مف األسئمة توجو إلى األفراد ،مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات حوؿ
موضوع ،أو مشكمة ،أو موقؼ ،ويتـ تنفيذ االستمارة إما عف طريؽ المقابمة الشخصية ،أو أف ترسؿ
إلى المبحوثيف عف طريؽ البريد»( ،)1فيي عبارة عف مجموعة تساؤالت يطرحيا الباحث ،محتواة في
وثيقة ،توزع مف طرؼ الباحث عمي عينة البحث مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ مشكمة معينة ،أو
الوصوؿ إلى اإللماـ بالموضوع مف كؿ جوانبو ،وقد ذىب محمد زيداف حمداف إلى أف المقصود
باالستبانة « :مجموعة مف األسئمة والعبارات التي تكوف معا سموكا أو ظاىرة تدريسية ،ويقوـ
المعنيوف عادة مف معمميف ومشرفيف ومتعمميف ...باالطالع واإلجابة عمييا ...وىي تستوضح
1

-

محمد عمي محمد ،عمـ االجتماع والمنيج العممي ،ط ،1دار المعرفة الجامعية ،مصر ،دس ،ص.339
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عموما أراء اآلخريف ومرئياتيـ بخصوص العممية أو الظاىرة»( ،)1وفي ىذا التعريؼ تـ ربط
االستبانة بمجاؿ التدريس ،حيث يتـ توجيو مجموعة مف األسئمة عمى الساىريف عمى ىذه العممية
سواء كانوا معمميف أـ متعمميف أـ أولياء التالميذ مف أجؿ رصد أرائيـ حوؿ ظاىرة أو مشكمة
تدريسية معينة.
 وقد تضمنت االستبانة جزأيف مف األسئمة:الجزء األول :يتعمؽ ببعض المعمومات الشخصية لألساتذة (البيانات العامة).
الجزء الثاني :يتعمؽ بموضوع البحث.
كما أف ىذه األسئمة وردت عمى نوعيف:
أسئمة مفتوحة :وذلؾ لمساعدتنا عمى تحميؿ النتائج ألف ىذا النوع مف األسئمة يترؾ الحرية
لممستجوبيف لإلدالء بآرائيـ ،وتقديـ أفكارىـ دوف قيد ،وبالتالي التوسع أكثر في اإلجابة مثؿ :ما ىي
أسباب ضعف التالميذ في المغة العربية؟
أسئمة مغمقة :وىذا النوع مف األسئمة عادة ما يتطمب مف المستجوبيف إجابة محددة مثؿ :ىل
الوزارة ىي التي تفرض عميك تطبيق نظرية معينة ؟
وقد حوت االستبانة  13سؤاال متعمقا بالبحث ،وقد وجيت االستبانة إلى معممي السنة الرابعة
متوسط لمسنة الدراسية 2018/2017حاولنا مف خالليا معرفة إذا ما كانت نظريات المسانيات
التطبيقية تطبؽ فعال في تعميـ المغة العربية  ،ومف أجؿ ذلؾ قمنا بتوزيع 150استبانة بداية مف
تاريخ ، 2018/03/8ولـ نسترجع منيا إال  50فقط.

1

محمد زيداف حمداف ،قياس كفاية التدريس ،د ط ،دار التربية الحديثة لمنشر والتوزيع ،الفيحاء ،2000 ،ص،29

( بتصرؼ).
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-2

العينة :تعتبر العينة شرط أساسي مف شروط البحث العممي ،أو ىي وسيمة مف وسائؿ

الدراسة الميدانية ،وتتمثؿ ىذه العينة في مجموعة مف المعمميف موزعيف عمى مختمؼ متوسطات
والية البويرة ،باعتبار أف المعمميف ىـ المعنيوف باستثمار وتوظيؼ ما جاءت بو تمؾ النظريات.
تتكوف عينة الدراسة مف  50معمما ومعممة موزعيف عمى تسعة وعشريف متوسطة.
 1-2مجال الدراسة:
حتى يكوف بإمكاننا رصد آراء األساتذة ،ومف ثـ إجراء الدراسة الميدانية قمنا باختيار
مجموعة مف المتوسطات المتوزعة عمى مستوى والية البويرة وىي :
 مموؾ عيسى (عيف بساـ) كماؿ جمبالط(عيف بساـ) محمد الجعدي(عيف بساـ) مولود قاسـ ( الياشمية) غوؿ رابح( ايت لعزيز) رحيـ عمي( أيت لعزيز) سيالـ عمي ( تاغزوت) بوعزة أعمر( تاغزوت) عبد الالوي عمي( عيف الترؾ) قطاؼ عمي( عيف الترؾ) بف عقدي العيد( بشموؿ) غزالي يمينة( أوالد بوشية البويرة ) -ابف خمدوف( البويرة)
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 محمد خيضر( البويرة) سميماف سميمي( البويرة) قويزي السعيد( البويرة) عبد الحميد بف باديس ( البويرة) حدوش السعيد( البويرة) بوصافر محمد ( البويرة) مقراني رابح ( القادرية) اإلخوة الشيداء حسناوي( القادرية) سي أمحمد بوقرة( قادرية) قراش عثماف( قادرية) اإلخوة رحماني ( قادرية ) درموش رابح(االخضرية ) عيقوف عمي( حيزر) جالوي أعماروش( حيزر) فرحات عيسى( عمر) جواىرة عمي المدعو عالوة( عمر) طريقة توزيع البياناتبعد أف قمنا بجمع االستبانات ،شرعنا في توزيع البيانات وذلؾ باستخداـ النسب المئوية في
تحميؿ النتائج.
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النسبة المئوية

عدد التك اررات )عدد االجابات(
عدد أفراد العينة

عدد أفراد العينة =  50معمما ،وذلؾ بإتباع القاعدة الثالثية التالية :

س

العدد الكمي لألجوبة

%100

ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدد التك اررات

س

عدد التكرارات
العدد الكلي لالجوبة
حيث أف س ىي النسبة المئوية.
المبحث الثاني :تحميل االستبانة:
قبؿ الشروع في تحميؿ االستبانات ،نشير إلى أنو تـ إدراج استبانة البحث كممحؽ في آخره.
 -1تحميل البيانات العامة
 1-1توزيع أفراد العينة حسب خاصية الجنس.
جدوؿ يبيف توزيع أفراد العينة حسب الجنس
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية %

ذكور

13

%26

إناث

37

%74

المجموع

55

%155

(جدول رقم)1
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رسم بياني يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس

ذكور
اناث

(الرسم البياني رقم)1
بعد استقراء نتائج الجدوؿ رقـ( )01نجد أف أغمب أفراد عينة البحث مف المعمميف ىـ إناث
حيث بمغت نسبتيف  ،%74ولعؿ ارتفاع نسبة إناث في قطاع التعميـ يعود إلى ما يوفره ىذا القطاع
مف تقدير واحتراـ لإلناث  ،باإلضافة إلى ما يوفره ىذا القطاع مف عطؿ سنوية ،والتوزيع بيف فترات
العمؿ التي تناسبيا كمعممة مف جية ،وكأـ مف جية أخرى ،في حيف بمغت نسبة الذكور%26
ولعؿ انخفاض نسبة الذكورفي قطاع التعميـ عموما يعود إلى انصرافو إلى ميف أخرى ،قد تكوف
مادية بالدرجة األولى .أما انخفاض نسبة الذكورعف تعميـ المغة العربية خصوصا فيعود إلى
انصراؼ الطمبة عف دراسة المغة العربية ،فعدد الذكور الذيف يدرسوف المغة العربية في الجامعة يعد
عمى األصابع .ولعؿ ىذا اإلرتفاع الكبير في نسبة اإل ناث قد يكوف سببافي تزايد نسبة الرسوب في
اآلونة األخيرة.
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 2-1توزيع أفراد العينة حسب صفة األستاذ في قطاع التعميم.
جدول يبن توزيع أفراد العينة حسب وضعية األستاذ في التعميم
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

مرسم

43

%86

مستخمف

7

%14

المجموع

55

%155

(جدول رقم)2

رسم بياني يمثل توزيع أفراد العينة حسب وضعية األستاذ في

التعميم

مرسـ
مستخمؼ

(الرسم البياني رقم)2
تظير نتائج الجدوؿ وضعية أفراد العينة في قطاع التعميـ ،فقد مثمت نسبة  % 86األساتذة
المثبتيف الذيف يشتغموف بصفة دائمة ومستقرة ،وىذا لو تأثير إيجابي عمى نفسية التالميذ مف جية
وعمى تحصيميـ مف جية أخرى ،ألف األستاذ المثبت في عممو يكوف مستق ار وممما بالبرنامج مف
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حيث أنو يكوف أكثر دراية باألمور الميمة فيو واألمور الثانوية ،كما أنو يتمركز في وضعية
التحضير الدائـ .في حيف بمغت نسبة األساتذة المستخمفيف  ،%14وىذا قد يؤثر سمبا في تحصيؿ
التالميذ ،ال ألف األستاذ المستخمؼ ال يممؾ القدرات الكافية بؿ ألنو قد يشغؿ المنصب لمدة شير
أو شيريف أو ثالثة أشير ،...فيو ما يمبث أف يندمج مع التعميـ حتى يجد نفسو قد غادر ،وىذا
األمر قد يؤثر في نفسية المتعمـ ،فيو يأخذ في التعود عمى طريقة ىذا األستاذ حتى يجد نفسو يتييأ
مف جديد مع طريقة أستاذآخر.
 3 -1توزيع أفراد العينة حسب خبرة األستاذ في التعميم
جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب خبرة األستاذ في التعميم
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

17

%34

من  5سنوات إلى  15سنوات

16

%32

أكثر من  15سنوات

17

%34

المجموع

55

%155

(جدول رقم)3
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رسم بياني يمثل توزيع أفراد العينة حسب خبرة األستاذ في التعميم.

أقؿ مف  5سنوات
مف  5إلى  10سنوات
أكثر مف  10سنوات

(الرسم البياني رقم )3
مف خالؿ استق ارء نتائج الجدوؿ رقـ (  )03نجد أف نسبة األساتذة الذيف يمتمكوف خبرة أكثر
مف  10سنوات تتساوى مػع نسبة األساتذة الذيػف يمتمكوف خبرة أقؿ مف  5سنوات ،حيث قدرت
نسبتيا  ،% 34وتساوي النسبتيف يعد عامال ايجابيا وسمبيا في الوقت نفسو ،فيو إيجابي مف حيث
قابمية احتكاؾ األساتذة األقؿ خبرة باألساتذة األكثر خبرة في التعميـ ،وبالتالي يستفيدوف منيـ سواء
مف ناحية طريقة التدريس ،أو طريقة التعامؿ مع التالميذ ،وكذا إمكانية استفادة األساتذة األكثر
خبرة مف األساتذة األقؿ خبرة مما قد يحممو ىؤالء مف رصيد معرفي جديد ،وىو سمبي مف ناحية أف
عدد األساتذة األقؿ خبرة كبير نوعا ما ،وىذا يؤثر عمي التحصيؿ العممي عند التالميذ ،حيث أف
األستاذ األقؿ خبرة يجد نفسو في حالة تذبذب في كيفية التحكـ في المادة وبرامجيا ،في حيف قدرت
فئة  5سنوات إلى  10سنوات بنسبة  % 32ويمكف أف نسمييا فئة التوسط في الخبرة.
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 -2تحميل أسئمة البحث:
 1-2ىل توظف نظريات المسانيات التطبيقيةأثناء تدريسك؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

نعم

41

%82

ال

9

%18

المجموع

55

%155

(جدول رقم )4

نعم
ال

(الرسم البياني رقم )4
تظير نتائج الجدوؿ أف أغمب األساتذة أجابوا بنعـ ،وىذا جواب منطقي نظ ار لما تتضمنو
ىذه النظريات مف أفكار تساعد األستاذ في عممو كثي ار ،فيي تقدـ لو نظرة شاممة عف كيفية التحكـ
في سير الدرس ،معرفة نفسية المتعمميف،مستواىـ ،الفوارؽ الفردية بينيـ ،المواطف التي يمجأ
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فييا األستاذ إلى الثواب .باإلضافة إلى ما تتضمنو ىذه النظريات مف أفكار حوؿ اكتساب المغة
وتعمميا ،حيث بمغت نسبة المجيبيف بنعـ نسبة  ،%82في حيف بمغت نسبة المجيبيف بػ (ال) %18
 2-2ما ىي النظرية التي تطبقيا أثناء تدريسك لمغة العربية ولماذا؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

النظرية السموكية

11

%22

النظرية المعرفية

19

%38

النظرية العقالنية

4

%8

عدم استعمال أي نظرية

7

%14

المزج بين النظريات

7

%14

نظرية أخرى

2

%4

المجموع

55

%155

(جدوؿ رقـ )5
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النظرية السلوكية
النظرية المعرفية
النظرية العقالنية
عدم استعمال اي نظرية
المزج بين النظريات
نظرية اخري

(الرسم البياني رقم )5
المالحظ أف النظرية المعرفية تحتؿ المرتبة األولى في عممية التدريس فيي أكثر النظريات
التي يستعيف بيا المعمـ في حجرة الدرس ،حيث بمغت نسبتيا  ،%38وىذا مفروغ منو ألف النظرية
المعرفية وتحديدا النظرية البنائية تتوافؽ مع ما يسمى بالمقاربة بالكفاءات ،وىي الطريقة المعتمدة
في التدريس حاليا ،ويقصد بالكفاءة « قدرة المتعمـ عمى تجنيد وادماج المعارؼ والموارد بطريقة
فعالة ،بيدؼ إعطاء معنى لمتعميميات»( ،)1فالكفاءة ىي قدرة المتعمـ عمى تجنيد موارده المختمفة
لحؿ وضعية أو مشكمة معقدة بطريقة ايجابية ،أما المقاربة فتعني « الخطة المستعممة لنشاط ما
ترتبط بأىداؼ معينة والتي يراد منيا دراسة وضعية أو مسألة أو حؿ مشكمة أو بموغ غاية معينة
أواالنطالؽ في مشروع ما»( ،)2فالمقاربة تتعمؽ بيدؼ معيف يريد المعمـ أو المتعمـ تحقيقو وىي
تعني بناء مشروع قابؿ لإلنجاز عف طريؽ خطة معينة ،مع األخذ بعيف االعتبار كؿ العوامؿ التي
1حاجي فريد ،بيداغوجيا التدريب بالكفاءات األبعاد والمتطمبات ،د ط ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،دس،
ص.24

2

محمد لحسف بوبكري وآخروف ،المقاربة بالكفاءات وصؼ وتحميؿ ،د ط ،المعيد الوطني لتكويف مستخدمي التربية

وتحسيف مستواىـ ،الجزائر ،2007،2006 ،ص.7
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تحقؽ األداء الفعاؿ،أوالتي تمكف مف الوصوؿ إلى حؿ المشكمة ،وما يؤكد أف النظرية المعرفية
تتوافؽ مع المقاربة بالكفاءات كوف أف التدريس بالمقاربة بالكفاءات ييدؼ إلى تعميـ المتعمـ
االعتماد عمى نفسو ،والتعرؼ عمى قدراتو الكامنة وكيفية استثمارىا ،وىذا ما جاءت بو النظرية
المعرفية فيي ترى أف المعرفة اإلنسانية تبنى وال يتـ إعطاؤىاأو تمقينيا ،فيي تيتـ اىتماما كبي ار
بدراسة النمو المعرفي لدى الطفؿ ،وقد ذىب المعمموف الذيف يعتمدوف ىذه النظرية في تعميميـ
لسبب تطبيقيـ ليا:
 أف األستاذ مجبر عمى احتراـ ما تفرضو عميو الو ازرة. أنيا تعتمد عمى تجنيد المعارؼ وجعؿ المتعمـ يتعمـ بمفرده. المقاربة بالكفاءات تركز عمى المتعمـ كمحور أساسي في التعمـ ،واألستاذ ليس إال موجياومصححا لمتعممات المتعثر فييا.
 العمؿ بمبدأ المقاربة بالكفاءات يرتكز عمى إدراج المتعمـ في تنشيط وتفعيؿ المادة التعميمية. ما جاءت بو حاليا مسالؾ المقاربة بالكفاءات الطفؿ ىو محور العممية التعميمية التعممية. نظرية"بياجيو" تقوـ عمى أساس التدرج في اكتساب المعرفة وبنائيا ،وىو ما يناسب بيداغوجياالمقاربة بالكفاءات.
وىذه التعميالت تؤكد ارتباط المقاربة بالكفاءات بما يسمى بالنظرية المعرفية ،كما أنيا تؤكد
أف المعمـ عمى دراية بيذه النظرية وبما جاءت بو ،وقد تمت النظرية المعرفية النظرية السموكية
بنسبة  .%22وقد ذىب بعض المعمميف في تعميؿ إجاباتيـ في الفراغ الخاص بتعميؿ اإلجابة إلى
أف النظرية السموكية تقوـ عمى تحفيز التالميذ وتشجيعيـ حتى يركزوا أكثر ويجتيدوا أكثر ،وفي
الحقيقة أف التحفيز عنصر أساسي في التعميـ ،وال يمكف االستغناء عنو حتى في مراحؿ متقدمة مف
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التعمـ ،وذىب بعضيـ إلى أنو يعتمد عمى طريقة سؤاؿ –جواب ،فيكوف بذلؾ سؤاؿ المعمـ بمثابة
المثير وجواب المتعمـ بمثابة استجابة ،وذىب آخر إلى أنو يعتمد عمى طريقة التمقيف ...وغيرىا مف
اإلجابات التي تؤكد تطبيقيـ لمنظرية السموكية .أما الذيف ذىبوا إلى أنيـ ال يستعمموف أي نظرية
فبمغت نسبتيـ  %14وكاف تعميميـ كاآلتي:
 أنيـ ليسوا عمى دراية بيذه النظريات وبما جاءت بو مف أفكار. أنو ال توجد نظرية مناسبة  %100لعممية التعميـ والتعمـ فكؿ نظرية يشوبيانوع مف النقص.أما الذيف ذىبوا إلى أنيـ يعتمدوف عمى المزج بيف النظريات بمغت نسبتيـ نفس النسبة السابقة
 ،%14فذىبوا إلى أف نشاطات المغة العربية متنوعة وتستدعي االعتماد عمى عدة نظريات لسانية
مف أجؿ تحقيؽ الغاية ،فال يمكف االعتماد عمى نظرية ما واالستغناء عف األخرى.
أما الذيف ذىبوا إلى أنيـ يطبقوف نظرية أخرى فبمغت نسبتيـ ،%4وىي نسبة ضئيمة جدا
فكانت النظرية التي يستخدمونيا ىي نظرية الممكات البف خمدوف ،وقد عمؿ أحد االثنيف إجابتو
بأنيا النظرية التي تعتمد عمى أف أساس التعميـ ىو الممارسة والتدرب ،كما أنو نشاط يتـ عبر
تفاعؿ القوة النظرية لمذات مع الموضوع ،ويقصد بالممكة المسانية « :قدرة المساف عمى التحكـ في
المغة والتصرؼ فييا»( ،)1فالعالـ العربي العظيـ يرى أف الممكة المسانية تحصؿ عندما يتمكف
اإلنساف مف استعماؿ المغة دوف قيود ،وتماـ الممكة المسانية حسبو إنما يكوف « بالنظر إلى
التراكيب المغوية ال بالنظر إلى المفردات ،وىذه التراكيب المغوية تعبر عف المعاني المقصودة
ويرعى في تأليفيا المطابقة لمقتضى الحاؿ»( ،)2وىو بذلؾ
لممتكمـ ،فيتحقؽ بيا اإلفياـ الصحيح ،ا
سبؽ المغوييف المحدثيف في تصورىـ لمممكة المسانية ،مف حيث أنيا تعتمد عمى الجممة ال عمى

1
2

محمد عيد ،الممكة المسانية في نظر ابف خمدوف ،دط ،عالـ الكتب ،القاىرة ،دس ،ص.5
نفسو ،ص.25
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المفردات ،باعتبار أف الجممة قادرة عمى توصيؿ المعاني وتحقيؽ الفيـ واإلفياـ لدى السامع
وتوظيؼ األساتذة ليذه النظرية حتى وأف كانت نسبتيـ ضئيمة ،يعتبر شيئا إيجابيا الىتماميـ بما
جاء بو العمماء العرب.
 3-2ىل قمت بتجربة النظريات األخرى في عممية التدريس وأدركت أن النظرية التي تطبقيا ىي
األفضل؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

نعم

32

%64

ال

18

%36

المجموع

55

%155
(جدوؿ رقـ )6

نعم
ال

(الرسم البياني رقم )6
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تظير إحصائيات الجدوؿ رقـ ( )06أف أغمب األساتذة لـ يكف اختيارىـ لمنظرية التي
يطبقونيا عشوائيا ،بؿ كاف بناء عمى تجربة ودراية ،حيث بمغت نسبة الذيف أجابوا بػ (نعـ).%64
الف توظيفيـ ليذه النظريات كاف
في حيف بمغت نسبة الذيف أجابوا بػ (ال) ،%36وىذا أمر سمبي ا
بناء عمى اختيار عشوائي ،مما قد ينعكس سمبا عمى نجاح العممية التعميمية التعممية .
وقد كاف ىذا السؤاؿ متبوعا بسؤاؿ مفتوح:في حالة اإلجابة بػ(ال) فماىو سبب اختيارؾ لنظرية
التي تطبقيا؟ ولـ ينؿ ىذا السؤاؿ أي نصيب مف اإلجابة مما يعني أف اختيارىـ لمنظرية التي
يطبقونيا كاف بصفة عشوائية ،أو أنيـ لـ يتعامموا مع السؤاؿ بمصداقية.
 4-2ىل ترى أن توظيف المعمم لما جاءت بو تمك النظريات ضروري لسير الدرس؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المؤية

ضروري

63

%72

غير ضروري

14

%28

المجموع

55

%155

(جدول رقم )7
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ضروري
غير ضروري

(الرسم البياني رقم )7
أغمب األساتذة يروف أنو مف الضروري لجوء المعمـ لتمؾ النظريات ،حيث بمغت نسبتيـ
 ،%72وذلؾ حتى يستطيع المعمـ أف يحقؽ مف الدرس األىداؼ المرجوة منو .في حيف بمغت نسبة
الذيف يروف أنو ليس مف الضروري توظيؼ المعمـ لما جاءت بو تمؾ النظريات  ،%28ذلؾ كوف
المغة العربية ليا نظاميا الخاص بيا وليا نظرياتيا الخاصة بيا.
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 5 -2ماىي أكثر طرائق التدريس التي توظفيا في غرفة الدرس ؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المؤية

طريقة اإللقاء

4

%8

طريقة التمقين

5

%10

طريقة حل المشكالت

31

%62

طريقة المشروع

10

%20

المجموع

55

%155

(جدول رقم )8

طريقة االلقاء
طريقة التلقين
طريقة حل المشكالت
طريقة المشروع

(الرسم البياني رقم )8
إف الطريقة الطاغية ىي طريقة حؿ المشكالت ،إذأف معظـ األساتذة اتفقوا عمييا ،وقد بمغت
نسبتيـ  ،%62فيي الطريقة التي تتماشى وبيداغوجيا التدريس بالمقاربة بالكفاءات ،وىـ بذلؾ
يطبقوف النظرية المعرفية ،ثـ تمت ىذه الطريقة طريقة المشروع بنسبة  ،%20فيي الطريقة التي
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تجعؿ أساس التعميـ مشروعا يختاره المتعمموف حسب ميوالتيـ ،وىـ بذلؾ يطبقوف النظرية المعرفية
وبالتالي فإف طريقة حؿ المشكالت ،وطريقة المشروع ىي أكثر الطرائؽ المتبعة مف طرؼ المعمميف
كونيما الطريقتيف المتيف تدفعاف المتعمـ لمعمؿ والبحث واالعتماد عمى نفسو في القياـ بالمشاريع
وحؿ المشكالت ،وىذا ما يؤكد النسبة التي بمغتيا النظرية المعرفية في السؤاؿ الثاني ،في حيف
بمغت طريقة التمقيف نسبة  ،%10وذلؾ راجع إلى كونيا طريقة قديمة تشعر المتعمـ بالكثير مف
اإلرىاؽ والممؿ ،وىـ بذلؾ يطبقوف النظرية السموكية .أما طريقة اإللقاء فبمغت نسبة  %8وىي
طريقة تجبر التمميذ عمى الحفظ مما يحد مف نشاطو الذاتي.
 6-2ىل تطبق نظرية واحدة عمى كل أنشطة المغة العربية؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

نعم

9

%18

ال

41

%82

المجموع

55

%155

(جدول رقم)9
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نعم
ال

(الرسم البياني رقم )9
كانت أغمب إجابات األساتذة بػ (ال) حيث بمغ ىذا االحتماؿ نسبة ،%82فالفئة األولى ترى
أف تطبيؽ النظرية يختمؼ باختالؼ نوع النشاط ،فالنظرية التي يتـ تطبيقيا في نشاط التعبير
الشفوي ،تختمؼ عف النظرية التي تطبؽ في نشاط التعبير الكتابي وفي نشاط قواعد المغة ،ولكف لـ
يتفؽ المعمموف عمى نوع النظرية التي تطبؽ في كؿ نشاط ،فقد تمى ىذا السؤاؿ سؤاؿ آخر ( في
حالة اإلجابة بػ (ال) ،ما ىي النظرية التي تطبؽ في الحاالت التالية؟
 التعبير الكتابي التعبير الشفوي قواعد المغةولقد كانت اإلجابات مختمفة مف أستاذ إلى آخر فبعضيـ ذىب إلى أنو يطبؽ في نشاط
التعبير الشفيي النظرية العقالنية ألنيا تسمح لمتمميذ باإلبداع .أما في التعبير الكتابي يطبؽ النظرية
السموكية ألنيا تعتمد عمى البيئة ،في حيف ذىب آخر إلى أنو يطبؽ في التعبير الشفيي النظرية

55

الفصل الثاني تعميم المغة العربية في ضوء نظريات المسانيات التطبيقية "مرحمة الرابعة متوسط"
السموكية ،وفي التعبير الكتابي النظرية المعرفية ،وفي قواعد المغة النظرية العقالنية وبذلؾ
فاإلجابات كانت متباينة كثي ار ،وفي الحقيقة أف أغمب الفراغات في ىذا السؤاؿ لـ يتـ ممؤىا ،لذلؾ
ال يمكف تعميـ النتيجة والقوؿ بأف نشاط التعبير الكتابي تطبؽ عميو نظرية معينة ونشاط التعبير
الشفوي تطبؽ عميو نظرية أخرى وىكذا ،في حيف بمغت نسبة األساتذة الذيف أجابوا بنعـ .%18
 7-2ىل تختمف النظرية المطبقة في تعميم المغة العربية باختالف نوع الميارة؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

نعم

31

%62

ال

19

%38

المجموع

55

%155

(جدول رقم)15

نعم
ال

(الرسم البياني رقم)15
المالحظ أف جؿ المعمميف أجابوا بػ (نعـ) حيث بمغت نسبتيـ  ،%62وعمى ىذا األساس فإف
اختالؼ نوع الميارة يؤدي إلى اختالؼ النظرية المسانية المطبقة ،فالنظرية التي تطبؽ في ميارة
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القراءة تختمؼ عف النظرية التي تطبؽ في ميارة السماع ،والنظرية التي تطبؽ في ميارة السماع
تختمؼ عف النظرية التي تطبؽ في ميارة الكتابة  ...ولكف لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف المعمميف عمى
نوع النظرية التي تطبؽ في كؿ ميارة ،فقد كاف ىذا السؤاؿ متبوعا بسؤاؿ آخر ( في حالة اإلجابة بػ
(نعـ) ،ما ىي النظرية التي تطبؽ في الميارات التالية؟
 ميارة القراءة. ميارة السماع. ميارة الكالـ. ميارة الكتابة .فكانت اإلجابة متباينة مف معمـ إلى آخر ،ففي ميارة القراءة مثال ىناؾ مف قاؿ انو يستخدـ
النظرية السموكية ،وىناؾ مف قاؿ انو يستخدـ النظرية المعرفية...واألمر نفسو بالنسبة لمميارات
األخرى ،وأغمب األساتذة الذيف أجابوا بػ (نعـ) لـ يجيبوا عمى ىذا السؤاؿ ،لذلؾ ال يمكف نسبة ميارة
معينة إلى نظرية معينة وتثبيتيا كنتيجة ،في حيف بمغت نسبة المجيبيف بػ(ال) .%38
 8-2ىل يمكن إرجاع االستيعاب لدى التالميذإلى النظرية المطبقة ؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

نعم

37

%74

ال

13

%26

المجموع

55

%155

(جدول رقم)11
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نعم
ال

(الرسم البياني رقم)11
تظير نتائج الجدوؿ رقـ  11أف أغمبية المعمميف أجابوا بػ (نعـ) فبمغت بذلؾ نسبتيـ %74
وىي نسبة منطقية ،ألف ىذه النظريات جاءت بأفكار قيمة ،سواء فيما يخص التعميـ بصفة عامة أو
تعميـ المغة بصفة خاصة ،فمثال النظرية السموكية جاءت بمبدأ التعزيز،المكافأة ،التدريب التكرار...
فإذا قاـ المتعمـ باستجابة معينة كإجادة الجواب عمى سؤاؿ معيف ،ولـ يقـ المعمـ بتعزيز ذلؾ عف
طريؽ المكافأة فإف استجابتو ستنطفئ ،دوف أف ننسى ما جاءت بو النظرية العقالنية التي ترى أنو
بإمكاف المتعمـ إبداع آالؼ الجمؿ انطالقا مف قاعدة واحدة،أما النظرية المعرفية التي ذىبت إلى أف
المتعمـ ىو محور العممية التعميمية التعممية ،يبني المعرفة اعتمادا عمى ذاتو وليس عمى مؤثرات
حسية خارجية ،فكيؼ ال تكوف ىذه األفكار وغيرىا مما حممتو ىذه النظريات سببا في تحقيؽ
االستيعاب لدى المتعمميف؟ فقط يرجع األمر إلى كيفية تطبيؽ المعمـ إياىا ،أما نسبة األساتذة الذيف
أجابوا بػ ػ(ال)  %26وىي نسبة قميمة مقارنة مع النسبة األولى.
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الفصل الثاني تعميم المغة العربية في ضوء نظريات المسانيات التطبيقية "مرحمة الرابعة متوسط"
 9-2ىل األساتذة في مرحمة الرابعة متوسط عمى دراية بالنظريات المقترحة لتعميم المغات؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

نعم

34

%68

ال

16

%32

المجموع

55

%155

(جدول رقم)12

نعم
ال

(الرسم البياني رقم )12
بعد استقراء النتائج يتبيف أف أغمب األساتذة في مرحمة الرابعة متوسط عمى دراية بالنظريات
المقترحة لتعميـ المغات حيث بمغت نسبتيـ  ،%68والنتائج المتوصؿ إلييا في اإلجابة عف السؤاؿ
الثاني تثبت ذلؾ ،فميذه النظريات أىمية كبرى ،بحيث لكؿ منيا رؤية خاصة حوؿ اكتساب المغة
وتعمميا ،فالنظرية السموكية مثال ترى أف المغة مجرد عادات كالمية ،تكتسب عف طريؽ التكرار
التعزيز ،والممارسة ،...في حيف أف النظرية العقالنية التي ذىب مف خالليا تشومسكي إلى وجود
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نماذج ذىنية فطرية تولد مع اإلنساف ،تمكنو مف اكتساب المغة ،أما نسبة األساتذة الذيف ليسوا عمى
دراية بيذه النظريات  ،%32وقد يكوف ذلؾ راجع إلى كونيـ لـ يكونوا حديثي التخرج ،فيذه
النظريات لـ تكف تدرس قديما.
 15-2ىل الوزارة ىي التي تفرض عميك نظرية معينة ،أم تطبيقيا من اختيارك أنت؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المئوية

الوزارة

31

%62

اختيار األستاذ

19

%38

المجموع

55

%155

(جدول رقم )13

الوزارة
اختيار االستاذ

(الرسم البياني رقم)13
يبيف الجدوؿ أعاله أف الو ازرة ىي التي تفرض عمى المعمميف تطبيؽ نظرية معينة ،حيث
بمغت نسبة ىذه اإلجابة  ،%62وىذا ما تؤكده النسبة التي بمغتيا النظرية المعرفية في السؤاؿ
الثاني ،فيي إذا لـ تفرض عمييـ تطبيؽ نظرية ما ،فيي تفرض عمييـ التدريس وفؽ بيداغوجيا
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المقاربة بالكفاءات ،فيي بذلؾ تكوف قد فرضت عمييـ النظرية المعرفية ،فالنظرية المعرفية وتحديدا
النظرية البنائية لجاف بياجيو ،تتوافؽ مع المقاربة بالكفاءات ،وليس توافؽ وفقط بؿ إف النظرية
البنائية تعتبر المرجعية النظرية لممقاربة بالكفاءات ،فالنظرية البنائية تقوـ «عمى مبدأ أف التعمـ فعؿ
نشيط ،وأف بناء المعارؼ يتـ اسنادا إلى المعارؼ السابقة ،فالمتعمـ ىو محور العممية التعميمية
التعممية ،يبني المعرفة اعتمادا عمى ذاتو ،يالحظ ،ينتقي ،يصيغ فرضيات ،يحمؿ ،يتحذ ق اررات،
يستنتج ،يدمج تعمماتو الجديدة في بنيتو المعرفية أو الذىنية الداخمية ،كما أف سيرورة تعممو تمر
بصراع بيف المكتسبات السابقة والتعممات الالحقة »( ،)1فيي ترفض تقديـ المعمومات جاىزة
لممتعمـ ،بؿ ترى أنو بإمكاف المتعمـ استثمار قدراتو وطاقاتو بشكؿ فعاؿ في مواجية مختمؼ
المواقؼ التي تعترضو وذلؾ عف طريؽ نموه العقمي والجسماني ،فبمقدوره التفكير والتحميؿ
واالستنباط ،وليس كتمة جامدة قابمة لمتمقي وفقط ،فيي تعتبر المتعمـ عنص ار فعاال في العممية
التعميمية التعممية ،وىذا ما تركز عميو المقاربة بالكفاءات التي تنظر إلى المتعمـ عمى أنو «:مساىـ
فعاؿ في بناء المعرفة بمختمؼ أنواعيا ،التمميذ يعمد إلى البحث واالكتشاؼ»( .)2إذف التدريس
بالمقاربة بالكفاءات يذىب إلى أف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية التعممية ،لو دور في اكتساب
المعمومات والمعارؼ ،وأنو قادر عمى التفكير والبحث واالكتشاؼ ،وىذا ما يؤكد توافؽ النظرية
المعرفية مع المقاربة بالكفاءات .أما نسبة الذيف أرو أف تطبيؽ النظرية يكوف مف اختيار األستاذ
 ،%38وىذا احتماؿ وارد حسب ما يراه ىو مناسبا وحسب طبيعة النشاط.

1

محمد صالح حثروبي ،الدليؿ البيداغوجي لمرحمة التعميـ االبتدائي وفؽ النصوص المرجعية والمناىج الرسمية ،د

ط ،دار اليدى ،عيف ميمة ،2012 ،ص .34

2

جياللي بو بكر" ،المقاربات التربوية في الجزائر بيف األىداؼ والكفاءات" ،مجمة الدراسات في التنمية والمجتمع،

دار التؿ لمطباعة ،ع ،1الجزائر ،2014 ،ص .147
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 11-2مامدى فعالية ىذه النظريات في تعميم المغة العربية؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المؤية

ممتازة

5

%10

جيدة

33

%66

غير فعالة

12

%24

المجموع

55

%155

(جدول رقم)14

ممتازة
جيدة
غير فعالة

(الرسم البياني رقم) 14
تظير إحصائيات الجدوؿ رقـ( )14أف أغمب األساتذة يروف أف نظريات المسانيات التطبيقية
تمعب دو ار في تدريس المغة العربية ،حيث عبروا عف فعالية ىذا الدور بعبارة (جيدة) ،فبمغت نسبة
ىذا االحتماؿ  ،%66وىذا منطقي فاألساتذة في الحقيقة مف حيث يدروف بمضموف ىذه النظريات
أو ال يدروف فيـ يطبقونيا ،فمثال التماريف البنوية التي يطبقونيا تتوافؽ مع النظرية السموكية .في
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حيف بمغت نسبة األساتذة الذيف اعتبروا نظريات المسانيات التطبيقية غير فعالة  ،%24ولعؿ الذيف
ذىبواإلى ىذا الرأي يجيموف ما تحممو ىذه النظريات مف أفكار .أما النسبة األخيرة مثميا احتماؿ
(ممتازة) بمقدار.%10
 12-2ماذا تقترح لمعالجة ضعف التالميذ في المغة العربية؟
االحتماالت

التكرار

النسبة المؤية

تطبيق نظرية واحدة

13

%26

نظريتان

12

%24

كل النظريات

17

%34

عدم تطبيق أي نظرية

8

%16

المجموع

55

%155

(جدول رقم)15

تطبيق نظرية واحدة
نظريتان
كل النظريات
عدم تطبيق اي نظرية

(الرسم البياني رقم )15
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المالحظ أف أغمب األساتذة ذىبوا إلى أنو ينبغي تطبيؽ كؿ النظريات لمعالجة ضعؼ
التالميذ في المغة العربية ،وذىب بعض األساتذة في ذلؾ إلى أف نشاطات المغة العربية متنوعة
وتستدعي تطبيؽ كؿ النظريات ،وذلؾ حسب طبيعة النشاط التعممي ،وذىب البعض اآلخر إلى أف
ىناؾ نقص في كؿ نظرية ،لذلؾ ينبغي تطبيؽ كؿ النظريات مف أجؿ سد ذلؾ النقص ،فيتـ
االستفادة مف إيجابيات نظرية ما واسقاط سمبياتيا ونقائصيا بتطبيؽ نظرية أخرى ،فمثال النظرية
السموكية نظرت إلى المغة عمى أنيا مجرد عادات ،تكتسب بطريقة حسية ال عالقة لمعقؿ بيا
فجاءت النظرية العقالنية ،وقامت بسد ىذا النقص ،حيث أعطت أىمية لمعقؿ ،فيي ترى أف المتعمـ
قادر عمى االستنباط والتحميؿ ،وقد بمغت نسبة ىؤالء األساتذة  ،%34بعدىا نسبة  %26والتي
مثمت احتماؿ(تطبيؽ نظرية واحدة ) ،بعدىا نسبة  %24التي مثمت احتماؿ تطبيؽ نظريتاف ،وفي
األخير نسبة ،%16والتي مثمت رأي األساتذة الذيف أرو بأنو لمعالجة ضعؼ التالميذ في المغة
العربية ينبغي عدـ تطبيؽ أي نظرية.
النتائج المتحصؿ عمييا فيما يخص ىذا السؤاؿ ال تتوافؽ مع نتائج السؤاؿ الثاني الذي جاء
في فحواه :ماىي النظرية التي تطبقيا أثناء تدريسؾ لمغة العربية ولماذا؟ ،فمثال عدد الذيف قالوا
بأنيـ يقترحوف تطبيؽ كؿ النظريات ،ال يتساوى عددىـ مع الذيف قالوا بأنيـ يمزجوف بينيا ،وىذا ال
يعد تناقضا ،ذلؾ أف أصحاب النظرية المعرفية في تطبيقيـ ليا ،أشاروا إلى أنيـ مجبروف عمى
تنفيذ أوامر الو ازرة ،لكف عندما أتيحت ليـ الفرصة في ىذا السؤاؿ ،توزعت أراؤىـ بيف االحتماالت
األربع.
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 13- 2ماىي أسباب ضعف التالميذ في المغة العربية؟
لقد كانت إجابات األساتذة متقاربة نوعاما ،وقد حاولنا اختصارىا وتدعيميا كما يمي:
 طغياف العامية عمى الفصحى بشكؿ رىيب وأصبح التالميذ يستعمموف ألفاظا غريبة . عدـ انسجاـ الدروس مع مستوى العقمي لممتعمـ ،وىذا يعني أنو ال يتـ مراعاة المراحؿالعمرية لممتعمميف ،فيجد المتعمـ نفسو يمارس نوعا مف الضغط الذىني.
 استعماؿ أساتذة المواد األخرى العامية في العديد مف األحياف أثناء شرح الدرس. عدـ المطالعة ،ولذلؾ نقترح تخصيص يوـ أو نصؼ يوـ مف أياـ الدراسة كحصصمبرمجة لممطالعة وبصفة رسمية.
 الحجـ المخصص لمدروس غير كاؼ ،وىذا ال يسمح بالتفاعؿ والنقاش بيف المعمـ والمتعمـأثناء الدرس الواحد.
 حصر دور المعمـ في التوجيو فقط غير كاؼ ،في حيف العممية التعميمية تحتاج إلى جيدكؿ مف المعمـ والمتعمـ.
 عدـ تدريس القراف الكريـ في مختمؼ مراحؿ التعميـ ،مع العمـ أف القراف الكريـ ىو عمادالعربية.

65

خاتمة
إن الباحثين والميتمين بموضوع التعميمية ىدفيم األسمى ىو وضع العممية التعميمية في
أحسن صورة ليا،والوصول بالمتعمم إلى التمكن من المواد المتعممة ،وفي مجال تعميم المّغة الوصول
بو إلى التحكم في المغة ،والقدرة عمى استعماليا بكل تمقائية في أعمى دراجات الفصحى.
قدمتو نظريات المّسانيات التطبيقية ،ىذه النظريات التي
وفي بحثنا ىذا حاولنا
التطرق إلى ما ّ
ّ
ليا تأثير كبير في العممية التعميمية عامة وتعميمية المّغة خاصة ،والمّغة العربية لم تكن بعيدة عن
ىذا التأثير ،ومن أىم النتائج المتوصل إلييا في بحثنا:
عمم النفس كان لو دور ميم في التسمح باآلليات والمناىج المّسانية التعميمية ،من خالل تبنيالمّغويين لمبادئ ىامة في عمم النفس ،مثل ليوناردو بمومفيمد الذي تبنى أفكار النظرية السموكية.
التعميمية استفادت من الدراسات المقدمة في عمم المّغة النفسي ،خاصة ما يتعمق بالنظريات ،منالدرس ،ومعرفة نفسية التالميذ،
خالل ما تقدمو لممعمم من نظرة شاممة  ،عن كيفية التحكم في سير ّ
ومستوياتيم...
طبق فعال في الواقع التعميمي.
 نظزيات المّسانيات التطبيقية تُ ّالمّغة العربية تستجيب لألفكار التي جاءت بيا نظريات المّسانيات التطبيقية.توظيف نظريات المّسانيات التطبيقية في تعميم المغة العربية في مرحمة المتوسط كان بنسبةمعتبرة ،وىذه النسبة تقدر ب.%28 :
يطبق معمّم السنة الرابعة متوسط نظريات المّسانيات التطبيقية أثناء تدريسو لمّغة العربية.-األستاذ في ىذه المرحمة عمى دراية بيذه النظريات وبمضامينيا.
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خاتمة
 نظريات المسانيات التطبيقية صالحة لتدريس المّغة العربية.وفي األخير نشير إلى بعض االقتراحات:
 ينبغي عمى الو ازرة تعريف األساتذة بيذه النظريات ،من خالل توزيع محاضرات في شكلأقراص أو مطبوعات أو برمجة حصص تكوينية لألساتذة ،يتم من خالليا التعريف بيذه النظريات،
وبالدور الّذي تمعبو في تعميم المّغة.
ّ
 ينبغي عمى معمم المّغة العربية االجتياد والبحث لمتعرف أكثر عمى ىذه النظريات واإللمام بيا،حتى يكون بقدوره اإلفادة أكثر ،وحتى اليجد نفسو مضط ار لمتعمق بنظرية دون سواىا.
ضرورة قيام الو ازرة بإحصائيات متجددة وباستمرار ،من أجل معرفة األسباب التي تؤدي إلىضعف التالميذ في المّغة العربية بصفة خاصة ،وتدىورىا بصفة عامة ،ومن ثم السعي إليجاد
الحمول.
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أوال :المعاجم
 - 1مكتب تنسيق التعريب ،المعجم الموحد لمصطمحات المسانيات (انجميزي ،فرنسي ،عربي)
دط ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.2002، ،
ثانيا:الكتب
-1أحمد حساني  ،دراسات في المسانيات التطبيقية حقل تعميمية المغات ،ط ،2ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.2009 ،
-2أحمد مختار عمر ،عمم الداللة ،ط ،5عالم الكتب ،القاىرة ،مصر.1997 ،
-3أحمد مومن ،المسانيات النشأة والتطور ،د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2002 ، ،
-4بشير أبرير ،تعميمية النصوص بين النظرية والتطبيق ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،األردن،
.2007
 -5حاجي فريد ،بيداغوجيا التدريب بالكفاءات األبعاد والمتطمبات ،د ط ،دار الخمدونية لمنشر
والتوزيع ،الجزائر ،دس.
-6خميل حممي ،دراسات في المسانيات التطبيقية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،دط،
.2005
 -7داود عبده ،دراسات في عمم المغة النفسي ،ط ،1دار جرير لمنشر والتوزيع ،عمان،األردن،
.2010
-8سمير شريف استيتيو،المسانيات المجال والوظيفة والمنيج ،ط،2عالم الكتب الحديث لمنشر
والتوزيع ،األردن.2008 ،
 -9شفيقة العموي ،محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة ،ط ،1أبحاث لمترجمة لمنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان.2004 ،
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 -11صالح بمعيد ،دروس في المسانيات التطبيقية ،د ط ،دار ىومة ،الجزائر.3112 ،
 -11عبده الراجحي ،النحو العربي والدرس الحديث( بحث في المنيج) ،د ط ،دار النيضة
لمطباعة والنشر ،بيروت.1997 ،
 -12عبده الراجحي ،عمم المغة التطبيقي وتعميم العربية ،د ط ،دار المعرفة الجامعية ،مصر،
.1995
-13عبده الراجحي ،عمم المغة التطبيقي وتعميم العربية ،ط ،2دار النيضة العربية ،بيروت ،لبنان،
.2004
 -11عماد عبد الرحيم الزغمول ،نظريات التعمم ،ط ،1دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
.3111
 -11محمد جاسم محمد ،نظريات التعمم ،ط  ،1دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
.2004
 -11محمد الدريج ،مدخل إلى عمم التدريس ،ط ،1دار الكتاب الجامعي ،العين.2003 ،
 -17محمد زيدان حمدان ،قياس كفاية التدريس ،د ط ،دار التربية الحديثة لمنشر والتوزيع ،الفيحاء،
.3111
 -18محمد صالح حثروبي ،الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائي وفق النصوص المرجعية
والمناىج الرسمية ،د ط ،دار اليدى ،عين ميمة.2012 ،
 -19محمد عمي أبو جادو،عمم النفس ،ط ،1دار المسيرة لمطباعة والنشر،عمان ،األردن.1998 ،
 -20.محمد عمي محمد ،عمم االجتماع والمنيج العممي ،ط 1دار المعرفة الجامعية ،القاىرة،
مصر ،دس.
 -21محمد عيد ،الممكة المسانية في نظر ابن خمدون ،د ط ،عالم الكتب ،القاىرة ،دس.
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 -22محمد لحسن بوبكري وآخرون ،المقاربة بالكفاءات وصف وتحميل ،د ط ،المعيد الوطني
لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواىم ،الجزائر.2007،2006 ،
 -23محمد محمود الخوالدة ،أسس بناء المناىج التربوية وتصميم الكتاب المدرسي ،د ط ،دار
الميسرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2000 ،
 -31محمد وطاس ،أىمية الوسائل التعميمية في عممية التعمم عامة وفي تعميم المغة العربية
لألجانب خاصة ،ط ،1المؤسسة الوطنية لمكتاب.1988 ،
 -25مصطفى غمفان ،في المسانيات العامة ،تاريخيا ،طبيعتيا ،موضوعيا ،مفاىيميا ،ط،1دار
الكتاب الجديدة المتحدة ،بيروت ،لبنان.2010 ،
 -26مصطفى ناصف ،نظريات التعمم(دراسة مقارنة) ،ج ،1ت عمي حسين حجاج ،المجمس
الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،عالم المعرفة ،الكويت .1983
-37نايف خرما ،عمي حجاج ،المغات األجنبية تعميميا وتعمميا ،ع ،126المجمس الوطني لمثقافة
والفنون واآلداب ،عالم المعرفة.1988 ،
 -38نعمان بوقرة ،محاضرات في المدارس المغوية المعاصرة ،د ط ،منشورات باجي مختار،
عنابة.2006 ،
-39نعمان بوقرة ،المدارس المسانية المعاصرة ،د ط ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،مصر.2003 ،
-21وليد أحمد العناتي ،المسانيات التطبيقية وتعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا ،ط  ،1دار
الجوىر لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.3112 ،
-31يوسف محمود قطامي ،نظريات التعمم والتعميم ،ط ،1دار الفكر.2005 ،

70

قائمة المصادر والمراجع
ثالثا:الرسائل العممية:
-1

ليمى بن ميسية ،تعميمية المغة العربية من خالل النشاط المدرسي غير الصفي  ،دراسة

وتقويم لدى التالميذ السنة الثالثة متوسط ،مذكرة ماجستير ،جيجل.3111/3119 ،
رابعا :المقاالت العممية
-1جاليمي سمية ،المسانيات التطبيقية مفيوميا ومجاالتيا  ،مجمة األثر،ع،29النعامة،الجزائر29،
 29ديسمبر .2017
-2جياللي بو بكر ،المقاربات التربوية في الجزائربين األىداف والكفاءات ،مجمة الدراسات في
التنمية والمجتمع ،دار التل لمطباعة ،الجزائر ،ع.2017،1
-3سامية جباري ،المسانيات التطبيقية ،وتعميمية المغات ،مجمة الممارسات المغوية ،جامعة الجزائر،
العدد  ،21مارس .2017
-4عبد الحكيم ،النظرية السموكية البنيوية في تعميم المغة العربية وتطبيقيا ،مجمة التدريس ،جامع
اإلسالم ،نور الحكيم ،لنبوك ،أندونيسيا ،مج ،5ع .2017 ،1
 -1عبد المطيف الفرابي ،مدخل إلى ديداكتيكا المغات حقول ومجاالت اشتغال الديداكتيكي ،مجمة
ديداكتيك ،ع .1
خامسا:المطبوعات
-1

لطفي بوقربة ،محاضرات في المسانيات التطبيقية ،جامعة بشار.
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استبانـــــــــــة
نحن طالبتان من قسم المغة واآلداب العربي بصدد انجاز مذكرة ماستر بعنوان:
« مدى توظيف نظريات المسانيات التطبيقية في تعميم المغة العربية في السنة الرابعة
متوسط »
لذا نرجو منكم اإلجابة عمى ىذه االستبانة بدقة وموضوعية لتمكن من الوصول إلى
النتائج المرجوة ،كما نتعيد بأن البيانات الواردة في ىذه االستبانة تبقى سرية وال تستخدم إال
ألغراض البحث العممي.

أوال :البيانات العامة:
 -الجنس:

أنث ـ ـ ـ ــى

ذكـ ـ ــر

 اسم المتوسطة التي تعمل فييا...........................................................: -الصفة:

مستخمف

مرسم

 خبرتك في التعميم:أقل من خمسة سنوات

من خمسة إلى عشر سنوات

أكثر من عشر سنوات

ثانيا :أسئمة البحث:
 -1ىل توظف نظريات المسانيات التطبيقيةأثناء تدريسك؟
نعم

ال

 -2ما ىي النظرية المسانية التي تطبقيا أثناء تدريسك لمغة العربية ولماذا؟
النظرية السموكية

المزج بين النظريات

النظرية المعرفية

عدم استعمال أي نظرية

النظرية العقالنية
تعميل اإلجابة:

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………..............................
 -3ىل قمت بتجربة النظريات األخرى في عممية التدريس وأدركت أن النظرية التي تطبقيا
ىي األفضل؟
نعم

ال

في حالة اإلجابة بـ (ال) ،فما ىو سبب اختيارك لمنظرية التي تطبقيا؟
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
 -4ىل ترى أن توظيف المعمم لما جاءت بو النظريات ضروري لسير الدرس؟
ضروري

غير ضروري

 -5ما ىي أكثر طرائق التدريس التي توظفيا في غرفة الدرس؟
طريقة اإللقاء
طريقة التمقين

طريقة حل المشكالت
طريقة المشروع

 -6ىل تطبق نظرية واحدة عمى كل أنشطة المغة العربية؟
نعم

ال

في حالة اإلجابة ب ـ (ال) :وضح ما ىي النظرية التي تطبق في ىذه الحاالت:
التعبير الشفيي ........................................................................
التعبير الكتابي .......................................................................

قواعد المغة ...........................................................................
 -7ىل تختمف النظرية المطبقة في تعميم المغة العربية باختالف نوع الميارة؟
ال

نعم

في حالة اإلجابة ب ـ ( نعم ) ،ما ىي النظرية التي تطبق في الميارات التالية:
ميارة القراءة............................................................................
ميارة السماع........................................... ................................
ميارة الكتابة............................................................................
ميارة الكالم............................................................................
 -8ىل يمكن إرجاع االستيعاب لدى التالميذ الى النظرية المسانية المطبقة؟
نعم

ال

 -9ىل األساتذة في مرحمة الرابعة متوسط عمى دراية بالنظريات المقترحة لتعميم المغات؟
نعم

ال

 -11ىل الو ازرة ىي التي تفرض عميك تطبيق نظرية معينة ؟
الو ازرة

اختيار األستاذ(ة)

 -11ما مدى فعالية نظريات المسانيات التطبيقية في تعميم المغة العربية؟
ممتازة

جيدة

غير فعالة

 -12ماذا تقترح لمعالجة ضعف التالميذ في تعميم المغة العربية؟

تطبيق نظرية معينة

كل النظريات

نظريتان

عدم تطبيق أي نظرية

 -13ما ىي أسباب ضعف التالميذ في المغة العربية؟
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

نشكركم جزيل الشكر ،ونسدي إليكم جزيل العرفان عمى تعاونكم معنا وعمى
تفضمكم باإلجابة عن أسئمتنا.

