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دعاء
تانغسوز إذا جنذت ، وال أصاب تانٍأض إذا فشهت ، تم  باٌا زب ال تدعىً أص

ذكسوً دائما أن انفعم هو انتجستح انتً تسثق انىجاح ، ٌازب عهمىً أن انتسماح هو أكرب 

سدتىً مه مساتة انقوج، وان دة االوتقاو هو أول مظاهس انضعف، ٌازب إذا ج

وعمح انصذح أتسك دىت أتغهة عهى انفشم، وإذا جسدتىً مه   دة املىافسح انىجاح أتسك يل

وإذا أعطٍتىً قوج ال تأخر عقهً، وإذا أعطٍتىً جنادا ال تأخر تواضعً،   يل وعمح اإلميان.

اعطٍتىً قوج  ٌا زب إذا سأنت انىاض تواضعا ال تأخر اعتصاشي تكسامتً. وإذا أعطٍتىً

انتسامخاالعتصاش، وإذا ظهمت اعطٍتىً شجاعح انعفو و

ٌا زب إذ وسٍت فال تىساوً



شكر وتقدير

إذا كان من كمال الفضل شكر ذويه، فـإني أجد نفسي عاج زا  عن تقديم الشكر إلى  

أستاذتي الكريمة: يسمينة عبد السالم، التي أبدت حماسة للموضوع وتبنته ورعته، 

ولوالها  لما كان على هذه الصورة فـإليها أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفـان، على 

أمل أن نلتقي في فرصة أخرى مع بحث علمي آخر. 

يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالمتنان إلى كل من  ساعدني  في إنجاز هذا 

العمل المتواضع. كما أوجه أيضا أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى قسم اللغة العربية 

وآدابها  الذي  فتح أبوابه  ال حتضاننا، فجزى  اهللا القـائمين عليه والعاملين فيه كل الجزاء 

وعظيم العطاء. 

وأتقدم بخالص الشكر واالمتنان الى كل من:
االنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة.كلية العلوم   -

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة الوادي -

بجامعة الوادي وخاصة نيد ف اطمة.كلية اآلداب واللغات  مكتبة   -

بحة علي. -مدير ابتدائية سعادة الطاىر -

مصباحي.  حسن -دير ابتدائية مولود فرعونم -

وإني أوجه شكري الخالص إلى كل أساتذتي الكرام، و أخص بالشكر و التقدير 

واالمتنان  إلى أعضاء لجنة المناقشة على عناء قراءة هذا الموضوع.

كن عالما إن لم تستطع كن متعلما إن لم تستطع ف أحب العلماء  
إن لم تستطع ف ال تبغضيم.
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في مجالي  مماثال القد واكب التطور اليائل والمتعدد الجوانب في ىذا القرن تطور          
اقف التعمم والتعميم، فالتعمم لم يعد قائما عمى التمقي والحفظ من جانب المتعممين في المو 

 ذىان بالمعمومات كما كانم يعد قائما عمى التمقين وحشو األم ليالتعميمية التعممية، والتعم
نما أصبح يقوم عمى تنظيم تعمم التالميذ، وتوفير الظروف المساعدة  الحال في الماضي، وا 
 عمى إحداث التغيرات المرغوبة في سموكيم، وقد اختمفت وجيات نظر الباحثين عمى

نيا أن تساعد المتعممين عمى تكوين المفاىيم، وحل نظريات التي من شأاستحداث 
قف، ومن أبرز تمك النظريات نظرية التعمم بالمالحظة حيث المشكالت، وتنمية القيم والموا

ن اجتماعي يعيش ضمن نسان كائأن اإل،ظرية من افتراض رئيسي مفاده تنطمق ىذه الن
فراد نماذج يتم االقتداء ويتأثر فييا، حيث يعتبر ىؤالء األفراد يتفاعل معيا مجموعة من األ

 بسموكاتيم.

اخل غرفة الصف لتفاعمي الذي يقوم بو المعمم دعمى الدور ا ىذه النظرية كما تؤكد
يز عمى ىذه الجوانب التي فكان ىدفنا الترك باعتباره أنموذجا أساسيا بالنسبة لممتعممين.

ة يوماذا تعني بالنسبة لمعمم .النظرية؟ما مفيوم ىذه  أىميا:إشكاليات  تثير عدة
 دور نظرية التعمم بالمالحظة في عممية االكتساب المغوي؟. وما.التعميمية؟

 االكتساب المغوي ليشكل موضوع بحث تحت عنوان نظرية التعمم بالمالحظة ودورىا في 
ن أىمية ىذا الموضوع وجدتو ح ع سب إطالعي كان الدافالمرحمة االبتدائية أنموذجا. وا 

  مبادئياأىم  نالنظرية وع ى محاولة الكشف عن ىذهإضافة إل، الرئيسي الختياره
ىداف جاء البحث ولتحقيق تمك األ ىذه النظرية في العممية التربوية.والوصول إلى نتائج 

ن وفصل فصول فصل تمييدي وفصمين نظريي ما أربعةمقسما إلى مقدمة وخاتمة يتوسطي
تعمم التعمم وأبرزنا من خاللو عوامل ال تناولنا في الفصل التمييدي مفيومحيث تطبيقي، 

 : االكتساب المغوي حيث تطرقنا ـــول الموسوم بباتو وخصائصو ونتائجو، والفصل األوصعو 



    مقدمة                                                                                                                   
 

 ج
 

إلى مفيومو وآراء بعض العمماء في االكتساب كما وقفنا عند أىم مراحمو والعوامل المؤثرة 
 فيو ثم ذكرنا أىم عوائقو.

: كاآلتيي ىو أما الفصل الثاني فعقد لنظرية التعمم بالمالحظة، وضم خمسة عناصر 
التعريف بالنظرية وتجارب باندورا في ىذه النظرية، ومراحل التعمم بالمالحظة والعوامل 
المؤثرة فيو، كما وقفنا عند التطبيقات التربوية التي يجب عمى المعمم مراعاتيا في المرحمة 

  خصص لمجانب وأما الفصل الثالث فقد جابيات وسمبيات ىذه النظرية.االبتدائية، ثم إي
يا حاطة بتي وجب عمى الدراسة الميدانية اإلال التطبيقي وىو مجموعة من الفرضيات

قسمت دراستي  ة ودورىا في االكتساب المغوي، وكماوتمثمت في نظرية التعمم بالمالحظ
 جزئين:الميدانية إلى 

جراءاتو الميدانية أين قدمالجزء األول متمثل في اإل   ا فيونطار المنيجي لمبحث وا 
االستطالعية وات المنيجية المتبعة والتي استعرضنا فييا المنيج المتبع و الدراسة الخط

بعدىا والمكاني لمدراسة ومجتمع البحث والعينة، و  والتي ضبطنا فييا اإلطار الزماني
تمثمت في االستمارة والتي تم توزيعيا عمى عينة  عرضنا أدوات جمع البيانات التي

 .الدراسة

أما الجزء الثاني فخصص لعرض وتحميل نتائج الدراسة الميدانية، مستعينا بالنسب  
 نسبية، ثم اختتم الموضوع بخاتمة أجممنا فييا أىم النتائج المتوصلالمئوية والدوائر ال

 دراستي عمى خطوات المنيج اإلحصائي مستعينا بآلية الوصف  في كما اعتمدت ،إلييا
 لخميل ميخائيل معوض عمم النفس التربوي أسسو وتطبيقاتو معتمدين عمى مراجع أىميا،

السياق واجيتني  ونظريات التعمم وتطبيقاتيا التربوية لجودت عبد اليادي، وفي ىذا
 والمراجع المتعمقة  وقمة المصادرصصة نقص المراجع المتخصعوبات تمثمت في 
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 ا ودافعا إلتمام موضوعىذه الصعوبات حافز  توعمى العموم اعتبر  ،بالمسانيات التطبيقية

 .البحث والوصول إلى نتائج الدراسة 

ن كانت غير ذلك فيي من  فإن كانت النتائج مرضية فيي بتوفيق وعون من اهلل تعالى، وا 
 نفسنا.أ
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 تمهيد

 عمـ المغة التطبيقي كما ينبثؽ عنو الذم ييتـ بيا القضايا المحكريةعتبر التعمـ مف ي    
ر مف نظرا النشغاؿ العدد الكبيمو يفتعددت مفاى ،مف بحكث كتجارب كدراسات

 أكثر مف أم ميداف آخر. ك الباحثيف في األبحاث األكاديمية سيككلكجييفال

تبدأ منذ مرحمة مبكرة مف حياة الطفؿ، فيبدأ باكتساب نظامو المغكم مف تمؾ  فعممية التعمـ
 .يةمدرسة كالتدرج ضمف مستكياتيا الصفالفترة حتى دخكلو ال
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 مفهوم التعمم

 :لغة   1-1

الـ ميـ كالعى كرد التعمـ في لساف العرب في )عمـ( كىي مف صفات اهلل تعالى، العى  «
ـي  :ـ، قاؿ بلن كالعى  ؽي اٍلعىًمي مـ، كرجؿ عالـ ا كعى ممن عً  ـى مً عى ،يض الجيؿكالعمؿ نق كىىيكى اٍلخىبلا

مىٍيـه ميعىٌمـ أم  [.... ] كعميـ، مف قـك عمماء فييما جميعا كفي حديث ابف مسعكد إنؾ غي
ـٍ لمصكاب كالخير ٍمًي  كقاؿ عمرك بف معد يكرب: [....]ـ في مكضكع اعمـمػعى كيقاؿ تى  [....]مي

 بلبتعمـ أف خير الناس طرا ***  قتيؿ بيف أحجار الكي 

 .(1)«كعممت الشيء بمعنى عرفتو كخبرتو

ـٍ  :كجاء في قكلو  « كي ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا بيطيكفً ًمٍف  كىالماوي أىٍخرىجى ـي الساٍمعى  أيمايىاًتكي عىؿى لىكي كىجى
كفى  ـٍ تىٍشكيري ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى  لىعىماكي  78 نحل اآليةال كىاأٍلىٍبصى

 ذلؾ تعمما. فتعمـ عممتو الفاتحة كالصنعة كغير ذلؾ تعميما ,كتعمـ األمر: أتقنو كعرفو

 learning ف كممة التعمـأأما في المغة االنجميزية فيذكر تشارلز كاتانيا: 

  :كالذم يعني leisنجميزية مف أصؿ ىندم أكركبي ىك: لى المغة اإلإقد أتت 

 طريؽ أك مسمؾ أك مسار أك غكر أك أخدكد )قناة طكيمة عميقة(.

لى المفظ الحالي كلكنيا كانت بأشكاؿ عدة عبر الزمف حتى كصمت إ كتطكرت الكممة
 لى المعرفة، كمفإبر العصكر: تتبع الطريؽ أك المسار كاالستمرار كالكصكؿ عتعني 

 Endure » (2)أك يتحمؿ  يثبتنحدر الفعؿ بمعنى االجذر نفسو  

                                                           
 .317ص ،المجمد الثاني عشر دار صادر، بيركت، )د ط( )د ت(،  لساف العرب بف منظكر،ينظر:   (1)
 .19، صـ2006، 2محمد عبد الخالؽ، مبادئ عمـ النفس، دار المعرفة الجامعية، ط أحمد  (2)
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 اصطالحا:  1-2

شغاؿ العدد الكبير مف نكثر المصطمحات التي تعددت مفاىيميا نظرا اليعد التعمـ مف أ
الباحثيف كالمفكريف كالعمماء بيذا المصطمح، كمدل حيكيتو في شتى المياديف العممية 
كالدراسات، كبالرغـ مف ذلؾ إال أف معظـ ىذه التعريفات تتفؽ فيما بينيا عمى اعتبار 

ر عمى الشبو الثابت أك الدائـ في السمكؾ نتيجة الممارسة كالخبرة فنذكالتعمـ أنو التغير 
 سبيؿ المثاؿ عدد مف ىذه التعاريؼ لبعض الباحثيف كالمفكريف كأىؿ االختصاص:

 عمم في القرآن الكريم:تال 

لى مستكل نساف ال ينحدر إلى أف اإلإلقد أشار القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة  «
 ذا عطمت الخصائص الذاتية التي منحيا اهلل لو.إ إالالبيائـ 

، كمما ك بغيرهمف التجارب السابقة التي مرت بو أمقدمتيا قابميتو لمتعمـ كاالستفادة  كفي
 كرد في القرآف الكريـ حكؿ عممية التعمـ نذكر:

  في أكؿ سكرة نزلت عمى الرسكؿ محمد  تدؿ عمى التعمـ فجاء في بداية سكرة العمؽ
بِّؾى  في قكلو تعالى: مىؽى} اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى مىؽو}1الاًذم خى نسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً بُّؾى 2{ خى { اٍقرىٍأ كىرى

ـي} ماـى ًباٍلقىمىـً 3اأٍلىٍكرى ـٍ يىٍعمىـٍ  {4}{ الاًذم عى ا لى نسىافى مى ماـى اإٍلً  .4ػػػػػ1العمؽ اآليات: .عى
  قكلو تعالى:  31كجاء في سكرة المائدة اآلية ثي ًفي اأٍلىٍرضً  فىبىعىثى الماوي غيرىابنا  يىٍبحى

ذىا اٍلغيرىاًب فىأيكىاًرمى  سىٍكءىةى  ًلييًريىوي كىٍيؼى ييكىاًرم ٍزتي أىٍف أىكيكفى ًمٍثؿى ىىَٰ ٍيمىتىا أىعىجى أىًخيًو  قىاؿى يىا كى
 .31المائدة اآلية (1) » سىٍكءىةى أىًخي  فىأىٍصبىحى ًمفى النااًدًميفى 

 

 
                                                           

نظر: سامي محمد ممحـ، سيككلكجيا التعمـ كالتعميـ، األسس النظرية كالتطبيقية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ي  (1)
 .14ـ، ص 2001/ق1422، 1ط كالطباعة، األردف،
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 " اور".بتعريف "هيمجارد" و 

يمجارد كباكر بأف التعمـ ىك العممية التي يتغير بيا السمكؾ خبلؿ رد الفعؿ ىيشير  »
الة ك النضج، أك حعمى أنو نزعة مف السمكؾ الفطرم أ يفسرىا التغير إالالمكقؼ بشرط 

ىيمجارد كباكر أف التغير الذم  (1)يؤكدك التحذير كىكذا عضكية مؤقتة ناتجة عف التعب أ
جابة الفطرية، ال ينبغي أف ننظر ك االستعكامؿ النضج، أاف بفعؿ نسيحدث في نشاط اإل

  ليو عمى أنو تعمـ.إ

 نتيجة نمكه الطبيعي، قد فبل يمكننا القكؿ بأف الطفؿ الذم يستطيع الكقكؼ عمى قدميو
نساف عندما يبيرىا ضكء المصباح تعمما بؿ ىك فعؿ تعمـ الكقكؼ، كال انقباض عيف اإل

 .(2) »منعكس

 تعريف كالوز ماير : 

 .(3)»ة تغير في سمكؾ نتيجة لشكؿ أك أشكاؿ الخبرة أك النشاط أك تدريب أك مبلحظ «

 ينشأ عف قياـ االنساف بنشاط معيفك الخبرة عمـ ىك تغير أك تعديؿ في السمكؾ أالت «
تتفاعؿ فيو شركط البيئة الخارجية مع مجمكعة مف االستعدادات كالدكافع الفطرية التي 

 . (4) »زكد بيا الكائف الحي

 

                                                           
 ـ2001كتبة اإلسكندرية، مصر، )دط( محمكد عبد الحميـ منسي كآخركف، المدخؿ إلى عمـ النفس التربكم، م (1)

 .135ص
 .137ص :نفسوالمرجع  (2)
 2ة المتحدة، طيدار الكتاب الجامعي، اإلمارات العرب كؿ، مبادئ عمـ النفس التربكم، ػالزغ مافعماد عبد الرح (3)

 .82ـ، ص2012/ق1433
فضيمة مقراف، كحدة عمـ النفس التربكم، المدرسة العميا لؤلساتذة في اآلداب كالعمـك اإلنسانية، الجزائر، )دط( السنة  (4)

 .17، صـ2008/ـ2007الجامعية 
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 :تعريف جيتس 

التعمـ ىك تغير السمكؾ تغييرا تقدميا يتصؼ مف جية بتمثؿ مستمر لمكضع، كيتصؼ  «
بجيكد متكررة يبذليا الفرد لبلستجابة ليذا الكضع استجابة مثمرة تحقؽ مف جية اخرل 

 »الغايات، ككثيرا ما يتخذ التعمـ شكؿ حؿ المشكبلت الجديدة كمكاجية الظركؼ الطارئة
(1). 

 :تعريف ثورنديك 

 .(2) »نسافمـ سمسمة مف التغيرات في سمكؾ اإلالتع «

 :تعريف وردورث 

نشاط مف قبؿ الفرد يؤثر في نشاطو المقبؿ ، أم يعتبر التعمـ سمككا يقكـ بو  «التعمـ: 
 .»الفرد بحيث يؤثر في سمككو المقبؿ

 :تعريف أحمد زكي صالح 

ضكء العكامؿ  الممارسة، كال يمكف تفسيره فيداء يحدث تحت شركط ىك تغير في األ «
 .»ك عكامؿ النضجالكقتية مثؿ المعب أ

 

 

 

                                                           
 4نشر كالتكزيع، األردف، طنادر فيمي الزيكد كآخركف، التعمـ كالتعميـ الصفي، دار الفكر لمطباعة كال (1)

 .10ـ، ص1999،ق1419
 سة طيبة لمنشر كالتكزيع، القاىرةحسف فايد، عمـ النفس العاـ رؤية معاصرة، مؤسسة حكرس الدكلية، مؤس (2)

 .106، صـ2005)دط(،
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  الحطب:أبو تعريف فواد 

ك دائـ في األداء تحت ظركؼ الخبرة أك الممارسة أتغير شبو  «التعمـ عبارة عف : 
 .(1) »التدريب

بو كالطفؿ  التعمـ تغير دائـ نسبيا في السمكؾ ناتج عف تفاعؿ الفرد مع البيئة المحيطة «
حتاج لمتعمـ الذم يساعده عمى النمك الصحيح كمف ىنا كاف لو البد لو أف يتفاعؿ مع ي

 .(2) »المحيطة بو كيؤثر فييا كيتأثر بيا البيئة

تغير ثابت نسبيا في السمكؾ  «أك ىك  ،(3) »التعمـ ىك تغير السمكؾ نتيجة لمتمريف « 
 (4) .»يحدث نتيجة الخبرة

ك التعديؿ الثابت نسبيا الحاصؿ ىك التغير أ التعمـ فإذف : يتبيف مف التعاريؼ السابقة أ
 .ك مكاقؼ تعميمية معينةبعد مركره بخبرة أ المتعمـفي سمكؾ 

 :الفرق بين عممية التعمم وعممية التعميم  1-3

يعتبر التعمـ كالتعميـ مفيكماف متداخبلف كيشير أف عمميتيف متفاعمتيف متبادلتيف فإذا  »
كاف التعمـ ىك كؿ ما يكتسبو الشخص مف معارؼ كأفكار كاتجاىات كميكؿ كعادات 

ك بطريقة غير سكاء تـ االكتساب بطريقة مقصكدة أكقدرات كميارات حركية كغير حركية 

                                                           
  ق1426، 1كالطبع كالتكزيع، مصر، طفارؽ السيد عثماف، سيككلكجية التعميـ كالتعمـ، دار األميف لمنشر   (1)

 .16، صـ2005
 .47، صـ1999/ق1419 ،2ط عزيز سمارة ، سيككلكجية الطفكلة، دار الفكر لمطباعة النشر كالتكزيع، األردف،  (2)
 .97ألفت محمد حقي، عمـ نفس النمك، دار المعرفة الجامعية، مصر، )دط( )دت(، ص  (3)
 .20ص، ـ2006، 2أحمد محمد عبد الحؽ ، مبادئ التعمـ، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط  (4)



ماهية التعمم                                                       الفصل التمهيدي     
 

12 

 

التعميـ نشاط مكجو ايجابي يحدث في ظؿ شركط تربكية . كفي المقابؿ (1)  »مقصكدة
 محددة مسبقا.

كلى مف س ليا حيث أنيا تبدأ مف سنكات األفإجماال عممية التعمـ تسبؽ التعمـ كتؤس
 (2)عميـ: تيبدأ أنو يمكننا استنتاج الفرؽ بيف التعمـ ك ال .الميبلد

 عممية التعميـ عممية التعمـ
سمبي أحيانا، يجاب كقد يككف إتحدث تغير 

 فقد يتعمـ سمكؾ سمبي كالتدخيف
 يجابيإدائما مكجو 

التعميـ يحدث في بيئة محددة غالبا فالتعمـ  التعمـ يحدث في أم كقت
المدرسي يتضمف نظاما كسياقا معينا ىما: 

 المعمـ، المتعمـ، المنيج، المبنى الدراسي
عممية التعمـ تتـ في سياقات ثقافية يعيشيا 

 كف قياس نتائجوالفرد فبل يم
عممية منظمة مقصكدة لتحقيؽ أىداؼ 

التالي يمكف قياس نتائجو مف محددة، كب
التقكيـ كاالختبارات  ساليبأ خبلؿ

 التحصيمية
ياتية أم أنيا تبدأ التعمـ عممية مستمرة ح

 لى الكفاةإمنذ الميبلد 
التعميـ عممية مرحمية قد تتكقؼ عند مرحمة 

 دراسية معينة
 

 

 
                                                           

ينظر: صالح حسف أحمد الداىرم ككىيب مجيد الكبيسي، عمـ النفس العاـ، مؤسسة حمادة لمخدمات كالدراسات  (1)
 .161، )دت(، ص1الجامعية، كدار الكندم لمنشر، األردف، ط

 .8لى عمـ النفس التربكم، )دط(، )دت(، صإخالد الرقاص، مدخؿ   (2)
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 مـمـل التعـــــوامــــع

ـ عمى أنيا ذات صبغة تفاعمية تتطمب التفاعؿ المشترؾ بيف الفرد البيئة تعتبر عممية التعم
المحيطة بو، فيي عممية معقدة مف حيث تعدد مكاضيعيا كمتغيراتيا كالعكامؿ المؤثرة 

 فييا، كمف بيف ىذه العكامؿ المؤثرة تذكر منيا:

 النضج. 2-1

المتغيرات التي تطرأ عمى المظاىر الجسيمة لمفرد  عجميلى إج ضيشير مفيكـ الن «
ر لمعكامؿ البيئية أثر فييا فالنضج مؤش ليس كالمحككمة بالمخطط الجيني الكراثي كالتي

جيزة ة كالعضبلت الكبيرة كالدقيقة كاألجيزة الجسيمة المختمفلبلكتماؿ نضج األعضاء كاأل
بكظائفيا المتعددة فإف التغيرات الناتجة  ـياالجسيمة كالعصبية بحيث تصبح قادرة عمى الق

رة لى عكامؿ الخبإعف النضج تعتمد عمى الخطة الكراثية الخاصة بالفرد بحيث ال يحتاج 
جيزة الكبلـ التي تمكف الفرد مف النطؽ كنمك حداثيا أك لتطكيرىا، فنمك أكالتدريب إل

 مثمة عمى النضج.األ الحركي تعد مف-ؽ التآزر الحسيالعضبلت الكبيرة كالدقيقة كتحقي

كيؤثر النضج في عممية التعمـ مف حيث أنو يمكف الفرد مف تعمـ أنماط متعددة مف 
، كما أف النضج  جيزة الحسية الخاصة بوتعذر اكتسابيا دكف اكتماؿ نضج األالسمكؾ ي

 .(1) »يساعد الفرد عمى التفاعؿ مع بيئتو

لـ يتـ نضج أجيزة الكبلـ كال يستطيع  مافعمى سبيؿ المثاؿ، ال يمكف تعمـ النطؽ كالكبلـ 
لـ يتـ نضج العضبلت الدقيقة كتحقيؽ  ما الدقيقةالفرد أداء بعض الميارات الحركية 

جيزة الجسيمة كالحسية و فإف التغيرات التي تطرأ عمى األالحركي، كعمي –التآزر الحسي 
 .(2)التعمـكالعصبية المحككمة بالمخطط الجيني البد مف تكفرىا حتى يحدث 

                                                           
 .83،  82عمـ النفس التربكم، صكؿ، مبادئ الزغ مافعماد عبد الرح  (1)
 .33، صـ2003، 1ط ف،در ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األكؿ، نظريات التعمـعماد الزغ (2)
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 :االستعداد 2-2

كاالستعداد ىك  ،طفاؿ كفي عممية التعمــ حجر الزاكية في عمميات تطكر األيعتبر التعم »
 كقؼ تعميمي معيف.م يإمكاف تحقيؽ الفرد تعمـ ما ف

كاجتماعي كيشير االستعداد كاالستعداد عاـ كخاص كىك معرفي كعقمي كىك كذلؾ نفسي 
يعترض ىذا التعمـ  القدرة عمى االنتفاع مف التعمـ كالتدرب دكف أفلى امتبلؾ الفرد العاـ إ

 لى التقدـ كالتطكر.يؤدم إك نفسي مما دم أك جسأم عائؽ عقمي أ

لى تعمـ مكضكع معيف أك ميمة معينة أما االستعداد الخاص فيشير إلى قدرة المرء إ
ساسية ال مستمزمات أ ارىابالمتصمة بالمكضع أك الميمة باعت خبراتو السابقةمستفيدا مف 

 ك المكضكع بدكنيا.تعمـ الميمة أتـ ت

ة السائدة يمة العمميات العقمئلى مبلكيشير االستعداد المعرفي أك االستعداد العقمي إ
ك مستمزمات الميمة أ» (1)»مكانياتيا عمى التعامؿ مع متطمباتا  ك بطرائقيا كأدكاتيا 

ـ مكضكع ما مف ك تعمالمرء لمقياـ بميمة معينة أ ستعددالتعميمية العقمية المعينة، كيظير ا
 فادة مف التدريب كالممارسة كالخبرة التعميمية.خبلؿ قدرتو عمى اإل

كيككف استعداد عاما بمعنى أف الفرد يظير مستكل معينا مف القدرة المعرفية التي يحتاجيا 
ك خاصا ا ألعقمي كقد يككف استعدادا محدكدألداء مجمكعة كاسعة مف أكجو النشاط ا

 صة لتعمـ مكضكع معيف.ايحتاجو المرء بصكرة خ

العند اكتماؿ النضج  إالكيرتبط االستعداد بالنضج كال يحدث  - ك فسيفشؿ المتعمـ أ كا 
 ك اجتماعيا.تعمـ، كاالستعداد قد يككف عقميا أك انفعاليا أيكره مكضكع ال

                                                           
 ـ2007، 1ط ة لمنشر كالتكزيع ، األردف،فاقلتربكية، دار الثجكدت عبد اليادم، نظريات التعمـ كتطبيقاتيا ا  (1)

 .22ص



ماهية التعمم                                                       الفصل التمهيدي     
 

15 

 

كالحاجات  البيكلكجيةكيتأثر االستعداد بعكامؿ متعددة منيا العمر كالعكامؿ الكراثية  -
 .(1)»الجسيمة كمستكل الطمكح لمفرد

 :الدوافع 2-3

تحتؿ الدكافع منزلة خاصة في سيككلكجية التعمـ كالتعميـ فبدكف كجكد الدكافع ال حدث  »
مفة التي يكتسب الفرد أكجو النشاط المختالتعمـ، فالدافع ىك المحرؾ الرئيسي كراء جميع 

ك يعدؿ عف طريقيا سمككو، كالدكافع ىي الطاقات الكامنة في عف طريقيا أشياء جديدة أ
الكائف الحي، كالتي تدفعو ليسمؾ سمككا معينا في العالـ الخارجي كالدكافع قكل ال 

فإذا كاف السمكؾ  نبلحظيا مباشرة بؿ نستنتجيا مف االتجاه العاـ لمسمكؾ الصادر عنيا،
 .(2)»متجيا نحك الطعاـ استنتجنا دافع الجكع

كغاياتو ىي الطاقات التي ترسـ لمفرد أىدافو « بقكلو: (1982محمد زيداف ) ياكيعرف
 يايعرفكما  .»لو أحسف تكيؼ ممكف مع البيئة الخارجية يؤك تيلتحقيؽ التكزاف الداخمي أ

كاالنفعالية  نظاـ شبكي مف العبلقات المعرفيةالدافع بأنو  « بقكلو:( 1972) ماكيبلند
ك المرتبطة بمكضكع معيف كيشير مصطمح الشبكة عف تداخؿ كالسمككية المكجية أ

نظمة يث يتناسب ىذا النظاـ الشبكي مع أالعبلقات كتفاعميا كقابميتيا لمحركة بح
 (3) .»الشخصية كمطالب الكاقع الخارجي

ثناء عممية زيد مف جيكد الفرد أالتعمـ في ككنيا تكما تسيـ الدافعية في حدكث عممية 
ادر التعمـ المناسبة كاستخداـ التعمـ كتعمؿ عمى تكجيو مثؿ ىذه الجيكد نحك مص

 المبلئمة فيي تسيـ في عممية التعمـ مف حيث: كاألساليبجراءات اإل

 تكليد السمكؾ لمتعمـ. »
                                                           

 .24-22ص المرجع السابؽ، (1)
 .146، 145لى عمـ النفس التربكم، صإمحمكد عبد الحميـ منسي ، المدخؿ  (2)
 .33ـ كالتعمـ، صيفاركؽ السيد عثماف، سيككلكجية التعم (3)
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 تكجيو السمكؾ نحك مصدر التعمـ. -

 (1) .»كالكسائؿ المناسبة لتحقيؽ التعمـ جراءاتاستخداـ اإل -

  ساسيتيف:أك زاكيتيف ألى الدكافع مف ناحيتيف إكما يمكف أف ننظر 

 :الحوافز 2-3-1

كتجعؿ  (2)كىي تعني في الغالب المثيرات الداخمية كالنكاحي العضكية التي تبدأ بالنشاط «
الخارجية أك  البيئةالكائف الحي مستعدا لمقياـ باستجابات خاصة نحك مكضكع معيف في 

كمف  األلـ،ك أك التكتر بالضيؽ أ حساسإكشعر بيا الكائف يمكضكع معيف، ك البعد عف 
 .»لخإك السخكنة....حساس بالبركدة أكالعطش كحافز اإل أمثمتيا حافز الجكع

 البواعث: 2-3-2
ك بعيدا سكاء تجاىيا أ المكضكعات التي ييدؼ الكائف الحي كتكجو استجاباتوكىي  «

التي يشعر بيا كمف أمثمتيا  ك التكتر..إلخأف تعمؿ عمى إزالة الضيؽ أعنيا، كمف شأنيا 
 .خلماء الذم يقابؿ حافز العطش...إلقابؿ حافز الجكع كام يالطعاـ الذ

فيا فحافز الجكع مثبل يدفع يالدكافع ال ينفصبلف كظكيجب أف تأكد أف ىاتيف الناحيتيف مف 
الكائف الحي لمبحث عف الطعاـ كالطعاـ بدكره يشير حافز الجكع، كما يمكف أف نبلحظ 
نكعا مف العبلقة بينيما إذا انخفضت حدة الميزات الداخمية )الحكافز( مثبل، فإف ذلؾ 

 »لكائف الحي كيتجو نحكىاادة حدة المكضكعات الخارجية )البكاعث( لينشط اييتطمب ز 
(3). 

 
                                                           

 .35، نظريات التعمـ، صكؿالزغ عماد (1)
 مصر، )دط(مطبع كالنشر كالتكزيع، إبراىيـ كجيو محمد، التعمـ أسسو كنظرياتو كتطبيقاتو، دار المعرفة الجامعية ل (2)

 .41، صـ2006/ق1427
 .43 - 41، صنفسومرجع ال (3)
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 :و الخبرةأالتدرب والممارسة  2-4
يعد ىذا التعمـ مف أكثر العكامؿ أثرا في عممية التعمـ، كقصد بو فرص التفاعؿ التي تتـ 
بيف الفرد كالمثيرات المادية كاالجتماعية التي يصادفيا في بيئتو، إذ أف مثؿ ىذه الفرص 

شياء كالمثيرات المختمفة الفرد بالخبرات كالمعمكمات عف األكالتفاعبلت تسيـ في تزكيد 
 .كيتحدد في ضكئيا نمط السمكؾ

 رتبةة بالمثيرات تتقدـ في المفالبيئات الغني اء كفقا لنتائج تفاعبلتو معياشيحياؿ تمؾ األ
كلى بالنسبة لمبيئات الفقيرة بالمثيرات التي تمنح لممتعمـ بأكبر قدر ممكف مف الفرص األ

 التفاعؿ كاكتساب الخبرات المتعددة.مف 
كمف ىنا تتضح جميا دكر البيئة الغنية بالمثيرات نكعا ككما في تزكيد الفرد بحصيمة 

 .(1) سمككية متنكعة كأنماطالخبرات 
تقاف إكيتضمف التدريب عدد المحاكالت كالزمف الذم يشعر لو الفرد في تعمـ ميمة ما ف »

سيما في حالة كجكد تغذية الجادة التي يقـك بيا الفرد كال التعمـ يعتمد عمى المحاكالت
 .(2)»راجعة ليذه المحاكالت

المادة المتعممة مف غير ىدؼ ،  كالمقصكد بالممارسة ليس التكرار البحت أم تكرار »
داء، لذا تعتبر يف كالذم يؤدم إلى تحسيف األعنما المقصكد بيا التكرار المكجو لعرض ما  ك 

الشركط الخارجية المطمكبة في المكقؼ التعميمي، فيي عبارة عف التكرار الممارسة مف 
المعزز لبلستجابات في كجكد المثيرات كتختمؼ الممارسة عف التكرار في أف التكرار ىك 

الممارسة فإنيا تكرار ا معممية إعادة شبو نمطية دكف تغير ممحكظ في االستجابات، أ
الفرد نتيجة التعزيز الذم قد يككف صادرا عف  لى تحسيف تدريجي في أداءمعزز يؤدم إ

 معمكمات عف نتائج استجاباتو.بالفرد نفسو أك مف الخارج عف طريؽ إمداد الفرد 

                                                           
 .85، صدئ عمـ النفس التربكممبا الزغكؿ، مافينظر: عماد عبد الرح (1)
 .36كؿ ، نظريات التعمـ، صزغالعماد  (2)
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فالطفؿ ال يستطيع أف يتعمـ السباحة بمجرد أف ينظر إلى مدربو فحسب كال يستطيع 
كتابة بمجرد النظر إلى قكـ بعممية الستاذه كىك يالتمميذ أف يتعمـ الكتابة بمجرد النظر إلى أ

لى أحد كىك قكـ يستطيع تعمـ آللة ما إف لـ نظر إ ستاذه كىك يقكـ لعممية الكتابة ككما الأ
بذلؾ كما أنيا خطكة غير كافية لتعمـ تمؾ الميارة، بؿ البد مف ممارسة تمؾ الميارات 

 .(1)»شراؼ كتكجيوإكرارىا عدد كبير مف الميزات تحت كت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .157ص التربكم، المدخؿ إلى عمـ النفس محمكد عبد الحميـ منسي كآخركف،  (1)
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 صعوبات التعمم

التربية الخاصة بحيث تشكؿ ىذه كبات التعمـ مف أىـ المكاضيع في يعتبر مكضكع صع
تي تؤكؿ سباب كالنتائج الاىتماـ ككقفة دارس كباحث لمكصكؿ إلى دراسة األالفئة بؤرة 

ف يعانكف مف ىذه الظاىرة عدة يطفاؿ الذفأطمؽ عمى ىذه الفئة مف األ ،ظاىرةلييا ىذه الإ
فاؿ طاألصابات الدماغية، طفاؿ ذكم اإلاأل ،عاقة الخفية: اإللعؿ مف أىميا مصطمحات

طمقت مصطمحات أخرل طفاؿ ذكم العجز القرائي، كما أدراكية ، األذكم المشكبلت اإل
اع صيتو كالقى قبكال طفاؿ منيا: فقداف المغة، إال أف المصطمح الذم ذلكصؼ ىؤالء األ

 خرل ىك صعكبات التعمـ.ات األتسميتو المصطمحات كالأفضؿ مما الق

كما ىي األسباب المؤدية  أنكاعيافما مفيـك ىذه الظاىرة التي تفشت في المجتمع؟ كما 
 طفاؿ المصابكف بيا؟ي أىـ الخصائص التي يتميز بيا األلى ذلؾ؟ كما ىإ

 مفهوم صعوبات التعمم: 3-1

المصطمح فتنكعت  بعد ظيكر مفيـك صعكبات التعمـ ظيرت العديد مف التعاريؼ ليذا -
ك مف األطفاؿ عمى التعمـ بشكؿ أ بتنكع المجاالت التي تناكلت ظاىرة عدـ قدرة كثير

بصفة طبيعة رغـ امتبلكيـ كافة القدرات العقمية كالجسمية البلزمة ألداء عممية التعمـ 
اتصفت بالتنكع ، فمنيا ما  بشكؿ آلي كطبيعي ، حيث أخذ العمماء في كضع تعاريؼ

 خرل كمجاؿ الطب.جانب التربية كمنيا ما يميؿ إلى عمـك أيميؿ إلى 

أنيـ  إالكعمى مف اختبلؼ الباحثيف كالدارسيف في صياغة التعاريؼ ليذه الظاىرة 
سيا، كبالرغـ مف طفاؿ المصابكف بيذه الظاىرة تعترييـ الخصائص نفيجمعكف عمة أف األ
لى الجمعيات كالمؤسسات إ كذلؾ مرعمى جيات معينة بؿ طاؿ األمر ذلؾ لـ يقتصر األ
لفئة معينة مف المجتمع  بؿ كتيميش .لما ذلؾ مف خطر كتيديد الخيرية كالتطكعية
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إذا كاف يمس شريحة ميمة في المجتمع كتككف مسؤكلية الجميع في مر كخاصة األ
 بلبنا.صطفالنا الذيف مف أكىي أ الأالمحافظة عمييا كمساندتيا 

  1963تعريف كيرك لصعوبات التعمم: 

تأخر كاضطراب أك تخمؼ في كاحدة أك أكثر مف  «لىصعكبات التعمـ ىك مفيـك يشير إ
عمميات الكبلـ: المغة، القراءة، الكتابة، اليجاء، الحساب، نتيجة لخمؿ كظيفي في الدماغ 

طفاؿ الذيف يعانكف مف كيستثنى مف ذلؾ األ(1)أك اضطراب عاطفي أك مشكبلت سمككية
عاقات التخمؼ إالحركية أك ك عاقة السمعية أك البصرية أالناجمة عف اإلعمـ مشاكؿ في الت

 (2) ».ك االقتصادمالعقمي أك االضطراب العاطفي أك الحرماف الثقافي أ

تككف صعكبات التعمـ راجعة إلى نى أف كعمى أية حاؿ ، فإف تعريؼ كيرؾ قد أستث »
 يك السمعية ، فيك أمر معمـك فأ يةصر بعاقة الك اإلعاقة العقمية أك لظركؼ الحرماف أاإل

مف خبلؿ  تمقيالمعمـك لدل المإذ  ك تفنيدال يحتاج إلى تأكيد أك شرح أالمجاؿ بالضركرة ك 
تعريؼ كيرؾ أف صعكبة التعمـ تحدث مدل الحياة لدل الفرد، كأنيا ال تصاحب الطفؿ 

ض الظاىر يضا كأف العر مراحؿ تعممو، بؿ تتعدل ذلؾ لتصؿ إلى الكبار أفقط مف خبلؿ 
. مشكبلت في تعمـ المغة كالقراءة لمصعكبة إنما يظير مف خبلؿ ما يعاينو الفرد مف

أف  -عمى لغة االحتماؿ -كف مف المم يباعتبار ىذه المشكبلت مظيرا لمصعكبة كالت
 .(3)»ك العكامؿ النمائيةجكد خمؿ بالجياز العصبي المركزم ألى ك ترجع إ

 
                                                           

 .22، صـ2006/ق1426 ،1تعمـ، مكتبة المجتمع العربي، طفي صعكبات العمر محمد خطاب، مقاييس  (1)
الفاعكرم، دراسة أساليب  التفكير السائدة لدل طمبة ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات، دراسة  يينظر: أييـ عم  (2)

الماجستير في التربية بحث أعد لنيؿ شيادة ، سكريا، ف في مدارس محافظة لقنيطرةميدانية عمى طبلب الصؼ الثام
 .14الخاصة، ص

 ق1429، 1ط طباعة، القاىرة، -تكزيع -عبد الحميد سميماف السيد، صعكبات التعمـ النمائية، عالـ الكتب نشر  (3)
 .31ـ، ص2008
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  1964تعريف بابرابيتمان: 

 :ابيتماف صعكبات التعمـ بقكليؼ تعر 

طفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات في التعمـ ىـ أكلئؾ الذيف يفصحكف عمى تبايف األ «
لى قدراتيـ العقمية الكامنة كمستكل أدائيـ الفعمي كالذم يعزل إتربكم ذم داللة بيف 

 ك قد ال تككف مصحكبة بقصكر كاضحاسية في عممية التعمـ التي تككف أاضطرابات أس
ف تخمؼ عصبي أك حرماف تربكم أك في كظيفة الجياز العصبي المركزم كليست ناتجة ع

راب انفعالي ناتجة عف تخمؼ عصبي أك حرماف تربكم أك ثقافي أك ك اضطثقافي أ
 ك فقداف لمحكاساضطراب شديد أ

 كاإلعاقاتلى التخمؼ العقمي إ باإلضافةكما استبعدت بيتماف مف فئة الصعكبات التعميمية 
 الثقافيك كالحرماف التربكم أ االنفعاليةالحسية التي جاءت في تعريؼ كيرؾ االضطرابات 

 (1) »فرادظير عند بعض األيالتي 

    1968طفال المعوقين عمى األ لإلشرافتعريف المجنة الوطنية: 

( أكؿ NACHCمريكية لؤلطفاؿ المعاقيف )ؼ المجنة االستشارية التربكية األيعتبر تعري »
اكتسب الصفة الرسمية، كىك التعريؼ الذم اعتمده قانكف صعكبات التعمـ المحددة  تعريؼ

الصعكبات التعميمية المحددة ىـ  طفاؿ ذكماأل «كالذم ينص عمى مايمي:  1969ـ لعا
ساسية التي ف يعانكف مف قصكر في كاحدة أك أكثر مف العمميات النفسية األيكلئؾ الذأ

صغاء في اضطرابات اإلالمكتكبة كالمنطكقة، كقد تظير ك استخداـ المغة تدخؿ في فيـ أ
ك العمميات الحسابية كيتضمف ىذا أك التيجئة أك التفكير أك الكبلـ أك القراءة أك الكتابة أ

                                                           
 األردفتكزيع كالطباعة، أسامة محمد البطاينة كآخركف، صعكبات التعمـ النظرية كالممارسة، دار المسيرة لمنشر كال  (1)
 .31، صـ2008/ق1429، 3ط
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ك صابة الدماغية أدراكية أك اإلعاقة اإلابقا مصطمحات اإلكاف يطمؽ عميو س المصطمح ما
(1) »الكظيفيالخمؿ 

 

  1981لصعوبات التعمم تعريف المجمس المشترك: 

مؿ عمى مجمكعة متجانسة مف أنكاع العجز تعاـ يش مصطمحي صعكبات التعمـ ى «
  ستماع، الكبلـ، القراءة، الكتابةكتساب، االتظير عمى شكؿ صعكبات كاضحة في اال

ف تككف ناشئة عف خمؿ في النظاـ العصبي دالؿ، القدرات الرياضية، كيفترض أستاال
    عاقة مثؿت اإلالتعمـ قد تككف مصحكبة بحاال مف أف صعكباتالمركزم، كبالرغـ 

اختبلفا  ) ك تأثيرات بيئية مثؿ( أة انفعالي اضطرابعاقة السمعية، التخمؼ العقمي، اإل
نيا غير ناتجة عف ىذه أ الغير كاؼ، عكامؿ نفسية( إ كأ، تعمـ غير مبلئـ ثقافية

 (2) »ك التأثيراتالحاالت أ

ات التعميـ أف تخرج عف المجاؿ التي سبؽ ذكرىا ال تعدك صعكبكمف خبلؿ التعاريؼ 
عند الفرد يسبب ك سيككلكجي ؿ النمائي فيي تنشأ عف عجز عصبي أك المجايمي أدكااأل

دراؾ عممية اإلك سبب ضعؼ في أك في عممية الكتابة قصكرا حادا في األداء الكبلمي أ
 ك القدرة عمى الحركة.أك الحصكؿ عمى المعرفة أ

 :صعوبات التعمم أنواع 3-2

لى الذم يصنؼ صعكبات التعمـ إ كثر شيكعا ىك الذم قاـ بو كيرؾ ككالفنتالتصنيؼ األ
 صنفيف:

 

 
                                                           

 .33ص، المرجع السابؽ  (1)
 .25عمر محمد خطاب، مقاييس في صعكبات التعمـ، ص  (2)
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 صعوبات التعمم النمائية: 3-2-1

 صعكبات الذاكرة، صعكبات التفكير ىي تمؾ الصعكبات التي تتضمف االنتباه، «
 (1) »صعكبات المغة الشفكية

 كاديمية:التعمم األ  صعوبات 3-2-2

، فحيف يظير الطفؿ قدرة المدارسأطفاؿ صبل مف قبؿ كىي المشكبلت التي تظير أ «
خذ ؤ كامنة عمى التعمـ، كلكنو يفشؿ في ذلؾ بعد تقديـ التعميـ المدرسي المبلئـ لو، عندئذ ي

ك طفؿ صعكبة خاصة في تعمـ القراءة أك الكتابة أك التيجئة أفي االعتبار أف لدل ال
 (2) »التعبير الكتابي

 كاديمية شيكعا:كمف أكثر صعكبات التعمـ األ »

    .صعكبات التعمـ في القراءة  -

 صعكبات التعمـ في الكتابة. -

 صعكبات التعمـ في التيجئة.

 (3)»صعكبات التعمـ في الرياضيات -

 
                                                           

بشقة سماح، المشكبلت السمككية لدل ذكم صعكبات التعمـ األكاديمية كحاجاتيـ اإلرشادية، دراسة ميدانية عمى  (1)
مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس تخصص إرشاد نفسي مدرسي لمسنة الجامعية -تبلميذ التعمـ االبتدائي

 .45، صـ2008/ـ2007
أساليب السائدة لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات، دراسة ميدانية عمى أييـ عمي الفاعكرم، دراسة   (2)

 بحث أعد لنيؿ شيادة درجة الماجستير في التربية الخاصة، سكرية طبلب الصؼ الثامف في مدارس محافظة لقنيطرة،
 .21، صـ2010/ـ2009لممكسـ الجامعي 

 1طككيفية التعامؿ معيا، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف،األردف  ماجد بياء الديف السيد عبيد، صعكبات التعمـ  (3)
 .29، صـ2009/ق1430
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 أسباب صعوبات التعمم: 3-3

ك العكامؿ المؤثرة في األسباب أي مجاؿ صعكبات التعمـ عف اتفؽ معظـ العمماء ف
 ا يمي:فيمسباب تصنيفات ليا، كيمكف تمخيص تمؾ األصعكبات التعمـ مع اختبلفيـ في ال

 :تتمثل فيبيولوجية و العضوية الالعوامل  3-3-1

 .العكامؿ الكراثية »

 (1) »خمؿ كظيفي بسيط في الدماغ

   ة في الجسـ يك الحيك الكيمائية ألؾ عدـ تكازف النكاحي عكامؿ الكيميائية الحيكية: كذ »
الجة دكية فمثبل معالعبلج ليذه الصعكبات عف طريؽ األاقترحكا مبدأ كما ( ك  فراز الغددإ) 

 (2)»دكيةضعؼ االنتباه بالفيتامينات أك األ

 .سكء التغذية »

 .التياب الدماغ -

 (3) »استعماؿ العقاقير -

 العوامل البيئية: 3-3-2

خطار البيئية التي يمكف أف تأثر عمى الجياز العصبي عمى األ ركز االتجاه الطبي »
ؿ يعانكف مف تسمـ المركزم مثؿ التسمـ بالرصاص، حيث أجريت دراسة عمى أطفا

دائيـ المدرسي بعدما تمت معالجتيـ، كما أف نقص البركتينات بالرصاص، تحسف أ

                                                           
 .27، صالسابؽالمرجع  (1)
 ـ1994 ،1عفيؼ الرزاز كآخركف، كرشة المكارد العربية، األردف،ط :يف مايمز، التربية المختصة، تركريست (2)

 .10،11ص
 .26، 25، صـ2014التعمـ في المرحمة االبتدائية )دط(، محمكد فتكح محمد سعدات، برنامج صعكبات   (3)
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مف حياة الطفؿ يؤثر  كالسعرات الحرارية الناجمة عف سكء التغذية ، خاصة في سف مبكرة
 في نمك الجياز العصبي كيحكؿ دكف قيامة بكظيفتو.

 العوامل النفسية: 3-3-3

 .(1)»ساسيةر ذلؾ في أف صعكبات التعمـ ترجع إلى قصكر في العمميات النفسية األكيظي

لى قدرتيـ إلى كجكد صعكبات التعمـ عند األطفاؿ كا   خرل عامة قد تؤدمكىناؾ عكامؿ أ
 :كاالنتباهعمى التركيز 

 تنظيـ النسؿ كالتباعد الزمني بيف الكالدات المتعاقبة. -»

 ك القمة.عدد أطفاؿ العائمة مف حيث الكثرة أ -

 .كثرة الثقؿ كالسفر كعدـ االستقرار في السكف كالمأكل -

 .مسرة المادمستكل دخؿ األ -

 .(2) »عمر األـ حيف تنجب الطفؿ ككذلؾ مستكاىا الثقافي كمستكل الزكج -

 :وي صعوبات التعممذخصائص  3-4

المحكمات التي يمكف  لحدإتحديد بعض الخصائص التي تعد  مف بعض الباحثيف مكفت
لآلباء كالمعمميف كالميتميف استخداميا لمكشؼ عف حاالت صعكبات التعمـ كتشمؿ ىذه 

 الخصائص جكانب عديدة مف الشخصية كمنيا:

                                                           
مراكب مفيدة، الكشؼ المبكر عف صعكبات التعمـ المدرسي لدل تبلميذ )المرحمة االبتدائية( نمكذج صعكبات القراءة  (1)

 مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس تخصص: عمـ النفس المدرسي جامعة -تربكية -مقاربة معرفية
 .31-29، صـ2010/ـ2009عنابة لممكسـ الجامعي 

 ـ2000/ق1421، 1تكزيع، األردف، طمحمد عبد الرحيـ عدس، صعكبات التعمـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كال  (2)
 .48ص
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 نقص االنتباه كالنشاط الزائد. -»

 االستماع عند المحادثة. صعكبات -

 (1)»اآلخريفالتصرؼ بدكف تفكير كمقاطعة -

 .صعكبات في التحميؿ الدراسي -»

 دراؾ كالحركة.صعكبات في اإل -

 (2) » اضطرابات الكبلـ كالمغة -

 .االندفاعية كالتيكر -»

 .حتراـ كتقدير الذات سكء اال - 

 .حباطاإل عدـ القدرة عمى تحمؿ -

 .مف الناحية العاطفية حساسيف -

 .كتجنب المكاقؼ االجتماعيةنسحابي سمكب االيظير لدييـ األ -

 .صعكبات في التعبير المفظي -

 .كرذصعكبات في عممية الت -

 

 
                                                           

كاديمية كحاجاتيـ اإلرشادية، دراسة ميدانية عمى األلسمككية لدل ذكم صعكبات التعمـ بشقة سماح، المشكبلت ا  (1)
 .61، 60تبلميذ التعمـ االبتدائي، ص

مراكب مفيدة، الكشؼ المبكر عف صعكبات التعمـ، التعمـ المدرسي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية نمكذج صعكبات   (2)
 .35،  34القراءة مقاربة معرفية تربكية، ص
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 .(1)»ؿ الدراسييصعكبات في التحص -

 كاإلدراؾاضطرابات في العمميات التي تتطمب االعتماد عمى الذاكرة كالتفكير  -»
 كاالنتباه.

 .تبني أساليب معرفية غير مناسبة لمتطمبات حجرة الدراسة  -

 العدكانية المرتفعة. -

 تكالية كاالعتماد عمى اآلخريف.الا -

 .(2) »ىماؿ في الكاجبات المدرسية كعدـ االىتماـ بالدركساإل -

 :صعوبة التعمم الفرق بين وبطء التعميم 3-5

في مبلئمة  جد صعكبةيك بطيء التعمـ عمى كؿ فرد يستخدـ مصطمح "بطء التعمـ" أ »
قدرتو عمى التعمـ ، مثؿ ك في ية بالمدرسة بسبب قصكر في ذكاءه أكاديمنفسو لممناىج األ

في طرؽ التدريس التي تستعمؿ  لى تنكعىؤالء األطفاؿ يحتاجكف إلى تعديؿ في المناىج كا  
كمف الممكف أف يمحؽ بطيء  [.......] مف نفس سنيـ في المدارس العادية طفاؿمع أ

لى نقص في التعمـ إذا كاف ىذا البطء يرجع إ سرع منو فيأالتعمـ بزمبلئو الذيف ىـ 
نو إلى نقص طبيعي في قدرتو فيرجع إ ءكأما إذا كاف البط[ ....]حسيالميارات أك عيب 

بيا  تى يمر بنفس مراحؿ النمك التي مرغالبا ال يستطيع المحاؽ بزمبلئو ح
 لتعمـ متخمفا في كؿ أنكاع النشاطكليس مف الضركرم أف يككف بطيء ا ..[....]اآلخركف

ك التذكؽ نكاحي أخرل كالتكييؼ االجتماعي أك القدرة الميكانيكية أ فقد ال يحرز تقدما في
                                                           

أييـ عمي الفاعكرم، دراسة أساليب التفكير السائدة لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات، دراسة ميدانية  (1)
 لماجستير في التربية الخاصةبحث أعد لنيؿ شيادة ا سكريا، طرة،يعمى طبلب الصؼ الثامف في مدارس محافظة القن

 .24 ،21ص
 نة مف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـتدريبي لتحسيف مستكل النطؽ لدل عي سعيد كماؿ عبد الحميد، فاعمية برنامج  (2)

 .9مركز دراسات كبحكث المعكقيف، )دط( , )دت(، ص
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كتككف  »،(1) »ك عدـ االىتماـ بالحسابقراءة الجيدة أالفني، بالرغـ مف عدـ تمكنو مف ال
فيك يستغرؽ كقت أكثر مف زمبلئو في اكتساب الميارة المراد تعمميا  ،مشكمتو في الكقت

أما  (2) » حسب بعض الدراسات، فيك يستغرؽ ضعؼ الكقت الذم يستغرقو زمبلئو
  صعكبات التعمـ فتظير عمى صاحبيا أحد المشكبلت التالية:

كالقراءة كالكتابة  صغاء كالتفكير كالكبلـلمغة كفيميا، كذلؾ القدرة عمى اإلعدـ استخداـ ا »
لى إصابات ذلؾ لصعكبات في عممية اإل ك التعميمات الحسابية البسيطة، كيعكدأ دراؾ كا 

ك فقداف القدرة عمى الدماغ أك الصعكبات القراءة أ »(3) »الدماغ أك خمؿ بسيط في كظائؼ
سمعية أك بصرية حركية أك  إلى إعاقة الكبلـ، بمعنى أف الصعكبة في التعمـ ال تعكد

 .(4) »ك انفعاليةأعقمية 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ار كمكتبة الكندم لمنشر كالتكزيعينظر: حسف عمر منسي، إيماف منسي، التكجيو كاإلرشاد النفسي كنظرياتو، د (1)
 .109، 108ـ، ص2014/ق1435، 1عماف، األردف ,ط

مراكب مفيدة، الكشؼ المبكر عف صعكبات التعمـ، التعمـ المدرسي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية نمكذج صعكبات   (2)
 .25القراءة، مقاربة معرفية تربكية، ص

 .20السيد عبيد ، صعكبات التعمـ ككيفية التعامؿ معيا، ص ماجد بياء الديف  (3)
 .21ص ،مرجع نفسوال (4)
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 خصائص التعمم

ينفرد التعمـ كباقي المصطمحات العممية األخرل بعدة خصائص تميزه عف غيره مف 
 المصطمحات المتشابية كالتعمـ ك التدريس كالتدريب .... كمف بيف ىذه الخصائص نذكر:

 التعمم عممية تغير: 4-1

ك نو يحتكم عمى حدكث عممية التغير أك تعديؿ أك تشكيؿ أرصد مفاىيـ نجد أ عند »
نقطة  ىإلإعادة تشكيؿ في السمكؾ، كالتغير عبارة عف التحكؿ مف نقطة التكازف الحالية 

 لى أخرل.إ ةدفة كيعني ذلؾ االنتقاؿ مف حالالتكازف المستي

قد يحدث في الجكانب المعرفية أك بي فالتغير االيجا ,ك سمبياكقد يككف التغيير ايجابيا أ
الضرب البسيط حتى ك الحركية، كيظير التغير في اكتساب حفظ جداكؿ الكجدانية أ

اكتساب حفظ جدكؿ العناصر الكيميائية لمندليؼ كيظير التغير السمبي في اكتساب 
 (1) »العادات السمككية غير المرغكب فييا مثؿ الكذب كالسرقة كالغش كالعدكاف

 التعمم بوصفه أداء: 4-2

القياـ بأم استجابة أكانت حركية أك انفعالية أك عقمية لى إعني بذلؾ أف التعمـ يشير ن »
 تغير في األداء يبدك غير مكتمؿ  نة كلذلؾ فإف تعريؼ التعمـ: عمى أنومك كاظاىرة أ
كالجماعة ذاعة كالتمفاز كمف آراء الزمبلء تعمـ مف الكتب كالمحاضرات كمف اإلفنحف ن

لى أداء كىك ما يتفؽ ككجية نظر تكلماف في تو إترجم كىذا التعمـ ليس مف الضركرم
لى ف أف نفصح عنيا، كلما كنا بحاجة إككنيا دك نالكامف ككثير مف االتجاىات التي التعمـ 

                                                           
 .17السيد عثماف، سيككلكجية التعميـ كالتعمـ، ص فاركؽ  (1)
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تعمـ بالمبلحظة المباشرة مقياس يقيس عممية التعمـ، فإننا نيتـ بما يخضع مف عممية ال
 ( 1) »ىي مظاىر السمكؾ الخارجية التي تمثؿ في أداء الفرد، ك كالقياس

 التعمم يتم تحت شروط الممارسة: 4-3

 الخارجيةالفرد الداخمية كالممارسة عف إمكانية لمتغير الذم ىك عبارة  عمـ داؿيعتبر الت »
كالممارسة عبارة عف العممية التي يقكـ بيا الفرد بيدؼ تغيير أنماط سمككية معينة ، كلكي 

ذية يحدث التعمـ البد مف القياـ بممارسة معينة كلكف يتـ ذلؾ البد مف شركط، كمنيا: التغ
لى حدكث االستجابات الناجحة لحؿ المشكبلت كيتضح ذلؾ الراجعة كالتعزيز الذم يؤدم إ

ك ميارة كتساب ميارات مثؿ ميارة السابحة أية نمكذج يمكف تقميده عند امف خبلؿ رؤ 
 قيادة السيارة.

 :التعمم يؤثر في جوانب الشخصية 4-4

شخصية لمفرد، كلكي يتـ ذلؾ البد إف اليدؼ مف التعمـ ىك التغير االيجابي في جكانب ال
المعرفية كالكجدانية ف يحدث التغير بطريقة مطردة كشاممة كمتكاممة في الجكانب أ

  ةكالحركي

 التغير في الجوانب المعرفية:  4-4-1

كيظير ذلؾ في المقدرة عمى حؿ المشكبلت  ب المعرفية في التفكيركىي تشمؿ الجكان »
 المدرسية كالحياتية ككذلؾ الذكاء المعرفي.

 التغير في الجوانب الوجدانية: 4-4-2
تشمؿ كؿ ما نتعممو مف القيـ كاالتجاىات كالميكؿ كالتذكؽ الجمالي كالفني  كىي

 2»كالمكسيقى كالذكاء العاطفي

                                                           
 .44ص - األسس النظرية كالتطبيقية -سيككلكجية التعمـ كالتعميـسامي محمد ممحـ،   (1)

64المرجع نفسه،ص     
)
2

(
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 التغير في الجوانب الحركية: 4-4-3

قيقة مثؿ الكتابة عمى الكمبيكتر أك كالدكيتمثؿ ذلؾ في اكتساب الميارات الحركية الكبيرة 
 (1).»السيارةك قيادة العزؼ عمى اآلالت المكسيقية أك السابحة أ

 التعمم عممية مستمرة: 4-5

منذ المراحؿ العمرية  تبدأك مكاف محدد فيي مـ عممية مستمرة ال ترتبط بزماف أالتع »
نساف كبالرغـ مف أف معدؿ سرعة التعمـ منذ الكالدة كتستمر طيمة حياة اإلالمبكرة، أم 

إال أف ىذه العممية كنكعية الخبرات التي يمكف لمفرد تعمميا تختمؼ باختبلؼ العمر، 
تستمر خبلؿ المراحؿ المختمفة، كىي ال ترتبط بكقت محدد فقد تحدث في أم كقت مف 
النيار كالميؿ ، كمف ناحية أخرل فإف ىذه العممية ال ترتبط بمكاف محدد حيث ال تتطمب 

الشارع فيي تحدث في  .مدل الفرد إلحداثياك تعميمية كجكد مؤسسة تربكية أ  بالضركرة
التي يكتسبيا الفرد مف كسائؿ  لى الخبراتلعبادة كالمدرسة كالجامعة إضافة إت كدكر اكالبي
 .عبلـ المتعددةاإل

 التعمم عممية تشمل جميع التغيرات الثابتة نسبيا: 4-6

تظير  يكتحديدا فيي تتضمف التغيرات الت ،كذلؾ بفعؿ عكامؿ الخبرة كالممارسة كالتدريب
 بصفة الناتجة دائمة في سمكؾ.

تمؾ  أكفالتغيرات السمككية المؤقتة الناتجة بفعؿ عكامؿ التعب كالمرض كالنكـ كالنضج، 
ك مخدر ال تندرج تحت أك الناتجة مف تعاطي مسكر أالناتجة بفعؿ العكامؿ الفسيكلكجية 

 (2)»مؤقتة سرعاف ما تزكؿ بزكاؿ المسببمثؿ ىذه التغيرات  فإطار التعمـ، أل

 
                                                           

 .20 -18صالمرجع السابؽ،  (1)
 .32 ،31كؿ، نظريات التعمـ، صعماد الزغ (2)
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 :نتائج التعمم

في اضطراب  عمميةالعممية التعمـ منذ ميبلد الكائف الحي، كينمك بيا الفرد كتسير  تبدأ
تسب الفرد أشياء كثيرة عف طريؽ الممارسة كالخبرة كالتجربة كمف نتائج عممية التعمـ كفي

 :نذكر التي يكتسبيا الفرد

 اكتساب العادات: 5-1

 كأساليبنماط الفطرم بؿ يكتسب أنساف عند سمككو باستمرار عممية التعمـ ال يقؼ اإل »
فالعادة ىي نمط معيف مف السمكؾ المكتسب، اكتسبو الفرد مف  مثبل مف سمكؾ كالعادات

خبلؿ خبراتو المتعددة، كعادات الفرد ليست في قكة كاحدة، فمنيا العادات القكلية الثابتة، 
 ؼ الظركؼكمنيا العادات الضعيفة الكاىنة، كتختمؼ قكة كضعؼ ىذه العادات باختبل

 (1).»التي أحاطت بالعادة عند اكتسابيا

 :تعمم حل المشكالت 5-2

مف الشعكر بالمشكمة  ابتداءؿ المشكبلت عمى فيـ المكقؼ كتحميمو حسمكب يعتمد أ »
 لمشكمة ككضع الفركض المبلئمة لياثـ جمع المعمكمات عف مكضكع ا اكالعمؿ عمى حمي

الكصكؿ إلى النتائج أك القكانيف  كأخيراكالتحقؽ مف الفركض بالتجربة كالممارسة لمنشاط 
 (2) .»ة التفكير االستداللي كاالستقرائيك القكاعد اعتمادا عمى التحميؿ بالمقارنة كتنميأ

فينتقؿ الطفؿ مف ضركب التعمـ الذم بدأ بسيطا كيندرج حتى يصبح عمى  »إذف : 
 (3).»رتتطمب استخداـ التفكي يالمعقدة الت مستكل حؿ المشكبلت

 

                                                           
 .146، صـ2003، 1سكندرية لمكتاب، مصر ، طأسسو كتطبيقاتو، مركز اإلالتربكم  سميخائيؿ معكض، عمـ النف (1)
 .34فضيمة مقراف كآخركف، كحدة عمـ النفس التربكم، ص  (2)
 .148، صـ2006، 2سكندرية لمكتاب، مصر، طمعكض، عمـ النفس العاـ، مركز اإل ميخائيؿ  (3)
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 تكوين االتجاهات النفسية: 5-3

ة اك تييؤ عقمي يتككف نتيجة عكامؿ مختمفة مؤثرة في حياالتجاه النفسي ىك استعداد أ »
 فكار بحسب قيمتيا الخمقية كاالجتماعية.تجعمو يؤخذ مكقفا نحك بعض األ الفرد

شئة تنال نتيجةالتي تتككف  مجمكعة االتجاىات النفسيةف شخصية الفرد تتككف مف كالكاقع أ
سمككو، كيتصؼ تعمـ  كأساليبكالتربية كالتعمـ ، فيؤثر في عاداتو كميكلو كعكاطفو 

تبلؼ الناتج عف لى اإلل ، بينما يتعرض تعمـ المعمكمات إاالتجاىات بالتخزيف طكيؿ المد
 (1).»عكامؿ النسياف

 اكتساب المعمومات والمعارف: 5-4

كالمغات  ـ ارتباطا قكيا بالتغير في التنظيـ المعرفي فنحف نتعمـ الحسابارتباط التعم »
 لى ذلؾ مف مكاد الدراسة.كالمعمكمات العامة كما إ

كسيمة منظمة لنقؿ خبرات البيئة الخارجية، كالتقدـ  إالكالتعمـ داخؿ حجرة الدراسة ما ىك 
الحضارم لمطفؿ، بأسمكب منظـ سيؿ في مختمؼ مراحؿ نمكه، حتى يخرج الطفؿ مف 
مدرستو مدركا لعكامؿ التقدـ البشرم في مختمؼ النكاحي، كبالتالي يصبح مكاطنا متعمما 

 (2). »مثقفا

كىكذا يصبح ما نتمقاه مف معارؼ كمعمكمات عف طريؽ المحاضرات كالمناقشات  »
، كأف نمي أف ينشئ الحضارة لئلنسافكالصحؼ كالتمفزيكف جزءا مف خبرتنا، ككذلؾ تيسر 

   (3) .»يتغمب عمى الطبيعة فكشكفو كأ

 
                                                           

 .34فضيمة مقراف، كحدة عمـ النفس التربكم، ص  (1)
 .110، صـ2009زينب عبد الكريـ، عمـ النفس التربكم، دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، األردف، )د ط(،  (2)
 .113 -111مرجع نفسو، صال(3)
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 ر:ياكتساب طريقة التفك 5-5

مف مظاىر التعمـ مف حيث ىك تغير في  آخراتعتبر طريقة التفكير لدل المتعمـ مظيرا  »
المدرسة أف  يكالقصد منو ىك تعمـ طرؽ التفكير الصحيحة، فبل تكتف ،التنظيـ المعرفي

تزكد الطفؿ بالمعمكمات كالمعارؼ المختمفة في مختمؼ نكاحي العمـك كاآلداب كالفنكف 
مناسبة عناية خاصة بتعمـ الطفؿ كيؼ يفكر كالطريقة ال ينتفحسب، بؿ يجب أف تع

 (1). »نسانيةقيمة كبيرة في التقدـ الحضارة اإللعممية التفكير نظرا لما فييا مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .113المرجع السابؽ، ص (1)
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 ولـــمجمل الق                              

مف خبلؿ ما ذكر تبيف أف مفيكـ التعمـ حماؿ أكجو فتعددت مفاىيمو بتعدد الباحثيف 
 عاف ليقفز عمى المعاني المتعارؼعدة م، فأطمؽ عمى كالمختصيف كاألدباءكالمفكريف 

كاف منحصرا  معمييا في المغة العامية، فأصبح التعمـ ال يقتصر عمى التعمـ المدرسي الذ
في تعمـ العمـك كالفنكف كاآلداب، كتحصيؿ المعمكمات كاكتساب المعارؼ، بؿ تكسع 

بالعكامؿ ليشمؿ كؿ ما يكتسبو الفرد كما يتدرب عميو مف سمات نفسية ال صمة ليا 
، كاالتجاىات كالقيـ كالعكاطؼ، كالميكؿ كاألفكارالكراثية ، بؿ لمعكامؿ المكتسبة كالمعارؼ 
 كالعادات االجتماعية كالعادات االنفعالية.

 .لى آخر لحظة ، ليس ىذا فقطإاد الحياة فيي تبدأ معيا كتستمر التعمـ عممية تمتد بامتدف
لى حياة الفرد كؿ يـك شيئا جديدا يساعده عمى تحسيف ظركفو كعمى حسف إيؼ ضبؿ كي

الرضاعة التي يعيش فييا، فالطفؿ في مرحمة  كاالجتماعيةالتكافؽ مع الظركؼ المادية 
ح عندما يشعر بالجكع أك عندما تفارقو األـ أك تبتعد عنو كما يتعمـ أيضا القبض عف ييص
ف بمساعدة اآلخريف ثـ الكقكؼ كالمشي بدكف شياء كالحبك كالكقكؼ عمى القدمياأل

كبالتدريج يكتسب الطفؿ ميارة لفظية فيتعمـ المفظ  ،مساعدة، ثـ يتعمـ نطؽ بعض الكممات
كيتدرب عمى مخاطبة اآلخريف، ثـ يتعمـ القراءة كالكتابة كما يكتسب بعض العادات 

 كالخكؼ مف بعض الحيكاف. االنفعاليةكاالتجاىات 

لى التعمـ لذا كانت طفكلتو نساف ىك أحكج المخمكقات جميعيا إأف اإلكال يخفى عمينا 
بشيع ييؽ التعمـ يكاجو الحياة المعقدة كحضانتو أطكؿ مف طفكلة الحيكانات فيك عف طر 

نو عمى إشباع حاجاتو ية تعيحاجاتو المتعددة، أما بالنسبة لمحيكاف فيكلد مزكدا بأنماط فطر 
  .الفزيكلكجية
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تفقد  تكقؼ عممية التعمـبيتعمـ ليعيش كال يستطيع أف يعيش بدكف تعمـ، ف فاإلنسافإذف: 
 ، كيفقد المجتمع تقدمو كحضارتو.الحياة ركنقيا

جعمت الكثير مف العمماء يعتبركف التعمـ الكظيفة ، كلعؿ القيمة الكبرل لعممية التعمـ
 الرئيسية لمعقؿ البشرم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االكتساب اللغوي: ولاألالفصل  

 

 تمييد -
 االكتسابمفيوم   -1
 لغة 1-1
 اصطالحا  1-2
 آراء بعض العلماء في االكتساب اللغوي-2
 مراحل االكتساب اللغوي -3
 العوامل المؤثرة في االكتساب اللغوي  -4
  عوائق االكتساب اللغوي -5
 مجمل القول-
 

 



االكتساب اللغوي                                                                   الفصل األول        
 

38 
 

 تمييد

فمف  تساعده بمغة الطفؿ كمدل اكتسابو ليا،كاء العرب كالغرب عمى حد س اىتـ العمماء «
كما تساعده عمى  الطفؿ مكانتو في المجمع، إذ عمى فيـ رغبات اآلخريف، خبلليا يتبكأ

يضا عمى التعبير عف أفكاره كما تساعده أ المحيط بو،بمعمكمات عمى العالـ  ادهمدإ
 .(1)«كحاجاتو كرغباتو، كالتأثير عمى اآلخريف

فظيرت . بكثير مف االىتماـكىا تو حيث تناكلغكما اىتمكا بالمراحؿ التي تمر بيا ل
تقـك عمى تي ساليبيا لتشمؿ دراسات نظرية كتطبيقية الدراسات كثيرة حكليا كتنكعت أ

 ابوسكتاتبلحظ كتسجؿ كؿ ما يتعمؽ بالطفؿ لغكيا مف لحظة كالدتو حتى  ارات مقننةاختب
 .ةلمغ

جانب سمككي آخر أم نمك كينمك المغة  فأ التي ترل كىذا ما تؤكده بعض آراء العمماء «
كصؼ أم مرحمة مف  باإلمكافخرل، حيث لـ يعد ؽ مراحؿ مختمفة تربط الكاحدة باألكف

 .(2)« المراحؿ بشكؿ منفصؿ

كقد أرجعكا  المغكم. سابو لنظاموكتة العكائؽ التي تحكؿ بينو كبيف اىتمكا بدراسكما ا «
 تعمـ لغتيف في كقت كاحدلى كا  بعضيا إلى عيكب في بعض أعضاء الجياز الصكتي، 

لى بعض األمراض النفسك  أف النمك  كاكما أكد [...نمك]الية التي يصاب بيا الطفؿ خبلؿ ا 
 .(3)« غةعكامؿ مختمفة تمكنو مف اكتسابو لمالمغكم لمطفؿ يتأثر ب

 

 

                                                           
 .89، )د ت(، ص2راىقة، دار الفكر العربي، طسعد جبلؿ، الطفكلة كالم (1)
 .137شريؼ إبراىيـ بيحرم الجمؿ، لغة الطفؿ في ضكء عمى المغة النفسي، مصر، )د ط(، )د ت(، ص (2)
 .160، صـ1956 ،1فؤاد بيى السيد، األسس النفسية لمنمك، دار الفكر العربي، مصر، ط (3)
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 مفيوم االكتسابأوال: 

 لغة: 1-1

 كرد االكتساب في لساف العرب البف منظكر بمعنى:

تكسب كاكتسب، قاؿ ك  كسب، الكسب: طمب الرزؽ كأصمو الجمع، كسب يكتسب كسبا  «
 َلَيا َما :قكلو تعالىفي  قاؿ بف جنيسيبكيو ، كسب أصاب كاكتسب تصرؼ كاجتيد، 

 كتسبت.اعبر عف الحسنة بكسبت، كعف السيئة ب َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبتْ 

 .(1)«كالكسب الطمب كالسعي، في طمب الرزؽ كالمعيشة

االكتساب ىك الحصكؿ عمى الشيء كالتفرد بو إذف مف خبلؿ ىدا التعريؼ يتضح أف 
 كالتمكف منو.

 اصطالحا: 1-2

فكردت  ،كردت تعريفات كثيرة لبلكتساب المغكم عمى حسب اختصاص الباحثيف كالمفكريف
ىذه التعريفات عمى حسب مبادئيـ كتنكع مشاربيـ العممية فنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ  

 ما يمي: 

كتمقييا سكاء بكاسطة القراءة أك التعمـ أك التدريب  ىك عممية نقؿ خبرات اآلخريف « 
 .(2)  »النطقي أك الكتابي بقصد الكصكؿ إلى مرحمة أفضؿ مف المرحمة السابقة

 

 

                                                           
، دار العرب جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي بف أحمد بف أبي القاسـ بف حبقة بف منظكر، لساف(1)

 .3870المعارؼ، مصر، )دط(، )د ت(، ص
 .5ف، المعجـ التربكم، المركز الكطني لمكثائؽ التربكية، الجزائر، )دط(،)دت(، صسعيدة الجيكية كآخري (2)
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 كفي تعريؼ آخر نجد حسف شحاتو يرل أنو:      

زيادة أفكار الفرد أك معمكماتو أك تعممو أنماط جديدة لبلستجابة أك تغيير أنماط  «
 النضج أك كمييما كالمكتسب ىك ككما يعني نمكا في ميارة التعمـ أ. القديمةاستجابتو 

 (1)  ».كصؼ لمخصائص كاالستجابات غير الفطرية التي يتعمميا اإلنساف بالخبرة

السمكؾ الفطرم فالسمكؾ المكتسب ىك  عمـ النفس بيف السمكؾ المكتسب ك كيميز في «
الذم يضاؼ إلى طبيعة الفرد التي كلد عمييا، يتـ تعممو مف خبلؿ بذؿ الجيد كالطاقة 

مثبل سمكؾ مكتسب بالنسبة لئلنساف، في حيف نجد فالسباحة . كبفضؿ التجربة كالممارسة
 بعض الحيكانات تحسف السباحة بالفطرة.

 ف السمكؾ الفطرم كالسمكؾ المكتسبلبحث في التميز بيلقد شغؿ عمماء النفس األكائؿ ا 
 اىتمامات السيككلكجييف المعاصريفبينما أصبح ىذا المكضكع ال يحتؿ نفس الدرجة في 

ألنو مف الصعب التمييز بيف ما ىك فطرم كما ىك مكتسب، إذ يصعب تحديد أيف يقؼ 
 .(2)«يبتدئ الثانياألكؿ كأيف 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ2003/ق1424 ،1، طدارة المصرية المبنانية، مصالمصطمحات التربكية كالنفسية، اإلحسف شحاتو، معجـ  (1)

 .57ص
 .38، صـ2006/ق1427 ،1، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، ط، المعجـ المكسكعي لعمـك التربيةأكزمحمد أ (2)



االكتساب اللغوي                                                                   الفصل األول        
 

41 
 

 بعض العمماء في االكتساب المغوي آراء

كتنكعت حكؿ االكتساب المغكم لدل الطفؿ مف قبؿ الباحثيف كالمفكريف  اآلراءتعددت 
 ـ الفكرية كالفمسفية كالمغكيةكالمغكييف كالنفسانييف في ذلؾ كفقا لبلختبلؼ منطمقاتي

كالعربية حكؿ  الغربيةأىـ اآلراء  كفي ىذا الصدد نعرض، بيآتيـ الجغرافيةختبلؼ كال
 االكتساب المغكم لدل الطفؿ:

 آراء العمماء الغربيين: 2-1

 جون واطسون: 

ىمية كبيرة لممحيط في أ لكفيك يعتبر جكف كاطسكف مف أنصار االتجاه السمككي، الذيف 
الكائف الحي بفضؿ  فالمحيط ىك الذم يثير استجابات .تفسير سمكؾ الكائف الحي

كفيـ سمكؾ ىذا الكائف ال يتـ إال بربطو بالمثيرات الخارجية التي  ،المثيرات التي يكفرىا
 رات العممية داخؿ التكجو السمككييتمقاىا مف ىذا المحيط، كعمى الرغـ مف تعدد التيا

نتيجة  ـ يحدد عند معظميا بتغيير كتعديؿ في سمكؾ المتعمـأف مفيكـ التعمبيمكننا القكؿ ف
الذم يحدث  ا التعريؼ عمى التعمـ التمقائي )االكتساب(يدؼ ىذتعرفو لتأثيرات المحيط، كي

الذم يعيش فيو، كعمى التعمـ الذم يجرم في  خبلؿ التفاعؿ اليكمي بيف الفرد كالمحيط
 كضعية محددة تنشد تحقيؽ غايات معينة.

 سكينر: 

. كبذلؾ قابمة لممبلحظةالشركط السكينر إلى تحميؿ السمكؾ في ضكء الظركؼ ك  يدعك
جاه السمككي لديو عمى ما يسمى بالتحميؿ الكظيفي كىك تحميؿ يربط سمكؾ الكائف تيقـك اال

 فيتكفر تمؿ الكراثية التي االحي بشركط محيطو، كلكنو يؤكد في الكقت نفسو أىمية العك 
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ب انطبلقا مف سف السمكؾ المغكم يكت[ كحسب رأم سكينر إ.....]و.دتالكائف الحي منذ كال
 . (1)تثبيتك استجابة ك  تنبيو ىي : تفاعؿ ثبلثة عناصر

 بياجيو: 

يقدـ بياجيو تفسيرا بنائيا لمغة عند الطفؿ مف خبلؿ التأكيد عمى أنيا تبنى عبر مراحؿ  «
 مؿ، كفي ىذا الصدد يميز بيف نكعيف مف المغة:تمتعددة قبؿ أف تك

 ىي: المناغاة كالمكنكلكج ك مراحؿ ةالمغة المتمركزة حكؿ الذات: التي تمر بثبلث -
 ج الجماعي.ك كلكالمكن

ىي التي تمثؿ مستكل المغة المكتممة عند الفرد الكاعي لما يقكؿ كالمغة االجتماعية:  -
 حيث يدكر الحكار في سياؽ عادم.

ني كما يقر بياجيو أف عممية اكتساب المغة كتعمميا يرتبط بمراحؿ النمك الذىني الجسما
يككف بمثابة تككيف الكظيفة الداللية التي  هة عنديدراكالبنيات اإلعند الطفؿ، كتككيف 

الصكر...( كيشكؿ الكؿ كما  -الصيغ الحركية -ربطيا بثكابت أخرل )تككيف المفاىيـ
 عند التمثيؿ يسميو بياجيو الكظيفة الرمزية أك السيميائية، كىي الطاقة التي تمثؿ أنشطة

 .(2)اإشارات( أم تركيب العبلمات كاستعمالي ،الطفؿ )صكرة

 تشومسكي: 

عمى نو مف اكتساب المغة كيرل تشكمسكي أف كؿ طفؿ يمتمؾ قدرة لغكية فطرية تم «
يـ نماذج يد، أم أف األطفاؿ يكلدكف كلطفاؿكد أكلية لمصياغة المغكية لدل األأساس كج

لغة مف المغات،  ةالمغكم في أيلمتركيب المغكم تمكنيـ مف تحديد القكاعد في التركيب 
                                                           

يماف كاظـ نعمة، االكتساب المغكم كعبلقتو بالنمك العضكم، الكمية التربكية المفتكحة، العراؽ إبتصرؼ:  (1)
 .14)دط()دت(، ص

 .166، صمرجع نفسوالينظر: (2)
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كتركيب الجمؿ ، جميع المغات فييا ؾر تتشؾ عمكميات في التراكيب المغكية احيث أف ىن
كالصفات كالحركؼ... بمعنى أف الطفؿ ال يتعمـ بؿ تمثؿ لديو قدرة  كاألفعاؿسماء مف األ

 .(1)«يا مف قبؿعيسمأكلية فطرية عمى تحميؿ الجمؿ التي يسمعيا في تككيف جمؿ لـ 

 آراء العمماء العرب: 2-2

  الجاحظ:

ألنيا  اماما كباب يـطفاؿ كقكلأ في أفكاه األيكالميـ كالباء أك يتي « يقكؿ الجاحظ: «
نما يظيراف ب ف الحرفاف ىما أكؿ ما ، فيذالتقاء الشفتيف"اخارجاف مف عمؿ المساف. كا 

لحظة  اي ينطقكنيلتإلى األلؼ ا باإلضافةالمغة  طفاؿ عند اكتسابيـ أصكاتينطقيما األ
ال يحتاجاف إلى فعؿ المساف الذم يككف عادة  ماعمييـ لككني الحركؼيؿ سما أكالدتيـ كأني

  (2) .»ثقيبل عمييـ في النطؽ في مستيؿ اكتسابيـ لمنطؽ

 ابن فارس:

ادا كالصبي العربي يتؤخذ المغة اعت «طفاؿ بأنيا: األػيقكؿ عف اكتساب المغة األـ عند  « 
كتؤخذ  .كتؤخذ تمقُّنان مف ممّقفيسمع أبكيو كغيرىما فيك يأخذ المغة عنيـ عمى مر األكقات، 

كاة الثقات ذكم الصدؽ كاألمانة، كُيتَّقى  (3) .» المضمكف سماعان مف الرُّ

 نوال محمد عطية: 

إف المغة تكتسب كتتعمـ، ال أثر لمكراثة فييا، فإف أم طفؿ يكلد مف أبكيف عربييف كينشأ  «
 كلتكف الفرنسية مثبل، أك األلمانية فإنو حتما ينطؽ لغة كيتعمـ بعيدا عنيما في بيئة أخرل

 
                                                           

 .156صـ، 1999، 3سيككلكجية الطفكلة، دار الفكر، عماف، ط عزيز سمارة، كآخركف، (1)
 .516، ص154مجمة الجامعة اإلسبلمية، العدد جاسـ عمي جاسـ، عمـ المغة النفسي في التراث العربي،  (2)
 .518 -515مرجع نفسو، صال (3)
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 (1) .» يف فعبلبيىاتيف البيئتيف المتيف نشأ فييما بطبلقة كاضحة ككأنو كلد مف أبكيف أجن 

 إخوان الصفا:

إخكاف الصفا إلى مسألة اكتساب الطفؿ لمغتو كأكلكه اىتماما كبيرا، فيـ يؤكدكف تعرض 
 عمى أف اإلنساف لو األفضمية عما سكاه بقدرتو عمى اكتساب المغة كتعمميا، كما أكدكا

 دكر البيئة في ذلؾ. عمى

فميس  كأقاربو كعشيرتيـ صناعتيـ]...[ ىمو كقؿ مف يككف مف الناس مخالفا لسيرة أبيو كأ
فالطفؿ السكم يتفاعؿ مع األفراد المحيطيف بو  ،ىناؾ سيرة كال صناعة أعظـ مف المغة

في بيئتو فيسمع المغة منيـ كيسعى جاىدا باالستعداد الفطرم الغريزم الذم أكدعو اهلل 
 يقكؿ اإلخكاف:  اب المغة كتعمميافيمكنو ذلؾ مف اكتس ،تعالى في اإلنساف أف يقمدىـ

  .»مـك اإلنسانية كالصنائع الحكيمةعمـ يا أخي أف اإلنساف مطبكع عمى قبكؿ جميع العا «

نما عمى مراحؿ  كما لـ ييممكا مسألة التدريج في القضية، فالمغة ال تكتسب دفعة كاحدة كا 
مف حياة اإلنساف خاصة السنكات الخمس المبكرة في عمره التي تنمك فييا قدراتو 

 .(2)قميةالع

 ابن خمدون:

مـ أف المغات كميا ممكات شبيية بالصناعة، إذ ىي ممكات في اع «يقكؿ في مقدمتو: 
المساف، لمعبارة عف المعاني كجكدتيا كقصكرىا بحسب تماـ الممكة أك نقصانيا، كليس 
نما ىك بالنظر إلى التراكيب، فإذا حصمت الممكة التامة في  ذلؾ بالنظر إلى المفردات، كا 

اني المقصكدة، كمراعاة التأليؼ الذم يطبؽ تركيب األلفاظ المفردة، لمتعبير بيا عف المع

                                                           
 .521المرجع السابؽ، ص (1)
ة ماجستير في المغة العربية كفي تعمميا قبؿ التمدرس، مذكر كتساب المغة ينظر: يحي العبلؽ: أىمية السماع في اال (2)

 .41، 40، صـ2011/ـ2001كآدابيا، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، المكسـ الجامعي 
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الكبلـ عمى مقتضى الحاؿ، بمغ المتكمـ حينئذ الغاية مف إفادة مقصكده لمسامع، كىذا ىك 
معنى الببلغة، كالممكات ال تحصؿ إال بتكرار األفعاؿ ألف الفعؿ يقع أكالن كتعكد منو 

ير راسخة، ثـ يزيد التكرار لمذات صفة، ثـ تتكرر فتككف حاالن، كمعنى الحاؿ أنيا صفة غ
 . فتككف ممكة أم صفة راسخة

 مكجكدة فييـ، يسمع كبلـ أىؿ جيموفالمتكمـ مف العرب حيف كانت ممكتو المغة العربية 
كما يسمع الصبي استعماؿ  .باتيـ ككيفية تعبيرىـ عف مقاصدىـكأساليبيـ في مخاط

المفردات في معانييا، فيمقنيا أكالن، ثـ يسمع التراكيب بعدىا فيمقنيا كذلؾ، ثـ ال يزاؿ 
سماعيـ لذلؾ يتجدد في كؿ لحظة كمف كؿ متكمـ، كاستعمالو يتكرر إلى أف يصير ذلؾ 

 (1) .» ممكة كصفة راسخة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1، دار البمخي، سكريا، ط2عبد الرحماف بف خمدكف، مقدمة بف خمدكف، تحقيؽ عبد اهلل محمد الدركيش، ج (1)
 .378، صـ2004/ق1425
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 مراحـل االكتساب المغوي

في شتى صفة عامة بسيف عمى دراسة المغة اإلنسانية ر االباحثيف كالدىتماـ داد از لقد ا
المجاالت األكاديمية، كدراسة تطكر المغة عند الطفؿ بصفة خاصة، كالبحث عف كؿ ما 
يحيط بالقدرة المغكية عند الطفؿ منذ طفكلتو، فالمغة عند الطفؿ تنمك كتتطكر إلى أف 

راد عائمتو، كىذا فمع أ امف خبلليا يتكاصؿ بي يكتسبيا كتصبح لديو الكسيمة الكحيدة التي
لنفسي "عممية اكتساب التطكر كالنمك المغكم أطمؽ عميو بعض باحثي المغة في المجاؿ ا

مك المغة"، كما تتـ عممية اكتساب المغة عند الطفؿ نطمؽ عميو البعض "عممية المغة" كما أ
 بعدة مراحؿ، كىذه المراحؿ كاآلتي:

 المرحمة قبل المغوية: 3-1 

 مرحمة الصراخ: )صيحة الميالد( 3-1-1

 كيدؿ عمى أف الطفؿ قد بدأ يتنفس يخرجو الطفؿ بعد الكالدة مباشرة ،كىك أكؿ صكت  «
حالة انفعالية، بؿ إنيا عبارة عف فعؿ منعكس ثـ يتحكؿ   ةكىذا الصراخ ال يعبر عف أي

االنفعالية فيك يصرخ عندما يشعر  صراخ الطفؿ إلى عممية إرادية معبرا عف حالتو
سابيع األكلى ىي في األذلؾ أف صيحات الطفؿ  مف ك األلـ كيتضحبالضيؽ أك الجكع أ

 . (1)«الكسيمة التي يعبر بيا الطفؿ عف أحاسيسو المختمفة

الصراخ عمى  مزية التي تتجمى لمطفؿ أثناء لعبو عندما يفيـكىكذا فإف يقظة الكظيفة الر  «
كىك شرط  يعتبرىا سيارة صغيرة( اهصعبيبدأ الطفؿ مثبل بالمعب  فأكالأنو نداء رمزم )

 .(2) «كمؿ عف ىذا الصراخمرحمة المساف الذم ىك التعبير األ إلدراؾضركرم 

                                                           
 .55محمد عبد الطاىر الطيب، الطفؿ ما قبؿ المدرسة، منشأة المعارؼ، مصر، )دط(، )دت(، ص (1)
 .16، 15ت(، ص ط(، )د قاسـ مقداد كمحمد رياض المصرم، )دشارؿ بكتكف، تر:  (2)
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 م(إحدث صكتا يشبو إلى حد ما )أه( أك )يفعندما يمر اليكاء في الجياز التنفسي يكاد  
 كجي ألنيا عممية فيزيكلكجية محضةمر أم تفسير سيككلليس ليذه العممية في البداية األ

ره اندفاع اليكاء نعكس مثيمألف كظيفتيا في ىذه المرحمة بالذات ىي التنفس، فيي فعؿ 
يحدثيا الرضيع لكنيا ىي صكات التي ستجابة ليذا المثير ىي تمؾ األاالك  .مف الرئتيف
إلى األصكات  اإلدراؾكلى التي يصغي فييا إلى صكتو، كىذه أكؿ خطكة نحك المرة األ

 يجابي في تطكر المغة عند الطفؿ.الفعؿ أثر إ يذاكل

 مر تككف عضكية محضةساس لمصراخ عند الطفؿ في بادئ األكمف ثمة فإف الكظيفة األ
فيي تتحكؿ حاالت الطفؿ االنفعالية  ثـ بعد ذلؾ تأخذ بعدا آخر عندما تصبح تدؿ عمى

أك  االرتياحبكظائؼ التغذية، كحاالت عدـ غير إرادم إلى فعؿ إرادم عندنا يقكـ مف فعؿ 
شير الضيؽ إلى غير ذلؾ مف الحاالت، كلقد أثبتت بعض الدراسات أف الصراخ في األ

العفكم ليس االت االنزعاج المتعمقة بالجانب كلى يككف لو عبلقة مباشرة بحاألربعة األ
 .(1)«إال

 :مرحمة المناغاة 3-1-2

أصكات غامضة بجانب الصراخ، حيث  بإصداريبدأ الطفؿ في األسابيع األكلى مف حياتو 
ال يتكخى  ي غير إرادم، كبدافع حركي عشكائي، فييتحدث ىذه األصكات بشكؿ اعتباط

نما يحاكؿ فقط عممية التكاصؿ لم منيا الطفؿ تحقيؽ  بكاسطتيا ممارسة تعبير عف حاالتو كا 
حدث الصكتي، فتظير صكرة تكرار صكتي يبدأ بمقطع كاحد ثـ مقطعيف فأكثر مف ال

 .(2)ذلؾ

                                                           
)د  مطبكعات الجامعية، كىراف الجزائر ، ديكاف الالمغاتالتطبيقية حقؿ تعميمية أحمد حساني، دراسات في المسانيات  (1)

 .106ط(، )د ت(، ص
 .108 -106، صمرجع نفسوالينظر: (2)
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أصكتا سيمة بأحرؼ الكالدة  أكلية التي يصدرىا األطفاؿ حديثككما تعتبر المناغاة أصكات 
ره بالمناغاة، كذلؾ يبدأ الطفؿ ما بيف الشيريف الرابع كالخامس مف عمف، العمة المألكفة

طفاؿ لعمة مع الحركؼ العادية، يقكـ األيدمج فييا حركؼ ا ،ال معنى ليا بإصدار أصكات
أصكات بمفردىـ بالمناغاة استجابة ألصكات آبائيـ التي يصدركنيا  إصداربإضافة إلى 
 .(1)«أثناء أحاديثيـ

ىي مرحمة يعيد فييا الطفؿ كبلمو كيكرره حبا  «عرفيا آخركف )المناغاة( بقكليـ: كي «
 كأ صكدة في الكبلـ، أك دافع محدد لوبالكبلـ نفسو، مف دكف أف تككف ىناؾ نية مقكتمذذا 

 (2) .»أف يككف لمطفؿ رغبة أك اىتماـ بتكجيو الكبلـ لشخص آخر

عدة مرات ال  مية فيما يفعؿ، كنجده يكرر أصكاتفالطفؿ في ىذه المرحمة يجد تس «
نما لش متعبير عف حاجةللطمب شيء ما أك  بمذة كسركر كىك يكرر تمؾ  عكرما كا 

نما يعبث بيا كيفما جاءت "كالذم يعجب األصكات، كما أنو ال يختار تمؾ األ صكات، كا 
تصاؿ بيف ، كىذا االالسمعي كاألثرتصاؿ الصكتي ناغاة ىك ىذا االالطفؿ في ىذه الم

صـ الذم ال يصرخ ال يناغي الدرجة التي تجد فييا الكليد األ الصكت كالسمع كاضح إلى
 .(3)«أبدا

كالعبث بيا تمريف ألعضاء النطؽ كمساعدتيـ عمى  باألصكاتكفي مناغاة الطفؿ  «
كالطفؿ في ىذه المرحمة ال ينطؽ إال بأصكات معينة بحيث  إخراج األصكات كالنطؽ بيا.

التي تشبو أصكات الميف مثؿ صكات الساكنة ؽ بصكت ليف يسبؽ عادة بأحد األنطنجده ي
 "نا". "ال" 

                                                           
 ـ2005/ق1425 ،1، دار الكتاب الجامعي، طكبة، مراحؿ كخطكات تعمـ األطفاؿ زينب بساـ ىكلي كتريستا، تر: (1)

 .125، 124ص
 .165، ص45، 44مجمة رؤل تربكية، العدداف سعيد الفراع، الطفؿ كاكتساب المغة بيف البنائية كالتكليدية،  (2)
 .29يماف نعمة كاظـ، االكتساب المغكم كعبلقتو بالنمك العضكم، صإ (3)



االكتساب اللغوي                                                                   الفصل األول        
 

49 
 

صكات المحدثيف أف الطفؿ ه عمماء األمبلحظ في ىذه الفترة كذلؾ حسب ما ذكر كمما ىك 
السيمة، غير أنيـ اختمفكا قميبل في ترتيب مف حيث سيكلتيا عمى  باألصكاتيبدأ النطؽ 

الطفؿ، كلعؿ السبب في ذلؾ راجع إلى ككف عضبلت النطؽ التي تستخدـ في ىذه 
 .األصكات ىي نفس التي يستخدميا في الرضاعة

تي يككف مخرجيا مف تجكيؼ الفـ صامتة ىي الكأكؿ ما يتمفظ بو الطفؿ مف الحركؼ ال
ساسي، أما التي مخرجيا مف تجكيؼ الفـ الحمقي فإنو تتأخر عنيا في الظيكر، كأما األ

الفـ ثـ  في أقصى تجكيؼإذ تظير عند الطفؿ الحركؼ الصامتة مف حيث نشأتيا 
 .(1)«كمما نما الطفؿ ككبرماـ ، تتبلحؽ مف الخمؼ إلى األ

كذلؾ قبؿ المركر  ةكىذا الجدكؿ يكضح مدل الفرؽ بيف مرحمة الصراخ كمرحمة المناغا «
 (2) «إلى المرحمة التالية

 مرحمة المناغاة مرحمة الصراخ
 الصراخ غير مقطعي كمشترؾ مع الحيكاف -
 غالبا ما يقترف بانفعبلت مؤلمة كغضب. -
 غير إرادم. -
يقاع عشكائي كال يسير حسب إالصراخ  -

 معيف.
 أثر عامؿ االكتساب ضعيؼ -
 حاجات عضكية الصراخ يخدـ -

 باإلنسافأصكات مقطعية خاصة  -
 تقرف في الغالب مع حاالت الرضا كالراحة -
يمكف لمطفؿ السيطرة إلى حد ما عمى  -

جيازه الصكتي ذات ألحاف حسب الحالة 
 الكجدانية لمطفؿ

 أثر عمؿ االكتساب كالتعمـ أكبر -
تخدـ حاجات عضكية أك سالمناغاة قد ت -

 كجدانية بشكؿ أكثر كضكحا كفعالية

                                                           
 .30، ص المرجع السابؽ (1)
، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه  كمينيكياإل خدكمي كريمة، بناء كاقتراح بركتكككؿ إعادة الطفؿ الديسفارم في كسط (2)

 .27، صـ2011/ـ2010رطكفكنيا، الجزائر، المكسـ الجامعي في األ
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فييا  لغتو تبقى ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ المغكية التي مف خبلليا يكتسب الطفؿكىكذا 
مككنا بيا  يا كفؽ نسؽ لغكم معيفصكات مترابطة فيما بينيككف منيا مجمكعة مف األ

 لؤلصكاتألفاظ كعبارات ذات دالالت معينة كمقصكدة، كىذا الربط كاالنسجاـ المنسؽ 
 غيره كمحاكلة تقميدىـ. إلى كالعبارات يصؿ إليو الطفؿ عف طريؽ االستماع

 :مرحمة التقميد 3-1-3

رة أف تتبدأ ىذه المرحمة مف الشير الخامس مف حياة الطفؿ حيث يبلحظ في ىذه الف «
 تميؿ إلى التشكؿ المصحكب بالمعنىالطفؿ بدأت  صكات التمقائية التي كاف يتمفظ بيااأل

صكات التي محيطو فيكلع الطفؿ بتكرار تمؾ األكذلؾ عف طريؽ التعزيز الذم يتمقاه مف 
عندما يتمفظ المقطع الصكتي )دا( يشعر عند سماعو ليذا  .كاف يصدرىا دف قصد منو

ركر يككف بمثابة تعزيز كتدعيـ تدفعو إلى تكرار الصكت المقطع التمقائي بنكع مف الس
شكاؿ عؿ حالتو الشعكرية ترتبط ببعض األمر الذم يج. األفيقترف السركر بيذا الصكت

كأف الطفؿ في ىذه المرحمة ال يكتسب عف طريؽ  «.(1)«الصكتية المسببة لتمؾ الحاالت
نما يكتسب كذلؾ قكا  المتعمقة بربط عناصر الجممةعدىا المحاكاة مفردات لغتو فحسب، كا 

سنادىا فعاؿ كا  المشتقات، كمراعاة أزمنة األكترتيب أجزائيا، كتنظيـ العبارات، كتصريؼ 
 .(2)«كالجمع فرادكاإلالظاىرة كالتذكير كالتأنيث  كاألسماءلمضمائر 

صكات التي يقكليا يشعر بالسركر كيحاكؿ أف يكرر الكبار المحيطيف بالطفؿ األ كعندما «
بيف أصكاتو كأصكاتيـ، كىنا ينتقؿ الطفؿ مف التقميد الذاتي الذم يقمد فيو نفسو إلى  يربط

 .(3)«التقميد المكضكعي الذم يقمد فيو غيره

                                                           
 109يمية المغات، صأحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية، حقؿ تعم (1)
 ط( كالتكزيع، مصر، )دنساف كالطفؿ، نيضة مصر لمطباعة كالنشر الكاحد كافي، نشأة المغة عند اإل عمي عبد (2)

 .216، صـ2003
 .59محمد عبد الطاىر الطيب، الطفؿ ما قبؿ المدرسة، ص (3)
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كلى مف نمك الطفؿ دكرا ىاما في المرحمة األعمماء النفس الجدد أف التقميد يمعب  كيقر
 .(1)المغكم

إلى أخرل ال يتـ بصكرة منقطعة )بمعنى تبدأ شارة إلى أف االنتقاؿ مف مرحمة كالبد مف اإل
نما في حقيقة األ فترة الصراخ ثـ تنتيي في مدة معينة لتبدأ المرحمة التي مر تمييا كىكذا( كا 

متداخمة كمتكاصمة فيما بينيا فالطفؿ يظؿ في ىذه المرحمة يردد أصكاتا كيكررىا معتمدا 
ف بو( مف أصكات ككممات بسيطة في ىذا التقميد عمى ما يسمعو مف اآلخريف )المحيطي

خبلؿ ىذا التكرار إلى ترسيخ ما يسمعو كيمتقطو مف المتكمميف مف ككأنو يسعى مف 
ىذا التمذذ يكمف فيما يحدثو التقميد مف كسر  ،نجد أف الطفؿ يتمذذ بالتقميدحكلو، كما 

مؾ أصكات، أم يسمع نكعا مف الصدل تحدثو لو تمؾ المقاطع التي يكررىا، فيك يكرر ت
فتقميد  [......]صكت في الفضاءدث لو ىذا الصدل كىذا االنتشار لماالستجابة مرارا ليح

نما ىك نمط تسير عميو مراحؿ تعمـ المغة األ صكات المسمكعة لدل الطفؿ ال يعد عبثا كا 
إذ يساعد الطفؿ عمى النطؽ كىك في الكقت نفسو  ،كىذا التقميد كالتكرار المتتابع لو أىمية

 .(2)يب لؤلعضاء النطؽ لديو، ككما يعد كذلؾ تعبيرا عف الحاجات كالمشاعرتمريف كتدر 

 المرحمة المغوية: 3-2

يشيد  ليا كمتممة، إذ ةتعتبر ىذه المرحمة غير منفصمة عف المرحمة السابقة، بؿ تعد مكمم
ا كاف يقتصر عمى لمنظاـ المغكم بعدم والطفؿ في ىذه المرحمة تطكرا ممحكظا في اكتساب

 ميد كالمحاكاة لآلخريف، فتظير لديو بعض التراكيب المغكية المتككنةكالمناغاة كالتق الصراخ
سرة لينتقؿ الطفؿ مف ىذه المرحمة ، فتعزز ىذه التراكيب مف قبؿ األمف مقطع أك مقطعيف

 إلى مرحمة الجممة كتركيبيا، لتدؿ عمى النضج المغكم الذم كصؿ إليو الطفؿ.

 :المرحمة نذكركمف الخطكات المفسرة ليذا 
                                                           

 .79ص ـ2000، 1رابات الطفكلة كالمراىقة كعبلجيا، دار الراتب الجامعية ، لبناف، ططعبد الرحماف عيسكم، اض (1)
 .33العضكم، صيماف كاظـ نعمة ، االكتساب المغكم كعبلقتو بالنمك ينظر: إ (2)
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 ولى:مرحمة الكممة ال   3-2-2-1

عنو، كيطمؽ عمييا  ريد لمتعبيرييستعمؿ الطفؿ في ىذه المرحمة كممة كاحدة لمداللة عما  «
" ليعني "محمد أخذ  محمد ، فد تككف ذات مقطع كاحد أك أكثر فيقكؿ "الكممة الجممة

المغكيكف إلى أف الكممة التي شار كما أ « (1)«أريد أف أخرج مع محمد "لعبتي" أك
حصره في الكظائؼ الثبلثة  طفاؿ ألداء الدكر الذم تؤديو العبارة التامة يمكفيستعمميا األ

 اآلتية:

 فراد .لرغبة في تحقيقيا عف طريؽ أحد األبط بيف حركة الطفؿ كاتر  -

 حاسيس كنقميا إلى اآلخريف.عف الرغبات كاالنفعاالت كاألالتعبير  -

 شياء التي ليا كظائؼ، كىي تدخؿ في اىتماـ الطفؿ.األتسمية  -

 شياء ساكنة مثؿ: حائط أك نافذةتقريبا مف األسماء التي تدؿ عمى أكتخمك مفردات الطفؿ 
حكاؿ أك أ ،صغير( حجاـ )كبيرلكصفية مثؿ: أسماء األلكاف أك األككذلؾ مف الكممات ا

 .(2)«لخصائص الساكنة لؤلشياءالطقس )حار، بارد( ألف مثؿ ىذه الكممات تشير إلى ا

عف طريؽ التقميد كالتعامؿ كربط المفظ  لطفؿتحقؽ ىذه المرحمة كتظير عند اكما ت «
كلى حيث ينطؽ الطفؿ أصكاتا متمايزة في صكرة كممات مدلكلو، كتبدأ في نياية السنة األب

 .(3)«كة الجمؿ في الداللةقأكلى ليا 

ف يكرر الصكت فينطؽ كممة نجد األـ تشجعو ألؾ عندما ينطؽ الطفؿ )با( كمثاؿ ذ «
كلى عند الطفؿ صفة العمكمية د الكممة، كعادة تأخذ الكممات األ)بابا(، كىكذا يتـ ميبل

رأة يراىا، ككممة كممة )ماما( عمى كؿ امك  فالطفؿ ينطؽ كممة )بابا( عمى كؿ رجؿ يراه،

                                                           
 .5، )دت(، ص(سيير الحمفاكم، اكتساب المغة، )دط (1)
 .144الجمؿ، لغة الطفؿ في ضكء عمـ المغة النفسي، ص راىيـ بحيرمإبشريف  (2)
 .10، صـ2008فسي، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، )د ط(، صالح بمعيد، عمـ المغة الن (3)
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كانيات العقمية يبدأ التخصيص في االستعماؿ مبالنمك كبزيادة اإلعمى كؿ طعاـ يراه، ك لبف 
مرحمة ما قبؿ  -كممة الكاحدة أحيانا: كما يرل سمكبفكيسمكف مرحمة ال [........] لؤللفاظ

طفؿ أ ىذه المرحمة في نياية السنة األكلى عندما يبدأ الالنمك، أك مرحمة النمك السمبي كتبد
 .(1)«في نطؽ أصكات متمايزة في صكرة كممات أكلى

ت كلى عمى أنيا عممية تمايز االشتقاقاكما نستطيع أف ننظر إلى تعمـ الطفؿ كمماتو األ «
صكات التي ينطؽ بيا الطفؿ مرتبطة بأنكاع النشاط متزايدة الدقة مف محصكلو مف األ

 .(2)«المختمفة كيعممكف عمى تدعيميا

عمى  طفاؿا األبألفاظ معينة يطمقي - في رأم الجاحظ -طفاؿ كتتصؼ لغة األ «
يرمز لمشاة بمفظ )ماه( قاؿ:  مسميات معينة فالطفؿ يرمز لمكمب مثبل بػػ: )كاكا(، كما

سمعكه منيا حيف جعمكا اسميا، أنيـ سمكىا بالذم كبياف ىـ الذيف يسمكف الشاة  ك كالص
اؿ يسمكف الشيء بصكرتو كذلؾ أف الطفؿ كمما تقدمت بو السف كزاد محصكلو طففاأل

جنبية كنستخمص مف المدلكالت األ ،د معاني الكممات في ذىنوالمغكم يدؽ فيمو كتحد
جناس بعضيا عف بعض فيطمؽ عمى الكممات في ذىنو كتتميز لديو األ التي كانت معاني

 (3) . »أفراد كؿ منيا اسما خاصا بو

الجممة بنية تركيبية، بيد أف ىذه البنية غير مكتممة مف حيث  –الكممة  تغتدمكمف ثمة 
ذلؾ كاضحا في بداية  ئالكظيفية البلزمة ليذه البنية في لغة الكبار كيبتدعدد العناصر 

ببلغي كممة كاحدة كىك يريد منيا تحقيؽ غرض إتعمـ المغة عند الطفؿ، إذ كيؼ يمتفظ ب
ينظر الطفؿ إلى حذاء أبيو في  يرتبط ببنية تركيبية كاممة غير ظاىرة في كبلمو، فعندما

                                                           
ضاياه، مؤسسة الثقافة الجامعية لمطباعة كالنشر المغة النفسي مناىجو كنظرياتو كقينظر: جبلؿ شمس الديف، عمـ  (1)

 .107، صـ2003كالتكزيع، مصر، )د ط(، 
 .194ص ـ،2002/ق1423 ،1دار النيضة العربية، لبناف، طمريـ سميـ، عمـ النفس النمك،  (2)
 )د ط(، )د ت( األردف، ،ف كالتبييف، الجامعة الياشميةالمجتمع في البياعيسى عكدة برىكمة، تمثبلت المغة ك  (3)

 .27ص
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كىناؾ عكامؿ معينة  ،نو يريد أف يقكؿ ىذا حذاء أبيرض يقكؿ "بابا" نفيـ منو أاأل
–تساعدنا عمى الكصكؿ إلى ىذا الفيـ، كمف ىذه العكامؿ السياؽ التي ترد فيو الكممة 

 –في مرحمة الكممةالجممة كالنبر الذم يصاحب النطؽ بالكممة المعينة، فتنغيـ الصكت 
يختمؼ عنيا في حالة السؤاؿ ثبات في حالة اإلفيك  ،الجممة يختمؼ مف داللة إلى أخرل
الجممة يككف مردكا  –ى أف الطفؿ أثناء التمفظ بالكممةأك التعجب كىذا يدؿ داللة ثابتة عم
 بقصد أثر ىذه الكممة في الكاقع .

ية أك البنية الجممة، تمثؿ الصكرة السمع –كمف خبلؿ ما ذكر تبيف أف مرحمة الكممة      
ا يحيط بو، كما تعد ىذه المرحمة لطفؿ مف خبلؿ مالتي يكتسبيا االسطحية لممدلكالت 

كتتحكؿ  ،كلى في تأسيس نظاـ قكاعدم نسقي لمغة الطفؿمبنة األيضا البداية الفعمية أك الأ
نشاء تراكيب لغكية ذات مدلكالت مباشرة محاكلة إ إلىلغتو مف مجرد تقميد كمحاكاة 

 : المرحمة التركيبية.ػػػػكمقصكدة كىذا ما يسمى بػ

 المرحمة التركيبية: 3-2-2

في ىذه  الطفؿ كنصؼ إلى ثبلث سنكات كنجد عاميف تبدأ ىذه المرحمة مف عمر «
ثـ تتطكر في نياية المرحمة يستطيع أف يككف جممة بسيطة تتككف مف كممتيف،  المرحمة
 يجممة مف خمس كممات، كلكف الخصائص التركيبية تدؿ عمى عدـ الدقة فلتصبح 

 (1) إلى تكجيو كتصحيح. تككينيا كتحتاج

ا ي" كىي المرحمة التي تظير فيالنمك المكجب"كما يطمؽ عمى ىذه المرحمة بػػ: مرحمة 
ما ينطقو مف كممات ال تظير فجأة بؿ النطكؽ المككنة مف أكثر مف كممة كاحدة، غير أف 

فبعد انتياء مرحمة الكممة الكاحدة يككف الطفؿ قد بمغ العاميف كيصبح  ،ندرج في ظيكرىاي

                                                           
 ـ1993عطية سميماف أحمد، النمك المغكم عند الطفؿ، دراسة تحميمية، دار النيضة العربية، مصر، )د ط(،  (1)

 .12ص
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مييز بيف الطمبات لديو كمية ممحكظة مف الكممات التي تزداد بكاسطة كسائؿ تنغيمية لمت
 .(1)«سئمة كالشكاكمكالتقريرات كاأل

يستعمؿ يضا ىذه المرحمة بػ: مرحمة الكبلـ التمغرافي ألف الطفؿ غالبا ما كما تسمى أ «
الكظيفية ما يستخدـ الكممات  كقميبل ،فعاؿ كالصفات(كاألسماء حتكل )األكممات الم

 كما  (2)بيت ا( فيجيب باب أيف باب ( مثؿ ) طؼ كغيرىاعط كال)حركؼ الجر كأدكات الشر 
نفسيـ قكاعد المغة كتعمـ يستخدمكف كممات مختصرة فيبدأ األطفاؿ في ىذه المرحمة بتعميـ أ

 .(3)«الجمؿ فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بوتركيبة 

 عمارىـ ما بيف ء اختبارات لغكية عمى عينة مف األطفاؿ تتراكح أكقامت "ديكر" باجرا «
طفاؿ بغية التعرؼ عمى نكعية المفردات المستعممة مف طرؼ األ ستة سنكاتك  السنتيف

 :(4)«فتكصمت إلى النتائج اآلتية

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية  السنكات
 سماءاأل -
 فعاؿاأل -
 الضمائر -
 الظركؼ -
  حركؼ الجر-

62 
18 
6.5 
7 

2.5 

115 
33.5 
13.5 
14 
6 

131 
39 
14 
16 
8 

158 
45 

13.5 
16 
8.5 

185 
43 

13.5 
15 
8.5 

 

 الجدول يوضح استعمال لمختمف أقسام الكالم حسب الباحثة ديكر

                                                           
 .180جبلؿ شمس الديف، عمـ المغة النفسي ، مناىجو كنظرياتو كقضاياه، ص (1)
 .6كتساب المغة، صالحمفاكم، اسيير  (2)
 .126صمراحؿ كخطكات تعمـ األطفاؿ،  زينب بساـ كبو، ىكلي كتريستا، تر: (3)
 .30نيكي، الجزائر، صاإلكميبناء كاقتراح بركتكككؿ إعادة تربية الطفؿ الديسفارم في الكسط خدكمي كريمة،  (4)
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كما أف مجمكعة المفردات التي يكتسبيا الطفؿ في ىذه المرحمة تصبح بالنسبة لو المادة  
كالمعرفة المغكية  ،د عمييا في تركيب كبناء الجمؿ كالتراكيب فيما بعدمالخاـ التي يعت

نما بقدرتو عمى تر المفردات عدداس بقت لمطفؿ ال كيب الكممات كالمفردات في الجمؿ ، كا 
غكية لدل الطفؿ ال تقاس بعدد مف المفردات التي يعرفيا فحسب، بؿ كذلؾ فإف الذخيرة الم

 .تركيب الجمؿ عمى مقدرة الطفؿ ف ننظر إلىأ لذلؾ فبل بد مف، بحسف استعماليا

كرغـ االختبلفات الطفيفة بيف العمماء حكؿ ىذه المرحمة، إال أنيـ يتفقكف في أنيا تتألؼ 
 مراحؿ كىي: ةمف ثبلث

 الكممة القائمة مقاـ الجممة:مرحمة  3-2-2-1

فقد يعني بقكلو )ماما( تعالي يا  كلى إلى الثانية تقريبامف السنة األكتبدأ ىذه المرحمة  «
 .(1)«ماما

 مرحمة الجممة الناقصة:  3-2-2-2

كىي المرحمة الثانية حيث يستخدـ فييا الطفؿ كممتاف أك أكثر لكف دكف كجكد عبلقة  «
لغة البرقيات، كيككف عمر الطفؿ في ىذه المرحمة تقريبا بيف الثانية كالثالثة كأف  –بينيما 

يقكؿ الطفؿ )ماما التفاحة( كيعني )ىذه التفاحة يا أمي( أك )ىذه التفاحة التي سقطت منؾ 
 يا أمي(.

 مرحمة الجممة الكاممة: 3-2-2-3

ككنة لمجمؿ بحسب األعمار األكثر تعقيدا كتزداد الكممات المتتمثؿ في الجممة المركبة 
 .(2)«المختمفة لؤلطفاؿ

                                                           
 .43، 42إيماف كاظـ، االكتساب المغكم كعبلقتو بالنمك العضكم، ص (1)
 .151ضكء عمـ المغة النفسي، صاىيـ بحيرم الجمؿ، لغة الطفؿ في ينظر: شريؼ إبر  (2)
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ف الطفؿ يمجأ إلى حذؼ بعض الكممات الصغيرة كحركؼ الجر ككما أكضحنا سابقا أ «
 كفي المقابؿ يحتفظكف بالكممات التي ليا معنى كليا عبلقة مباشرة مع مدلكالت الكبلـ.

نما ىك مؤسس  -ميما كاف ذلؾ المبرر –فميس حذفيـ لبعض العناصر  بعمؿ عشكائي كا 
عمى داللة المعنى المقصكد مف الرسالة التي يريد الطفؿ تبميغيا، كبعد أف يكتسب الطفؿ 

استعماؿ الجممة  البنية التركيبية في لغتو يبدأ مفتككيف  فإف الكظيفية، جميع العناصر
البسيطة كالمركبة كالمتبلزمة كبيذا سنادية، كبكؿ أنكاعيا اال االقكاعدية بكؿ عناصرى

 .(1)«ؿ يكتمؿ النظاـ القكاعدم عند الطفؿمالع

بنكعييا ما قبؿ المغكية كالمغكية محطات ىامة في المسار المغكم  رحمتيفكىكذا تعد الم
ما قبؿ  ةحمر المر ة الكتساب الطفؿ لمغتو، فتعتبالضركري العتبة فيي تعد أيضا ،لمطفؿ

ساسية لتأسيس قاعدة لدل الطفؿ لممركر لممرحمة المكالية التي تتسـ المغكية ىي المبنة األ
 التركيبية عمى حد سكاء. بنكع مف الكضكح مف الناحية الداللية ك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .122أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية، حقؿ تعميمية المغات، ص (1)
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 العوامل المؤثرة في االكتساب المغوي

ع أطفاؿ العالـ خاصة طفاؿ الكتساب المغة نفسيا عند جمييا األتعتبر المراحؿ التي يمر ب
ف ىناؾ عكامؿ مؿ في الصراخ كالمناغاة كالتقميد، إال ألمغكية التي تتمنيا المرحمة ما قبؿ ا

طفاؿ اآلخريف كمف بيف ىذه طفؿ لمغتو بالنسبة ألقرانو مف األاب الأخرل تساعد عمى اكتس
 العكامؿ:

 الذكاء: 4-1

ة عمى حؿ المشكبلت، كيبلحظ القدر مف المتفؽ عميو بيف العمماء أف مفيـك الذكاء ىك  «
طفاؿ الذم المشكبلت كتناكؿ المجردات ىـ األ طفاؿ الديف يجيدكف التعامؿ مع حؿأف األ
دراسة )نبيمة عكاد( إلى كجكد ارتباط شارت نتائج قدرات لغكية كعددية عالية، كقد أ لدييـ

طفاؿ المفظي عند األة، كيرتبط المحصكؿ مكجب لمذكاء بيف الجنسيف كبعض ميارات المغ
ارتباطا عاليا بنسبة ذكائيـ، كيرل عمماء التربية كعمماء النفس أف النمك العقمي لئلنساف 

 ساف ارتقت قدراتو العقمية كذكاؤهنغكم، كأنو كمما تطكرت لغة ىذا اإليرتبط بنمكه الم
 .(1) «كتفكيره

 سرية:العالقات ال 4-2

سرة يتمتع بمستكل لغكم أعمى أك األكؿ في األراسات إلى أف الطفؿ الكحيد تشير الد «
ـ قد مف الطفؿ الذم يعيش مع عدد مف اإلخكة، كالسبب في ذلؾ أف اىتماـ األب كاأل

يؤدم إلى تنبيو الطفؿ إلى استخداـ األلفاظ كربطيا بما يناسبيا مف المعاني. كما أف نمط 
لؤلطفاؿ، فإذا  تكل المغكمسرة يمعب دكرا كبيرا في تحديد المسألالعبلقات السائدة في ا

، فإف الفرد يستطيع أف يعبر عف أفكار غمب عمييا االنسجاـ كالكديسرية كانت العبلقات األ
متى شاء، فتنمك مداركو العقمية كالمغكية نمكا سكيا، كبالعكس إذا كانت العبلقات مبنية 

                                                           
 .4، 3طفاؿ المغكم، )د ط(، )د ت(، صنمك األمنى كشيؾ، فايزة عكض، العكامؿ المؤثرة في  (1)



االكتساب اللغوي                                                                   الفصل األول        
 

59 
 

تعبير عف آرائو ، فإف الطفؿ يحاكؿ أف يتجنب المكاقؼ، كيبتعد عف الكالتحكـ عمى التسمط
 .(1)«خكفا مف المـك كالتأنيب

 وسائل اإلعالم والحكايات والقصص: 4-3

مف خبلؿ  عبلـ دكرا كبيرا في اكتساب الطفؿ المفردات كالتراكيب المغكيةإف لكسائؿ اإل «
ثركتيـ د مف زيطفاؿ لمحكايات كالقصص يألاكما أف سماع  ،طفاؿالبرامج المكجية إلى األ

 (2)« ـكارىـ، كنمط تفكيرىأف صقؿيالمغكية ،ك 

 الجنس: 4-4

، فنجد أف البنات بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالنمك المغكم اثبتت الدراسات أف ىناؾ فركقأ «
في المفردات مف  عددا كأكثريتكممف أسرع مف الذككر، كىف أكثر تساؤال كأحسف نطقا 

تقدما مف البنيف في اكتساب المغة بسبب كفرة الكقت الذم  أكثر البنيف، كنبلحظ أف البنات
ينصرفكف إلى المعب خارج البيت... كقد  فكر الذيكلذاتقتضيو بجانب أميا أكثر مف 

أشد ثراء مف تمؾ التي  استنتج )تشرم كلكيس( مف أف أـ البنات تكفر لبناتيا بيئة لغكية
 ـ لمبنيف.تكفرىا األ

ف المخ عند البنات ينضج مف أ ،مف عمماء النفس البيكلكجييف كغيره لينريجكما الحظو 
الفص  يفي كقت مبكر عنو عند البنيف، كخاصة فيما يتعمؽ بمركز كظيفة الكبلـ ف

ة يساعد عمى اإلسراع ، ذلؾ أف النضج المحائي في ىذه الحالالمسيطر عمى ىذه الكظيفة
 3«صكات ككذلؾ معدؿ اكتساب المغةفي إخراج األ

 

                                                           
(1)

  http://www.alukah.net.socia 10:35/ 23/02/2016 
    09:50 /25/02/2016المكقع نفسو: (2)

 3 . -1أحمد مفتش مقدوم بأحمد، العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة، ص  ( 3( 

http://www.alukah.net.socia/
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 النضج والعمر الزمني: 4-5

تتطمب التطكر  حد كبير عمى النضج البيكلكجي بحيثتعتمد عممية اكتساب المغة إلى  «
فكار  بآليات ربط األصكات كاأل كالتي تتحكـ، المبلئـ لمناطؽ الدماغ الخاصة بالكبلـ

نتاج الكبلـ الذم يتطمب تناسقا معقدا إلى حد كبير بيف حركات التنفس، كحركات  كا 
كمناطؽ الدماغ الميمة لمكبلـ كالمغة ال تككف  .الصكتية، كالمساف، كالفـ، كاألكتار اهالشف
 اغ الخاصة بالكبلـ في فصكص الدماغبشكؿ جيد عند الكالدة كمناطؽ الدم تطكرةم

غيرىا مف أجزاء الدماغ نضجا مف  بطءدفية مف جممة أجزاء الدماغ األاألمامية كالص
مة لمكبلـ كالمغة قبؿ غيره مف لديو مناطؽ الدماغ الميخرل كالطفؿ الذم تتطكر األ

 عمييـ في اكتساب المغة. كفتفكقاألطفاؿ اآلخريف، فإنيـ ي

ساسيا في اكتساب الطفؿ المغة ، كيمكف تمخيص أىـ ا يمعب العمر الزمني لمطفؿ دكرا أكم
 ما تكصمت إليو الدراسات في ىذا المجاؿ:

 (1) «في العمرطفاؿ كمما تقدمكا زيادة حديث األ -

 زدياد العمر.طفاؿ بااد عدد الكممات التي يستخدميا األازدي - «

كليتيف، ثـ اإلسراع فيما بعد كؿ المغكم لؤلطفاؿ في السنتيف األكضحالة المحص بطء -
 خرل.الطفؿ كتقدـ نمكه في النكاحي األ نظرا لعمر

كمما تقدـ الطفؿ في العمر يزداد طكؿ الجممة لديو، كينتقؿ مف الجممة البسيطة إلى  -
 الجممة المعقدة.

 .(2)«ركجكد عبلقة بيف نمك المفاىيـ عامة كتقدـ الطفؿ في العم -

                                                           
 .3ػػػػػ1المرجع السابؽ، ص (1)

(2) http://www.alukah.net 26/ 02/ 2016/ 17:20. 

http://www.alukah.net/
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 عضاء المتعمقة بالنمو المغوي:سالمة ال 4-6

النمك المغكم لدل الطفؿ كمدل اكتساب لمغتو أمرا  عضاء المسؤكلة عفتعد سبلمة األ «
ىاما في تمكيف الطفؿ مف التحكـ فييا كتتمثؿ في الحنجرة كالمساف كالشفتاف كأعضاء 

خراج عضاء تتعاكف عمى إعف المغة فكؿ ىذه األ السمع كالبصر كالمراكز المخية المسؤكلة
العممية حتى تتـ ىذه  ية؛عضاء دكر في العممية النطقالكممات بحيث تصبح سبلمة األ

عضاء التي تشكؿ مجتمعة فيما بينيا جيازا ضافر تمؾ األت بسيكلة كنجاح البد مف
 .(1)«نطقيا

 تعدد المغة: 4-7

تقميد لغة اآلخريف، فتؤثر المغات التي  كلى عمىيعتمد الطفؿ في مراحؿ الطفكلة األ «
لغتو فحينما يتكمـ الطفؿ  ة في اكتسابطفؿ كخاصة في مرحمة الطفكلة المبكر يسمعيا ال
طفاؿ الجيراف أك عف لغة يجة الختبلؼ لغة البيت عف لغة األصدقاء أك ألغتيف نت

ـ. األالمدرسة، أك حينما يضطر إلى تعمـ لغة أجنبية في الكقت الذم ال يزاؿ يتعمـ لغتو 
كلعؿ أىـ ما  كشفت عنو الدراسات التي تصدت لدراسة أثر تعمـ لغتيف في نفس الكقت 

 ىي:سفرت عف نتائج طفؿ أعمى التطكر المغكم لم

ف في نفس الكقت متأخر عنو لدل يككف التطكر المغكم لؤلطفاؿ الذيف يتعممكف لغتي  
 كاحدة. مغةطفاؿ الذيف يتعممكف لاأل

يتعممكف طفاؿ الذيف ت لغكية كالتمعثـ كغيرىا بيف األمف مشكبلنسبة مف يعانكف  اددتز  -
 طفاؿ العادييف.األأكثر مف لغة عنيا بيف 

حالة تعمـ الطفؿ لغتيف في نفس الكقت يفضؿ أف يسمع كؿ لغة باستمرار مف  يف -
 ـ.األمصدر كاحد كالمغة الثانية عمى الدكاـ مف 

                                                           
 .11، 10إيماف نعمة كاظـ، االكتساب المغكم كعبلقتو بالنمك العضكم، ص (1)
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خرل في داـ كؿ لغة في أكقات تختمؼ عف األكقات التي تستخدـ فييا المغة األاستخ - 
 التحدث مع الطفؿ أك في ظركؼ مختمفة.

 طفال:دور الحضانة ورياض ال 4-8

تمعب خبرات الطفؿ كالمؤثرات التي يتعرض ليا دكرا ميما في زيادة ثركتو المغكية كاتساع 
طفاؿ قبؿ دخكؿ المدرسة االبتدائية التي تتييأ لؤل مدركاتو، كما أف الخبرات كالفرص

كل تحصيميـ ضافة إلى إسياميـ في رفع مستتطكر لغتيـ كزيادة مفرداتيـ، باإلتساىـ في 
الحضانة كرياض األطفاؿ الدراسي، كأكدت دراسات أجريت في ىذا المجاؿ أىمية دكر 

طفاؿ في ياض األأىمية دكر الحضانة كر  عمى خبرات أجريت في ىذا المجاؿ ءنمافي إ
بي كقامت دراسات عديدة في المجتمع العر  .أنماط خبرات الطفؿ كاكتسابو لمفردات جديدة

 معت كؿ ىذه الدراساتطفاؿ عمى اكتساب المغة، كأجؽ برياض األلمعرفة أثر االلتحا
 .(1)«عمى إنماء ثركاتيـ المغكية يجاباإ مركضة سيؤثرل طفاؿأف دخكؿ األ عمى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5، 4أحمد مفتش مقدـ بأحمد، العكامؿ المؤثرة في اكتساب المغة، ص (1)
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 ويــــاب المغــتسـق االكــعوائ

نساف، ففي ىذه المرحمة يكتسب اإلنساف مراحؿ العمرية لئلالتمثؿ مرحمة الطفكلة مف أىـ 
تصاؿ مع غيره كلمتعبير عف تي تصبح لديو الكسيمة الكحيدة لبلمكتسباتو المغكية الىـ أ

كما أف في  أك اإليماء أك الرمكز، ىذه لغة إشارة أك النطؽكانت سكاء  ،حاجاتو كرغباتو
ىذه المرحمة تظير لدل الطفؿ عكائؽ تحكؿ بينو كبيف اكتسابو لنظامو المغكم، إذ تتنكع 

 ......ية كنفسية كبيئية...ىذه العكائؽ بيف عضك 

 العوائق العصبية: 5-1

 ةلذلؾ فإف أي  ،يمعب الجياز المركزم دكرا ىاما كحساسا في التحكـ الرمزم لمغة «
ة أك تأخر في ظيكر مف المتكقع أف تؤدم إلى تدىكر لمقكمات المغيتعرض إلييا  إصابة

مغة في نمك ال تأخرالجياز العصبي إلى صابات كأمراض إ تؤدمىذه القدرات، كما 
 كمف أشكالو: .صابة أك المرضاعتمادا عمى درجة كانتشار اإل

 :صابات الدماغية المتخصصة(المعوق حركيا )اإل5-1-1

العصبي المركزم التي تتحكـ في جزاء الجياز في ىذه الحالة تككف اإلصابة في بعض أ
العضبلت ساسا ليست شمبل في لمعضبلت كتككف العبلمات المرضية أداء الحركي األ

نما تككف صعكبة الحرك)كما ىك الحاؿ في شمؿ األ ة في صكرة تقمصات طفاؿ مثبل(، كا 
حركات ال إرادية، كأف ىذا التدىكر الحركي  أك مختمفة في الجياز العضميجزاء في أ

سيؤثر عمى األداء القكم بما ىك معركؼ مف أف إخراج المغة يتحكـ فيو جياز حركي 
داء، كلكف ما يؤثر عمى نمك المغة كمقدرات ت التنسيؽ كاألعمى ما يمكف مف درجاعمى أ
في بيئة محدكدة  ف في الغالب محككما عميو بالعيشحيث أف ىذا المعكؽ يكك   (1)«رمزية

                                                           
 ـ2005، 3ط ،ؽ، تنمية الميارات المغكية لمطفؿ، عالـ الكتب، القاىرة، مصرينظر: كريمة يدير، إميمي صاد (1)

 .168، 167ص
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التجارب، ال يستطيع أف يككف حر الحركة فينطمؽ كيكتشؼ كيتعمـ بنفسو الخبرات 
 الرمزم المغكم.كمفاىيـ تساعده عمى بناء جيازه 

 :ةية الطفولـع 5-1-2

اضية ال يمكف تحديدىا طفاؿ نتيجة إصابات مخية افتر ر في النمك المغكم عند األىي تأخك 
سي فييا ىك سااختبارات مساعدة، كيككف العيب األما مخيا أك عف طريؽ بشكؿ دقيؽ إ

الفكرة الرمزية ؿ صعكبة التجريد، كتشمؿ الصعكبة في تشكيعيب في استعماؿ الرمكز ك 
مكف كب في االستقباؿ )فيـ مضيكذلؾ يعاني الطفؿ مف صعكبة كع [.....كاآلداء كالفيـ]

 معاني الرسالة الصكتية .فيـ صـ، ألنو يجد صعكبة في الحكاس( قد يبدكا أحيانا كاأل

 )العصبي( :فقدان السمع الحسي 5-1-3

صابات في األكتككف  كعصب السمع كالتكصيبلت  ذف الداخميةأسبابو عمؿ أك أمراض كا 
كما أنيا قد   ،المركزم، كتتفاكت درجة فقداف السمع المركزية السمعية في الجياز العصبي

د يحدث تأثيرا عمى طيؼ الترددات لمرسالة ديدة مف الصـ كقتصؿ عمكما إلى درجات ش
 (1).حياك مما يؤثر تأثيرا شديدا عمى كض الصكتية

 مظاىر عيوب النطق: 5-2

 :عيكب النطؽتتمثؿ  «

صكات النطؽ يحذؼ الطفؿ صكتا ما مف األ في ىذا النكع مف عيكب الحذف: 5-2-1
التي تتضمنيا الكممة، كمف ثـ ينطؽ جزءا مف الكممة فقط، كقد يشمؿ الحذؼ أصكاتا 

 . (2)«شكؿ ثابت يصبح كبلـ الطفؿ في ىذه الحالة غير مفيكـبمتعددة ك 

                                                           
 .168 -166المرجع السابؽ، صينظر:  (1)
 .5الكتاب العربي، )د ط(، )د ت(، ص، اضطرابات النطؽ كالمغة، مكتبة عفيؼفيصؿ ال (2)
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في النطؽ عندما يتـ إصدار غير مناسب بدال  تكجد أخطاء اإلبداؿ « اإلبدال: 5-2-2
دؿ الطفؿ حرؼ )س( بحرؼ )ش( بمف الصكت المرغكب فيو، عمى سبيؿ المثاؿ قد يست

في كبلـ  شيكعابداؿ أكثر حرؼ )ك(، مرة أخرل تبدكا عيكب اإلأك يستبدؿ حرؼ )ر( ب
خفض لى ا النكع مف اضطرابات النطؽ يؤدم إكثر سنا، ىذصغار السف مف األطفاؿ أل
كما أف الطفؿ يتطكر في  (1)«عندما يحدث بشكؿ متكرر وقدرة اآلخريف عمى فيـ كبلم

ـ الكثير مف الحركؼ في أثناء  أف نطقو لـ يكف كامبل، ككاف يدغمستيؿ عامو الثالث، إال
الكبلـ، كيبدؿ بعضيا ، كحركات لسانو في فجكة الفـ أثناء نطقو ليذه الحركؼ غير 

 .(2) «عادية

إلى الكممة، كقد يسمع  مف ىذا االضطراب إضافة صكتا زائديتض ضافة:اإل  5-2-3
 باح الخير.صصسبلـ عميكـ، سمتكرر مثؿ، الكاحد ككأنو  الصكت

يتضمف التحريؼ نطؽ الصكت بطريقة تقربو مف الصكت العادم  التحريف:  5-2-4
الصغار كالكبار شر التحريؼ بيف تخطاء، كينأم يتضمف بعض األ[ ....]بيد أنو ال يماثمو

السيف حيث ينطؽ صكت  الشيف ،السيف :كغالبا ما يظير في أصكات معينة مثؿ
 .(3)«مف جانب الفـ كالمساف ت الشيفمصحكبا بصفير طكيؿ، أك ينطؽ صك 

 مراض الكالم:أ 5-3

فمنيا ما يتصؿ بالمساف كمنيا ما يتصؿ بالخيشـك  .طفاؿتتعدد أمراض الكبلـ بيف األ «
 حسب مخارج الحركؼ كنذكر منيا: بالشفتيف كذلؾ كمنيا ما يتعمؽ

                                                           
 .6، صالسابؽمرجع ال  (1)
 .55، )د ت(، ص5مصطفى فيمي، أمراض الكبلـ، دار مصر لمطباعة، ط (2)
 .6 -4، صاضطرابات النطؽ كالمغة، العفيؼفيصؿ  (3)
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يعرؼ بعض الكتاب المجمجة بأنيا مشكمة كبلمية تستمر بتكرار  « المجمجة:  5-3-1
صكات أك الكممات ت أك الكممات كميا كتطكيؿ نطؽ األصكات كربط األأجزاء الكمما

 (1) » كالتكقؼ الطكيؿ أثناء الحديث بدكف داع

الصحة العالمية كجكد خمسة عشر مميكف شخص في العالـ كتشير تقديرات منظمة  «
مؤشرات الدالة عمى اضطراب المجمجة في الظيكر الكتبدأ  .يعانكف مف اضطراب المجمجة

عمى الحاالت المصابة بيا في مرحمة عمرية مبكرة مف حياتيـ، كعادة ما تتكرر نكبات 
أم أثناء أكجو  .دسة مف العمرطفاؿ فيما بيف سف الثانية إلى السف الساالمجمجة بيف األ

 (2).«فترات النمك المغكم

نقص الطاقة المفظية أك التعبيرية كتظير في درجات  «: التمعثـ ىك التمعثم:  5-3-2
بحيث تأتي نياية الكممة  ،الحديث العادم كفي الكممات متفاكتة مف االضطراب في إيقاع

شكؿ تكرار لؤلصكات كمقاطع كأجزاء د يظير في رة عف بدايتيا كمنفصمة عنيا، أك قمتأخ
ثـ ىك معأم أف الت المعاناة كالمجاىدة الشديدتيف. مف الجممة كعادة ما يصاحب بحالة مف

كتككف العثرات في صكرة تكرار أك إطالة أك كقفة  ،كبلـ المرسؿب يصيب طبلقة اضطرا
 (3).»جكد)صمت( أك إدخاؿ بعض المقاطع أك الكممات التي ال تحمؿ عبلقة بالنص المك 

ؿ بالنطؽ، ككذلؾ يتميز ىذا العيب مف غيره مف العيكب التي تتص «الخمخمة: 5-3-3
بمظاىر خاصة يسيؿ حتى عمى غير لكبلمية المعركفة حيث تتميز عف االضطرابات ا

اع إلييا، سكاء مخصائييف كعمى غير المشتغميف بأمراض النطؽ إدراكيا بمجرد االستاأل
العارضة أـ عف طريؽ المبلحظة المقصكدة كيصبح المصاب ىذا عف طريؽ المبلحظة 

نزكاء، كييرب ميؿ الثقة بنفسو، فيفضؿ الصمت كالا قمقا، قبن ىيّ لمنقد كالسخرية فينشأ  اىدف

                                                           
 .09عبد الرحماف عيسكم، اضطرابات الطفكلة كالمراىقة كعبلجيا، ص (1)

(2) http://www.gulfkids.com  01/ 03/ 2016/  19:45. 
 .  10:20  /2016 /03 /02 نفسوالمكقع  (3)

http://www.gulfkids.com/
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مصاب كيجد ال .، فيقكـ بذلؾ رغما عنوإذا اضطرتو ظركؼ الحياة مف المجتمع إال
فيما عدا  –اكف كالسمنيا  كةصكات الكبلمية المتحر صعكبة في إحداث األ بالخمخمة

لكفة فتبدك الحركؼ المتحركة مثبل فيخرجيما بطريقة مشكىة غير مأ -حرفي الميـ كالنكف
بداؿ مختمفة متباينة مف الشخير أك اإل ساكنة فتأخذ أشكاالالكأف فييا غنة، أما الحركؼ 

 تككفك  .كترجع العمة في ىذه الحاالت إلى كجكد فجكة في سقؼ الحمؽ منذ ميبلد الطفؿ
حياف شاممة لمجزء الرخك كالصمب مف الجمد معا، كقد تصؿ أحيانا إلى ض األبعفي 

 .(1) الشفاه أك تشمؿ أحيانا أخرل الجزء الرخك أك الصمب فحسب

طفاؿ كىي تبلحظ بكثرة أكثر عيكب النطؽ انتشارا بيف األ الثأثأة مف « الثأثأة: 5-3-4
ف مف أبرز أافإبداؿ األسنة كالسابعة أم في مرحمة بيف الخامس فيما سباب الخطأ في ، كا 

 يرجع ك» عف طريؽ إبداليا بحركؼ أخرل كالثاء كالشيف أك الداؿ -حرؼ السيف –نطؽ 
  إلى عكامؿ أخرل منيا: ذلؾ

سناف مف ناحية تككينيا الحجمي كبيرا كصغيرا أك مف حيث القرب عدـ انتظاـ األ -
 .(2) سناف القاطعةاألضراس الطاحنة كاألاصة في حالة كالبعد أك تطابقيا، كخ

كما تحدث الثأثأة في بعض الحاالت، نتيجة لعكامؿ كظيفية بحتة ال شأف ليا بالناحية  «
ه الحاالت، أف اف كمف ىذه العكامؿ التقميد، حيث يظير مف تتبع مثؿ ىذنالتركيبية لؤلس

 عدة أشكاؿ منيا:كما تتخذ ك   ،فس المشكمةنمف ىناؾ بيف أفراد األسرة مف يشككف 

اف خارج الفـ متخذا طريقو كسببو يرجع إلى بركز طرؼ المس اثاء السيفإبداؿ حرؼ  -
 مامية.بيف األسناف األ

                                                           
 .152، 151ينظر: مصطفى فيمي، أمراض الكبلـ، ص (1)
 .59، صنفسو مرجعال ينظر: (2)
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إبداؿ السيف شينا كسببو يرجع إلى تيار اليكاء الذم يمر في تجكيؼ ضيؽ بيف المساف  -
 كسقؼ الحمؽ في حالة نطؽ حرؼ "السيف".

   بداؿ السيني اإلداال كيطمؽ عمى ىذا النكع إبداؿ السيف إما ثاءا أك  -

اليمس كالشدة كال  صفتيحداف في تطفاؿ يبدلكف الكاؼ ثاء ألف الصكتيف يككثيرا مف األ 
إبداؿ الكاؼ فانتقاؿ المخرج مف أقصى الحنؾ إلى أدناه يبرر  ،فرؽ بينيما إال في المخرج

 .(1)«صكات طرؼ المساف إلى الكاؼ ىي التاءاء، ألف أقرب أت

 أف يككف في المساف ثقؿ كانعقاد. « المفف:  5-3-5

 أف ال يبيف الكبلـ.   الميغ:  5-3-6

 (2).» ة في لساف الرجؿ كعجمة في كبلموحبس الرتة: 5-3-7

 ة:ــسيــوائق النفــعـال 5-4

يير عف النفس في أحكاؿ الضغكط العاطفية عمف المعركؼ أف التخاطب يصعب فيو الت
في نمك المغة عند  دكرا ىاما الكبير لبلضطرابات النفسية التي تمعبكىذا يشرح الدكر 

الطفؿ كما تسببو مف تأخر في النمك المغكم لديو، كمف بيف ظكاىر كأشكاؿ العكائؽ 
 النفسية ما يمي:

 االنطوائية الذاتية: 5-4-1

كيتميز ىذا الطفؿ برفضو التاـ لبلتصاؿ ، كلىىذه الحالة الطفؿ منذ الطفكلة األتصاحب 
فعاؿ التكرارية القيرية غير اليادفة، كيتعمؽ كثير مف األب [ كىذا الطفؿ يقـك....]لبيئةبا

                                                           
 .145كمطبعتيا بمصر، )د ط(، )د ت(، صصكات المغكية ، مكتبة نيضة مصر إبراىيـ أنيس، األ (1)
 .160، 159سس النفسية، صفؤاد بيى السيد، األ (2)
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سكياء، كىذا الطفؿ المصاب في معنى ليا عندنا نحف البالغيف األ تعمقا قيريا بأشياء ال
استحالة إجراء القياسات النفسية بيرة مف الذكاء رغـ صعكبة أك الغالب عمى درجة ك

 لمذكاء.

 السمبية: 5-4-2

طفاؿ الذيف يسمعكف أك يتعممكف أكؿ كممة لمنفي أك الرفض "ال" تظير ىذه الحالة عند األ
  دات لسمككيـيدحنكاحي كثيرة مف التبكلى يف، كتتميز تربيتيـ في السنيف األمف الكالد
لمفعؿ  رة رفض متشابو "ال" أم أف الرفض أك اإليتاءبشكؿ عاـ في صك  ؿكىذا يمث

كبيذه الصكرة ال يستطيع الطفؿ أف يستفيد مف بيئتو  [.....و]العكسي لما ىك متكقع من
ميما كاف فييا، كذلؾ ال يرل الحكافز التي تشجعو عمى استعماؿ المغة كأداة  المغكية

 .(1)لمتخاطب

 العوائق البيئية: 5-5

اضطرابات عصبية أك ا ك أم ببل حرماف حسي )ؿ السكم السميـ تمامامف البدييي أف الطف
تككف تو المغكية سار أك عاش في بيئة منبية فإف مقداضطرابات نفسية( إذا عزؿ تماما 

 كـ أك كما يقاؿ الطفؿ الحيكاف.بمحدكدة ، بؿ أحيانا سيككف أ

التنبيو العاـ عف طريؽ إعطاء النمكذج المغكم ئيسي الذم تمعبو البيئة ىنا ىك كالدكر الر 
كبالكبلـ الذم بو يستطيع أف  ،بيات المغكيةالسميـ، كعف طريؽ إغراؽ حكاس الطفؿ بالمن

و كمساره، كمحاكاة ليذا النمكذج مكنمكذجو المغكم كيغير كيصحح في ش يككف لو
مقصكد بو تكضيح لمطفؿ أف المغة كالتخاطب الكذلؾ التنبيو العاـ  .الصحيح مف البيئة
النفس، لذلؾ فإف دخاؿ البيجة كالسركر عمى عمى البيئة كالمالو لمتأثير شيئا يمكف استع

شتراؾ الطفؿ، ككذلؾ ككف نشاطا ذا اتجاىيف أم تخاطب باالمتكقع مف نشاط البيئة أف ي

                                                           
 .71ينظر: كريمة بديرّ، اميمي صادؽ، تنمية الميارات المغكية لمطفؿ، ص (1)
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 شاركة في النشاط العاـ في البيئة أف إغراؽ الطفؿ بالحناف كاالىتماـ كالتشجيع عمى الم
ـ ىماؿ األمك المغة كلذلؾ نجد أف إبما في ذلؾ التخاطب لو دكر فعاؿ كرئيسي في ن

 أخر نمك المغة عند الطفؿلى تاليا أك بيت ميدد تعصؼ بو المشاكؿ قد يؤدم إطفلؤل
يمكف  المرضية، أم أنو تكجد بيئتيفكيبلحظ أف تأثير البيئة قد ال يككف دائما فكؽ العتبة 

ر مطفؿ التنبيو الكافي كاالىتماـ الكافي لبناء لغتو، كلكف إحداىما أكثالقكؿ بأنيما يمنحاف ل
 ساسارتبط ألؾ تط نمك المغة في أبعادىا المختمفة عف األخرل، كذفعالية في تنشي

لمطفؿ مف تجارب أغنى كنمكذج لغكم  بالمستكل الثقافي كاالجتماعي لؤلسرة، بما يتيح
 .(1)قؿ تنبيياى أقرانو في البيئات األكىنا يستطيع الطفؿ أف يحرز تقدـ لغكيا عم .أعمؽ

 ضوية:ــوائق العـالع 5-6

أىـ الكسائؿ التي تمكف البشر مف التكاصؿ فيما بينيـ، كالتعبير عف الحاجات  المغة تعتبر
نحراؼ أك ت، كاضطرابيا عبارة عف إعاقة أك ات كالمشاعر كالسمككياكالرغبات كاالنفعاال

أك كظيفي في نمك التعبير عف فيـ الكممات في سياؽ التفاعؿ مف اآلخريف  خمؿ عضكم
عضاء الجسمية مسؤكلة عف الكبلـ كاألجيزة الاأل از مففيناؾ اضطرابات قد تمس جي

كالبمعـك كالحباؿ الصكتية كالفـ كتجاكيؼ كالفؾ كاألنؼ، بحيث  كالرئتاف كالحنجرة كالمساف
. أما العكامؿ التي داء المغكمصحتيا عامبل ىاما في األعضاء ك تصبح سبلمة ىذه األ

عضاء المساىمة في عممية ذه األصابة أحد ىتعيؽ ىذا األداء الحسف فيي تتمخص في إ
 النطؽ كالكبلـ كمف بيف ىذه العكائؽ العضكية:

 و الشفاه:شق الحمق أ  5-6-1

رنيف الصكت حيث  في ككذلؾ ،ؽطراب النطاض مفكثيرا  ىذا األخير في سيـيمكف أف ي
 .صكات االحتكاكية كاالحتباسية كاالنفجاريةتؿ األفقية كتختزداد األصكات األ

                                                           
 .174-172صينظر: المرجع السابؽ،  (1)
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 المسان:خمل شكل   5-6-2

قد يؤدم إلى اضطراب النطؽ، فقد شاع خبلؿ العصكر الماضية عبلج بعض  «
(  النسيج الذم يربط المساف بقاع الفـ )ت النطؽ عف طريؽ قطع رباط المسافاضطرابا

عمى سفؿ، فإنو يصعب عميو التحرؾ إلى األؽ ىذا الرباط بجذب المساف إلى األفعندما يكث
كغيرىا مف  البلـ ك الراءصكات مثؿ: طفؿ أف ينطؽ األتطيع الكبالتالي ال يس بحرية

، كأما (1)«سنافأك منابة األ عمى تجاه سقؼ الحمؽيحركيا المساف إلى األصكات التي األ
حركة المساف الطبيعي تأخذ أشكاال مختمفة مف حرؼ إلى آخر فحركة المساف مثبل عند 

ركة المساف في ذلؾ نجد ح ،( مكسكرةاأللؼ( مفتكحة غيرىا عند نطؽ )األلؼطؽ حرؼ )ن
 (2) .كلى في مستكل أفقي، أما في الحالة الثانية فيككف المساف مقكساالحالة األ

 تشوه المسان: 5-6-3

فيي  ،ي عممية النطؽسناف تشترؾ فقد تسيـ في اضطرابات النطؽ ، نظرا ألف األ «
يصاحب مامية العمكية مثبل غالبا مخارج لبعض األصكات، لذلؾ فسقكط األسناف األ

سناف الجديدة، كما اتضح أنو طؽ. بيد أنيا مؤقتة حيث تزكؿ مع طمكع األباضطرابات ن
، كمف ثـ يقاكـ يضضع المساف مكاف تمؾ األسناف لمتعك ريب األطفاؿ عمى ك يمكف تد

 . (3)«اضطرابات النطؽ

 

 

 

                                                           
 .12، 11، اضطرابات النطؽ كالمغة، صلعفيؼافيصؿ  (1)
 .12ينظر: مصطفى فيمي، أمراض الكبلـ، ص (2)
 .12، اضطرابات النطؽ كالمغة، صلعفيؼافيصؿ  (3)
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 قــــولمــجمل ال

 عدة نقاط أىميا:ت استنتج مف خبلؿ ما ذكر في ىذا الفصؿ

 الفعمية الكتساب نظامو المغكم السميـ.االىتماـ بالنمك المغكم عند الطفؿ ىك البداية  -

 كلى مف أعمارىـ.تتطكر لغة األطفاؿ بشكؿ سريع خبلؿ السنكات األ -

 يمثؿ التقميد أىـ مرحمة اكتساب الطفؿ المغة. -

 تعترض بعض العكائؽ لغة الطفؿ تحكؿ بينو كبيف اكتسابيا لو. -

     مبادئ لغتو. المعرفي أشكاال متعددة مفلطفؿ أثناء نمكه يكتسب ا -

 أعمارىـ. اختبلفا كبيرا باختبلؼبالنسبة لؤلطفاؿ  يختمؼ مستكل النمك المغكم -

ـ كيمييا أفراد العائمة، كبعد ذلؾ يبدأ في اتصاالتو ؿ بو الطفؿ ىك األأكؿ ما يتص -
 خارج العائمة. مف االجتماعية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نظرية التعلم بالمالحظة: الثانيالفصل  

 

 تمييد -
 التعريف بالنظرية -1
 ندورا في ىذه النظريةاتجارب ب -2
 بالمالحظة  التعلم  نتائج -3
 مراحل التعلم بالمالحظة والعوامل المؤثرة فيو-4
التطبيق ات التربوية التي يجب على المعلم مراعاتيا في    5-

 المرحلة االبتدائية
 يجابيات وسلبيات نظرية التعلم بالمالحظةإ  -6
 مجمل القول-
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 تمييد

ر من النظريات تفس ى سطح الدراسات الحديثة ظير عديدبعد ظيور التعميمية عم      

، نظرية التعمم ومن بين ىذه النظريات .لمثمى لكيفية حصول التعمم عند اإلنسانالطريقة ا

أي تقميد الطفل لمغتو  اكتساب الطفل لمغتو يتم عمى مبدأ التقميد، بالمالحظة التي ترى أن

العامل الرئيسي وراء اكتساب الطفل لمغتو كما تركز  تبرعفتاآلخرون بإنتاجيا  التي يقوم

االجتماعية في حدوث عممية ىذه النظرية عمى أىمية التفاعل االجتماعي والمعايير 

نسان كائن اجتماعي يتأثر باتجاىات مفاده أن اإلمن خالل ىذه النظرية والتعمم  التعمم.

منيم عن طريق مالحظة  فاتيم وسموكيم أي يستطيع أن يتعمماآلخرين، ومشاعرىم وتصر 

 استجاباتيم وتقميدىا.
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 التعريف بالنظرية

ة من أنماط السموك لدى الطفل، تكتسب من خالل البيئة المحيط اكثير  أن المؤكد من «

 أباه يكفالطفل يقمد أمو ويحا .نماط والنماذج التي يراىا ويسمعيافيو يقمد و يحاكي األ بو

 .أو المعرفية السموكية اءفي كثير من الحاالت سو 

وقد ظيرت في القرن العشرين نظرية التعمم بالمالحظة لكي تفسر ىذه المواقف باحثة عن 

 أسبابيا ومؤثراتيا وعوامميا.

ماء متعددة كنظرية التعمم بالمالحظة والتقميد أو نظرية التعمم تعرف ىذه النظرية بأس

ية ألنيا حمقة تواصل بين النظريات المعرفية وىي من النظريات االنتقائية التوفيق ،بالنمذجة

المثيرة واالستجابة( فيي في تفسيرىا لعممية التعمم تستند  -والسموكية )نظريات االرتباط

تنطمق ىذه النظرية من إذ  تمطة من تمك النظريات ].......[فاىيم المخإلى توليفة من الم

افتراض رئيسي مفاده أن اإلنسان كائن اجتماعي يعيش ضمن مجموعات من األفراد 

يتفاعل معيا ويؤثر ويتأثر فييا ، وبذلك فيو يالحظ سموكيات وعادات واتجاىات األفراد 

 .تعمميا من خالل المالحظة والتقميد ىاآلخرين ويعمل عم

 

 



                     نظرية التعلم بالمالحظة                                      الفصل الثاني        

76 

 

نماط السموكية لمجرد مالحظة يستطيعون تعمم العديد من األ فرادفوفقا ليذه النظرية فإن األ

 .(1)« االقتداء بسموكاتيم مالء بمثابة نماذج يتىؤ سموك اآلخرين، حيث يعتبر 

ومن الممكن أن يكتسب الناس عددا كبيرا من االستجابات عن طريق المالحظة  «

 و الجسمية وأنشطتو وي لمفرد، وطريقة كالموالمحصول المغلبعض، بما في ذلك ابعضيم 

  (2)« ، والقواعد الشائعةةلية التي يمارسيا كل يوم، واآلداب االجتماعياآل

و المتعمم بالثواب مكانية تأثر سموك المالحظ أإلى إ التعمم بالمالحظة وتشير نظرية «

يتعرض لو ىذا النموذج  نفسو مكان النموذج، ويالحظ ما ممعالمتحيث يتخيل ، والعقاب

انا ، غير أن الثواب والعقاب، سواء كو عقاب نتيجة ما يقوم بو من سموكمن ثواب أ

ن عن تعمم السموك مسؤولية مبـــاشرة، بل إن يم غــــــــــير مباشرين، ليسا مسؤولأمباشرين 

وال  ىما المسؤوالن عن التعمم، ادرة عنومالحظة سموك النموذج، ومحاكاة االستجابات الص

 ضرورة إلدخال متغيرات أخرى تنسب إلييا مسؤولية التعمم بالمالحظة".

تماعي الذين كانوا ليم ساسية لنظرية التعمم االجمن الرموز األ اواحد *اندور اويعد ألبرت ب 

وكذلك ترتكز نظرية التعمم  [......]ثارة االنتباه ليذا النوع من التعمم الفضل في إ

 .(3)«ز والمحاكاة في التحكم في السموكاالجتماعي عمى دور التعزي

                                                           
 .126، 125ول، نظريات التعمم، صزغالينظر: عماد  (1)
 .209، 208ينظر: أحمد محمد عبد الخالق، نظريات التعمم، ص  (2)
 .305سامي محمد ممحم، سيكولوجيا التعمم والتعميم، ص (3)

م ودرجة الدكتور عام      1949في ألبرتا بكندا حصل عمى البكالوريوس  في مدينة مندير م1925* ولد ألبرت باندور عام 
 أشيرىا "عدوان المراىق" المؤلفات نشر الكثير من م 1959
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ويرى باندورا أن التعمم بالمالحظة يسمح لألطفال الصغار أن يكتسبوا عددا من 

 (1).«اىتماماتيم لصور أو النماذج تشداالستجابات الجديدة المتنوعة، حيث أن ا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .199خميل ميخائيل معوض، عمم النفس العام، ص (1)
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 في ىذه النظرية  ار ندو اتجارب ب

 األطفالالتجريبية عمى  األبحاثو تمميذه والترز العديد من  ار لبرت باندو جرى أألقد  «

ار صحة فرضيات نظريتيما في التعمم االجتماعي وقد كان  محور الراشدين الختب األفرادو 

التي قام أىم التجارب ، و بعمميات تعديل السموك اميا يتمركز عمى متغيرات الشخصيةاىتم

ى خمس يم عشوائيا إلقسيمتم ت األطفالفي ىذا المجال اشتممت عمى عينة من  باندورا بيا

 (1).«مجموعات عمى النحو التالي

عدوانية نحو لعبة إنسانيا حيا وىو يقوم بسموكات  شاىدت المجموعة األولى نموذجا «

 بالستيكية .

 (2).«ةتمفز إنسانية عدوانية م و شاىدت المجموعة الثانية سموكات  -

  .و شاىدت أفراد المجموعة الثالثة المشاىد العدوانية السابقة نفسيا في فيمم كرتون « -

وتم التعامل معيم كمجموعة  ،األحداثأما المجموعة الرابعة، فمم يشاىدوا أيا من ىذه  -

 ضابطة.

لمنوع المغموب يعتبر مثاال ل المجموعة الخامسة بمشاىدة شخص قام أطفا وأخيرا -

 (3). «لم غير العدوانيعمى أمره المسا

                                                           
 .130ول، نظريات التعمم، صزغالعماد    (1)
 1ط ،عدنان العتوم و آخرون، عمم النفس التربوي، النظرية و التطبيق، دار الميسرة لمنشر و التوزيع، األردن (2)

 .117صم، 2005/ه1426
 .203، صجادو، عمم النفس التربوي صالح محمد عمي أبو  (3)
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 د عينة الدراسة التجريبية جميعياوبعد إجراء المعالجة وعرض النماذج المختمفة عمى أفرا 

ىذه المجموعات في وضع مشابو لموضع الذي الحظ فيو  أطفالتم وضع كل طفل من 

تجاه ار زجاج النافذة ذي عب األطفاللسموك  المالحظينوقام عدد من  ،سموك النموذج

المجموعات  أطفال أداىالتسجيل االستجابات العدوانية الجسدية والمفظية التي  ،واحد

م البياني وتم استخراج متوسط استجابات كل مجموعة عمى حدة ، ويمثل الرس ،المختمفة

 (1).«متوسط ىذه االستجابات

 

متوسط االستجابات العدوانية لمجموعات العينة الدراسية التجريبية والضابطة عمى 

 لمتعمم بالمالحظة و محاكاة النموذج . اتجربة باندور 

متوسط  لمتعمم بالمالحظة و محاكاة النموذج أن  ايالحظ من نتائج تجربة باندور 

منماذج العدوانية يفوق ولى التي تعرضت لالعدوانية لممجموعات الثالثة األ االستجابات
                                                           

 .311، صسامي محمد ممحم، سيكولوجية التعمم و التعميم (1)
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 ،كثيرا متوسط استجابات المجموعة الرابعة )الضابطة( التي لم تتعرض لمشاىدة النموذج

ن متوسط استجابات المجموعة الخامسة التي تعرضت لنموذج مسالم وتبين النتائج أيضا أ

 (1).«وغير عدواني أقل من متوسط استجابات المجموعة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .311، صالمرجع السابق (1)
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 التعمم بالمالحظة تائجن

عدة نتائج  إلىيمكن أن يؤدي التعمم االجتماعي في مالحظة سموك اآلخرين و محاكاتيا 

 مما يتيح لمفرد أن يكتسب من خالليا بعض الميارات فمن بين ىذه النتائج : 

 تعمم سموك جديد : 3-1

ة ليست في حصيمة الفرد السموكية عند يتمثل ذلك في تعمم سموك أو ميارة جديد «

 (1)«تكن لدينا في األصل ، ربما نتعمم أنماطا جديدة من السموك لممالحظة اآلخرين

غالق التمفزيون من خالل مالحظة ألخيو األكبر وىو  الطفلومثال ذلك تعمم  تشغيل وا 

 وىذا ليس شرطا أساسيا لتعمم سموكات جديدة مشاىدة نماذج حية يقوم بيذا السموك ،

عن سيرتو في الكتب  سموك نموذج من خالل قراءتنا فنحن في كثير من األحيان نقمد

كما يمكن القول بأن ىناك أشكاال متعددة من األنماط السموكية  (2)التوالصحف والمج

مثل المغة والميجة و القواعد الثقافية  ،يمكن اكتسابيا من خالل المالحظة والمحاكاة

ماط قد ال تكون لدى الفرد ألنومثل ىذه ا. واالتجاىات واالنفعاالت وأساليب حل المشكالت

اآلخرين ومالحظة األنماط السموكية  . ولكن يضطر إلى تعمميا جراء تفاعمو معباألصل

الطباع يتعممون السموك  او ؤ كما أشارت نتائج الدراسات أن األطفال ىاد [..].....لدييم

والعديد من يعد تعمم المغة األجنبية و  ء تفاعميم مع األطفال العدوانيينالعدواني جرا
                                                           

 م2009ه/1430 ،1،  طول ، مبادئ عمم النفس التربوي، دار الكتاب الجامعي، األردنلزغا عماد عبد الرحمان  (1)
 .219ص

 1ينظر: عدنان العتوم و آخرون، عمم النفس التربوي، النظرية و التطبيق، دار الميسرة لمنشر و التوزيع، األردن ط  (2)
 .119صم، 2005/ه1426
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الميارات الحركية والقواعد االجتماعية دليال عمى تعمم البالغين لمثل ىذه الجوانب من 

  (1).«في البيئات التي يتفاعمون فييا خالل مالحظة النماذج المختمفة

 إضعاف أو كف أو تحرير االستجابات الكامنة : 3-2

سموك المنحرفة فالكف يؤدي إلى ال ألنواعيعتبر ىذا التأثير ذا أىمية خاصة بالنسبة  «
يعاقب نتيجة  ةة القدو وعادة يكون ذلك  نتيجة رؤي ،السموك المنحرف لدى المتعمم قمع

أما إطالق السموك فسيحدث عندما يقوم المتعمم بنوع منحرف من ، القيام بنفس السموك
  (2).«فأ أو ال يعاقب نتيجة لقيامو بوالسموك تم تعممو نتيجة لرؤية القدوة يكا

تحرير بعض  إلىعكس ذلك أي  إلىوقد تؤدي عممية مالحظة سموك اآلخرين   «
واجو النموذج المعاقب عقابا نتيجة و خاصة عندما ال ي ،االستجابات المكفوفة أو المقيدة

 (3). «ما قام بو

فعمى سبيل المثال إن معاقبة طالب بشدة أمام اآلخرين نتيجة الغش في االمتحان قد 
 قمع أو كف سموك الغش لدى اآلخرين .  يؤدي ذلك إلى

العدواني نتيجة  الذين مارسوا السموك األفرادأن  ،السابقة اوفي إحدى تجارب باندور 
أفراد المجموعة األخيرة كما أن  وقد عزز عميو ،مالحظة نموذج يمارس مثل ىذا السموك

مثل ىذا لم تمارس السموك العدواني بسبب أنيا شاىدت نموذجا عوقب بشدة عمى 
نو طالما يوجد لدى األفراد دوافع خاصة لممارسة السموك اإلجرامي أ اندور اويرى ب ،السموك

فإن مشاىدة النماذج المعاقبة عمى ىذا السموك ربما ال تؤثر عمى  ،أو غير المرغوب فيو
وعموما فإن نتائج الدراسات التجريبية  ،األفراد، أو عدم ممارستيا من قبل ىؤالء ممارستيا

                                                           
 .134نظريات التعمم ، ص  ،ولعماد الزغ :ينظر  (1)
 .312، 311، سيكولوجية التعمم و التعميم ، صسامي محمد ممحم  (2)
 ىـ1418التنشئة االجتماعية، دار الميسرة، لمنشر و التوزيع، األردن، صالح محمد عمي أبو جادو، سيكولوجية  (3)

 .49، ص م1998
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شير بال شك أن عقاب النموذج أو تعزيزه عمى سموكات معينة من شأنو أن يؤثر في ت
 (1) دافعية األفراد لممارسة مثل ىذه السموكات أو تجنبيا .

 تسييل ظيور السموك : 3-3

ستجابات التي تقع في االتسييل ظيور  إلىقد تؤدي عممية مالحظة سموك النموذج  «
ن أنو ال يستخدميا. أي أ إال  ،تعمميا عمى نحو مسبقالسموكية التي حصيمة المالحظ 

     «جاالستجابات المتشابية الستجابات النموذسموك النموذج يساعد المالحظ عمى تذكر 

فالطفل الذي تعمم بعض االستجابات اترا يعد استخداميا في األوضاع المتشابية أكثر تو (2)
يالحظ بعض األطفال منيمكين في سموك التعاونية ولم يمارسيا يمكن أن يؤدييا عندما 

فالتسييل يتناول االستجابات  ،و تختمف عممية تسييل السموك عن عممية تحريره ،تعاوني
التي يندر حدوثيا أو تواترىا بسبب النسيان أو عدم  لمتعممة غير المكفوفة أو المقيدةا

قيدة التي تقف منيا أما تحرير السموك فيتناول االستجابات المكفوفة أو الم ،االستخدام
فيعمل عمى تحريرىا بسبب مالحظة نموذج يؤدي مثل ىذه  ،البيئة االجتماعية موقفا سمبيا

 (3) .«االستجابات دون أن يصيبو سوء

 

 

 

 

 

                                                           
 .134، ص ول، نظريات التعممينظر: عماد الزغ  (1)
 .49، صمحمد عمي أبو جادو، التنشئة االجتماعية صالح (2)
 .204، صصالح محمد عمي أبو جادو، عمم النفس التربوي  (3)
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 المالحظة و العوامل المؤثرة فيو مراحل التعمم ب

 المراحل :  4-1

حيث  مراحل يمر بيا التعمم بالنموذج لحدوث عممية التعمم لدى الطفل أو الفرد ىناك أربع
و يمكن النظر إلى  ،أن عدم توفر أحدىا ربما يؤدي إلى خمل في عممية التعمم بيذا النوع

يمكن و  عوامل أو مراحل لمتعمم االجتماعيعمى أنيا عمميات أو متطمبات أو  بالجوانىذه 
 األربعة كاآلتي : عرض ىذه المراحل

 االنتباه :  4-1-1

لم  إن مجرد وجود نموذج ال يؤثر عمى الشخص المالحظ وال يتضمن حدوث التعمم ما
 يتجاىل الشخص النموذج تماما أن يغفل فقد ،ينتبو لو ىذا الشخص بطريقة ما

 :ل كثيرة منياموتتأثر عممية االنتباه لمنموذج بعوا ،لسموك النموذج األساسية ئصاالخص
لدى األخير خصائص كل من النموذج، والشخص القائم بالمالحظة ومستوى الدافعية 

دراك كفاءة النموذج وتقبمو ومكانتو و قوتو  بية المتبادلة من النموذج والشخصوالجاذ وا 
وى االجتماعي االجتماعية فضال عن التشابو في العمر والجنس والساللة والمست

 (1).«واالقتصادي بينيما

إال إذا انتبو المالحظ  ،أن الفرد ال يتعمم كثيرا عن طريق المالحظة اندور اب كما يؤكد
إنو ال يكفي النظر إلى النموذج فقط  بل يجب عمى  .أدرك جيدا ميزات سموكوو  لمنموذج

وىناك خاصية ىامة تتعمق باألشخاص  [......]الفرد أن ينتبو جيدا لو حتى يتم التعمم 
سنا لدييم  األكبر فاألطفالوفي العادة العمر  المالحظين تؤثر عمى االنتباه ىي مستوى

                                                           
 235ص )دت(،، 1طمحمد جاسم العبيدي، المدخل إلى عمم النفس العام، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، األردن، (1)

236 . 



                     نظرية التعلم بالمالحظة                                      الفصل الثاني        

85 

 

و باإلضافة لذلك فاألطفال األكبر سنا يعرفون  .األصغر سنا األطفالانتباه أطول من 
 (1).تبيون و متى ال ينتبيون لمنموذجمتى ين

 االحتفاظ :  4-1-2

فإذا أردت تعمم  ،االحتفاظ ىو العممية الثانية الضرورية لحدوث التعمم بالمالحظةإن  «
وتحتفظ بيا في ذاكرتك  ممعمومات المتعمقة بالنموذجرمز لسموك النموذج فيجب عميك أن ت

 (2).«ا من أجل سيولة استرجاعياتنظميو 

أعمال  إلىنظامين تصوريين يحتفظ بيما الفرد بالسموك ثم يحولو  إلى اندور اويشير ب  «
 ن ىما: اذان النظامافيما بعد و ى

 النظام الصوري :  4-1-2-1

وبالتالي فإن أية محاولة لمرجوع   ،فعند ما يالحظ الفرد النموذج تتكون لديو صورا ذىنية
ظيور تمك الصور الذىنية لتمك  إلىمالحظتيا من قبل تؤدي  الحوادث التي تم إلى

وتمعب الصور الذىنية دورا أساسيا في التعمم بالمالحظة  ،المنبيات  الفيزيقية التي حدثت
 أي عندما تكون الميارات المغوية غير كافية . ،في مراحل النمو األولى

 الترميز المفظي :   4-1-2-2

وم بو النموذج في تمك المحظة  فإنو  يحدث في أنفسنا عما يقفنحن عندما نالحظ نموذجا 
أنفسنا  فنحن يمكن أن نحدث بينما حتى بدون سموك ظاىر،وىذا الوصف يمكن استدعاؤه 

ن القدرة عمى استخدام التمثيل الرمزي و بيدوء عن مراحل تعمم التزلج عن الجميد مثال.  ا 
ى مساعدة فاألطفال األصغر سنا كانوا بحاجة إل ،ينبغي أن تظير التحسن المرتبط بالسن

                                                           
 م 2007، 1، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، األردن، طةتيا التربويينظر: جودت عبد اليادي، نظريات التعمم و تطبيقا (1)

 .263ص 
 .118، ص توم و آخرون ، عمم النفس التربويعدنان الع  (2)
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إضافية من قبل الشخص الذي يجري التجربة في أداء التعبير المفظي الالزم لكي يعززوا 
 (1).«مالحظةتعمميم بال

 إعادة اإلنتاج )األداء(: 4-1-3

األداء   ،في الذاكرةز المفظي والبصري يفي ىذه المرحمة من التعمم بالنمذجة يوجو الترم «
أن التعمم بالمالحظة يكون أكثر دقة عندما  المكتسبة  حديثا وقد وجد الحقيقي لمسموكات

 (2).«يل الدور السموكي التدريب العقمييتبع تمث

فيي تشير إلى ترجمة  ،وكما يطمق عمى ىذه المرحمة تسمية إعادة اإلنتاج الحركي  «
عمقة باألنماط الفرد لمرموز التي جرى ترميزىا و تخزينيا و االحتفاظ بيا في الذاكرة المت

 (3).«التي صدرت عن النموذج إلى أنماط استجابية أو سموكية جديدةالسموكية 

 الدافعية : 4-1-4

وىذا ال يعني  ،بةسالبد من توافر ظروف باعثة مناسبة حتى يمكن أداء االستجابة المكت «
يمكن اكتسابيا ، فاالستجابة خراج الحركي قد تكون كافية تماماأن االنتباه واالحتفاظ واالست

بب لذلك فمن تكون استجابة و لكن ما لم يكن ىناك س ،االحتفاظ بيا و يمكن أداؤىاو 
 (4).«ظاىرة 

وغياب الدافعية من شأنو أن يقمل مستوى االنتباه واالىتمام بما يعرفو اآلخرون من نماذج 
نما وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن التعمم لمثل ىذه األنماط ال يتطمب الداف ،سموكية عية فقط  وا 

ن العوامل منيا: النتائج تقيد ىذا التعمم في أداء ظاىر كذلك و يتوقف الدافع عمى عدد م
وىو ما يطمق  ،ة أو العقابية ) النتائج  الخارجية ( المترتبة عمى سموك النماذجالتعزيزي

                                                           
 .263 يات التعمم و تطبيقاتيا التربوية، ص، نظر جودت عبد اليادي (1)
 .206، ص، عمم النفس التربويصالح محمد عمي أبو جاد (2)
 . 307، ص ممحم، سيكولوجية التعمم و التعميمسامي محمد  (3)
 .149، ص ، تر: عمي حسين حجاج، نظريات التعميمأحمد مشاري العدواني  (4)
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أي ، ظمة ذاتيا، كما يعتمد أيضا عمى العمميات المنعميو التعزيز أو العقاب البديمي
و قد يشكل السموك الذي يعرفو النموذج دافعا بحد ذاتو لممالحظ لتعمم  .التعزيز الداخمي

ذا مثل ىذا السموك وفقا لمعمميات المعرفية مثل التوقع و االعتقاد حول أىمية مثل تعمم ى
 (1).«السموك في تحقيق أىداف الفرد

 العوامل المؤثرة في االكتساب :  4-2

 فيما يمي : ء بو بعديد من العوامل نوضحياما و االقتدا تتأثر مالحظة نموذج «

 درجة االنتباه :  4-2-1

، ومن المعروف أن  االنتباه من الضروري أن يشاىد الشخص سموك النموذج و ينتبو إليو
 و قد يؤدي الدرجة الضعيفة إلى تعمم جزئي أو إلى عدم تعمم  درجات

 القرب : 4-2-2

الشخص عادة إلى اختيار نموذج قريب منو كاآلباء واألقارب واألصدقاء أكثر من  يميل
 (2).«اتخاذ نموذج بعيد عنو كالغرباء مثمو إلى

 مكانة النموذج : 4-2-3

والدور  وتتضمن المكانة المركز الذي يشغمو النموذج ،ينتقي الشخص نماذج ذات مكانة 
المعمم الذي يحترمو طالبو أكثر  أنتصال، فظير وقدرتو عمى اال الذي يقوم بو وقوة تأثيره

لى فعندما يشير مثل ىذا المعمم إ ة،ميال التخاذه كنموذج يحتذى بو وليكون قدوة حسن
سامحة العتناق فسوف تكون الفرصة  السموكية كالتدخين األنماطبعض  مالئمةعدم 

قالع ذى دون أن يقابميم نماذج تحت يموقد يتخذ بعض ،عن التدخين فعالالطالب  أفكاره وا 

                                                           
 .     137،138ول ، نظريات التعمم، ص عماد الزغ  (1)
 1ية، طالخالق و آخرون، عمم النفس العام، األسس و المبادئ )األصول(، دار المعرفة الجامعأحمد محمد عبد   (2)

 .225، صم2006
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كانوا يشغمون  إذاو يحدث ذلك  مطمقا بل عن طريق وسائل اإلعالم الشخص وجيا لوجو
 .مراكز مشيورة 

 التأثير : 4-2-4

جماعة إلى الشخص أو إلى الذي يرجع  ،ىو التغيير في اتجاىات الشخص أو أسموبو
االقتناع بالنموذج الذي  ذاتيا أولرسالة إما نتيجة القتناع بار أخرى و قد يحدث التغيي

 (1).«يقدميا

 قوة النموذج : 4-2-4

ويحدد الباحثون  ،ىي إمكانية التغيير الذي يرجع إلى مركز النموذج أومن بمنزلتو « 
آلباء ألن اآلباء لدييم فقد يتعمم األطفال تقميد ا (2)« مركز النموذج اعتمادا عمى مدى قوتو

 (3). « والمتعة لدى األطفالادر السرور سمطة التحكم في مصالقوة و 

 الظروف البيئية : 4-2-6

  حيث تتأثر عممية النمذجة أو التعمم بالمالحظة بكل من : « 

من  األخالقيةمدى التوافق بين القيم السائدة والمحددات الثقافية واالجتماعية والبيئية و 
التي يحدث  وكذلك في مدى مالئمة الظروف الموقفية يصدر عن النموذج وبين ما، ناحية
عمم بالمالحظة من حيث الزمان والمكان والوسيمة وحجم التفاعل القائم بين الفرد لتفييا ا

 (4) .«المالحظ والنموذج المالحظ

 

                                                           
 . 214، 213، صأحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعمم  (1)
 .237، ص محمد جاسم العبيدي، المدخل إلى عمم النفس العام  (2)
 .214، ص أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعمم (3)

 .308، صسامي محمد ممحم، سيكولوجية التعمم و التعميم  4
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 مراعاتيا في المرحمة االبتدائيةالتطبيقات التربوية التي يجب عمى المعمم 

فقد طورت عمى ، النموذجالتعمم بمالحظة ظرية والتطبيقية لنظرية الن إمكاناتتعددت  «
لمجال العالج النفسي أصبحت تطبيقاتيا في او  ،أساسيا طرق جديدة لرعاية األطفال

نثروبولوجيا مازالت في تيا في عمم النفس االجتماعي واألن تطبيقاأعمى  معروفة اآلن
، كما يمكن استخداميا واالستفادة من ىذه النظرية في مجال التعميم والتعمم (1)«بدايتيا
 من أىم ىذه التطبيقات التربوية نذكر:في المراحل األولى من التعميم و  وخاصة

 أوال : تنمية العادات و القيم و االتجاىات لدى المتعممين من خالل : 

 » أن يكون المعمم قدوة لممتعممين يمارس مثل ىذه العادات والقيم. 
 عمى ذلك ىذه العادات والقيم وتعزيزىم  استخدام نماذج من الطمبة الذين يمارسون مثل

 (2).«أمام الطمبة اآلخرين
 » من خالل عرض بنماذج أدائية صامتة  ،استشر انتباه الطمبة من حيث السعة واألمد

مع استخدام األفالم والشرائح والنماذج والشفافيات ، لمميارات المراد إكسابيا لمطالب
 المالئمة.

  من أجل  ،بجانب استخدامك لنماذج األداء الصحيحاستخدام نماذج لألداء الخاطئ
 لى تعديل سموك األداء الخاطئ باألداء الصحيح .مقارنة بين النموذجين فذلك يؤدي إال
 (3).«مختمفة بانتظام لمتعمم بالمالحظة استخدام  صيغ 

 إلىالسموكيات التي تقود  فالطمبة يقمدون رات الفشل المتكررريض الطمبة لخبتجنب تع
 النجاح .

                                                           
 .256المرجع السابق،ص  (1)
 .314سامي محمد ممحم ، سيكولوجية التعمم و التعميم ، ص (2)
 .222، صول، مبادئ عمم النفس التربويالرحمان الزغ عماد عبد  (3)
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  ئص النموذج مثل الجاذبية الشعبيةالطمبة الذين تنطبق عمييم خصا باختبارالقيام 
 (1)«اميميأطمب منيم نمذجة العديد من السموكيات التي ترغب في تعو 

ثانيا : تنمية الميارات الرياضية و الفنية و الحرفية المتعمقة بتدريس المواد األكاديمية 
 من خالل :

 (2) «  م النماذج مباشرة و غير مباشرة.استخدا 

  تعزيز عمميات االستخراج الحركي واألنماط السموكية الكامنة في الرصيد السموكي
 لمفرد.

 »  عندما يكون اليدف اكتساب الطالب بعض أنماط السموك التفاعمي القائم عمى
قاتك في البداية عمى بعض الحوار كتقمص شخصية تاريخية مثال : اجعل تطبي

 (3).«الصحيح لكل نمط سموكي من خاللك تقديمك لمنموذجالطالب و 

 ثالثا : تعديل السموك لدى األفراد من خالل :

 » . إجراءات اإلدارة الذاتية التي ترتكز عمى أسموب حديث الذات 
 مت بالسموك كف أو إزالة بعض السموكيات لدى األفراد من خالل مشاىدتيم لنماذج قا

 (4).«و تمت معاقبتيا عميو
 » ن احتمالية تقميد ة ىدف رئيسي عند المعمم الناجح ألبناء الفعالية الذاتية عند الطمب

 المالحظ لسموك النموذج يعتمد عمى ىذه الفعالية .
 زواج بين الطمبة الذين تعتبرىم نماذج مع الطمبة اآلخرين ذوي الفعالية الذاتية 
 

                                                           
 .122، صعدنان العتوم و آخرون، عمم النفس التربوي  (1)
 .222، صول، مبادئ عمم النفس التربويالزغ عماد عبد الرحمان (2)
 .315، 314، صينظر: سامي محمد ممحم، سيكولوجية التعمم و التعميم  (3)
 .222، صول، مبادئ عمم النفس التربويالزغ عماد عبد الرحمان  (4)
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  عندما يشاىدون كفاءتيم في حل  البفالطمبة يقمدون غيرىم من الط، المنخفضة
 (1) .« ظائفيمو 
 »   وضع نماذج من األنماط السموكية التي تصدر عن الطالب والتوقعات المرتبطة بيا

 و اآلثار المترتبة عمييا .
 ج التي يريد استرجاعيا أو تقمد أو محاكاة النماذتعزيز المالئم عمى كل قدم ال

 (2).«ارسة القائمة عمى التعزيز الذاتيلمممىا من الطمبة مع إتاحة الفرصة استدعاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .122، صم و آخرون، عمم النفس التربويعدنان العتو  (1)
 . 315، صحم، سيكولوجية التعمم و التعميمسامي محمد مم  (2)
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 يجابيات و سمبيات نظرية التعمم بالمالحظة :إ

 اإليجابيات :

 في نقاط أىميا :  اندور ايمكن حصر ايجابيات نظرية التعمم بالمالحظة لب 

 » في التعمم أخطاءمكن الفرد من التعمم دون الوقوع في المشاكل أو حصول ي. 
 يتعمم الطفل  أنمثال من المستحيل  .تعمم سموكات معقدة مكن عن طريق النمذجةي

 .سماع حديث معين األخيريستطيع ىذا  أنميارات التي تكون الكالم دون 
 حيث االقتصاد في الوقت والجيد النمذجة أكثر فعالية من طرق التعمم األخرى من 

 شريطة أن يكون النموذج مالئما.
 كما يميل األطفال الذين عندىم  ،تجابات تعمميا المتعمم في السابقتقوية أو إضعاف اس

استجابات عدوانية إلى زيادة أو انخفاض سموكيم العدواني إذا ما الحظوا نموذجا يثاب أو 
 يعاقب نتيجة لعدوانو .

 والىي مكفوفة بل يكون دة في ذخيرة المتعمم ليست جديدة، تجابات موجو استثارة اس
 (1 ).«يعمل عمى استثارتيا يايرا تمييز سموك النموذج  مث

 السمبيات :

ا حيث لباندور ز"  "جاكوب غويرتفي النقد الذي قدمو تتمثل بعض سمبيات ىذه النظرية «
 يقول :

 

تتغاضى عن الحقيقة  ألنيا) التدعيم ( المثير واالستجابة ورا يرفض مواقف تعزيزنداب
القائمة : إن الناس يستطيعون تعمم الشيء الكثير في غياب المران الصريح و التعزيز 

                                                           
 .262اليادي، نظريات التعمم، ص جودت عبدينظر:  (1)
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" ، ويشعر "غويرتزالخارجي بمجرد مالحظة تعاقب سموك يؤديو أشخاص آخرون أماميم
 بعدم االرتياح في استنتاجو أن ىذا يوضح حقيقة تعمم االستجابات الجديدة .

غير معروف في  بأكممو األفرادالنتيجة غير ممكنة ألن تاريخ تعمم  فيو يقول: إن ىذه
وبدال من ذلك  توضح اكتساب االستجابة الجديدة، التجارب النموذجية التي تدعي أنيا

فإنو يمكن اعتبار التعمم بالمالحظة يصوره مالئمة أكثر كحالة خاصة من التعمم الوسيمي 
لنموذج عامال مثيرا الستجابة المالحظ الذي وعمل ىذا ا .الذي يكون فيو حضور نموذج

ومن الممكن كذلك  ،االستجابات الجديدة أكثر مناسبة سبق لو تعمميا أكثر من جعل
، أن الشخص المالحظ قد يكون اكتسب فئة استجابة من سموك حسب رأي غويرتز

حاكاة وضمن فئة االستجابات من نوع الم ،المواقف محاكاة النماذج المختمفةمحاكاة عبر 
 ألنياالتعزيز الخارجي في الماضي و  إلى أدت ألنيا ،وظيفياالسموك متساوية  أنماطفان 

 (1).«تيا باستجابات النموذج الذي اتبعجرت مقارن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .143،144ص ،، تر: عمي حسين حجاج ،  نظريات التعميمأحمد مشاري  (1)
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 مجمل القول

تعتبر نظرية التعمم بالمالحظة إحدى نظريات التعمم االجتماعي التي ترتكز عمى أىمية 
، فاألفراد أو السياق أو الظروف االجتماعية و المعايير االجتماعية االجتماعيالتفاعل 

 إلىفيم يتعممون دون حاجة  ،يتعممون الكثير من األشياء من خالل تفاعميم االجتماعي
التعمم كما أنيم قد يتعممون الكثير من السموكيات دون تمقي معززات مباشرة عمى ذلك 
 ضرورة مرورىم بخبرة مباشرة .

 ىذه النظرية عمى مواقف تعميمية أىميا: كما تقوم

 مكن لمفرد أن يتعمم من خالل مالحظة سموك اآلخرين .ت 
 كما تعتبر التعمم عممية داخمية قد يترتب عمييا تغييرا في السموك.  
 . تمعب العمميات المعرفية دورا حاسما في تحديد ما نتعممو 
 ةحققىو الذي يحدد السموك الموجو نحو األىداف الم إن الفرد.  
 . كما لمتعزيز و العقاب ليما آثار متعددة في عممية التعمم 
 يتمكن الفرد من خالل ىذه النظرية أن يضبط سموكو ذاتيا.  

حيث يسعى األطفال إلى تقميد  ،كما تمعب نظرية النمذجة دورا ىاما داخل غرفة الصف
 .المعرفيرصيدىم  ومحاكاة معممييم مما يكسبيم ميارات متنوعة تمنحيم من إثراء
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جراءاته الميدانية  اإلطار المنهجي لمبحث وا 

 المنهج المتبع: 1

جل تتبع يعتبر المنيج من األساسيات المعتمدة عمييا في أي دراسة عممية، وذلك من أ
نتائج معينة من أجل فيميا الوصول إلى ىو  الظاىرة بطرق عممية بحتو، واليدف منو

 .يرىا، وقد حظي ىذا المصطمح بعدة تعريفات نذكر منيافسوت

 ة ما، وحميا عن طريق استخدام المبادئ العمميةمالمنيج خطة معقولة لمعالجة مشك« 
 (1).» دراك السميم المدعمة بالبرىان والدليلالمبنية عمى الموضوعية، واإل

لممبادئ والعمميات العقمية والتجريبية التي توجو بالضرورة تحميل منسق وتنظيم « أو ىو:
 (2) . » ، أو ما تؤلفو بنية العموم الخاصالبحث العممي

ث لتنظيم أفكاره وتحمييا حسموب لمتفكير والعمل يعتمده الباأ« وكما يعرف عمى أنو:
 ( 3) . » موضوع الدراسةلوبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة وعرضيا، 

حث العممي يتميز بتعدد مناىجو، إال أن نوعية الدراسة وطبيعة الظاىرة أو وبما أن الب
سة ىي التي تحدد المنيج المناسب، وبما أننا نسعى من خالل دراستنا إلى و المشكمة المدر 

م بالمالحظة ودورىا في االكتساب نظرية التعم عرفة مدى تطبيقممحاولة الكشف و 
المنيج الذي يعنى « :ويعرف عمى أنو تبع ىو المنيج الوصفيالمغوي، فإن المنيج الم

من الناس أو  بالدراسات التي تيتم بجمع وتمخيص الحقائق المرتبطة بطبيعة جماعة
حداث أو منظومة أو سمسمة من األو قطاعات من الظروف وضعيم أو عدد من األشياء أ

                                                           
ة، جامعة محمد يات والمغة العربيان، منشورات مخبر المسLMDمحمد خان، منيجية البحث العممي وفق نظام ( 1)

 .15، صم2011، 1بسكرة، الجزائر، طخيضر،  
 .52، صم1،1999محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناىج البحث العممي، دار النيضة العربية، لبنان، ط  (2)
 1ربحي مصطفى عميان، عثمان غنيم، مناىج وأساليب البحث العممي )النظرية والتطبيق( دار صفاء، األردن، ط (3)

 .3م، ص2000
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ن يرغب أأي نوع آخر من الظواىر أو القضايا أو الموضوعات التي يمكن  وفكرية أ
 (1).» الباحث في دراستيا

 يضا بأنو:كما يعرف أ

أحد مناىج البحث ويعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما ىي في الواقع، وييتم « 
  (2). » بوصفيا وصفا دقيقا، ويعبر عنيا تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا

وعميو تم اختيار ىذا المنيج، ألن البحث ميدانيا أين يتم النزول إلى عينات البحث وجمع 
نات والمعمومات الالزمة عن موضوع الدراسة، وتنظيميا وتحميميا وبالتالي استخالص االبي

 دوات مالئمة.لك عمى خطة وأذالنتائج، معتمدين في 

 الدراسة االستطالعية: 2

دوات قصد ضبط موضوع الدراسة وتحديد األية في أي بحث تعتمد الدراسة االستطالع
المعتمدة في البحث، ثم اختبارىا ومعرفة مدى نجاحيا في تغطية الموضوع من جميع 

 البحث.جوانبو في ظل الظروف التي يجري فييا 

 وتضم الدراسة االستطالعية في ىذا الموضوع المجاالت التالية:

 مجتمع الدراسة:  2-1

بالمجتمع كل العناصر التي تنتمي إلى مجال الدراسة، فمجتمع الدراسة إذن ويقصد 
مجموعة من الوحدات االحصائية المعرفة بصورة واضحة والتي يراد منيا الحصول « ىو:

 (3). » ناتاعمى بي

                                                           
 م2011دار المشرق الثقافي األردن، )د ط(، /نشر والتوزيعمناىج البحث العممي، دار أسامة لم عزيز حنا داود، (1)

 .7ص
 .301حسن شحاتو وآخرون، معجم المصطمحات التربوية والنفسية، ص (2)
 .161م، ص2008/ه1924، 1رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة في منيج البحث العممي، دار دجمة، األردن، ط (3)
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 كما يعرف أيضا بأنو:

ة تميزىا عن غيرىا من مجموعة من العناصر ليا خاصية، أو عدة خصائص مشترك«
 (1).» خرى والتي يجري عمييا البحث أو الدراسةالخصائص األ

 و كذلك،المرحمة االبتدائيةوتالميذ  ومجتمع الدراسة في موضوعنا ىذا يتمثل في معممي
 أولياء التالميذ.

 عينة الدراسة: 2-2

تمثل عينة الدراسة جانبا ىاما في البحوث العممية، إذ تعتبر حمقة وصل بين الجانب 
جوة منيا، إذ تشمل ىذه العينة عن خصائص ذاتية لموضوع الدراسة والنتائج المر ظري الن
خرى، إذ يختارىا الباحث بدقة مراعاة لموضوع الدراسة نفرد بيا عن غيرىا من العينات األت

 خصائصجزء من مجتمع الدراسة والتي تعطي استنتاجا عن « وتعرف العينة بأنيا:
 (2 ). » المجتمع

 أيضا بأنيا: تعرفو  

ة عميو، عمى تختارىا الباحث إلجراء دراسي، المجتمع الذي تجري عميو الدراسة جزء من« 
 (3). » وفق قواعد خاصة، لكي تمثل المجتمع تمثيال صحيحا

وقد اشتممت عينة الدراسة االستطالعية عمى مختمف تالميذ المرحمة االبتدائية لوالية 
لمدراسة، كما  ىر وابتدائية مولود فرعون كعينةطاابتدائية سعادة ال تالوادي، إذ حدد

                                                           
 2004، 2وم اإلنسانية، الجزائر، طبوزيد صحراوي وآخرون، منيجية البحث العممي في العمس انجمس: تر: موري (1)

 .298ص
دار المناىج لمنشر  -مدخل منيج تطبيقي –محمود حسين الوادي وعمي فالح الزعبي، أساليب البحث العممي  (2)

 .243م، ص2011ه/1412 ،1ط والتوزيع، األردن،
 .161رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة في منيج البحث العممي، ص  (3)
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من  حسب مراحل عمرية متباينة عمىو  ،اشتممت العينة عمى جميع أطوار ىذه المرحمة
 عشر سنة. ةسبع سنوات إلى ثالث

كما اشتممت الدراسة عمى عينة من المعممين إذ تتراوح أعمارىم ما بين سبع وعشرين 
 ، وتتباين اختصاصاتيم بين:عممية نة، أغمبيم قد استفادوا من تربصاتوسبع وخمسين س

 داب.اآل -

 تسيير.العموم  -

 جتماع.العمم ا -

 خريجي المعيد التكنولوجي لمتربية. -

تختمف صفتيم في و سنة،  وعشرينسنة واثنين  بين كما تتباين سنوات الخبرة فيما بينيم
 العمل بين مرسم ومتربص ومستخمف.

خمسة يضا عمى عينة من أولياء التالميذ تتراوح أعمارىم ما بين أاشتممت الدراسة و 
سنة، حاالتيم العائمية بين ميسورة وجيدة، ومستواىم العممي  ثالثة وستونو  وعشرون سنة

 .بين المرحمة االبتدائية والمرحمة الجامعية

 :المجال المكاني والزماني  2-3

جدا، إذ تختمف نتائج الدراسة من  اممي أمرا مجال العينة التي تتوقف عندىا الدراسة يمثل
 إذ تّتأثر بالظروف المحيطة بيا. ،نزمامكان إلى مكان ومن زمان إلى و 

 مدراسة يتمثل في:لجال المكاني وعميو فإن الم
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 (2).وابتدائية سعادة الطاىر (1) تدائية مولود فرعون،اب

، حيث بدأ العمل الموضوعراسة د إلتماموأما المجال الزمني فيقصد بو الوقت المستغرق 
إلى أواخر شير فيفري، أما  2015بالجانب النظري أوال وذلك في نياية شير أكتوبر 
 مباشرة.النظري  الجانب التطبيقي فاستيل العمل بو عند نياية الجانب

 األدوات السيكومترية: 2-4

 وىو االستدالالت الخاصة من حيث مناسبتيا ومعناىا وفائدتيا.« الصدق:

وىو مدى اتساق نتائج األداة عند تطبيقيا عمى فترتين، ونتائجيا تدل عمى أن ليا  الثبات:
 (3 ). » درجة عالية من الثبات

 :أدوات الدراسة 2-5

مساعدة في تطبيق الدراسة  بأدواتحتى يكتب لمدراسة النجاح، فال بد من االستعانة 
، فنجد مثال موضوعا يستعين الميدانية فيي تختمف من موضوع إلى آخر من حيث العدد

واالستبيان وغيرىا من  الوثائقو التسجيل الصوتي و  المقابمةو  دوات كالمالحظةبعدة أ
 فقط. عضياببخر يكتفي ، في حين نجد موضوع آدواتاأل

  .صولنا إلى النتائج المحددةو يان في وفي دراستنا ىذه اكتفينا باالستب

                                                           
تقع ابتدائية مولود فرعون ضمن اإلقميم الجغرافي لوالية الوادي حيث تنتمي إلى المقاطعة اإلدارية الخامسة ، وتقع  (1)

 ح لممؤسسةيخ افتتاكتار  1953ىذه المؤسسة التعميمية في مدينة غمرة الوسطى بقمار، ويعتبر الفاتح من أكتوبر سنة 
تمميذ  375م مربع وىي كافية لتتسع تسع حجرات دراسية تحتوي عمى 280000حيث تتربع عمى مساحة قدرىا 

 ويؤطرىم أربعة عشر معمما، كما تشغل المؤسسة عمى نظام الدوامين.
وتتربع عمى  1997نة ابتدائية سعادة الطاىر ال تبتعد عن ابتدائية مولود فرعون جغرافيا، حيث تم افتتاحيا س (2)

ن كما تمميذ ويؤطرىم سبع معممي 205تضمن م مربع وىي كافية لتتسع لسبع حجرات دراسية ت300000مساحة قدرىا 
 تشتغل المؤسسة عمى نظام الدوام الواحد.

دليل الباحثين في المنيجية والترقيم والعدد والتوثيق، دار صفاء  عبد الرحمان إبراىيم الشاعر، محمد شاكر سعيد ،( 3)
 .37م، ص2011ه/1432، 1لمطباعة والنشر والتوزيع، األردن، ط
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 :االستبيان 2-5-1

أي حول موضوع أو مسألة معينة من شخص أو لوجية نظر أو ر  يكتابىو طمب  «
وبذلك يمكن استخدام االستبيان في تجميع اآلراء واالتجاىات حول  ،شخاصأمجموعة 

 (1 ). » ذلك الموضوع أو تمك المسألة

تاء عمى شكل مسح آلراء عينة مستيدفة من الناس استف وى« عرف أيضا:كما ي
ىداف حديد األة بتن، وتبدأ االستباالبحث موضوع)المنتجين( في جوانب محددة من 

لمحصول عمى معمومات وبيانات حول جوانب الموضوع، ومن ثم تفسير ىذه البيانات 
 (2).»  والمعمومات لمخروج بنتائج عممية واضحة حول الموضوع

 البعض  بقوليم:كما يعرفو 

يعتبر االستبيان أو االستقصاء أداة مالئمة لمحصول عمى معمومات وبيانات وحقائق  «
يطمب اإلجابة عنيا من قبل  سئمةويقدم االستبيان بشكل عدد من األ مرتبطة بواقع معين،

 (3 ). » فراد المعنيين بموضوع االستبيانعدد من األ

دوات جمع البيانات استخداما عمى من بين أكثر أتبيان أو االستبانة سإذن تعتبر اال« 
من  امما يشجع عمى استخدام االستبيان عدد .خرىالرغم من أىمية وقوة األدوات األ

                                                           
 م2007أحمد عبد الكريم سالمة، األصول المنيجية إلعداد البحوث العممية، دار الفكر العربي، مصر، )د ط(،  (1)

 .109، 108ص
 ه1431، 1مجتمع العربي، األردن، طمحمد أبو شعيرة، منياج البحث التربوي، مكتبة الثائر أحمد غباري، خالد  (2)

 .280م، ص2010
 م2005/ه1426، 9الفكر، األردن، طدواتو، أساليبو، دار ات وآخرون، البحث العممي، مفيومو، و ذوقان عبيد (3)

 .109ص
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مكانية تطبيقيا عمى المزايا منيا، التكاليف النسبية المنخفضة ليا كأداة جمع المعمومات، و  ا 
 (1 ). » المستجيب ، كما أنيا توفر اإلحساس بعدم معرفة شخصيةأعداد كبيرة

                                                           
 ه1436 2سيرة لمنشر والتوزيع، األردن، طمحمد أبو عواد، التفكير والبحث العممي، دار الم محمد بكر نوفل وفلاير (1)

 .246م، ص2015
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 وعرض نتائج االستبيان تحليل

 :نتائج االستبيان الموجه إلى المتعلمين

بعد توزيع االستمارة عمى عينة المتعممين، وتحميل النتائج وجمع البيانات، كانت النتائج 
 كاآلتي8

 ىل درست في القسم التحضيري؟. -1

 الدرجة المئوية نسبة المئويةال التكرار الحالة
 13..1. 66.41 46 نعم
 34.61 13.56 14 ال

 °360 %111 54 المجموع
في حين بمغت نسبة  %66.41بمغت نسبة المتعممين الذين درسوا في القسم التحضيري 

ن دل عمى شيء إنما يدل  . ىذا%13.56المتعممين الذين لم يدرسوا في ىذا القسم  وا 
عمى وعي أولياء التالميذ بمكانة ىذه المرحمة التعميمية في اكتساب أطفاليم لمغة، والتييئة 

 النفسية لدخول أبنائيم المراحل المدرسية األخرى.

 

84 21 . % 

15.78% 

 نسبة المتعملٌن الذٌن درسوا فً القسم التحضٌري

 نسبة المتعلمٌن الذٌن لم ٌدرسوا فً القسم التحضٌري
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 ىل تقمد معممك؟. -4

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 431.14 .47.5 .3 نعم
 .116.7 1.44. .4 ال

 °41. %111 54 المجموع
تبين من خالل الدراسة اإلحصائية أن نسبة التالميذ الذين يقمدون معممييم بمغت 

. مما يرجع سبب %1.44.في حين بمغت نسبة الذين ال يقمدون معممييم   %.47.5
ذلك إلى حب التالميذ إلى تقميد معممييم مما ساعدىم عمى اكتساب خبراتيم المغوية 

ف مشابية لتمك في مواق اتالخبر  يمنحيم ذلك استرجاع تمك امم ،والمعرفية والسموكية
 .المواقف

 
 

 

 

69.73% 

30.26% 

 نسبة المتلعمٌن الذٌن ٌقلدون معلمٌهم

 نسبة المتعلمٌن الذٌن ال ٌقلدون معلمٌهم
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 ؟ ولماذا؟.ىل تقمد معممك إذا كان ذا قرابة عائمية أكثر من معممك الغريب عنك –.

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 415.65 41.34 4. نعم
 164.17 7.65. 61 ال

 °41. %111 54 المجموع
أشارت النتائج أن المتعممين يقمدون معممييم ذات القرابة أكثر من معممييم البعيدين عنيم 

. وىذا ما تؤكده دراسات في عمم النفس أن الطفل يسعى إلى تقميد %41.34وذلك بنسبة 
من ىو أقرب منو، فيعتبره بمثابة أحد من أفراد أسرتو ونموذجا يقتدي بو، أما نسبة الذين 

المعمم قة بقرابة حجتيم في ذلك أنو ال عالو  %7.67.ه الفكرة فبمغت نسبتيم لم يؤيدوا ىذ
 .يبالتحصيل العمم

 
 

 

 

 نسبة المتلعمٌن الذٌن ٌقلدون معلمٌهم ذو القرابة 39.47% 60.52%

 نسبة المتعلمٌن الذٌن ال ٌقلدون معلمٌهم ذو القرابة
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 ما ىو الشيء الذي شد انتباىك عند مالحظتك لممعمم؟. -6

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 153.46 66.46 5. نعم
 166.51 1..31 7. ال

 °41. %111 54 المجموع
متقاربة إلى حد بعيد تشير نتائج المتحصل عمييا من خالل االستبيان الموجو لممتعممين 

وىذا يرجع إلى مكانة المعمم ضمن العممية التربوية من خالل أسموبو ومعاممتو لمتمميذ 
أثناء التدريس، فبمغت نسبة التالميذ الذي شد انتباىيم إلى أسموب المعمم وسعوا إلى 
االستفادة منو في تجسيد األفكار وتبسيطيا وتبادل المعمومات في غرفة الصف 

أما نسبة التالميذ الذين شد انتباىيم معاممة المعمم ليم والتي يعتبرونيا األداة  .66.46%
 .%1..31الوحيدة التي تجعل التالميذ يقبمون عمى المادة التي يدرسيا المعمم 

 
 

 

48.68% 
51.31% 

 نسبة المتلعمٌن الذٌن شد انتباههم أسلوب المعلم

 نسبة المتعلمٌن الذٌن شد انتباههم معاملة المعلم
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 ىل ترغب بالتدريس بيذه الطريقة؟ و لماذا؟. -3

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 14.44. 64.66 44 نعم
 6..65 13..1 11 ال

 °41. %111 54 المجموع
جل المتعممين أنيم يرغبون في التدريس بيذه الطريقة لما تحقق ليم من تجسيد  أقر

لألفكار المجردة وتقريب الصورة لممتعمم بواسطة النموذج وتقميدىم لو، مما يسمح التعرف 
أكثر بوجود ىذا النموذج، فبمغت نسبة ىؤالء المتعممين الذين يرغبون بالتدريس بيذه 

المتعممين الذي ال يرغبون بالتدريس بيذه الطريقة خالل  . أما نسبة%64.66الطريقة 
 .%13..1العممية التعميمية 

 
 

 

 

13.15% 

86.84% 

نسبة المتلعمٌن الذٌن الٌرغبون بالتدرٌس بهذه 
 الطرٌقة

نسبة المتعلمٌن الذٌن ٌرغبون بالتدرٌس بهذه 
 الطرٌقة
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 :الموجه للمعلميناالستبيان نتائج 

توزيع االستمارة عمى عدد معين من المعممين الذين يدرسون في مختمف مستويات  بعد
المرحمة االبتدائية وكانت ليم سنوات طويمة في ميدان التعميم األساسي، و يممكون الخبرة 
الكافية لإلجابة عمى أسئمة االستبيان، فكانت آراؤىم متقاربة إلى حد بعيد، وكانت النتائج 

 كاآلتي8

 بع طريقة معينة أثناء تقديمك لمدرس؟.ىل تت -1

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 466 61 14 نعم
 1 1 1 ال

 54 41 6 أحيانا
 °41. %111 41 المجموع

 . بينما%61نسبة المعممين الذين يتبعون طريقة معينة أثناء العممية التعميمية تمثل 
. أما المعممين الذين %1المعممين الذين ال يتبعون طريقة معينة أثناء تقديميم لمدرس 

. ويرجع سبب ذلك إلى %41يتبعون أحيانا طريقة معينة لتقديم الدرس بمغت نسبتيم 
إيجابيات الطريقة التي تسيل عمى المعمم في بسط وشرح وتنظيم األفكار والمعمومات، كما 

 جيد. واإللمام بجميع جوانب الدرس وبأقل تساعده عمى ضبط الوقت
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 ىل تعتمد عمى طريقة التعمم بالمالحظة أثناء التدريس؟. -4

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 151 53 13 نعم
 1 1 1 ال

 71 43 13 أحيانا
 °41. %111 41 المجموع

يعتمدون عمى طريقة التعمم بالمالحظة تجمع آراء المعممين المستنبطة من االستبيان أنيم 
أثناء التدريس، لما ليا من ايجابيات، حيث تمكن التمميذ من اكتساب المعمومة من خالل 

. أما المعممين الذين ال يعتمدون %53النموذج المقدم لو فبمغت نسبة ىؤالء المعممين 
عمى ىذه  . وىناك من المعممين ال يعتمدون%11عمى ىذه الطريقة فتمثل نسبتيم 

نما يمجئون إلييا أحيانا عمى حسب المادة وعمى حسب نوع الصف فبمغت  الطريقة وا 
 .%43نسبتيم 

80% 

20% 

0% 

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌتبعون طرٌقة معٌنة أثناء تقدٌمهم 
 للدرس

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌتبعون أحٌانا طرٌقة معٌنة أثناء 
 تقدٌمهم للدرس

نسبة المعلمٌن الذي ال ٌتبعون طرٌقة معٌنة اثناء تقدٌمهم 
 للدرس



 الجانب التطبيقي                                                            نتائج الدراسة الميدانية

 

110 
 

 
 ما ىي نسبة توظيفك ليذه النظرية؟. -.

إلى  %11من خالل نتائج االستبيان تتراوح نسبة توظيف معممين المرحمة االبتدائية من 
ية التعميمية وما تحققو عمى غرار . وىذا يرجع إلى مكانة ىذه النظرية في العمم61%

 النظريات التعميمية األخرى.

ىل ترى أن طريقة التعمم بالمالحظة ىي أبسط الطرائق لتعمم المغة واألفكار  -6
 والعادات؟.

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 434 51 16 نعم
 116 1. 14 ال

 °41. %111 41 المجموع
بمغت نسبة المعممين الذين يرون أن طريقة التعمم بالمالحظة ىي أبسط طرائق تعمم المغة 

. ألنيا توفر الوقت والجيد من ناحية. ويمثل النموذج المقدم %51واألفكار والعادات 
كصورة مثالية لمموقف المقصود فيرسخ ىذا األخير في ذىن المتعمم مما يسيل عميو 

75% 

25% 

0% 

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌعتمدون على طرٌقة التعلم 
 بالمالحظة أثناء التدرٌس

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌعتمدون أحٌانا على طرٌقة 
 التعلم بالمالحظة أثناء التدرٌس

نسبة المعلمٌن الذٌن ال ٌعتمدون على طرٌقة التعلم 
 بالمالحظة أثناء التدرٌس



 الجانب التطبيقي                                                            نتائج الدراسة الميدانية

 

111 
 

ثل ىذا الموقف من ناحية أخرى. أما نسبة المعممين الذين ال استرجاعو أثناء تعرضو لم
 .%1.يرون أن ىذه الطريقة ليست ىي أبسط طرائق لتعمم المغة واألفكار والعادات تمثل 

 
من خالل تجربتك المينية ىل ترى أن التالميذ يفضمون ىذه الطريقة أكثر من غيرىا  -3

 من الطرائق؟ ولماذا؟.

 الدرجة المئوية ة المئويةالنسب التكرار الحالة
 46. 71 16 نعم
 4. 11 14 ال

 °41. %111 41 المجموع
أكد معظم المعممين أن التالميذ يتجاوبون مع ىذه الطريقة أثناء التدريس أكثر من غيرىا 
من الطرائق األخرى، حيث تتيح ليم ىذه الطريقة الفرصة لمتعرف المباشر عمى الموقف 

الطريقة األسرع لتوصيل  -المعممين -مكوناتو وحيثياتو، كما يعتبرونياوالوقوف عند كل 
. أما المعممين الذين يرون %71األفكار والمعمومات إلى ذىن المتعمم، فبمغت نسبة ىؤالء 

أن التالميذ ال يفضمون ىذه الطريقة أكثر من غيرىا من الطرائق فحجتيم في ذلك أنيا ال 
ائية، كما ال تصمح بالتدريس لكل المواد فتمثل نسبتيم تصمح لكل فئات المرحمة االبتد

11%. 

70% 

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن طرٌقة التعلم  30%
بالمالحظة هً أبسط طرائق لتعلم اللغة واالفكار 

 والعادات

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن طرٌقة التعلم 
بالمالحظة هً أبسط طرائق لتعلم اللغة واالفكار 

 والعادات
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ىل يكتسب األطفال عددا من االستجابات عن طريق مالحظة بعضيم البعض أم  -4

 أنيم يكتفون بمحاكاة معمميم؟

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 151 53 13 محاكاتيم لممعمم

 71 43 13 محاكاة بعضيم البعض
 °41. %111 41 المجموع

يرى أغمب المعممين أن األطفال يكتسبون عددا من االستجابات عن طريق محاكاتيم 
لممعمم بالدرجة األولى، إذ يمثل ليم المثل األعمى في كل شيء أحيانا حتى خارج أسوار 

. أما في المقابل فيناك من يرى أن األطفال يكتسبون %53المدرسة فبمغت نسبة ىؤالء 
ا عددا من االستجابات عن طريق محاكاة بعضيم البعض خاصة التالميذ النجباء أيض

 .%43وذو األخالق العالية ، إذ يمثمون ىؤالء نسبة 

 

 

90% 

10% 
نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن التالمٌذ ٌفضلون 

طرٌقة التعلم بالمالحظة أكثر من غٌرها من 
 الطرائق

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن التالمٌذ ال ٌفضلون 
طرٌقة التعلم بالمالحظة أكثر من غٌرها من 

 الطرائق
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 ىل كل المواد التي تدرسيا يمكن أن تطبق عمييا نظرية التعمم بالمالحظة؟. -5

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 54 41 6 نعم
 466 61 14 ال

 °41. %111 41 المجموع
يرى معظم المعممين أن نظرية التعمم بالمالحظة ال تصمح أن تطبق في كل المواد 
وخاصة التربية الموسيقية واإليقاعية، ويؤكدون أيضا أن ىذه النظرية تطبق في مواد ال 
يمكن أن نطبق عمييا طريقة أخرى سوى ىذه الطريقة مثل التربية البدنية والتربية 

. أما نسبة المعممين الذين يرون أن كل %61ء المعممين اإلسالمية... فبمغت نسبة ىؤال
 %41المواد يمكن أن تطبق عمييا ىذه الطريقة 

 

  

 

75% 

25% 
نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن األطفال ٌكتفون 

 بمحاكاة المعلم فقط

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن االطفال ال ٌكتفون 
 بمحاكاة المعلم
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 بتدائي؟.ىل يرتبط التعمم بالمالحظة بكل مستويات التعميم اال -6

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 144 3. 15 نعم
 4.6 43 .1 ال

 °41. %111 41 المجموع
تباينت آراء المعممين في ىذه النقطة، فمنيم من يرى أن ىذه النظرية تصمح لكل 
مستويات التعميم االبتدائي، وحجتيم عمى ذلك أن جميع المواد التي تدرس في الطور 
األول ىي نفسيا المواد التي تدرس في الطور الثاني بشيء قميل من االختالف وتمثل 

نسبة المعممين الذين يرون أن نظرية التعمم بالمالحظة ال تصمح  . وأما%3.نسبة ىؤالء 
. وحجتيم عمى ذلك أن القسم التحضيري والسنوات %43لكل مستويات التعميم االبتدائي 

األولى والثانية ىما أولى بالتدريس بيذه الطريقة لم ليا من ايجابيات تسمح لممتعممين 
 تجسيد ما ىو مجرد

 

 

 

20% 

80% 

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن كل المواد ٌمكن أن 
 ٌطبق علٌها نظرٌة التعلم بالمالحظة

نسبة المعلمٌن الذٌن ال ٌرون أن كل المواد ٌمكن 
 ان ٌطبق علٌها نظرٌة التعلم بالمالحظة
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35% 

65% 

نسبة المعلمٌن الذٌن ٌرون أن نظرٌة التعلم 
 بالمالحظة ٌرتبط بكل مستوٌات التعلٌم االبتدائً

نسبة المعلمٌن الذٌن ال ٌرون أن نظرٌة التعلم 
 بالمالحظة ٌرتبط بكل مستوٌات التعلٌم االبتدائً
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 نتائج االستبيان الموجه لألولياء التالميذ:

بعد توزيع االستمارة عمى أولياء التالميذ لمعرفة مدى فعالية نظرية التعمم بالمالحظة 
ودورىا في االكتساب المغوي بحكم أن التمميذ يكتسب بعض الميارات السموكية و المغوية 

 راج النتائج تبين أن8قبل دخولو إلى المحيط المدرسي، وبعد جمع البيانات واستخ

 أين تعمم ابنك مبادئ المغة8 -1

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 71 43 15 المنزل

 1.5.44 .6.4. 44 القسم التحضيري
 ...1.4 4.54. 43 المدرسة
 °41. %111 46 المجموع
النتائج إلى حد كبير حول مكانة تعمم الطفل لمبادئ المغة واكتساب تراكيبيا  اقتربت

األولية، حيث قدرت نسبة األولياء الذين يرون أن أطفاليم اكتسبوا مبادئ المغة في المنزل 
مبادئ المغة في القسم  .  أما نسبة األولياء الذين يرون أن أطفاليم تعمموا%43بنسبة 

. أما الذين يرون أن أطفاليم أتقنوا مبادئ المغة األولية في %.6.4.التحضيري بمغت 
 .%4.54.المدرسة بمغت نسبتيم 

 

25% 

38.23% 

36.76% 

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن أبناءهم اكتسبوا 
 مبادئ اللغة فً المنزل

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن أبناءهم اكتسبوا 
 مبادئ اللغة فً القسم التحضٌري

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن أبناءهم اكتسبوا 
 مبادئ اللغة فً المدرسة
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 متى تعمم ابنك مبادئ المغة؟. -4

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 31..13 64.46 47 قبل المدرسة
 414.64 3..35 7. في المدرسة

 °41. %111 46 المجموع
بعض أولياء التالميذ أن أبناءىم تعمموا مبادئ المغة قبل دخوليم المدرسة من خالل  أقر

احتكاكيم بأوليائيم أو من خالل مشاىدتيم لمبرامج الفضائية التي من خالليا يكتسب 
الطفل بعض الميارات المغوية، وبعض المصطمحات و التراكيب قبل دخولو لممدرسة 

. أما األولياء الذين يقرون بأن أبنائيم اكتسبوا %64.46فبمغت نسبة ىؤالء األولياء 
 .%3..35مبادئ لغتيم عن طريق المدرسة فجاءت إيجاباتيم بنسبة  بعض من

 
 

 

 

 

42.64% 
57.35% 

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن أبناءهم اكتسبوا 
 مبادئ اللغة قبل دخولهم المدرسة

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن ابناءهم اكتسبوا 
 مبادئ اللغة فً المدرسة
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 كيف تعمم ابنك مبادئ المغة؟. -3

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 ...1.4 4.54. 43 عن طريق المالحظة

 65.44 .4..1 7 المجتمع
 161 31 6. المدرسة
 °41. %111 46 المجموع

ما يالحظ من خالل النتائج المتحصل عمييا من االستبيان الموجو لألولياء أن ىناك نسبة 
معتبرة من أبناءىم تعمموا مبادئ المغة عن طريق التعمم بالمالحظة، فجاءت إيجاباتيم 

اكتسبوا مبادئ لغتيم عن . أما األولياء الذين يؤكدون أن أبناءىم قد %4.54.بنسبة 
. وجاءت نسبة األولياء الذين يرون %.4..1طريق احتكاكاتيم بالمجتمع، وبمغت نسبتيم 

 .%31أن أبناءىم اكتسبوا مبادئيم المغوية عن طريق المدرسة 

وىكذا وردت النتائج متباينة بين الحاالت الثالثة، إذ تمعب نظرية التعمم بالمالحظة دورا 
الطفل في اكتسابو المغة، وذلك بمساعدة البيئة االجتماعية التي ينتمي ىاما في مساعدة 

إلييا كما تمعب المدرسة دورا أيضا في صقل وتحسين ىذه الميارات من خالل دمجو في 
 محيطو التربوي.

 

36.76% 

13.23% 

50% 

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن أبناءهم تعلموا 
 مبادئ اللغة عن طرٌق التعلم بالمالحظة

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن ابناءهم تعلموا 
 مبادئ اللغة عن طرٌق المجتمع

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن ابنائهم تعلموا 
 مبادئ اللغة عن طرٌق المدرسة
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ىل يتفادى ابنك بعض السموكيات عندما يرى معممو يوبخ أحد زمالئو عن شيء  -6
 مقرف فعمو؟.

لياء الذين يرون أن أبناءىم يتفادون بعض السموكيات عندما يرون معمميم بمغت نسبة األو 
. وىذا أمر متوقع فإن الطفل يستفيد بداخل غرفة الصف بكل %54.65يوبخ أحد زمالئو 

ما لو عالقة بحياتو سواء تعمق األمر بالجانب المعرفي أو الجانب السموكي، إذ أقر أولياء 
تى خارج المدرسة، سواء في البيت أو في الشارع، أما التالميذ أن ذلك ينعكس عمييم ح

نسبة األولياء الذي يؤكدون أن أبناءىم قد يتفادون أحيانا بعض السموكيات عندما يرى 
. مما يظير ذلك جميا خارج إطار المدرسة إذ يعتمد %34..4معممو يوبخ أحد زمالئو 

ن رأى نموذجا يشابو ذلك ال  موقف.الطفل تكرار ذلك الفعل حتى وا 

 ىل ترى لمتعمم بالمالحظة دورا في تعمم ابنك لمبادئ المغة؟. -3

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 451 53 31 نعم
 71 43 15 ال

 °41. %111 46 المجموع
من خالل النتائج المتحصل عمييا تبين أن التعمم بالمالحظة لو دور كبير في اكتساب 

. في حين بمغت %53الطفل لمبادئ المغة وىذا ما ورد في إيجابات أولياء التالميذ نسبة 
. إذ %43نسبة األولياء الذين ال يرون أن لمتعمم بالمالحظة دورا في تعمم الطفل لمغة 

لمالحظة ما ىو إال طريقة من طرق التعمم ال يقتصر التعمم عمييا فقط يقرون بأن التعمم با
نما يحدث وفق مزيج من اآلليات والطرق.  وا 
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 ىل التعمم بالمالحظة يسيل عمى ابنك تعمم سموكيات أخرى؟. -4

 الدرجة المئوية النسبة المئوية التكرار الحالة
 461.36 55.76 .3 نعم
 6..57 44.13 13 ال

 °41. %111 46 المجموع
يعمم أولياء التالميذ أن التعمم بالمالحظة يسيل عمى أبنائيم تعمم سموكيات أخرى، فمن 
خالل التعرض إلى سموك نماذج وعمميات التفاعل مع اآلخرين ينتج عنيا تعمم أنماط 

الفرد سموكية متعددة مثل الميارات والعادات والممارسات واأللفاظ التي ليست في حصيمة 
السموكية، وتزداد احتمالية حدوث ىذا النوع من التعمم بزيادة فرص التفاعل مع اآلخرين 
وتنوعيا، فيناك أشكاال متعددة من األنماط السموكية يمكن اكتسابيا من خالل المالحظة 
والمحاكاة مثل المغة والميجة والقواعد الثقافية واالتجاىات واالنفعاالت وأساليب حل 

. في حين يرى البعض من األولياء أن %55.76فبمغت نسبة ىؤالء األولياء المشاكل، 
التعمم بالمالحظة لم يسيل عمى أبنائيم تعمم سموكيات أخرى فوردت إيجاباتيم بنسبة 

44.13%. 

 

75% 

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن للتعلم  25%
 بالمالحظة دور فً تعلم ابناءهم اللغة 

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن للتعلم 
 بالمالحظة لٌس له دور فً تعلم ابناءهم اللغة
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77.94% 

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن نظرٌة التعلم  22.05%
بالمالحظة تسهل على أبناءهم تعلم سلوكٌات 

 أخرى

نسبة أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌرون أن نظرٌة التعلم 
بالمالحظة ال تسهل على أبناءهم  تعلم سلوكٌات 

 أخرى
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 مجمل القول

ديمية ومكمال يعد الجانب التطبيقي لمدراسة عنصرا ىاما في الدراسات األكا
 لمتعممين ضمن المرحمة االبتدائيةعمى عينة من ا النظري، إذ اشممتلمجانب 

أىداف الدراسة، كما اشتمل إلى حيث كان االستبيان األداة المناسبة لموصول 
الجانب الميداني عمى عينة من المعممين وأولياء التالميذ لموقوف عمى أطراف 

                                            الموضوع ولمممة حيثياتو لمخروج بأىم النتائج والحمول.  

كما استخدم الطالب النسب المئوية في استخراج النتائج والتمثيل ليا بالدائرة 
 .النسبية والتي تدخل ضمن الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 الخـــــــــــــــاتمـــــــــــة
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 ةــمــاتــــــخ

وضوع بشقيو النظري والتطبيقي حاولت لمم ت إليو من خالل دراستيضوء ما توصم عمى
ة الوقوف عمى نظرية التعمم بالمالحظة، ومدى استثمارىا في المجال التربوي وخاص فيو

لى مجموعة من توصمت إ نتائج االستمارةي بتحميل قيامفي المرحمة االبتدائية، وبعد 
 تتمثل في النقاط التالية:النتائج 

 ينشأ عن قيام اإلنسان بنشاط  ،ير أو تعديل في السموك أو الخبرةأن التعمم ىو تغي
 االستعدادات والدوافع النظرية التيفيو بالبيئة الخارجية مع مجموعة من معين يتفاعل 

 زود بيا الكائن الحي.
 المغة واكتسابيا عممية مركبة تستدعي من المتعمم توظيف عدة وظائف معرفية تعمم 
 ذىنية وآليات نفسية واجتماعية معقدة. و
 ما قبل المغوية والمغوية. -الطفل بمرحمتين في اكتسابو ليا تمتاز لغة 
  تشجيع الطفل عمى التقميد المفظي، وينصح اآلباء والمحيطون بو االقتراب منو عند

 لمتواصل معو.التحدث 
  يقصد بالتعمم بالمالحظة ذلك التعمم الذي يحدث عند الفرد الذي يتصف

ة لفرد آخر يتصف بخصائص معينة بخصائص معينة ويسمى المالحظ أو المقمد نتيج
 ى النموذج.مسوي
 م دون الوقوع في المشاكل أو ن التعمم بالمالحظة يمكن الطفل من التعمكما أ

 التعمم. ءاألخطاء أثنا االنزالق في
 من حيث االقتصاد في الوقت وفي  ،خرىفعالية من الطرق األ أكثر تعتبر المحاكاة

 الجيد والتحصيل العممي الغزير.
 .تقديم نماذج مالئمة داخل غرفة الصف يسيل عممية التعمم بدرجة كبيرة 



 خاتمـــــة
 

125 
 

  أن نظرية التعمم االجتماعي تعتمد عمى نطاق واسع في المرحمة االبتدائية نظرا
 عمى حسب نتائج االستبانة. -لمزاياىا

 نظرا لنتائجيا  األخرى،ل التالميذ التدريس بيذه الطريقة أكثر من الطرائق يفض
 .ةحسب نتائج االستبان -المحققة في المجال التعميمي

 يم لمالحظة ليا دور فعال في اكتساب أبنائأكد أولياء التالميذ أن نظرية التعمم با
 حسب نتائج االستبانة. -خوليم المدرسةدئ المغة حتى قبل دلمبا
  تؤدي مالحظة النموذج إلى تسييل ظيور استجابات تقع في حصيمة المالحظة

 وضاع المتشابية في غرفة الصف وخارجيا.كية، بحيث يغدوا استخداميا في األالسمو 

فادة  ء ىذا الموضوع ولو بالقدر اليسيرفي إثرا تقد وفقوفي الختام أرجوا أن أكون  وا 
 والتالميذ والباحثين في ىذا المجال. واألولياءالمتعممين 
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 قترحات:اتوصيات و 

 والمناسبة لسنهة البرامج التمفزيونية الخاصة باألطفال تشجيع الطفل عمى متابع 
 .لها يستطيع محاكاة المغة السميمةوالتي من خال

 ى بأبسط الكممات في الحديث إليه حت ،االهتمام بمحادثة الطفل محادثة فردية
 .يستطيع إدراك المفاهيم

 مساعدة أطفالهم عمى الكالم في السن المبكر، لكي ولياء عمى أن يحرص األ
 يتغمبوا عمى عيوب النطق ويتمكنوا من اكتساب نظامهم المغوي.

 خالقية أمام ة والسموكية غير الالئقة وغير األولياء تجنب النماذج المغويعمى األ
 أطفالهم.

  سعي المعمم إلى استخدام النماذج البسيطة والبعيدة عن التعقيد داخل غرف
 الصف، حتى يتسنى لمتالميذ إدراكها ومتابعتها.

 إلى العنف والكراهية. اذج التي تدعومنعريض التالميذ لمتجنب ت 
 وتفعيل  ،عميهم خصائص النموذج نطبقواتالمعمم باختيار التالميذ الذين  أن يقوم

 داخل غرفة الصف. -النموذج -النشاط من خالله
 محاكاة لمنماذج من طرف التالميذ. المالئم عمى كل تقميد أو تقديم التعزيز 
 فالمعمم  التالميذ داخل وخارج غرفة الصف،لتزام واحترام سعي المعمم إلى اال

 ى به.قتدبالنسبة لهم نموذجا ي
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

–بسكرة  –جامعــة محمد خيضر   
 كمية اآلداب والمغات

 قسم المغة العربية وآدابها
 

 استمارة استبيان

 تمميذي العزيز                  

 تمميذتي العزيزة                                                        

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

في المغة العربية وآدابيا تخصص  2في إطار قيامنا بإعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر 
االكتساب المغوي ـ لسانيات تعميمية حول موضوع: نظرية التعمم بالمالحظة ودورىا في 

 المرحمة االبتدائية أنموذجا.
نضع بين أيديكم ىذا االستبيان، ونرجو منكم اإلدالء بآرائكم فيو بكل موضوعية ألن إجابتكم 

 ميمة في عممنا ىذا.
 ونشكركم عمى حسن تعاونكم معنا في إنجاز ىذا العمل. 

 أوال: البيانات الشخصية
  :ذكر )  (     أنثى )  (الجنس 
 ....................:االسم 
 .....................:المقب 
 .......................:القسم 
 .......................:المدرسة 
 .............................:السن 
 :هل درست في القسم التحضيري 

  نعم                                         ال



 ثانيا: المحورالخاص بالتمميذ 

 ىـل تقمــد معمــمــك؟. -1

 ال نعم 

....................................................................................... 

 ؟ ولماذا؟.ىل تقمد معممك إذا كان ذا قرابة عائمية أكثر من معممك الغريب عنك –2

 ال            نعم                      

........................................................................................ 

 ما ىو الشيء الذي شد انتباىك عند مالحظتك لممعمم؟. -3

 أسموبو                                             معاممتو

........................................................................................ 

 ىل ترغب في التدريس بيذه الطريقة؟ ولماذا؟ -4 

  ال    نعم                                 

....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

–بسكرة  –جامعــة محمد خيضر   
 كمية اآلداب والمغات

 قسم المغة العربية وآدابها
 

 استمارة استبيان

 ...............ة(:(أخي المعمم                                                        

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 
في المغة العربية وآدابيا تخصص  2قيامنا بإعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر  في إطار

 ة ودورىا في االكتساب المغويلسانيات تعميمية حول موضوع : نظرية التعمم بالمالحظ
 .نموذجاأالمرحمة االبتدائية 

 مية ألن إجابتكبكل موضوعبآرائكم فيو دالء إلا مىذا االستبيان، ونرجو منك ميديكأنضع بين 
 .ميمة في عممنا ىذا

 
النجاح  ممتمنين لك ،نجاز ىذا العملمعنا في إ معمى حسن تعاونك المسبقمع الشكر 

 والتوفيق
 
 : البيانات الشخصيةأوال 

  :ذكر )  (     أنثى )  (الجنس 
 ......................:السن 
 .............................:الحالة العائمية 
 من تربصات:................ استفدت هل 
 المؤهل العممي.................... :....... 
  الخبرةات عدد سنو.............:........... 
                     متربص                  مستخمف  الصفة في العمل:   مرسم 



 ثانيا:محور العممية التعميمية
 

 ىل تتبع طريقة معينة أثناء تقديمك لمدرس؟. -1

 أحيانا                    ال                                               نعم      

 ........................................................................................ 

 ىل تعتمد عمى طريقة التعمم بالمالحظة أثناء التدريس؟. -2

 نعم                                        ال                       أحيانا        

....................................................................................... 

 ما ىي نسبة توظيفك ليذه النظرية ؟. -3

........................................................................................ 

 واألفكار والعادات؟.ىل ترى أن طريقة التعمم بالمالحظة ىي أبسط طرائق تعمم المغة  -4

 نعم                                                           ال 

....................................................................................... 

 من خالل تجربتك المينية ىل ترى أن التالميذ يفضمون ىذه الطريقة أكثر من غيرىا من -5
 الطرائق؟ ولماذا ؟.

 نعم                                                          ال 

........................................................................................ 

أنيم أم  ،طفال عددا من االستجابات عن طريق مالحظة بعضيم البعضيكتسب األىل  -6
 .؟بمحاكاة معمميم يكتفون

                                             معمميم  يكتفون بمحاكاة                             محاكاة بعضيم البعض

 

 

 

 

 

 



  

 تدرسيا يمكن أن تطبق عمييا نظرية التعمم بالمالحظة ؟.ىل كل المواد التي  -7

   ال                              نعم 

........................................................................................ 

 ىل  يرتبط التعمم بالمالحظة بكل مستويات التعمم االبتدائي ؟. -8

  ال                                                   نعم       

...................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

–بسكرة  –جامعــة محمد خيضر   
 كمية اآلداب والمغات

 قسم المغة العربية وآدابها
 استمارة استبيان

 أخي) ولـــــــي التمميــذ(                                                                 

 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

المغة العربية وآدابيا تخصص في  2في إطار قيامنا بإعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر 
لسانيات تعميمية حول موضوع: نظرية التعمم بالمالحظة ودورىا في االكتساب المغوي ـ 

 المرحمة االبتدائية أنموذجا.
نضع بين أيديكم ىذا االستبيان، ونرجو منكم اإلدالء بآرائكم فيو بكل موضوعية ألن إجابتكم 

 ميمة في عممنا ىذا.
 ونشكركم عمى حسن تعاونكم معنا في إنجاز ىذا العمل. 

 أوال: البيانات الشخصية
  :ذكر )  (     أنثى )  (الجنس 
 ....................:االسم 
 .....................:المقب 
 .............................:السن 
 .....................:الحالة العائمية 
  العممي:...................المستوى 

 
 
 
 



 ص باألولياءثانيا: المحور الخا

 المغة؟.مبادئ أين تعمم ابنك  -1

 في القسم التحضيري                        في المدرسة                          في المنزل             

........................................................................................ 

 المغة؟.مبادئ متى تعمم ابنك  -2

 في المدرسة           قبل المدرسة

........................................................................................ 

 المغة؟. مبادئ ابنككيف تعمم  -3

 عن طريق التعمم بالمالحظة                المجتمع                          المدرسة

   ....................................................................................... 

ىل يتفادى ابنك بعض السموكيات عندما يرى معممك يوبخ أحد زمالئو عن شيء مقرف  -4
 فعمو؟

  ال     نعم                                 

........................................................................................  

 المغة؟.مبادئ م ابنك ىل ترى لمتعمم بالمالحظة دور في تعم -5

 ال   نعم     

........................................................................................ 

 ىل التعمم بالمالحظة يسيل عمى ابنك في تعمم سموكيات أخرى؟. -6

 نعم                                                                 ال   
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة وانـــــــــــــــــــــــالعن
  البسممة
  الدعاء

  الشكر والتقدير
  اإلىداء
 ج  ـــــ ب مقدمة

 د
 الفصل التمهيدي: ماهية التعمم

 6     تمييد
 7     أوال: مفيوم التعمم

 7     : لغة1-1
 8     : اصطالحا1-2
 11    بين عممية التعمم وعممية التعميم قالفر  1-3

 13    ثانيا: عوامل التعمم
 13    النضج 2-1
 14    االستعداد 2-2
 15    الدوافع 2-3
   17    التدريب أو الممارسة 2-4

    19    ثالثا: صعوبات التعمم
 19    المفيوم 3-1
 22    أنواعيا 3-2
 23    كاديميةصعوبات التعمم األ 3-2-1
 23    صعوبات التعمم النمائية 3-2-2
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 24    أسبابيا 3-3
 24    العوامل العضوية البيولوجية 3-3-1
 24    العوامل البيئية 3-3-2
 25    العوامل النفسية 3-3-3
 25    خصائص ذوي صعوبات التعمم 3-4
 27    صعوبات التعمم الفرق بين وبطء التعمم 3-5

 29    التعممرابعا: خصائص 
 29    التعمم عممية تغير 4-1
 29    التعمم بوصفو أداء 4-2
 33    التعمم يتم تحت شروط الممارسة 4-3
 33    التعمم يؤثر في الجوانب الشخصية 4-4
 31    التعمم عممية تشمل جميع التغيرات الثابتة نسبيا 4-5

 32    خامسا: نتائج التعمم
 32    اكتساب العادات 5-1
 32    حل المشكالت 5-2
 33    تكوين اتجاىات نفسية 5-3
 33    اكتساب المعمومات والمعارف 5-4
 34    فكيراكتساب طريقة الت 5-5

 35    مجمل القول
 ول: االكتساب المغويالفصل ال 

 38    تمييد
 39    أوال: مفيوم االكتساب

 39    لغة 1-1
 39    اصطالحا 1-2
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 41    ثانيا: آراء بعض العمماء في االكتساب المغوي
 41    آراء العمماء الغربيين 2-1
 43    آراء العمماء العرب 2-2

 46    ثالثا: مراحل االكتساب المغوي
 46    المرحمة قبل المغوية 3-1
 46    الصراخ 3-1-1
 47    المناغاة 3-1-2
 53    التقميد 3-1-3
 51    المغويةالمرحمة  3-2
 52    ولىالكممة األ  3-2-1
 54    المرحمة التركيبية 3-2-2
 56    مرحمة الجممة القائمة مقام الجممة 3-2-2-1
 56    مرحمة الجممة الناقصة 3-2-2-2
 56    اممةمرحمة الجممة الك 3-2-2-3

 58    رابعا: العوامل المؤثرة في االكتساب المغوي
 58    الذكاء 4-1
 58    سريةالعالقات األ 4-2
 59    عالم والحكايات والقصصوسائل اإل 4-3
 59    الجنس 4-4
 63    النضج والعمر الزمني 4-5
 61    عضاء المتعمقة بالنمو المغويسالمة األ 4-6
 61    تعدد المغة 4-7
 62    طفالدور الحضانة ورياض األ 4-8

 63    المغويخامسا: عوائق االكتساب 
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 63    العوائق العصبية 5-1
 63    صابة الدماغية المختصة(المعوق حركيا )اإل 5-1-1
 64    ة الطفولةعي 5-1-2
 64    فقدان السمع الحسي )العصبي( 5-1-3
 64    مظاىر عيوب النطق 5-2
 64    الحذف 5-2-1
 65    االبدال 5-2-2
 65    االضافة 5-2-3
 65    التحريف 5-2-4
 65    أمراض الكالم 5-3
 66    المجمجة 5-3-1
 66    التمعثم 5-3-2
 66    الخمخمة 5-3-3
 67    الثأثأة 5-3-4
 68    المفف 5-3-5
 68    الميع 5-3-6
 68    ةتر ال 5-3-7
 68    العوامل النفسية 5-4
 68    االنطوائية الذاتية 5-4-1
 69    السمبية 5-4-2
 69    العوامل البيئية 5-5
 73    العوامل العضوية 5-6
 73    شفاهشق الحمق أو ال 5-6-1
 71    خمل شكل المسان 5-6-2
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 71    سنانتشوه األ 5-6-3
 72    مجمل القول

 الفصل الثاني: نظرية التعمم بالمالحظة
 74    تمييد

 75    أوال: التعريف بالنظرية
 78    ندورا في النظريةاتجارب بثانيا: 

 81    ثالثا: نتائج التعمم بالمالحظة
 81    تعمم سموك جديد 3-1
 82    اضعاف أو كف أو تحرير االستجابات الكامنة 3-2
 83    تسييل ظيور سموك 3-3

 84    رابعا: مراحل التعمم بالمالحظة والعوامل المؤثرة فيو
 84    المراحل -1
 84    االنتباه 4-1-1
 85    االحتفاظ 4-1-2
 85    النظام الصوري 4-1-2-1
 85    الترميز المفظي 4-1-2-2
 86    (األداءنتاج )إعادة اإل 4-1-3
   86     الدافعية 4-1-4
 87    العوامل 4-2
 87    درجة االنتباه 4-2-1
 87    القرب 4-2-2
 87    مكانة النموذج 4-2-3
 88    التأثير 4-2-4
 88    قوة النموذج 4-2-5
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 88    الظروف البيئية 4-2-6
 89    التربوية التي يجب عمى المعمم مراعاتيا في المرحمة االبتدائية طبيقاتخامسا: الت

 89    أوال: تنمية العادات والقيم واالتجاىات لدى المتعممين
 93    كاديميةحرفية المتعمقة بتدريس المواد األثانيا: تنمية الميارات الرياضية والفنية وال

 93    فرادثالثا: تعديل السموك لدى األ

 92    سادسا: ايجابيات وسمبيات نظرية التعمم بالمالحظة
 92    االيجابيات 6-1
 92    السمبيات 6-2

 94    مجمل القول
 ومناقشة نتائجهاالفصل الثالث: إجراءات الدراسة الميدانية وعرض وتحميل 

 96    جراءات المنيجية لمدراسة الميدانيةأوال: اإل
      96    المنيج المتبع -1
 97    الدراسة االستطالعية -2
 97    مجتمع الدراسة 2-1
 98    عينة الدراسة 2-2
 99    المجال المكاني والزماني 2-3
 133   األدوات السيكومترية 2-4
  133   الدراسةأدوات  2-5
 131   االستبيان 2-5-1

 132   ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية
 133   نتائج الدراسة المستنبطة من االستمارة الموجية لممتعممين-1
 138   نتائج الدراسة المستنبطة من االستمارة الموجية لممعممين -2
 116   لألولياء التالميذنتائج الدراسة المستنبطة من االستمارة الموجية  -3
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 122   مجمل القول
 124   خاتمةال

 126   توصيات واقتراحات
 128   قائمة المصادر والمراجع

 135   المالحق
 146   فيرس الموضوعات

 



 الممخص

تقوم نظرية التعمم بالمالحظة عمى افتراض مفاده أن اإلنسان كائن اجتماعي، يتأثر     

باتجاىات اآلخرين ومشاعرىم وتصرفاتيم وسموكيم، فإنو يستطيع أن يتعمم منيم عن 

طريق مالحظة استجاباتيم وتقميدىم، كما ينطوي ىذا االفتراض عمى أىمية تربوية بالغة 

لميارات العقمية والحركية وأنماط السموك االجتماعي في اكتساب المغة واأللفاظ وا

كاالتجاىات والقيم، ويمكن أن يكون المدرسون داخل غرفة الصف نماذج يقمدىا المتعمم 

ويستفيد منيا في اكتسابو لنظامو المغوي. إذ يعتبر المعمم أنموذجا يحتذى بو من قبل 

كية والمغوية تمنحيم التحكم في التالميذ مما يساعدىم عمى اكتساب بعض الميارات السمو 

 قدراتيم المعرفية.

    The learning theory of note on the assumption that man is a 
social being, is influenced by other trends and their feelings and 
their actions and their behavior, they can learn them by observing 
their responses and their tradition, and this assumption involves 
educational extremely important in language acquisition and terms 
of mental and motor skills and patterns of social behavior 
Kalatjahat and values and it can be teachers in the classroom 
models mimics the learner and the benefit of the acquisition of 
language to his regime. It is considered a model by the teacher by 
the students which helps them to gain some behavioral and 
language skills give them control in cognitive abilities. 
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