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 رــــــــــة شكــــــــــلمــك

قـال تعالى : "قـل هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر و من يشكر  
 لنفسه إن ربي غني كريم "

 أما بعد:

  اإلشرافبالتي تفضلت  األستاذة الكريمة  نتوجه بالشكر الجزيل إلى  
بمالحظاتها  ، التي لم تبخل  "فوزية دندوقة" :على هذه الدراسة الدكتورة

  القيمة رغم انشغاالتها فجزاها اهلل كريم الجزاء.

  في  الموقرين  ساتذتيأ  إلى  اليوم  هذا  في  الجزيل  بشكري  أتقدم  كما
  فهم البحث،  هذا  مناقشة  بقبول  علي    لتفضلهم  أعضاء    و  رئاسة    المناقشة  لجنة
  يثيبهم  أن  الكريم  اهلل  سائلة نتوءاته،  تهذيب  و  معوج ه  تقويم  و  خلله  لسد    أهل
  من  النافعة  مالحظاتهم  و  تصويباتهم  و  بتوجيهاتهم  ينفعني  أن  و خيرا،  عني
 .ذلك  على  المعين  اهلل  و  البحث  تقويم  أجل
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 إهداء

قيمة العلم    اللذين عرفـاإلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما،  
في    أطنبت و شجعاني عليه، و مستحيل أن أنسى جميلهما و عطفهما حتى لو

 .مدحتهما لن أعطيهما حقهما

      الذين ساندوني طيلة مشواري الدراسي  إلى كل أفراد عائلتي  
و الزمالء في الحياة العملية       األصدقـاء  إلى    و  و واجهوا الصعاب ألجلي ، 

الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم    األساتذة    إلى كلو العلمية دون استثناء؛ و  
 من ساعدني من قريب أو بعيد إلتمام هذا العمل .و توجيهاتهم ، و إلى كل  

إلى كل هؤالء، أهدي هذا العمل و أرجوا من اهلل العلي القدير أن  
 نا و صالح أمرنا و استقـامة نهجنا إن شاء اهلل.يوفقنا لما فيه خير ل

 

 

 

 حمــــــــــزة راويــــــــة

 



 مقدمة
 

 أ
 

 :وبعد شرف المرسلينأ اهلل رسول والصالة والسالم علىالحمد اهلل رب العالمين 

الفكر اإلنساني، خاصة  التي شغلت الهامة ُيعّد موضوع التعلم أحد أهم المواضيع  
فبه يتحقق البناء و االستمرار عبر األجيال المتتالية، و لذلك فهو يتعلق  ؛موضوع التعليم

بالسلوك اإلنساني و تطويره أو تعديله أو تغييره، قصد تعليم اللغة و نقل المهارات أو 
فمن  ،بذلك الوسيط األساسي للتفاهم عدّ أنماط السلوك المختلفة عبر األجيال؛ فاللغة تُ 

وسيلة االتصال  مشاعرنا و اتجاهاتنا و ردود أفعالنا، كما تعدّ  نا، وئخاللها نعبر عن آرا
و بقاء المجتمع موقوف ببقاء  ،و يبلغها للعالم الخارجي ؛للطفل ليعبر عن آرائه األولى

 اللسان أبناء عملية النقل اللغوي و الثقافي بما يشتمله من عادات و أراء و تفكير بين
       الواحد و عبر األجيال، فكانت اللغة من أهم عوامل استمرار و تطور المجتمعات 
و رقيها؛ و عليه كثر النقاش حول موضوع اللغة، رغبة في الكشف عن طبيعة العملية 

 النفسية اللغوية التي تجعل اإلنسان يتعلمها، فما هي ماهيتها و كيف يتم تعلمها؟

 اللغة تعليم و اللغة اكتساب و التعلم كيفية في البحث و من هذا المنطلق فإن
 المرحلة متعلم و عامة الفرد حياة في يلقى أهمية كبيرة ،خصوصا أنشطتها و العربية

 ،التعليمي بالمجال الخاص الموضوع بهذا باالهتمام لشعورنا بالنظر و خاصة، االبتدائية
 التعليمية العملية خبايا على أكثر فللتعرّ  أعماقه في للخوض مشوق تحّدي يمثل أصبح

تأتي دراستنا للموضوع  بالتوجه  ؤالتاالتس تلكلإلجابة عن و ، االبتدائية المرحلة في
بالبحث في نظريات التعلم المتنوعة، فانتقينا أشهر النظريات التعليمية و أشدها تأثيرا في 
األبحاث السيكولوجية و التربوية المعاصرة، أال و هي النظرية السلوكية التي كانت من 

ات بدأ العمل بها في رغم أن بوادر نظري أولى المدارس الفلسفية المهتمة بمجال التعلم
(، فظهرت النظرية السلوكية إلى الوجود Pre-Bhavioristicمرحلة ما قبل السلوكية )

بعد أن تعززت خطى المنهجية التجريبية في ميدان الدراسات اإلنسانية، إذ كانت تلك 
الدراسات تعاني تخلفا واضحا عن نظيراتها الدراسات العلمية المادية، و لذا عارضت 
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صاؤه من مجال علم النفس ألنه ة السلوكية االستبطان منهجا للدراسة و حاولت إقالمدرس
يقوم على المالحظة الذاتية في تفسير السلوك، كما رفضت مفاهيم مثل العقل و الشعور 
ألنه ال يمكن قياسه بواسطة اإلجراءات العلمية، و اعتنقت فكرة ترابطية مؤداها أن 

الخبرة و بالتحكم فيه نخلق الشخصية التي نريد. و عليه  السلوك مهما كان نوعه ينتج عن
فإن النظرية السلوكية تركز على األشكال المحسوسة المباشرة عن السلوك اللغوي، أي 
أنها تنظر للغة على أنها نظام لألشكال و ليست سلسلة من المعاني، و يظهر ذلك في 

-( الذي استعمل شكل )المثيرBloomfieldالمدرسة البنائية خاصة عند ليونارد بلومفيلد)
لتمثيل العالقة الرابطة بين اللغة و سلوك الفرد، فاللغة إذن تمثل شكل من  استجابة(

من خاللها، و بناء على ما سبق حول أشكال السلوك اإلنساني، حيث ال يتم التكيف إال 
اللغة  الجهود في تفسير الظاهرة اللغوية برزت إلى الوجود الكثير من دراسات علماء

أمثال: فرديناند دي سوسير و بلومفيلد و سابير و التي لها الدور في تأسيس علم اللغة 
و بما أن البحث في كيفية التعلم يحظى بهذه  الوصفي و المنهج البنيوي في دراسة اللغة.

 في العربية اللغة تعليم تطبيقاتها في و السلوكية النظرية" :جاء بحثنا موسوما بـاألهمية 
     الحضور  و كان ميدان ،"أنموذجا" "الجزائر في االبتدائية من المرحلة األول الطور

 مهارات حول الدراسة هذه محتوى يدور و؛ -بسكرة–و المالحظة بابتدائية الهاشمي سويد 
في كتاب  القراءة و الكتابة، و الشفهي، التعبير و االستماع، :في المتمثلة العربية اللغة

 وزارة طرف من الذي قد أعدّ  واللغة العربية للسنة األولى و الثانية من الطور األول 
 أقسام من متخذين للمناهج؛ الوطنية اللجنة األساسي، التعليم مديرية الوطنية، التربية
  .للمالحظة عينة االبتدائي األول الطور

من منطلقات  يتكوناإلشكال الذي نحاول معالجته في هذه الدراسة،  يتكونو 
و إن االشكالية الكبرى  ،كثيرة تساؤالتأسسها علماء و باحثون تربويون، أثارت في ذهننا 

هم النظرية السلوكية في تطوير هذه الدراسة هي: كيف يمكن أن تس و التي تطرحها
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 ةاالبتدائي من المرحلة و تحسين العملية التعليمية في الطور األول ،أنشطة اللغة العربية
 :و لعل هذه االشكالية تدفعنا إلى جملة من األسئلة تتمثل في الجزائر؟في 

 كيف تتم عملية التعلم و اكتساب اللغة؟  -

 ما مدى مساهمة النظرية السلوكية في منهاج التربية في الجزائر؟  -

 إلسهامات النظرية السلوكية دور في تحّسن مردود التعلم؟أن يكون كيف يمكن   -

 :أما فيما يخّص األسباب األساسية في اختيار هذا الموضوع فهي كاآلتي

       في  معطياتها النظرية تطبيق الكشف عن و ،التعرف على مضامين النظرية السلوكية  -
 .في الطور االبتدائي في الجزائر عملية التعليم

 تقديم نظرة جديدة و إيجابية للنظرية السلوكية التي طالما انتقدها الكثير من العلماء،   -
 و تبيين أوجه االستفادة منها.

 :فهيأما عن األهداف المنتظرة من هذه الدراسة 

من قبل معدي  تحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف التعليمية المسّطرة مسبقا -
 .ية التعليم عموما، بما يحقق دوافع عملالمنهاج

أو تغييرها أو اكتساب سلوكات جديدة  ،التمكن من تعديل سلوكات المتعلمين -
 .تمكنهم من حّل المشكالت التي قد تواجههم

التكيف مع المجتمع  منتمكين المتعلمين من إدراك قدراتهم الحقيقية التي تمكنهم  -
 .من حولهمو السيطرة على ما يحيط  ،المحيط بهم

التاريخي في شرح و تتبع بعض المفاهيم و لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج  
 .الوصفيباإلضافة إلى المنهج 
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 :قد ساعدنا على بناء هذا البحث خطة ارتأينا أن تكون على النحو التالي و 

       و قد تناولنا فيها التعريف بالموضوع و إشكاليته و أسباب اختياره  مقدمة: -
 .و المنهج المتبع في ذلك، و خطة سير الدراسة ،و أهدافه

بعدها  ،بالموضوعذات عالقة و من خالله تطرقنا لمفاهيم عامة  مدخل تمهيدي: -
 .حسب ما تقتضيه الدراسة قسمنا البحث إلى فصلين، حوى كل فصل مباحث  

تناولنا ؛ و قد النظرية السلوكية" من منظورآليات التعلم "بـ:  وسمناه الفصل األول: -
و ما يتعلق بها من مفهوم و تأسيس       النظرية السلوكية ه مفهوم نظريات التعلم ثم في

و مبادئ ثم التعليم في النظرية السلوكية و ما يتعلق بها من األهداف السلوكية          
، و أهم السلوكيةالتعلم الحديث عن أهم النظريات بختمنا الفصل  بعدها، و مكوناتها

 .التعليمية مبادئهاو  روادها

تناولنا  و قد ؛"للنظرية السلوكيةالتطبيقات التربوية "بـ:  وسمناهالفصل الثاني: أما  -
، في السنة األولى و السنة الثانية السلوكيين نظر وجهة من العربية اللغة مهارات تعلم فيه

    االستماع مهارة فيالمتمثلة مهارات اللغة األربعة  من التعليم االبتدائي، بالتركيز على
 الكتابةو   القراءة مهارة، باإلضافة إلى الشفهي التعبير مهارةو 

 .وصل إليها من خالل البحثت  قدمنا فيها جملة من النتائج المُ  الخاتمة: -

 المتمثلة في:و المراجع أهم على في انجاز هذا البحث قد اعتمدنا و  

 .تعلمهاكتاب دوجالس براون، أسس تعليم اللغة و  -

 .-حقل تعليمية اللغات-أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية -

 .سامي محمد ملحم، سيكولوجية التعليم و التعلم، األسس النظرية و التطبيقية -

 .ابراهيم وجيه محمود، التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته -
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 .التعليم العامرشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع، تدريس العربية في  -

 .جان عبد اهلل تومة، التعلم و التعليم مدارس و طرائق -

لوال فضٌل من اهلل لما وصلنا بالبحث إلى صورته النهائية، بسبب الصعوبات  
ا جعل ممّ بين اللسانيات التطبيقية و علم النفس التربوي، المتمثلة عموما في التداخل 

لذا  ،يانفسمنحا البحث  يأخذاالنتقاء، خوفا من أن  الحذر فيالبحث يتطلب كثيرا من 
 .على الجانب اللغوي لعملية اكتساب اللغة إلى التركيزسعينا 

المحترمة    أن أتقدم بالشكر الكبير إلى أستاذتي إال في األخير ال يفوتني 
فجازاها  ،شراف على هذه المذكرةاإلالتي كان لها الفضل في  فوزية دندوقة"": الدكتورة

، كما أتوجه بالشكر لكل أساتذة جامعة اهلل عنا كريم الجزاء و أدامها ذخرا للعلم و المعرفة
 .-بسكرة-محمد خيضر

 .في األخير نسأل اهلل الثبات و السداد، و آخر الكالم سالم
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هناّّفهوّحلّتعقيداتهاّوالحياةّنّمنّسبرّأسرارّكّ تمّهالعقلّوبتسخيّراإلنسانّبّزتميّ ي
ّبه؛ّوسلوكّالمحيطينحقيقةّسلوكهّّمضطراّإلىّالتعلمّالضطرارهّإلىّالمعرفةّألجلّإدراك

1ّفهمّحركةّلناصرهلنّطريقّّبالتااللّم ّالمحيطّلكّإالّ ذيتحققّّوقدّال ّفإنوّ. ّلليه
 ّّّّّّّبلّ،ّلناّجميعاّكآباءّوّأمهاتّوّمربينمنّاألمورّالتيّتشغلّباهوّّموضوعّالتعلم
ّف ّكألضاء ّالمجتمعاتّّيو ّمن ّمجتم  ّلمواكبةّأي ّالمعرفة ّالبحثّلن ّإلى ّتسعى التي

عتبرّوّهوّماّيطلقّلليهّبالعمليةّالتعليميةّالتيّتّ ّ؛الحاصلّوّالمعرفيّالحضاريالتطورّ
منّّأساسيّماهومظلّفقدّّ،الحياةّفيتهّاّنظراّألهميذوهّ،منّأكثرّالمواضي ّالمثيرةّللجدل

ّالناس ّّيحظىّ،مااهيمّللم ّّ،الماكرينّوّرجالّالتربيةباهتمام دراسةّللميةّّتهبدراسوّهذا
قامتّجلّبحوثهمّحولّمحاولةّّفهمّطبيعةّفّ،للماءّاللغةّوّاللسانياتّوّمنّثمّ ّ،تجريبية

ّوّكيايةّحدوثههالقوانينّالتيّتحكم ّوّاألساليبّالتيّمنّخاللهاّّ، ّمبادئه ّاكتشافّأهم و
ّّ؛2نتعلم ّمنّ ذإحيثّأننا ّالواحد ّحياة ّتأملنا ّيشكّ ا ّأنّالتعلم ّنجد ّلبرّمراحلّا ّمهما لّمكانا

فيّّساسياألمحورّاالهتمامّّفيكونّبهذاّ؛وّالميولّاتالعمرّالمختلاة،ّفنتعلمّاللغةّوّالعاد
 ّّّّّّّءّواختلاتّتعريااتهمّحولّالتعليمآراءّالعلمادتّللىّأساسهّتعدّ ّإذالعمليةّالتعليمية،ّ

ّ؟وّمبادئه فماّهوّالتعلمّفيّنظرهم؟ّوّكيفّيحدثّ؟ّوّماّهيّشروطهّالتعلم،وّ

دّتعريفّمحدّ ّإيجادفإنهّيصعبّّ،سانيةّتمتازّبالقابليةّللتطويرالمعرفةّاإلنّبماّأنوّ
ّالتعلم. ّالسببّفيّّلعملية ّيرج  ّذ"و ّإمكانية ّهلكّإلىّلدم ّللىّنحوّذمالحظة ّالعملية ه

ّكذلكوّّ،3"الخارجيّاألداءلليهاّمنّخاللّالسلوكّوّّستدلّ لمليةّافتراضيةّيّ ّهيفّمباشر؛
منّاختالفّاالفتراضاتّالتيّّانطالقاالختالفّوجهاتّالنظرّحولّطبيعةّالعمليةّالتعليميةّ

ّالمختلاةّانطلقت ّالنظرياتّالناسية ّقدّوّ.4منها ّللىّّويةالتربّالمنظومةتّأولّ ّلليه تركيزها
رتّالدراساتّالناسيةّوّالتربويةّالمتعلقةّثمّ فاستّ ّ؛التيّتخدمّموضوعّالتعلمّ،مختلفّالنظريات

                                                           

مصر،ّ)د.ط(،ّّ-ابراهيمّوجيهّمحمود:ّالتعلمّأسسهّوّنظرياتهّوّتطبيقاته،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّاإلسكندريةّينظر:-1 
ّّ.11م،ّص2006ّ-هـ1427

األردن،ّ-،ّدارّالميسرة،ّلماندليلّللتدريسّوّالتعلمّوّالبحثّجابرّلبدّالحميدّجابر:ّأطرّالتاكيرّوّنظرياتهّينظر:- 2
ّ.27ّم،ّص2008ّ-هـ1428ّ،2ط
ّ.30صّّنظرياتّالتعلم،:ّلمادّالزغلولّ-3 

ّالسيسيّ- 4 ّحسين ّللي ّشعبان ّالهناء،ّّ:ينظر: ّدار ّالتطبيق، ّو ّالنظرية ّبين ّاإلنساني ّالسلوك ّأسس ّالناس للم
ّ.237،ّّص2009ّمصر،ّ)د.ط(،ّ-اإلسكندرية
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  دتّتوأمةّبينّاللسانياتّبتاسيرّالظاهرةّاللغويةّفيّحقلّالدراساتّاللغويةّالمعاصرة،ّفتولّ 
ّالتربوي ّالناس ّللم ّف1ّ،*و ّتهتم ّنظريات ّتبظهرت ّالعملية اّذهّللىّوّ؛التعليميةطوير

هاّالمختصونّلدراسةّالتّيقومّبّوالمحامنّالتيّهيّمجمولةّّالتعلمّنظرياتظهرتّالماهومّ
ّالتعلم ّظهورّ،ّظاهرة ّوّإنّكانّّدليلّللىّتعدّ إالّ ّالكثيرّمنهاوّما دّطرقّدراسةّالتعلم،

ّّ.2التعلموّتاسيرّكيايةّّالتعليمّمبادئّلمشتركّبينهاّهوّالوقوفّللىّالقاسمّا

ّهمكنفتّنظرياتّمجالّخصبّبالنسبةّللمعلمّفيّالمجالّالتطبيقي،التعددّّعدّ يّ وّبذلكّ
واستثمارّّ،منّالتقدمّالذيّيتحققّفيّالنظريةّوّالمعرفةّلنّكيايةّالتاكيرّوّالتعلماالستاادةّب

يتعاملّم ّّهألنّ،سةّوّمنّثمّتطبيقهاّميدانياةّالمدرّ المالئمةّللمتعلمّوّطبيعةّالمادّ ّةالنظري
ّالجوانبّاألساسيةّالتيّتؤثرّفيّالمتعلّنبغييفّ؛معقدةّإنسانيةويّطبيعةّذطلبةّ ّّمّأنّياهم

ّ ّللىو ّالتعلمّكتساباالّفيّقدرته ّلملية ّلطبيعة ّدونّفهم ّناجحا ّيكون ّأن ّفالّيستطي  ،ّّّّّ
ّ.3القسملّخوّدونّمعرفةّالطرقّالتيّيستطي ّبهاّأنّيوجهّالنشاطّالتعليميّدا

للىّّاإيجابيّرّ تأثّأنّ،ّفمنّغيرّالمحتملاستندّللىّالنظريةّغيرّالمناسبةاّذإّأيّأنه
اّذلجانبّالنظريّلهلّّبالاهمّالصحي اّالّيتأتىّإالّ ذوّهّوّالتعلم،5**وّالتدريب4ّ*التدريس

وّمنّّ،6"للمّسلوكيّيتناولّدراسةّسلوكّالمتعلمّفيّاألوضاعّالتعليميةّالمختلاة"فهوّ؛العلم

                                                           

فيّالمواقفّالتربويةّخصوصاّدانّمنّميادينّللمّالناسّوّهوّيهتمّبدراسةّالسلوكّاإلنسانيّميّعلم النفس التربوي:* 1
فيّالمدرسة،ّوّهوّالعلمّالذيّيزودناّبالمعلوماتّوّالمااهيمّوّالمبادئّوّالطرائقّالتجريبيةّوّالنظريةّالتيّتسالدناّفيّ

)ّمحيّالدينّتوقّوّآخرون:ّأساسياتّللمّالناسّالتربوي،ّدارّالاكرّّالتعلمّوالتعليم،ّوّالتيّتزيدّمنّكااءتها. فهمّلملية
ّ(.15ّم،ّص2ّ،2002ّللنشرّوّالتوزي ،ّط

ّ.63صّّأطرّالتاكيرّوّنظرياتهّدليلّللتدريسّوّالتعلمّوّالبحث،:ّجابرّلبدّالحميدّجابرّ-2 
ّ.329،330ّّ،ّصّالمرج ّناسهينظر:ّّ- 3
اّالنظامّيشتملّذالطلبةّفيّالجوانبّالمختلاة،ّوّهنظامّمنّاأللمالّالمخططّلهاّيؤديّإلىّنموّوّتعلمّّهو التدريس:*4 

)ّلادلّأبوّالعزّسالمةّوّآخرون:ّطرائقّالتدريسّّقومّبهاّكلّمنّالمعلمّوّالمتعلم.للىّمجمولةّمنّاألنشطةّالهادفةّي
ّ(.24ّم،ّص2009ّ-هـ1ّ،1430األردن،ّطّ-العامة،ّمعالجةّتطبيقيةّمعاصرة،ّدارّالثقافة،ّلمان

ّوتمكينّالمتعلمنيّالعملي،ّهوّتعليمّغيرّأنهّمختصّبالمهاراتّالتيّتكتسبّمنّخاللّالتطبيقّالميدا التدريب:ّ**5 
)المرج ّّ.والتدريسيختلفّلنّالتعليمّّوالقيمّوبذلكمعنيّبالمعارفّّوهوّغيرنّالتعليمّاستعماالّفالتدريبّأضيقّمّ؛منها
ّ(.24،ّصّناسه
–لمانّالتوزي ،ّوّللنشرّالمسيرةّدارّالتطبيقية،ّوّالنظريةّاألسسّالتعليمّوّالتعلمّسيكولوجيةملحم:ّّمحمدّساميّ- 6

ّ.38ّصّه،1422-م2001ّ،1ّطّاألردن،
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ّهّالمعرفةّفيّأشكالّتمكّ ذصياغةّهّثمّ  منّفيّالمواقفّالمدرسية،ّنّالمعلمّمنّاستخدامها
ّالمختلاةخاللّقيامّللماءّالناسّبتطبيقّماّيصلونّإليهّمنّمبادئّللىّاألوضاعّالتعليميةّ

ّيّ  ّفيّضوءّما ّالتطبيقذسارّلنهّهثمّتعديلها هّذيمكنّمالحظةّمدىّتأثيرّهّلليهوّّ،1"ا
ّ.التعليميةّالنظرياتّفيّتطويرّالعملية

ّبينّالتواصلّفيّدورّلهاّلماّالاصيحةّالعربيةّاللغةّتعليمّهوّاالهتماماتّأولىّإنّ وّ
ّتعليمهاّفإنّاألمة،ّتراثّولاءّوّالاكرّأداةّوّالتعبيرّوسيلةّأنهاّبماّوّ،الواحدّاللسانّأبناء
ّمتوازنّبشكلّالمختلاةّاللغويةّالمهاراتّتنميةّإلىّاألولّالمقامّفيّهدفت"فهيّّ؛ضرويّأمر
ّلهذاّوّالمطلوبة،ّاللغويةّالسالمةّيحققّوّالتعبير،ّوّالاهمّفيّقةالدّ ّيتب ّالذيّالنحوّللىّو

ّالجوانبّحسابّللىّالمعرفيّبالجانبّاالهتمامّيتجاوزّالّالعربيةّاللغةّتعليمّفإن
فإنّلمليةّتعليمّاللغةّتتطلبّالوقوفّللىّانتقاءّالمعلمّللنظريةّالمناسبةّّ،ّوّلليه2"المهارية

،ّوّماّدمناّفيّإطارّالحديثّلنّال تعلمّيجدرّبناّالوقوفّلندّبعضّالمااهيمّذاتّكماّمر 
ّ.،ّوّماّيكمنّبينهاّمنّفروقالعالقةّبالعمليةّالتعليمية

 (LAERNING AND TEACHING):التعلم و تعريف التعليم أوال:

ّ ّالتعرياات ّكثرت ّالمؤسساتّّحولهمالقد ّداخل ّمحصوران ّطبيعتهما ّفي ّأنهما رغم
أفالطونّللىّأنّّفعلىّسبيلّالمثالّأكدّ ّ؛اّالرأيّراج ّلبعضّالاالساةذهّعلّ وّلّ؛التعليمية

يجبّأن4ّّ*للىّأنّالتربيةّفأكدّ ّأرسطوأماّّ،3اإللهية"التعليمّيجبّأنّيقتصرّللىّ"اآلراءّ

                                                           

ّ.38صّّ،السابقّالمرج ّ-1 
،1998ّمحمودّفهميّحجازي:ّالعربيةّفيّالعصرّالحديثّقضاياّوّمشكالت،ّدارّقباءّللنشرّوّالتوزي ،ّمصر،ّّ- 2

ّنقالّلن:128ّصّ ّبحةّفتحي، ّراب ّالسلوكية،ّالنظريةّمنظورّمنّللكبارّالعربيةّاللغةّأنشطةّتعليمية: ّقسمّبومعزة،ّ
ّ.16ّصّ،2010ّالجزائر،ّ-بسكرةّخيضر،ّمحمدّجامعةّالعربي،ّاألدب

ّ.20صّ،م2001ّ،1لبنان،ّطّالمؤسسةّالحديثةّللكتاب،ّمدارسّوّطرائق،ّالتعلمّوّالتعليم:ّجانّلبدّاهللّتوماّ-3 
ّتعدّاألرضّللنباتيحدّ ّالتربية: * 4 ّإلدادّالعقلّلكسب،ّكما "ّ ّأفالطونّللىّأنها: السعادةّّوالمقصودّأن"،ّوالزرعّدها

أماّالتربيةّلندّللماءّالعصرّالحديث،ّّالمنشودةّتحتاجّإلىّلقلّكاملّحاضرّمستعدّلكسبّالعلمّالذيّهوّسبيلّالسعادة.
ّ(.21،ّصّناسهفقدّتعددتّنذكرّمنها:ّ"ّالتربيةّلمليةّتكيفّماّبينّالاردّوّبيئته".)المرج ّ
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معلمّوّمتعلمّفيّّإنسانأنهّفيّحقيقةّاألمرّأنّكلّّحيثّ،1العقلية"التعريااتّ"ّتشملّللى
ّها:أهماّالمقامّسنعرضّذتّوّفيّهلكّتوالتّالتعريااذب،ّوّذاتهالوقتّ

ّوفلساتهّالتربويةكثيرةّتختلفّباختالفّقائلهاّّتحديداتللتعليمّ Teaching التعليمتعريف  :1
 فنذكر:ّ،ومحورّاهتمامه

- "ّ ّيتعلم، ّاآلخر ّفيها ّتجعل ّالتي ّالعملية ّللى ّيطلق ّللىالتعليم ّالعلمّّويطلق ّّّّّّتعليم
المعلوماتّمنسقةّإلىّالمتعلم،ّأوّأنهّمعلوماتّتلقىّوّمعارفّّنقلّوي عرفّبأنهّ،والصنعة

ّ...كتسب،ّفالتعليمّهوّلمليةّنقلّالمعارفّأوّالخبرات،ّأوّالمهاراتّوّإيصالهاّإلىّفردّتّ 
 .2"بطريقةّمعينة

وّيطلقّّ،اّالتعريفّللىّأنّالتعليمّلبارةّلنّلمليةّإلطاءّمنّطرفّالمعلمذركزّه
ّ؛حدثّالتعليمّبقصدّأوّمنّدونّقصدمصطل ّالتعليمّللىّكلّلمليةّيق ّفيهاّالتعلمّسواءّ

ّإحداثّالتعلم.هّوّهوّيتناولّتعليمّالمعارفّوّالقيمّوّالمهاراتّإضافةّإلىّأنّهدف

ّالمعرفيّ- ّالنمو ّبهدفّتحقيق ّبيئته ّم  ّالمتعلم ّتاالل ّتسهيل ّلملية Cognitiveّ)"التعليم
Growth)،ّّ3لكّمنّخاللّماّيقومّبهّمنّبحثّوّتحليلّوّتركيبّوّقياسّوّاكتشاف"ذو. 

اّالتعريفّماّيسمىّذيدخلّضمنّهوّّ،اّالتعريفّللىّالنواحيّالعقليةذركزّهّفيّحين
وّهيّلمليةّتتطلبّدوراّإيجابياّمنّطرفّ(Information Processingّ)بمعالجةّالمعلوماتّ

المتعلمّوّيقتصرّدورّالمعلمّهناّللىّتهيئةّالبيئةّالمسالدةّللىّاالكتشافّوّتوجيهّالنشاطّ
ّ.(Intellectual Growth)ّالعقليّللمتعلمّلتحقيقّالهدفّالمتمثلّفيّنموّالذكاء

ّ     ةّالمتعلمّللىّتحقيقّذاتهّوّنموّشخصيته"التعليمّلمليةّغرضهاّاألساسيّمسالدّّ-
 .1وّتلبيةّحاجاتهّالناسيةّوّمطالبّنموه"

                                                           

ّ.20ص طرائق،ّوّمدارسّالتعليمّوّالتعلم:ّتوماّاهللّلبدّجانّ-1 
-هـ1ّ،1429دارّصااءّللنشرّوّالتوزي ،ّلمان،ّطّّاالستراتجياتّالحديثةّفيّالتدريسّالاعال،:ّمحسنّلليّلطيةّ-2 

ّ.26صّم،2007ّ
،1993ّّ،)د.ط(ّالقاهرة،ّدارّالاكرّالعربي،ّاستراتيجياتّالتعلمّوّالتعليمّفيّالطاولةّالمبكرة،:ّهدىّمحمودّالناشفّ- 3

ّ.106صّ
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ّالتعريفّحولّحاجاتّوّمطالبّالنمو،ّذوّيدورّه ّفيّالتعريفّالسابقّيكونّا وّكما
اال،ّفيّحينّيقومّالمعلمّبدورّالموجهّوّالمسالدّللىّالنموّمنّخاللّتوفيرهّدورّالمتعلمّفعّ 
لمليةّّفإنّذلكباإلضافةّإلىّ،ّيرّلنّالذاتالمسالدّللىّاالنطالقّوّالتعبللجوّالناسيّ

دورّالمعلمّّوّيكونّّ،تعلمّوّتااللهّم ّالبيئةّالمحيطةمّتستهدفّالنموّاالجتماليّللميالتعل
ّالتربوية ّاألهداف ّلتحقيق ّالجمالة ّفي ّاالندماج ّللى ّأنهّفّ،المسالدة ّللى ّللتعليم ينظر

ّّّّوّالتأثيرّفيّالبيئةّالمحيطةّبالمتعلم.ّمنّخاللّالتأثرلمليةّتعديلّفيّالسلوكّ

ّ    اللغةّمأساسياتّتعل:ّمؤلاهّفيالتعليمّّ(H.Douglas Brown)ّبراون دوجالسلر فّ
ّ :ّبأنهّ(PRINCIPLES OF LANGUAGE LEARNIBG AND TEACHING)وتعليمها

ّهما،ّإلطاءّتعليمات،ّتوجيّشيءغيةّتعلمّكيايةّلملّبسلوكّأوّمسالدةّشخصّماّّإظهار"
ّ.2"ألجلّإحداثّالمعرفةّأوّالاهمّيدّبالمعلومات،ّوما،ّتّزّشيءّدراسة

ّّ(S.PIT. Corder)آس بيت كوردرّيرىّو ّاللسانياتّّ:كتابهّفيالتعليم ّفي مقدمة
غامضّفيّمختلفّّجدّ مصطل ّالتعليمّّ:بأن (Introducing Applied Linguistics)ّالتطبيقية

فيّأغلبّاستعماالتهّالشائعةّنجدهّيشيرّإلىّجلّالممارساتّوّالنشاطاتّّتعريااته،ّوّأنّ 
ّ.3تالميذهالتيّيقومّبهاّالمعلمّداخلّغرفةّالصفّفيّتااللهّم ّ

  Learningالتعلم تعريف  :2

األمرّّ،ّللمهاإلتقانّواإلحكامّوّالتاقّ  جاءّفيّلسانّالعربّالبنّمنظورّالتعلمّبمعنى: لغة:
 ّ.4وّتعلمه،ّأتقنه

ّاختالفّوجهاتّالنظرّمنّباحثبّاختالفهالكّفيّذىّدتّتعريااتهّوّيتبدّ لقدّتعدّ  اصطالحا:
 للمهمّمنها:ّلكّسنتطرقذولآلخرّوّمنّمدرسةّناسيةّألخرى،ّ

                                                                                                                                                                                     

ّ.106،ّصّالسابقّالمرج ّ- 1
 2-ّّّّّState  ,San FranciscoPrinciples Language Learning And TeachingH. Douglas Brown:  

University, P.07..ّ
3 - S.PIT CORDER: Introducing APPLIED LINGUISTICS, P11 

34ّ،ّج4ّالقاهرة،ّ)د.ط(،)د.ت(،ّمجّابنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّتحقيقّنخبةّمنّاألساتذة،ّمادةّللم،ّدارّالمعارف،ّّ- 4
ّ.3083ّ،ّص
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ّماهوم من وجهة نظر علماء النفس: التعلم.1 ّالتعلمّّواس ،ّجدّ ه ّللى ّيقتصر ّال فهو
،ّوّإنماّيشملّأيضاّللىّالتعلمّمنّالجهدّعلمّالذيّيحتاجّإلىّنوعالمدرسيّالمقصود،ّأوّالت

 :أهمهانذكرّفّ،أوّمعلوماتّجديدةاكتسابّسلوكياتّكّالذيّيعتمدّللىّاالكتسابّوّالتعود

ّالخارجيةّ"ّّ- ّبالبيئة ّنتيجةّاحتكاكه ّباستمرار، ّالارد ّّّالتعلمّلمليةّأساسيةّتحدثّفيّحياة
وّاكتسابهّأساليب،ّسلوكيةّجديدةّتسالدهّللىّزيادةّالتكيفّم ّالبيئةّوّمالءمةّناسهّلماّ

هوّيكتسبّكلّّوتتطلبها،ّوّأنّهذهّالعمليةّتصحبّاإلنسانّمنذّبدءّحياته،ّفمنذّوالدتهّ
ّالخاصةّ ّنالحظّذلكّفيّتصرفاته ّالقديمة؛ ّيعد لّمنّأساليبّسلوكه ّو ّأساليبّجديدة يوم

ّ.1ّّّّّّّوّفيّلالقاتهّم ّأفرادّأسرته"ّبمتطلباتّحياته،

-ّّ ّتغيير ّهو ّفي"التعلم ّالتدريسّوتعديل ّلن ّناتج ّحقيقياّّ،السلوك ّتعلما ّيكون والتعلم
ّدباالست ّّالذيّباألداءاللّلليه ّالتعلميصدرّلنّالارد. ّمنّّويقوم للىّأنّهناكّمجمولة

ّ ّت قد مالمعارف ّّوالمهارات ّذيبّالذيللمتعلم ّاكتسابها، ّأو ّتعلمها، ّبهدف ّجهدا ويتحددّل
اّالارقّذزادّهّفإذامنه،ّّوحالةّاالنتهاءبمدىّالارقّبينّحالةّاالبتداءّفيّالموقفّّاكتسابها

ّّّّ.2لكّحصولّتعلم"ذفيّاألداءّتضمنّ

ّالتعلم ّلملية ّحدوث ّكياية ّتاسير ّفي ّالسيكولوجية ّباألبحاث ّاالهتمام ّكان ّّّّّّ،ّلقد
أثرّكبيرّفيّتغييرّالكثيرّّوّالتعرفّللىّطبيعتهّوّالكشفّلنّالعواملّالمؤثرةّفيه،ّ

ّ ّالسلوكية، ّمنّالمااهيم ّو ّتلكّالتيّّالنظرياتّفيّتعددذلكّتجس د ّلن تحاولّاالجابة
ّالتساؤالت ّ؛ ّّ،فيّالتحديداتّالسابقةوّيظهرّذلكّجليا متقاربةّمنّحيثّّجدّ حيثّأنها

ّفنجدها ّلعمليّالمعنى ّللىتنظر ّالتعلم ّّهاأنّة ّفي ّالتعديل ّأشكال ّمن ّّّّّّ،سلوكالشكل
س،ّوّهذاّبغيةّتحقيقّالتوازنّذلكّفيّالسلوكّالخارجيّالقابلّللمالحظةّوّالقياّيتبد ىوّ

نّالخبراتّالسلوكيةّفهيّتتضمّ ّفيحدثّالتعلمّنتيجةّالتااللّبينهما،ّ،بيئتهّبينّالاردّو
ّوّالممارسةّفقطالناتجةّ ،ّأيّليسّلنّشيءّآخرّكالنضجّأوّالمرضّوّباعلّالخبرة

.ّللتعليمّنتيجةّهو الماهومّبهذاّالتعلمّ،ّوّلليهّفإنأنهاّيجبّأنّتصلّالماضيّبالحاضر
لمليةّأساسيةّتمك نّالاردّمنّاكتسابّآلياتّجديدةّتسالدهّللىّبهذاّالمعنىّوّالتعلمّ

                                                           

 .37ابراهيمّوجيهّمحمود:ّالتعلمّأسسهّوّنظرياتهّوّتطبيقاته،ّصّّ-1

ّ.20،21صّ،(طرائقّوّمدارس)التعلمّوّالتعليم:ّجانّلبدّاهللّتوماّ- 2
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ّللىّالصعوباتّالتيّّالتغلبّللىالتكيفّوّ ّتعيقه يحدثّّهوّبذلكوّتحقيقّالهدف،
ّتدفعه ّدواف  ّو ّمثيرات ّّبوجود ّسلوكهو ه ّحاجاته.ّتوج  ّإشباع ّّألجل ّاشتملتّو لقد
ّهي:ّ،أمورّأساسيةّيقومّلليهاّالتعلمالتحديداتّالسابقةّالذكرّللىّ

ّالاردّيرّفيّسلوكيتغّتعديلّوّ"لمليةالتعلمّف،ّاّالتغيرّهوّتغيرّجزئيذأيّأنّهّتعديل:ّ-
ّالسلوكية ّالحصيلة ّفي ّتغير ّجديدة"ّأو ّلخبرة 1ّبسببّمروره ّيتم، ّهظو ّذهر ّالسلوك ّفيا

ّتصدرّمنّالارد ّخارجية ّأو ّنستدلّ ذهّوّ،استجاباتّداخلية ّإنما ّو ّالّنالحظها ّالعملية ّه
كانتقالّالمتعلمّمنّشخصّّ؛شكلّمعلومات،ّأوّمهاراتّجديدةّفيّاألداءنّطريقّلليهاّل

ّّ.همتعلمّيقومّبالّيقومّبالسلوكّإلىّ

ّيتعرضّّ،مطلقسلوكّليسّالفيّّالحاصلّالتغيرّهذاّأنّأيّ:نسبيا التغير ثابتّ- فقد
 .2فالّيوجدّثباتّمطلقّفيّالتعلمّللنسيان

ّفيؤكدّ،وّالحركي،ّالوجدانيّوّّ،ألفّمنهّالسلوكّمنّالجانبّالاكريماّيتهوّّسلوك:ّّ-
 .3لنّتأثيرّالبيئة"ّالتعلمّيعنيّكلّتغيرّفيّاألداءّناتج"ّ:بأن جانييه

ّوّليسّنتيجةّّمرّ ّخبرةّةجيتيحدثّنفّ،فيّأداءّالاردّيظهروّّ:التغيرّ- ّالصدفةّأوّبها
ةّتنشأّمنّخاللّتااللّهّالخبّرذهّوّّا،تعلمّعدّ ي ّّاّالذأوّالمرضّفه4ّ*كالنضجأخرىّّمللوا

ّم ّ ّإنّ ّ؛تهبيئالارد ّالسلوكّالذيّيّ و ّالذيّينتجّلنّالخبراتّما ّهو التيّّالسابقةعتبرّتعلم
ّّ.5،ّكماّتعنيّأيضاّتكراراّفيّالسلوكّوّالنشاطتعنيّالتدريبّوّالخبرةّوّالمران بمعنىّأن 

ّ ّاألفضلاهذا ّيكونّنحو ّإلتغيرّفيّاألداء ّتعلم ّبأنه ّفالّيمكنّأنّنطلقّللىّفرد ّلمّذ، ا
ّذلكيؤك دّللىّوّّ.نّالتعلمّالمقصودّيحدثّبالتدريبّوّالخبرةأ؛ّو6ّيحدثّتحسنّفيّأداءه

                                                           

ّ.33التعلمّوّالتعليمّالصاي،ّصّ:ّنادرّفهميّالزيودّوّآخرونّ-1 
 .18م،ّص2000ّللمّناسّالتعلم:ّمركزّاإلسكندريةّللكتاب،ّالقاهرة،ّ)د.ط(،ّأنسىّمحمدّأحمدّقاسم:ّّ- 2

ّ.14جودتّلبدّالهادي،ّنظرياتّالتعلمّوّتطبيقاتهاّالتربوية،ّصّّ-3 
ّمتداخالنّوالّيتغيرّسلوكّالاردّنتيجةّلمليةّالتعلمّوحدها،ّبلّ النضج:ّ*4  يصعبّالتمييزّبينّالنضجّوّالتعلمّفهما

اّذوّهّ،نتيجةّمرحلةّالنموّالتيّيمرّبهاّتلقائيةّهيّلمليةّالنضجّالتيّتحدثّتغيراتّمتعددةّفيّسلوكّالاردهناكّلمليةّ
ّ(.152ّصّالعام،ّالناسّللم:ّلكاشةّفتحيّمحمود)ينظر:ّّالتغيرّفيّالسلوكّالّيعتبرّتعلماّألنهّيتمّبصورةّتلقائية.

ّ.11التعلمّوّالتعليمّالصاي،ّصّّ:نادرّفهميّالزيودّوّآخرونّ:ينظرّ-5 
ّ.149للمّالناسّالعام،ّص:ّمحمودّفتحيّلكاشةّ-6 
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ّرّشبهّدائمّفيّسلوكّالاردّينشألمليةّتغيّ "ّ:التعلمّبأن1979ّسيد عثمان و أنور الشرقاوي،
ّالحي" ّالكائن ّلدى ّاألداء ّتغير ّفي ّيظهر ّو ّالممارسة، ّّ.1نتيجة ّو ّحقيقةّّيشيرهنا إلى

ّ ّالتعلم ّأن  ّمؤداها ّالخبرة ّمن ّينشأ ّالسلوك ّفي ّتغيير ّاألداءّلملية ّمن ّلليه ّيستدل  و
ّالتعلمّقر هاّللماءّالناسّالمحدّ هوّفيّذلكّيسبقّإلىّحقيقةّيّ ،ّوّالظاهري ثينّالذينّيرونّأن 

ّالوجهةّالصحيحة.القدراتّالموجودةّلندّالاردّّوّتوجيهفيّصقلّّيتمثلّدوره

منّّكثيرّ راّالنشغالّظنّمااهيمهدتّتعدّ ّمن وجهة نظر علماء النفس الغربيين: التعلم.2
ّأهمها:نعرضّّ،إليهّالّتختلفّكثيراّلم اّسبقّالتطرقّهيفالسيكولوجيينّفيّأبحاثّالتعلمّ

"العمليةّالتيّينتجّلنهاّّبأنه:ّفيعرفهاّيعتمدهّللماءّالناس،ّعتبرّأساسّ الذيّّيّ ّ:هيلجاردّّ-
ّتغيّ  ّأو ّجديد ّسلوك ّموقفّظهور ّإلى ّاالستجابة ّطريق ّلن ّقائم ّسلوك ّفي ّنسبيا ّدائم ر

أوّالنضجّالاسيولوجي2ّ*شريطةّأنّالّتكونّصااتّالتغيرّناتجةّلنّالغريزةّالاطريةّ،معين
 .3وّأثرّالمخدرات"لمؤقتةّللعضويةّكالتعبّوّالمرضّأوّالحاالتّا

فالتعلمّكماّيرىّّ،نستمرارّالتحسّ اّوّهناّيجبّأنّنميزّبينّالتعلمّوّبينّالتقدمّأو
لكّشأنّكثيرّمنّذقدّيكونّتقدماّأوّتراجعاّشأنهّفيّّ(Guthrie & Powers)جثري و بورز

ّ:اّنجدذوّلهّ،العملياتّاألخرى؛ّفليسّكلّتغيرّيمكنّأنّيسمىّتعلما

للىّّتؤثريحدثّلندماّيتوفرّفيّالموقفّلناصرّمنبهةّ"ّهّبأنه:يعرف (Gagn’e)جانييه  -
ّّّ.4آخرّبعده"اّالموقفّإلىّوض ّذالمتعلمّبطريقةّتجعلّسلوكهّيتغيرّمنّوض ّمعينّقبلّه

 ّ ّسنة ّفي ّلرّ 1977ّو ّفه ّفيقول ّالقدراتّالعقلية ّالتعلمببداللة ّقابلياتّّتغير"ّ:هوّأن في
 .5ّالتيّتمكنهمّمنّالقيامّبأداءّمعين"ّاألفراد

                                                           

ّ.42،ّصّاألسسّالنظريةّوّالتطبيقيةّسيكولوجيةّالتعلمّوّالتعليم:ّساميّمحمدّملحمّ-1 
ّأنّيمكنّالحيّالكائنّألنّتعلماّيعتبرّالّاذفهّللضوءّتعرضهاّلندّالعينّكغلقّالاطريةّاالنعكاساتّأنّأيّ:الفطرية* 2

 .(78ّصّالمبكرة،ّالطاولةّفيّالتعليمّوّالتعلمّاستراتيجيات:ّالناشفّمحمودّهدى:ّينظر).ّخبرةّبدونّانعكاسياّيستجيب

ّ.13جودتّلبدّالهادي،ّنظرياتّالتعلمّوّتطبيقاتهاّالتربوية،ّصّّ- 3
ّ.42،ّصّاألسسّالنظريةّوّالتطبيقية سيكولوجيةّالتعلمّوّالتعليم:ّساميّمحمدّملحمّ- 4
ّ.30نظرياتّالتعلم،ّص:ّلمادّالزغلولّ- 5
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وّيؤكدّللىّّ،قدّحدثّماّاّالتغيرّفيّاألداءّهوّالذيّيؤديّاستنتاجّأنّتعلماذوّه
ّاألساسّنتاجّ ّفي ّهي ّالتي ّالعوامل ّبين ّو ّالوراثة ّفيها ّتتحكم ّالتي ّالعوامل ّبين التمييز

ّ ّالبيئة. ّم  ّالمنطلقالتعامل ّهذا ّمن ّّو أنّّ(Helgard & Powers)هيلجارد و بورزيؤكد
ّالتغيرّالذيّيحدثّباعلّالنضجّّالّيسمىّتعلما.

وّفيّّ،االستجاباتّلتناسبّالمواقفّالمختلاةفّالتعلمّبأنهّلمليةّتكيّ ّ"جيتس"لقدّوصفّ
اّالمعنىّتلتقيّأغلبّتعاريفّالتعلمّبمعنىّأنّالتعلمّهوّالعمليةّالتيّيكتسبّالاردّذحدودّه

اّوسائلّجديدةّيتغلبّبهاّللىّمشكالته،ّوّيرضيّلنّطريقهاّدوافعه،ّوّالاردّهلنّطريق
ّإ ّكانتّذيتعلم ّا ّتوجّ لنده ّالهدحاجة ّتحقيق ّنحو ّسلوكه ّهّ،فه ّيتحقق ّإذوال ّإال ّقامّذا ا

ّالتيّمنّخاللهاّيكتسبّلدداّمنّالوسائلّأوّبمعنىّآخرّالممارسةّالتيّبنشاطاتّمختلاة
وّلندهاّيتحولّالموقفّمنّموقفّغيرّّ،لهدفاإلىّليلّالصعوباتّللوصولّذنهّمنّتتمكّ 

جّمنّتعريفّجيتسّأنهّتوّنستنّدّيدركّالاردّجمي ّأركانه.واض ّالمعالمّإلىّموقفّمحدّ 
يمكنّالقولّداف ّلندّالارد،ّوّاليحددّبدرجةّكبيرةّالموقفّالتعليميّمنّحيثّأهميةّوجودّ

صاغّلنّطريقّاّالتعريفّينطبقّأكثرّللىّمواقفّالتعلمّالمدرسيةّالتيّيمكنّأنّتّ ذهأنّ
ّالحلذه ّّا لكّلندّصياغةّالدروسّفيّصورةّذوّيمكنّمالحظةّوسائلّوّخبراتّجديدة؛

ّلبكالتّتّ مش ّتدفعه ّوّمنّثم ّبحيثّتتحدىّقدراته، ّللتلميذ ّليتغلبّذقدم لّنشاطاتّمختلاة
ّلليهاّوّيصلّفيّالنهايةّإلىّحلها.

ّهو (Guilford)جيلفورديرىّ ّاستثارة"" :بأنّالتعلم ّّّّّ،1أيّتغيرّفيّالسلوكّيحدثّنتيجة
ّ ّبذلك ّهو ّتعريفّو ّتعريفّجيتسيختلفّلن ّيعطيّحدوداّّجيلاوردّحيثّأن ّال شامل

ّالمثيراتّمقصودةّكتلكّالتيّيخطّ ذلعمليةّالتعلم؛ّوّقدّتكونّه ّالمعلمّه ّفيّطّلها لتنايذها
ّالاردّفيّالبيئةّ غرفةّالصفّوّخارجها،ّوّقدّتكونّغيرّمقصودةّكتلكّالتيّيتعرضّلها

ّ.الذاتيّالمحيطة،ّوّهناّنستنتجّأنّلمليةّالتعلمّتتعلقّبالمتعلمّذاتهّوّتعتمدّللىّنشاطه
وّمنّجهةّ،ّمدىّتعلمّالاردّيعتمدّللىّمدىّتااللهّم ّماّيتعرضّلهّمنّمثيراتّأنّ ّأي

أخرى،ّ"فإنّلمليةّالتعلمّمرتبطةّبعمليةّالتعليم،ّفهيّنتيجةّلهاّوّيستدلّللىّأنّالمتعلمّقدّ
مّبهّتعلمّبعدّلمليةّالتعليمّمنّقدرتهّللىّالقيامّبسلوكّمعينّلمّيكنّلديهّالقدرةّللىّالقيا

                                                           

ّ.42،ّصّ)األسسّالنظريةّوّالتطبيقية(ّسيكولوجيةّالتعلمّوّالتعليم:ّساميّمحمدّملحمّ-1 
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يمكنّقياسهّّوّ،فيّأنهاّتغيرّفيّالسلوكّ،حقيقةّلمليةّالتعلمّراسّ تّ وّّ.1قبلّلمليةّالتعليم"
ّوّيتمّ نتيجةّالتحسنّفيّأداءّالمتعلمّوّهوّتغيرّيحدثّنتيجةّتعرضهّلمواقفّفيّبيئته،

وّلليهّّ،سّخاللهاّنشاطاّيصلّبهّإلىّالهدفعلمّمنّخاللّمرورهّبعددّمنّالخبراتّيماّرتال
هوّلمليةّيتوافقّالكائنّفّ؛الاردّبالخبرةّوّالنشاطّالذاتيينيمكنّالقولّبأنهّتغيرّفيّسلوكّ

 لّفيهّالكائنّسلوكهّلكيّيتغلبّللىّالعوائق.بواسطتهاّلموقفّينبغيّأنّيعدّ 

ّبالتبارهّ (Shaffer)شافرّخل صوّفيّاألخيرّ إلىّأنّأغلبيةّللماءّالناسّيرونّالتعلم
ّالس ّفي ّكماّلوكتغيرا ّمتطلبات ّثالث ّيواجه ّّالذي ّمن ّكل ّددوجمان و بوركالريرى

(Domaga& Burklard)2:ّاّذهوّأنّّ،بلّوّيستجيبّللبيئةّبطريقةّجديدةأنّياكرّوّيستق
التغيرّهوّنتاجّخبرةّالاردّمنّتكرار،ّوّدراسة،ّوّممارسةّوّليسّراجعاّلملياتّوراثيةّأوّ

اّالتغيرّدائمّنسبيا؛ّذأنّهّةّإلىف،ّباإلضاجرحلىّإصابةّفسيولوجيةّناتجةّلنّنضوجيةّأوّإ
 فالتغيراتّالمؤقتةّالّيمكنّالتبارهاّتعلما.

ّّمن وجهة نظر العلماء اللسانيين و علماء التربية: التعلمّّ.3

رفّوّمهاراتّوّللىّماّيقومّبهّامنّمعّيقدمهّالمعلمةّديناميكيةّقائمةّأساساّللىّماّلملي"
 .3هّالمعارفّوّتعزيزهاّوّتحسينهاّباستمرار"ذهالمتعلمّناسهّمنّأجلّاكتسابّ

ّ ّسبق ّقد ّو ّأمثال ّمن ّاإلسالم ّفي ّالتربية الغزالي و ابن خلدون و ابن فالساة
        غيرهمّفيّالتأكيدّللىّضرورةّلدمّإكراهّالطالّللىّالتعلمّّوّابن سيناّوّمسكويه
وّبعدّذلكّّ.4اهللّلليهاّشىّم ّطبيعتهّوّفطرتهّالتيّفطرهااماحّلهّباللعبّألنهّيتموّالسّ 

                                                           

ّ.25صّ(،ّمعالجةّتطبيقيةّمعاصرة)طرائقّالتدريسّالعامةّّوّآخرون:ّّلادلّأبوّالعزّسالمةّ- 1
 .244،ّصّناسهينظر:ّالمرج ّّ-2

تكوينّأساتذةّالتعليمّاألساسيّلنّبعدّفيّاللغةّالعربيةّّمحاضراتّفيّاللسانياتّالتطبيقيةّللسنةّالثانية،:ّبكارّأحمدّ-3 
ّ.4ص،9ّالمحاضرة،2007-2006ّاإلرسالّالثالث،ّبوزريعةّالجزائر،ّوّآدابهاّالمدرسةّالعلياّلألدبّوّالعلومّاإلنسانية،

ّ.78استراتيجياتّالتعلمّوّالتعليمّفيّالطاولةّالمبكرة،ّصّّ:هدىّمحمودّالناشفّ-4 
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ّ ّيصب  ّ"التعلم ّو ّتطوير ّمتمعّ ّإدراكلملية ّو ّّظمتيقّ ن ّفيّّميذالتللند ّاللغة الستعمال
 .1"المجتم 

ّاللغةّتعلم:ّأساسياتّكتابهفيّّ(H.DOUGLAS BROWN)ّالس براونجدو ّهوّلرف
ّالمهارةّأوّبالموضوعّالخاصةّالمعرفةّلىلّالحصولّأوّاكتسابّهوّبأن:ّ"التعلمّتعليمها و

 منّحيثّأنهأكثرّدقةّ وّيمكنّلرضّتعريفّ،2"إرشاداتّأوّالخبرة،ّأوّالدراسة،ّطريقّلن
ّفيّالميولّالسلوكيةّوّهوّالنتيجةّللنشاطّالمعززّ" لقدّقامّالكاتبّوّ .3"تغيرّثابتّنسبيا

 جزأّمكوناتهماّوّاستخلصّأهمّالنقاط:ّهبشرحّالتعرياينّّحيثّأن

1ّ .ّ ّمكتسبّأو ّهو ّلليهالتعلم ّهوّ؛متحصل ّالمهاراتّلمليةّو ّبالمعلوماتّأو ّّّّّ.احتااظ
 نظامّخزنّالمعلوماتّوّالمعارفّفيّالذاكرة.بذلكّهوّوّ

 .المباشرّلنّطريقّالحواسّأوّالعقليعنيّاإلدراكّّ،ّوّهوالتعلمّهوّتغيرّفيّالسلوك.2ّ

   Features of Learning: هــــائصــــصــخ 1.2

ّ:اآلتيكنوجزهاّّخصائصيمكنّاستخالصّّسبقّماّبناءّللىّّّّّّ

ّسلوكّاكتسابّفيّتتمثل أشكالّثالثةّيأخذّالسلوكّفيّدائمةّشبهّتغيرّلمليةّهوّالتعلم.1ّ
ّالتخليّأوّ،اللغةّوّالكتابةّكتعلمّالخبرة،ّنتيجةّالسلوكّهذاّيكتسبّالمتعلمّأنّحيثّجديد،
ّيكونّالتخليّهذاّوّبعقابّإتبالهّتمّإذاّماّسلوكّلنّالمتعلمّيتخلىّحيثّما،ّسلوكّلن

ّهذاّوّكتابتهّمنّيعد لّكأنّماّسلوكّفيّالتعديلّأوّبه؛ّيقومّكانّسلوكّلنّالخبرةّنتيجة
ّّ.4فيهاّمرغوبّالغيرّالسلوكياتّمنّالتقليلّوّالمرغوبةّالسلوكياتّتكرارّإلىّيشيرّالتعديل

                                                           

ّبيروت،ّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوّالنشرّوّالتوزي ،ّمباحثّفيّالنظريةّاأللسنيةّوّتعليمّاللغة،:ّمشالّزكريا-1 
ّ.13-12صّم،1ّ،1984ّطّّلبنان،

2-H.Doglas Brown : Principles of Language Learning and Teaching, San Francisco State 
University, p 07 

ّ.07المرج ّناسه،ّصّ -3
ّ.138:ّللمّالناس،ّصّّأحمدّيحيىّالزقينظر:ّّ- 4
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ّأنّمنّيتمكنّمعهاّلتااللهّنتيجةّوّبيئته،ّم ّالاردّ(Adjustment)توافقّلمليةّالتعلم.2ّ
ّّ،(Adaptive)تكيايةّقدرةّهيّالتغييرّللىّفالقدرةّ،حولهّتحدثّالتيّالمتغيراتّم ّيتوافق

ّالممارسةّوّالخبرةّنتاجّفهوّالمتغيرّلالمهّم ّيتالءمّبماّخصائصهّمنّيغيرّأنّلهّتي تّ 
ّوّهو1المتعددةّالماديةّالمواقفّوّالمثيراتّم  ّمؤسسةّوجودّتتطلبّفالّمستمرةّلمليةّ؛

ّّ،لحدوثهّمحددّزمانّأوّتربوية ّّّّّّّّالحي،ّالكائنّلندّالشاملّللنموّمستمرةّلملية"فهو:
ّ.2"معينةّبيئةّفيّبانسجامّللحياةّهيأمّ ّالمتعلمّيجعلّدائمّتحسنّو

ّإضافةّمجردّليسّفهوّتدريجية،ّتراكميةّلمليةّأنهّأيّللخبرة؛ّتنظيمّلمليةّهوّالتعلم.3ّ
ّالتحسنّصاةّيتضمنّماهومّهوفّالقديمة،ّم ّالجديدةّللخبراتّتنظيمّهوّبلّأخرىّإلىّخبرة
ّم ّالتكيفّأجلّمنّالسلوكّمنّجديدّلشكلّبالثّفهوّبالتاليّوّ؛3الخبرةّوّالمعرفةّفي

ّحيثّمن.ّذكيةّبطريقةّللخبراتّمالئمّتنظيمّيتضمنّفالتعلمّثمّ ّمنّوّ؛الجديدةّاألوضاع
ّ.4 "السابقةّالخبراتّرصيدّتثريّجديدةّخبراتّاكتسابّبوساطةّيتحققّمستمرّنشاط:ّ"هو

ّتتضمنّفهيّالشخصية،ّجوانبّللىّتشتملّفهيّالمظاهرّمتعددةّشاملةّلمليةّالتعلم.4ّ
ّالنواحيّفيّالتغيرّوّلديه،ّالتاكيرّأساليبّوّخبراتهّفيطورّالحركيةّالنواحيّفيّالتغير
ّّّالمبادئّوّالمااهيمّاكتسابّوّلغويةّمارداتّمنّيتعلمهّماّكلّتشتملّوّالمعرفيةّالعقلية

ّ.5لنهاّالتعبيرّوّضبطهاّأساليبّيتعلمّوّاالناعاليةّأوّالوجدانيةّالنواحيّفيّالتغيرّكذلكّو

 Types of Learning: هـــــــواعـــــــأن 2.2

ّالمتّ ّيقسم ّالشيء ّمضمون ّحسب ّالتعلم ّأنواع ّأّرعّ السيكولوجيون ّإلى ّأنواعّبلم ّّّّّعة
ّ:المااهيمّوّفيماّيليّشرحّلهذه

أيّالعاداتّالحركيةّالهادفةّإلىّتحقيقّّ(Skills)قصدّبالمهاراتي ّّ:العادات و المهارات .1
أماّالعاداتّفهيّكلّأنواعّالنشاطّ،ّ (Habits)أوّغيرها،ّأماّالعاداتّاجتماليةغاياتّ

                                                           

ّ.20ينظر:ّأنسىّمحمدّأحمدّقاسم:ّللمّناسّالتعلم،ّصّّ- 1
ّ.49،ّصّ-حقلّتعليميةّاللغات-أحمدّحساني:ّدراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقيةّ-2 
ّ.43سيكولوجيةّالتعلمّوّالتعليمّاألسسّالنظريةّوّالتطبيقية،ّصّّينظر:ّساميّمحمدّملحم:ّ-3 

ّ.49،ّصّ-حقلّتعليميةّاللغات-حساني:ّدراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقيةّأحمدّ- 4
 .33،ّصّينظر:ّالمرج ّناسهّ- 5
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التيّيمكنّللاردّتكرارهاّبسهولةّدونّبذلّجهدّكبيرّحيثّيلعبّاالشراطّدوراّكبيراّ،ّ
،ّفاستعمالّرةّوّالعادةّفيّبعضّاألنشطةايخاىّأنّهناكّلالقةّوثيقةّبينّالمهوّالّ

كلتاّاليدينّفيّالرقنّللىّاآللةّلبارةّلنّمهارةّوّلادةّفيّناسّالوقت،ّوّالّشكّ
 .1أنّللتربيةّوّالتثقيفّدوراّأساسياّفيّتعلمّالمهاراتّوّالعاداتّوّتوجيهها

ّفالمعلومات و المعاني:  .2 ّالتعلم ّلملية ّاألساسإن ّاكتسابّّي ّلملية ّلن لبارة
ّّّدةّوفقّاإلطارّالمعرفي،ّوّالّشكّأنّهذهّالمعلوماتّتحملّمعانيّمحدّ لوماتللمع

للمعلوماتّّالم عطاةالمعانيّهذهّوّالثقافيّالذيّتتمّفيهّلمليةّاالكتساب،ّحيثّأنّ
  ّ.2تتأثرّإلىّحد ّكبيرّبالدواف ّلندّالارد،ّوّلذاّنجدّكلمةّواحدةّتحملّلد ةّمعاني

تهّبمحيطه،ّحيثّيتعلمّمنهّوّفيهّأنماطّيتأثرّاإلنسانّمنذّوالدالسلوك االجتماعي:  .3
السلوكّالمختلاةّوّمعاييرّالسلوكّالذيّيرضىّلنهّذلكّالمحيط،ّفالّيمكنّفصلّ

ّ ّلن ّأنماطّلملياتّالتعلم ّالمعايير ّهذه ّتشج  ّقد ّإذ ّالسائدة؛ ّاالجتمالية المعايير
 .3ّسلوكيةّمعينةّوّتثبطّأخرى

ذلكّالمجتم ّاألسلوبّأفرادّوّالمقصودّألنّلكلّفردّمنّالمميزات الفردية األخرى:  .4
يمكنّكماّلنّباقيّاألفرادّفيّالتعلم،ّحيثّيصب ّهذاّاألسلوبّمميزاّله،ّّيميزهالذيّ

 ّ.4السلوكّالمميزّإيجابياّأوّسلبياأنّيكونّهذاّ

ّبينّمشتركةّتاالليةّأساسيةّلمليةّهيّالتعلمّلمليةّوّمنّهذاّالمنطلقّيمكنّالقولّأن
ّالتيّوّ،بيئتهّوّالارد ّفهيّف،التكيّ ّللىّتسالدهّجديدةّسلوكيةّأساليبّكسبهت ّّبدورهاّ
ّالمؤثرةّالعواملّوّمتغيراتهاّوّمجاالتهاّدبتعدّ ّتمتازّلمليةّهيّوّارتجالياّتحدثّالّّلملية
ّّالتعلمّإحداثّوّإنجاحّألجلّبينهاّفيماّفتتكاملّفيها ّوكلماّ؛أوّاكسابّسلوكياتّجديدة

ّأو ّالارد ّبيئتهّالمتعلمّتكيف ّاكتسابّللىّتسالدهّفهيّالتعلمّللىّأقدرّكانّكلماّم 
 .فعاليةّأكثرّبصورةّالتربويةّرسالتهّأداءّللىّالمعلمّتسالدّكماّالجديدةّوّالمهاراتّالخبرات

                                                           

ّّينظر:ّ- 1 ّبنّلكنونّالجزائر، ّديوانّالمطولاتّالجامعية، ّالناسّالمعاصر، ّمدخلّإلىّللم ،2ّطمصطاىّلشوي:
 .176،ّص2003ّ

ّ.277صّّ،ناسهّالمرج ّ- 2
ّ.277،ّصّناسهّّالمرج ينظر:ّّ- 3
ّ.277،ّصّالمرج ّناسهّ- 4
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 Factors of Learningّ:ــــــــــــــــــهلـــــوامـــــع3.2

ّّّّّّالتربويةّهدافاألّلتحقيقّوسيلةّهيّنماإّوّ،ذاتهاّحدّ ّفيّغايةّليستّالتعلمّلملية
ّكثيرةّلواملّلنّمعزلّفيّتحدثّالّوّ،فراغّفيّتتمّالّنهاأّكماّ؛المرجوةّالتعليميةّو

ّذكرّقدّوّ،فالليتهاّفيّتؤثرّالتيّالعواملّمنّبجملةّوثيقاّارتباطاّترتبطّنهاإّبلّأخرى،
ّوّهيّكاآلتي:ّالعواملّهذهّأبرزّالتربويّالناسّللمّفيّالباحثون

وّالاسيولوجيةّالتيّتحدثّفيّبنيةّّبيولوجيةالتغيراتّالّلمليةهوMaturationّّ: النضج.1ّّ
؛ّوّيصاحبّتلكّأوّتعلمّالاردّوّوظائاهاّنتيجةّتكوينهّالوراثي،ّدونّأنّيحتاجّإلىّتدريب

ّ،بنجاحّالتعلمّلمليةّإلتمامّمهمّلنصروّهوّبذلكّّ.1التغيراتّتغيراتّسلوكيةّشبهّدائمة
ّهذاّكانّسواءّالنضجّمنّمعينّمستوىّإلىّوصلّإذاّإالّ ّالخبراتّاكتسابّيمكنهّالّفالارد
ّتعلمّمنّتمكنهّالتيّوّاجتماليا،ّأوّلقلياّنضجاّكانّأوّفسيولوجياّأوّلضلياّالنضج
 ،ّفيرى"2محاوالتهّإخااقّإلىّوّالمتعلمّإحباطّإلىّالموقفّهذاّأدىّإالّ ّوّالهدف،ّالموقف

ّيحينّلندما(Unfold)ّتتات ّكالزهرةّالطالّأنّللطال"،ّالطبيعيّالتات ّ"نظريةّمؤيدّ"جيزيل
ّالتعلمّتوقيتّتحددّالتيّهي(النضج)ّالداخليةّالقوىّأيّذلك،ّقبلّليسّوّالمناسبّالوقت
"ّّحيثّ؛3فيهّاهللّوضعهاّالتيّالقدرةّوّنموهّطبيعةّتمليهّحسبماّالمناسبّالوقتّفيّفيتعلم

ّمنّأوليةّأنماطّلنهّتنشأّثمّمنّوّالذاتيةّلخصائصهّوفقاّينموّالعصبيّالجهازّإن
ّّّ؛4"السلوك ّلليه ّّليسّهوّوّ،الاردّللىّماروضةّأهدافّوّمطالبّههّ ت وجّ ّالتعلمفو
ّتحددهاّالتيّالتلقائيةّالنضجّلمليةّهناكّإذّبواسطتها،ّالسلوكّيتغيرّالتيّالوحيدةّبالعملية

ّلمليتانّفهماّللنمو،ّمختلاانّمظهرانّالنضجّوّالتعلمّيكونّبهذاّوّ،وراثيةّاستعدادات
ّمنترقيتهّوّالسلوكّنموّلنّمسؤولتانّمتكاملتان ّإلىّبالنضجّيتصلّالتعلم"ّأنّحيثّ؛

ّيتقاط ّالنضجّاناكّماّإذّيدر،ّالّوّيبقيّالّنحوّللىّبينهماّالاصلّفيهاّيعس رّكبيرةّدرجة
ّنمواّالحيّالكائنّنموّفيّيسهمانّإنهماّحيثّمنّإياه،ّهوّيكونّأنّأوشكّحتىّالتعلمّم 

                                                           

ّ.46ينظر:ّساميّمحمدّملحم:ّسيكولوجيةّالتعلمّوّالتعليمّاألسسّالنظريةّوّالتطبيقية،ّصّّ-1 
ّ.40ينظر:ّابراهيمّوجيهّمحمود:ّالتعلمّأسسهّوّنظرياتهّوّتطبيقاته،ّصّّ-2 
ّ.28ينظر:ّهدىّالناشف:ّاستراتيجياتّالتعلمّوّالتعليمّفيّالطاولةّالمبكرة،ّصّّ-3 
ّ.171محمودّفتحيّلكاشة:ّللمّالناسّالعام،ّصّّ-4 



 مدخل

 

26 
 

ّإغاالّنفإ"،ّوّلليه،1ّ"السويةّالحياةّبمتطلباتّمجملهاّفيّتايّشتىّجوانبّيشملّمتكامال
ّسلباّوسيؤثرّالمهارات،ّاكتسابّلمليةّللىّحتماّسينعكسّالتعلمّلمليةّفيّالنضجّجانب
2ّ"للمتعلمّالمعرفيةّالحصيلةّفي ّلليهّ.المستقبلّفيّالتعلمّيعوقّوقد. ّبالعمليةّالمهتمفّو

ّينبغي ّبأنّأن التعليمية ّالّالنضجّمنّالمناسبّالمستوىّإلىّالوصولّقبلّالتدريبّيعي
ّالتعلمّلمليةّفيّتحسنّإلىّيؤدي ّّباإلضافة، ّبإلى ّّّّّّّّّالنضجّبينّالمميزةّالعالقةمعرفته

ّغيرّلاملّ،ّوهوالتعلمّوّالخبرةّللىّسابقةّالنضجّإلىّترج ّالتيّالمتغيراتّألنّالتعلمّو
 شرطّالممارسةّوّالخبرة.ّتوافرّّمنّالبدّإذ،ّالتعلمّلمليةّلتحقيقّبناسهّكاف

Readinessّّ: االستعداد.  2 ّالشروطّمنهو ّّ،للتعلمّالداللةّذاتّأهم ّحجرّيمثلفهو
ّمنّمستوىّإلىّالاردّوصولّيعنيّوّالتعلم،ّلمليةّفيّالمتعلمّريتطّوّلملياتّفيّالزاوية
ّّّّّّ؛3المؤثرةّاألخرىّالتعلمّلواملّطريقّلنّالمهارةّأوّالخبرةّتحصيلّمنّيمكنهّالنضج

ّأرضيةّبذلكّمشكلةّمجتمعةّالاردّلندّالموجودةّالخواصّمجمولةّهوّللتعلمّاالستعدادّو
ّ،التدريبّوّالنضجّبعواملّاالستعدادّيرتبطّإذّ،إلاقتهّأوّالتعلمّتسهيلّللىّإماّتعمل

ّالتدريبّبينماّمعينة،ّمهارةّلتعلمّاألفرادّلدىّاالستعدادّتثيرّالتيّاإلمكاناتّيوفرّفالنضج
ّالتربيةّوّالناسّللماءّتناولّقدّوّ.4المتعلمّلدىّتحايزهّوّاالستعدادّتطويرّللىّيعمل

ّربطّندايكفثر ّمختلاةّبطرقّاالستعداد ّأماّالمتعلم؛ّبهاّيمرّالذيّالناسيّالتهيؤّبحالةه
 :5هماّاالستعدادّمنّنولينّهناكّأنّفيرىّ"جانييه"

ّّّّّّّالتعلمّمنّاالنتااعّللىّالقدرةّالاردّامتالكّهوّ:المدرسي للتعلم العام االستعداد 1.2
ّبلوغأيّ.6ّالتقدمّإلىّيؤديّاممّ ّناسيّأوّجسديّأوّلقليّلائقّهيعترضّأنّدونّ،بالتدرّ ّو

                                                           

ّ.52،ّصّ-حقلّتعليميةّاللغات-أحمدّحساني:ّدراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقيةّ- 1
ّ.53،ّصّناسهالمرج ّّ- 2
ّ.45التعلمّوّالتعليمّالصاي،ّصّينظر:ّنادرّفهميّالزيودّوّآخرون:ّّ- 3
ّ.45،ّصّالسابقالمرج ّّ-4 
.ّوّينظر:ّجودتّلبدّالهادي:ّنظرياتّالتعلم72ّصّّ،الصايّّالتعليمّوّالتعلم:ّآخرونّوّالزيودّفهميّنادرينظر:ّّ-5 

ّ.22ّوّتطبيقاتهاّالتربوية،ّصّ
ّ.22ّصّالتربوية،ّتطبيقاتهاّجودتّلبدّالهادي:ّنظرياتّالتعلمّوّ- 6
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ّيستطي ّوّاالبتدائيّاألولّفبالصّ ّلاللتحاقّيؤهلهّالذيّالنضجّمنّالالزمّالمستوىّالطال
 .1القراءةّوّكالكتابةّالمهاراتّإتقان

ّالسابقةّخبراتهّمنّمستايداّماّموضوعّتعلمّللىّالمتعلمّقدرةّهوّص:الخا االستعداد 2.2
 .2بدونهاّتعلمالّيتمّالّأساسيةّمستلزماتّبالتبارهاّ،الموضوعبّالمتصلة

ّذاتيّاستعدادّامتالكّلليهينبغيّّما،ّمهارةّالطالّيتعلمّالماهومّلكيّبناءّللىّهذاوّ
ّهي:ّالكتابةّوّللقراءةّالطالّاستعدادّفيّتؤثرّفهناكّأربعةّلناصرّالمهارة،ّتلكّلتحصيل
ّّّ،3القدراتّوّالخبراتّفيّواالستعدادّ،االناعاليّالشخصيّوّ،الجسميّوّ،العقليّاالستعداد

ّ ّّّّّّّالعقلي،ّبالعمرّترتبطّأنهاّالظاهرّفيّتبدوّالتيّالقراءةّبمهارةّلذلكّمثلن ّّأنّيمكنو
ّوهيّاالجتمالية،ّوّالناسيةّوّالعضويةّاألسسّمنّمجمولةّللىّترتكزّالواق ّفيّلكنهاّو

ّالخاصّاهتمامهّوّللمتعلمّالعضويّالنضجّاكتمال:ّفيّبدايةّحصرهاّلناّيمكنّالتيّاألسس
ّاإلفادةّللىّقدرتهّوّالسابقة،ّخبرتهّإلىّإضافةّلالكتساب،ّقابلةّمهارةّهيّحيثّمنّبالقراءة

ّالصعوبات،ّالعوائقوّتجاوزّوّالمجرد،ّالتاكيرّللىّقدرتهّأيضاّوّاستثمارها،ّوّاألفكارّمن
ّبينّالتمييزّللىّوّدالالتها،ّوّأصواتهاّحيثّمنّالكلماتّتذكرّللىّالقدرةّكذلكّو

4ّالس معيةّبالصورّربطهاّوّالمرئيةّاألشكال ّللىّأثرهاّلهاّالعواملّهذه فحضورّلليهّو،
ّالتعلمّفيّالطالّاستعداد ّبذلك؛ ّهو ّإنجاحّفيّالمساهمّالاع الّالعنصرّبمثابةّيعتبرّو
ّفشلّياس رّماّهذاّوّغاية،ّأيّتحققّوالّالتعليميةّالعمليةّتنطائّبغيابهّوّالتعليمية،ّالعملية
ّخلقّفيّهمتسّخارجيةّأخرىّلواملّوجودّينايّالّهذاّو؛ّاألفرادّبعضّلندّالتعلمّلملية
ّمدىّأوّللمتعلمين،ّاألكاديميّللمناخّالعقليّالنمطّكتهيئةّ،المدرسةّداخلّجيدّأكاديميّنمط

ّالتمثيلّمنّطرقّثالثةّهناكّأنّ"برونر"ّيرىفّ،التعلمّفيّالمستخدمةّالطريقةّمالئمة
ّالشكليّالتمثيلّطريقة،ّوّالحركةّخاللّمنّالتيّتتمّالعمليّالتمثيلّطريقةّفهناكّ،المعرفي
ّخاللّمنّالتعلمّيتمّوّالرمزيّالتمثيلّطريقة،ّوّأخيراّالصورةّخاللّمنّالتعلمّيتمّوّفيها

                                                           

ّ.72ّصّالصاي،ّالتعليمّوّالتعلم:ّآخرون،ّوّالزيودّفهميّ:ّنادرينظرّ- 1
ّ.72،ّصّناسهالمرج ّّ- 2
ّ.127فيّالطاولةّالمبكرة،ّص1ّّهدىّمحمودّالناشف:ّاستراتيجياتّالتعلمّوّالتعليمينظر:ّّ- 3
ّ.53ّصّ،-اللغاتّتعليميةّحقل-التطبيقيةّاللسانياتّفيّينظر:ّأحمدّحساني:ّدراساتّ- 4
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ّذلكّسيكونّالمدرسةّوّالمنزلّفيّالمناخّهذاّسادّإذاّبالتاليّو،ّالذهنيةّالصورّوّالرموز
 .1فأكثرّأكثرّليتعلمّالمتعلمّأوّللطالّدائمةّإثارةّبمثابة

ّلتحقيقّتوجههّوّالارد،ّسلوكّتحركّالتيّالذاتيةّالقوةّتلكّهيMotivationّ: الدافعية .3
ّهذهّت ستثارّوّله،ّبالنسبةّالمعنويةّأوّالماديةّبأهميتهاّأوّإليهاّبالحاجةّيشعرّمعينةّغاية
 قدّلرفهاّوّ،2بهّالمحيطةّالناسيةّأوّالماديةّالبيئةّمنّأوّناسهّالاردّمنّتنب ّبعواملّالقوة

(Young)"ّ ّّّّ.3"معينّهدفّتحقيقّإلىّيدفعهّوّالسلوكّيثيرّداخليّتوترّوّاستثارةّحالة:
ّالتعلم،ّيتحققّحتىّالتعليميّللموقفّاالنتباهّإلىّتدفعهّالمتعلمّلندّداخليةّحالةوّهيّبذلكّ

ّيوجدّفالّالتعلمّمنّأكبرّقدرّللىّللحصولّالاردّدف ّكلماّمثيرة،ّالتعلمّبيئةّكانتّكلماّو
ّّّّالتعلم؛ّنحوّتالميذهّدف ّللىّقدرتهّفيّيتمثلّلملهّفيّالمعلمّنجاحّوّداف ،ّبدونّتعلم
ّاإليماءات،ّوّالمثيرات،ّكتنوعّالتلميذّناسّفيّالدافعيةّإثارةّللىهّتسالدّوسائلّذلكّفيّو
ّللقيامّالاردّتستثيرّإنماّوّالسلوكّتسببّالّنهاأّالتعلمّلمليةّفيّالدواف ّوظائفّمنّو

ّّّالصاي،ّبالتعلمّمباشرةّلالقةّللىّللمتعلمّالعامّالنشاطّوّاالستثارةّدرجةّأنّوّّبالسلوك؛
ّ،4السلوكيةّمقاصدهّوّدوافعهّبمختلفّوليّللىّيكونّالمتعلمينّمنّواحدّكلّفإنّلليهّو
نّالهدف،ّيتحققّحتىّاستمراريتهّللىّتحافظّوّوتوجيههّسلوكالّتوليدّللىّتعملف ّمردّ ّوا 

ّلواملّوّبينهم،ّفيماّالارديةّبالاروقّترتبطّداخليةّلواملّإلىّالتعلمّفيّالمتعلمينّتااوت
ّلذلك.ّالمتعلمينّاستثارةّللىّمؤثراتّمنّفيهاّماّقدرةّوّالتعليميةّالبيئةّإلىّتعودّخارجية
 .ّلديهّالتعلمّفيّاالحتااظّفترةّمنّتزيدّحتىّالمتعلمّلندّالدافعيةّتوفيرّيجب

ّباعلّيتحققّحيثّالتعليمية،ّالعمليةّفيّالعواملّأهمّمنUnderstandingّ: الفهم . 4
ّ(Communication)ّالتواصلّمعنىّوّ،المتعلمّوّالمعلمّبينّالتواصليّالنظامّفيّالتجانس

ّلمليةّكونّإلىّالنظرّفيمكنّطرفين،ّبينّةحيّ ّلالقةّنشوءّيعنيّالعربية،ّاللغةّمعجمّفي
ّمنّمنظومةّلبناءّلمليةّبدورهّهوّالذيّ،التواصلّمنّنمطّأنهاّللىّوالتعلمّالتعليم
ّي كتبّماّكلّهوّالتواصلّأنّأيّ؛فكريّنموّإحداثّبقصدّ،(التعليماتّوّاألهداف)الرسائل

                                                           

ّ.35ينظر:ّلمادّالزغلول:ّنظرياتّالتعلم،ّصّّ- 1
ّ.23ينظرّجودتّلبدّالهادي:ّنظرياتّالتعلم،ّصّّ-2
ّ.174ساميّمحمدّملحم:ّسيكولوجيةّالتعلمّوّالتعليمّاألسسّالنظريةّوّالتطبيقية،ّصّّ-3 
ّ.174ّ،176صّّ،ناسهّالمرج ينظر:ّّ-4 
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زّحركاتّمنّيحدثّماّكلّوّي قرأّو ّفيّالتغييرّيؤديّوّفيهّالمشتركينّبينّالتااللّتعز 
ّّّّّالحاظّللىّيشج ّتواصلّنمطّفهناكّ،التعلمّطرائقّوّمحتوىّفيّتغيراتّالتواصلّأنماط

 .1الاهمّإلىّتؤديّدالمعقّ ّالمعرفيةّالعملياتّهذهّكلّوّاالستداللّوّالتاكيرّللىّآخرّو

ّأخذّللىّالقدرة:ّ"بأنهّ(Gardner)جاردنر هواردّفقدّلرفهّالاهمّمااهيمّتعد دتّلقدّو
2ّ"جديدةّمواقفّللىّمناسبّبشكلّتطبيقهاّوّالمهاراتّوّالمعرفة ّاالتصالّبالمعنىّّ؛ و

ّحتىّ،آلخرّشخصّمنّالمعرفةّانتقالّطريقهاّلنّيتمّالتيّالطريقةّأوّالعملية"ّاالجرائيّهو
ّلهذهّيصب ّبذلكّوّأكثرّأوّالشخصينّهذينّبينّالتااهمّإلىّتؤديّوّبينهماّمشالاّتصب 
ّتعملّمجالّوّتحقيقه،ّإلىّتسعىّهدفّوّفيه،ّتسيرّاتجاهّلهاّوّمكوناتّوّلناصرّالعملية

ّفعملياتّ،3"لامّبوجهّالعلميةّالدراسةّوّالبحثّوّللمالحظةّيخضعهاّمم اّفيها،ّيؤثرّوّفيه
ّّّّّالتعليم،ّلمليةّفيّبارزاّدوراّتلعبّهيّبذلكّوّاإلنسانية،ّالعالقاتّأساسّهيّالتواصل

ّااليجابيةّاإلنسانيةّالعالقاتّتتاقّكماّالاكري،ّالنموّيتحققّالثنائيةّالعالقةّهذهّخاللّمنّو
ّالمعنىّالتواصلّوّ.4أهدافهاّوتحقيقّالمؤسساتّلملّإنجاحّفيّهمتسّالتيّو ّهوّ،بهذا

ّالمعلم)المرسلّهافيّيتااللّلملية ّالمتعلم)المستقبلّو( ّّّّّاجتماليّسياقّفيّمعينةّلرسالة(
ّالرسالةّتنقلّلندماّالتواصلّيحدثّوّ،محددّهدفّتحقيقّإلىّيهدفّمعينّوسيطّلبرّو

ّأنّبينهما ّتحدثّلكيّبمعنىّ؛5"بهاّالمرتبطينّللطرفينّماهوماّمضمونهاّيكونّشرط
ّرصيدهّإلىّت ضافّجديدةّخبرةّالمتعلمّبذلكّفيكتسبّالتعلمّلعمليةّالمالئمةّاالستجابة
ّالبدّإذّالمتعلم،ّوّالمعلمّبينّمتبالدةّالخبراتّكانتّإذاّالتعلمّلمليةّتتعث رّوقد.ّالمعرفي

دّمن ؛ّوّفي6ّ"الجديدةّللخبرةّالجيدّاإلدراكّوّالتااهمّيحدثّحتىّالسابقةّالخبرةّميادينّتوح 

                                                           

ّ.56،ّص2009ّدارّهومة،ّالجزائر،ّ)د.ط(،ّينظر:ّصال ّبلعيد:ّدروسّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّّ- 1
ّ.54لادلّأبوّالعزّسالمةّوّآخرون:ّّطرائقّالتدريسّالعامةّ)معالجةّتطبيقيةّمعاصرة(،ّصّّ-2 

ّدارّالاكرّالعربي،ّّ- 3 ّنظرياتّوّتجارب، ّالعام ّفيّالتعليم ّتدريسّالعربية ّمناع: ّالسيد ّطعيمةّوّمحمد رشديّأحمد
ّ.19ّم،ّص2001-هـ2ّ،1421القاهرة،ّط

ّمجلةّّ- 4 ّاجتمالية، ّناسية ّالتااللّالصايّكداف ّفيّتدريسّالنشاطّالرياضيّالتربويّمنّزاوية ّيخلف: ّأحمد ينظر:
،2011ّالجزائر،ّ-مخبرّالمسألةّالتربويةّفيّالجزائرّفيّظلّالتحدياتّالراهنة،ّكليةّالعلومّاالنسانيةّوّاالجتمالية،ّبسكرة

ّ.102ّ،ّص7ّالعدد
ّ.98ّ،ّصناسهالمرج ّّ- 5
 .54ّصّ،-اللغاتّتعليميةّحقل-التطبيقيةّاللسانياتّفيّدراسات:ّحسانيّأحمدّ- 6



 مدخل

 

30 
 

ّالهدفيةّفيّالعمليةّالتعليميةّوّهي:ّالتواصلّلحدوثّلناصرّستةّالمربونّلد دهذاّالشأنّ
ّلبرهاّتنسابّقناةّوجودّ،محتوىّوجود،ّالمستقبلّوّالمرسلّبينّاألدوارّتبادل،ّوّالواضحة
ّالمستقبلّوّالمرسلّبينّلغةّأوّرموزّوجودّ،الرسالة ّأخيرا ّو ّحدوثّأيّتأثرّوّتأثيرّ،
 .1بينّلناصرّالموقفّالتواصليّاستجابة

نّبنيةّنظامّالعالماتّالدالةّالتيّتكوّ ّأنّمعلومّهوّكماّو"ّفإنهّالمنطلقّهذاّمنّو
النظامّالتواصليّفيّمجتم ّما،ّهوّفيّذاتهّخبرةّمشتركةّبينّأفرادّهذاّالمجتم ،ّفإذاّأردناّ

البدّمنّاستثارةّخبرتهّالسابقةّفيّمجالّالنظامّاللساني،ّوّالبدّّ،استثارةّالاهمّلدىّالمتعلم
ّ ّبالوسائل ّذلك ّتدليم ّمن ّالخلنا ّانتقال ّفي ّتتدخل ّالتي ّالمسالدة ّمنّبالبيداغوجية رة

.2ّالمحسوسّإلىّالمجرد؛ّإذّإنّاكتسابّالمااهيمّيتطلبّحضوراّفيّالواق ّالحسيّلألشياء"
دّوّبذلكّوّلليهّفالاهمّلاملّمهمّفيّتحصيلّالمعارفّوّانتقالهاّمنّالمحسوسّإلىّالمجّر

ّالتعليمية.ّيسالدّفيّارتقاءّالعملية

5.ّ ّلاعلّاستمرارّهوّحيثّمنّالتعليميةّالعمليةّدلائمّمنّيعتبرRepetionّ  التكرارّ
ّلتعلمّالمطلوبّاألداءّتكرارّإلىّيحتاجّاإلنسانف،3ّاالستجابةّوّالمثيرّبينّالقائمةّالعالقة
ّإلىّيؤديّأنّشأنهّمنّالذيّاآلليّالتكرارّنقصدّالّهناّوّ،إجادتهاّمنّيتمكنّحتىّماّخبرة
ّّّّّّّالاهمّأساسّللىّالقائمّللكمالّالمؤديّالموجهّالتكرارّلكنّوّالتعلم،ّلمليةّفيّجمود

ّ.الاردّيتعلمهّماّمعنىّمعرفةّوّالدقيقةّالمالحظةّوّاالنتباهّتركيزّو

ّكالميولّناسهّبالمتعلمّمتعلقةّداخليةّجوانبّللىّمرتكزاّيكونّالتكرارّأنّإلىّإضافة
ّالعادةّفاكتسابّمراتّلد ةّيكررهاّأنّالبدّماّقصيدةّالطالبّيحاظّلكيّوّالرغبات،ّو

ّالكالمي؛ّللحدثّالاعلية الممارسةّطريقّلنّت كتسبّهيّوّ،التكرارّللىّأساساّقائمّاللسانية
4ّارتقائهاّوّالخبرةّثباتّإلىّيؤديّفالتكرار ّللعمليةّضروريّالتكرارّأنّذلكّمنّونستنتج.

                                                           

ّ.54،ّصّالسابقالمرج ّّ-1 
ّ.54ّصّ،اللغاتّّتعليميةّحقل-التطبيقيةّاللسانياتّفيّدراسات:ّحسانيّأحمدّ-2 

ّ.55،ّصّناسهالمرج ّّ- 3
ّوّ- 4 ّالناسّالعام ّالوجيزّفيّللم ّالرحمنّالعيسوي: ّلبد ّاالسكندرية،ّّينظر: ّالجامعية، ّدارّالمعرفة القدراتّالعقلية،

ّ.161،ّص2004ّ)د.ط(،ّ
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ّخطةّوفقّالمعلمّبتوجيهّمقروناّهادفاّيكونّأنّالبدّإذّيكاي،ّالّوحدهّلكنّوّالتعليمية
 .1األداءّبمستوىّالمستمرّاالرتااعّنحوّوّالصحيحةّالطريقةّنحوّتعليميةّوّبيداغوجية

 الفرق بين التعليم و التعلم:   ثانيا:

الّيمكنّوض ّّالتعلمّوّالتعليم ماهوميّحولّ،وجهاتّالنظرّاختالفللىّماّسبقّمنّّبناء
ّفيماّيلي:ّالاروقاتّأهمّلرضّيمكن لليه،ّوّلعمليةّالتعليمّوّالتعلمملّجام ّتعريفّشا

-ّّّ ّّمصطل إن  ّالتعليم ّّ،الماهومّحيثّمنّمتداخالنّالتعلمو ّأنهما ّحيث ّلمليتانمن
ّمنّبنوعّصفيتّ ّالسلوكّفيّتعديلّوّتغيير"ّبأنهّالتعلمّل ر فّإذاّوّمتااللتان،ّوّمتبادلتان

ّالتعليميةّالنتائجّللىّللحصولّالخبراتّأنواعّكلّتتضمنّلمليةّأنهّوّالنسبية،ّاالستمرارية
ّأجلّمنّالعلميةّالمبادئّوّالخبرات وّالمعرفةّتطبيقّمهارةّيمثلّالتعليمّفإنّ،"المطلوبة

ّتتضمنّالتيّالتكنولوجياّتضمنيّالتعليمّفإنّبذلكّوّالتعلم،ّلتسهيلّمناسبةّبيئةّإنشاء
 .تكنولوجياّالتعليمّوّللمّالتعلمّواحدةّكلمةّفيّو .ليةلمّ ّأنواعّإلىّللوصولّالعمليةّتطبيق

منّحيثّالمصطل ّاألخيرّهوّلبارةّلنّ (Teaching)يختلفّمصطل ّالتعلمّلنّالتعليمّّ-
ّ ّتدريس ّأو ّتلقين ّمقصود ّنشاط ّهو ّالمعلمو ّبه ّآخرّ(Teacher)يقوم يتلقىّ لشخص

ّالمتعلم ّ(Learner)المعلوماتّهو ،ّ ّسلوكه، ّتغيير ّقصد ّذاتّمبالتاليّتعتبرّلو ّالتعلم لية
العلمّّبأنهيمكنّالتبارّالتعلمّأوّبمعنىّآخرّ.2لالقةّوطيدةّبعمليةّالتعليمّفهيّمحصلةّلها

ّيمكنّّالذي ّكما ّالارد؛ ّسلوك ّتغير ّظاهرة ّالتيّتحكم ّالعلمية يبحثّفيّاكتشافّالقوانين
ّالتعلم،ّ ّللم ّكشفّلنها ّالتي ّالقوانين ّمن ّتستايد ّتطبيقية ّمقصودة ّلملية ّالتعليم التبار

 .3لكّفيّالمدرسةّوّغيرهاذوتستايدّمنّ

لمّّلبرّلملياتّخاصةّبالمتعجتماليّلتطويرّمعارفّوّمهاراتّالتعليمّلمليةّتااللّاّّ-
فهوّأماّالتعلمّ؛ّمنّكلّلمليةّتعليميةمتوخاةّّلتحقيقّأهدافّتربويةّ،بينّالمعلمّوّالمتعلم

                                                           

 .22تجارب،ّصّّوّنظرياتّالعامّالتعليمّفيّالعربيةّتدريس:ّمناعّالسيدّمحمدّوّطعيمةّأحمدّينظر:ّرشديّ- 1

ّ.26ينظر:ّلادلّأبوّالعزّسالمةّوّآخرون:ّطرائقّالتدريسّالعامةّمعالجةّتطبيقيةّمعاصرة،ّصّّ- 2
ّ.151للمّالناسّالعام،ّصّّ:محمودّفتحيّلكاشةّ-3 
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ّهيصدّرّالذياألداءّلليهّبالتحسنّفيّستدلّفيّالسلوكّناتجّلنّالتدريسّويّ ّدائمّنسبياّتغير
 .1استجابةّمثمرةاّالوض ّذالمتعلمّلالستجابةّلهّالهذوّيتصفّالتعلمّبجهودّمستمرةّيبّ،الارد

بلّيتعداهّإلىّتعلمّّ،تعلمّاألشياءّالجيدةّفقطّالّيشتملّللىّالتعلمّمصطل فلليهّوّ
وّهذاّّ؛فيتأثرّبهاوّيؤثرّفيهاّاإلنسانّابنّبيئته"ف"العاداتّالسيئة،ّفاإلنسانّاجتماليّبطبعهّ

تعديلّسلوكّالبشريةّنحوّّالتيّسعتّإلىّالرسالةّالسماويةماّلمستهّالبشريةّجمعاءّبمجيئّ
 .(56اآليةّ،البقرة)ّ﴾وّماّأرسلناكّإالّرحمةّللعالمينّ﴿،ّحيثّقالّاهللّتعالىّويالسلوكّالسّ 

نتيجةّيحدثّتغيراّايجابياّفيّسلوكّالمتعلمّهوّالعمليةّالتيّبواسطتهاّفيّجوهرهّالتعلمّّّ-
ّلنشاطّيقومّبهّيميزّالسيكولوجيينّبينّالتغيرّالذيّالكتسابّالخبرة،ّفيّحينّ يحدثّتبعا

ّؤثرت؛ّوّالتغيراتّاألخرىّالتيّتحدثّنتيجةّلعوامل2ّالاردّالكتسابّأنماطّجديدةّفيّالسلوك
ّالعواملّوقتيةذيسمىّتعلماّألنّهّاّالذفهّ،نّللاردّدورّوفيّالسلوكّدونّأنّيكّ  التعلمّفّ،ه

 .لثباتّالنسبيالديمومةّوّابّيتصف

ّأوّتدريس اّفإنّأفضلّتعليمّأوذلّ،ّالتعليمّوّالتدريباصلّالتدريسّوّإنّالتعلمّهوّحّ-
ّيؤديّإلىّأفضلّتعلم ّتدريبّهوّما ّاكتسابّاإلنسانّلسلوكّجديدف، ّللعالقةّّهو استجابة

ّالمعاش. ّمحيطه ّبين ّو ّبينه ّالتعلموّالرابطة ّالتعليمّ" ّمن ّالمتعلم ّيكتسبه ّما ّكل ّّّّّّّّّهو
ّّ.3تنشدهّالتربية"ّاّماذوّالتدريسّفيحدثّتعديالّفيّسلوكه،ّوّه

ّعناصر العملية التعليمية:ّثالثا:

ّالتعليميةّ ّالعملية ّأثناء ّفي ّالسائد ّالتااللي ّالسلوك ّأنماط ّإلى ّالتعليمية ّالعملية تشير
وّالتيّتنجمّلادةّلنّتااللّأنماطّالسلوكّالتعليميّللمعلمّم ّأنماطّالسلوكّّ،ذاتهاالتعلميةّ

ّفهيّّ،ميّللمتعلمالتعلّ  ّالتعليميّالصاي؛ ّفيّالوض  ّكلّمنهما ّالتيّيمارسها فيّحقيقةّو
ّ ّاألطرافاألمر ّالحلقاتّمترابطة ّمتصلة ّمستمرة ّأطرافّلملية ّلدة ّتكوينها ّفي  يشترك

األطرافّسيؤديّحتماّّذهوّحصولّأيّخللّفيّهّ،متااللةّبغيةّالوصولّإلىّتعليمّايجابي

                                                           
ّ.47صّّتعليميةّاللغات،ّلراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقيةّحقد:ّأحمدّحسانيّ-1

ّ.275صّّمدخلّإلىّللمّالناسّالمعاصر،:ّمصطاىّلشويّ:ينظرّ- 2
ّ.27االستراتيجياتّالحديثةّفيّالتدريسّالاعال،ّصّ:ّمحسنّلليّلطيةّ-3 



 مدخل

 

33 
 

ّال ّّ.1تعليميةإلىّخللّللىّمستوىّالنتائجّفيّالعملية ّالعمليةّو ّإلىّلناصر يمكنّالنظر
ّتّ ّالتعليمية ّأساسية ّلناصر ّثالثة ّخالل ّنجاحمن ّفي ّسهم ّماّّ(Learner)متعلمالّهيها و

يتصلّبهّمنّاالستعدادّوّماّّ(Teacher)المعلمّوّ،يتصلّبهّمنّنضجّواستعدادّوّدافعية
ّ(Method of Teaching)التعليميةالطريقةّّو؛ّوّالمهنيّوّالتربويّوّمستوىّتأهيلهاألكاديميّ

ّ(Curriculum)وّالمنهجّ؛ياتّفيّالتربيةّوّللمّالناسوّماّيتعلقّبهاّمنّإلمامّبأحدثّالنظّر
لّالحديثّفيماّيلي:ّ.2وّماّيتصلّبهّمنّأهدافّوّمحتوىّوّطرائقّتدريس ّوّسناص 

ّأساسيّركنّهوّوّ،تعلمّحالةّفيّشخص:ّ"بأنهّإبرير بشيرّهفعرّ ي ّ Learnerم: المتعل -1
ّمن أشملّفهوّالكبار،ّوّالصغارّللىّالمصطل ّهذاّينطبقّالتعلمية،ّالتعليميةّالعمليةّفي

ّالعمليةّمحورّالحديثةّالتربويةّالدراساتّفيّالمتعلمّوي عدّطالب،ّوّتلميذّمصطلحي
ّّ؛3"القديمةّالدراساتّفيّمهمشاّكانّأنّبعدّالتعليمية ّأنحيث ّّكانتها ّمحورّتقوم للى

ّّالمعرفةّالتيّكانتّالهدفّمنّالعمليةّالتعليميةّبشكلّلام،ّشحنّالعقلّبّيتمثلّفيّ،قضيّ 
نظرّحيثّكانّيّ ّ،العمليةّالتعليميةّضمنّلناصركانّالمتعلمّخارجّالمساهمةّّاذهّوّللى

االلتمادّللىّبّيسجلّالمعلمّماّيشاء(tabula rasaّ) للىّأنهّلبارةّلنّصاحةّبيضاءّإليه
ّ،االتجاهّالتقليديتّالمتعلم،ّفإنّنّااللترافّبوجودّالعقلّأوّميوالدّوّ،التلقينّوّاالستظهار

ّممكنّكبرّقدرألكّالطالبّالقادرّللىّحاظّذهوّّاألفضلالمتعلمّ"ّمثالّترىّأنّالسلوكية
عبأّبمجمولةّمنّانّيّ خزّ "ّفهوّلبارةّلن،4ّ"لكذبّمنهّلّ اّماّطّ إذواستظهارهاّّمنّالمعلومات،

 ّ.5لكّالمخزون"ذالمعارف،ّفعندماّتستثارّلنّطريقّالتعزيزّيعملّللىّاسترجاعّ

ّبظهور ّلكن ّظهورّنعيشهاّالتيّالعلميةّالثورةّلصر و ّاللسانيةّو ّّّّّّّّّالنظريات
المستقبليةّلنوليةّالمتعلمّيّالرؤيةّتبنّ ّالبدّمنّأصب ّ،فيّمجالّتعليمّاللغةّإسهاماتهاوّ

                                                           

 .29،30لادلّأبوّالعزّسالمة:ّطرائقّالتدريسّالعامةّمعالجةّتطبيقيةّمعاصرة،ّصّينظر:ّّ- 1

دارّالكتابّالجامعيّّ،وّأدوارّالمعلمّفيّمدرسةّالمستقبلّمهنةّالتعليمّ،وّفلايرّيونسّالخالديابراهيمّحامدّاألسطلّ-2 
الستراتيجياتّالحديثةّا:ّمحسنّلليّلطيةّ:.ّوينظر33صم،2005ّ-هـ1ّ،1425العين،ّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّطّ

ّ.21صّ،فيّالتدريسّالاعال
ّ.176بشيرّابريرّوّآخرون:ّمااهيمّالتعليميةّبينّالتراثّوّالدراساتّاللسانيةّالحديثة،ّصّّ- 3
ّ.59االستراتيجياتّالحديثةّفيّالتدريسّالاعال،ّصّ:ّمحسنّلليّلطيةّ-4 
ّ.25صّّالتطبيقية،دروسّفيّاللسانياتّ:ّصال ّبلعيدّ-5 
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ّالمّ  االتجاهاتّّ،ّولمواجهةّالعولمةّوّالتااللّبنجاحّم ّالمتغيراتّالسريعةّ،إلدادهراد
ّّالتربويةّالعالميةّالمعنيةّبتطويرّأنماطّالتاكير المستهدفّفيّالعمليةّالتعليميةّبالتباره

المتعلمّوّماّيمتلكهّمنّّالبدّمنّمرالاةهّلليهّفإنّوّ.1مساهمّفيّتحديدّمسارّالتعلمّو
تغيرتّوظياتهّمنّمستهلكّبالتاليّوّّ؛2منّقدراتّوّدواف ّللتعلموّماّلديهّخصائصّ

بمعنىّّ،نشطاّفيّالموقفّالتعليميّكونهّلنصرامنّحيثّّ،الللمعارفّإلىّمساهمّفعّ 
ألنّماّيكتسبهّّالّإلىّالمتعلمّوّيكونّدورّالمعلمّموجهاّوّمرشدا،نقلّالدورّالاعّ أنّيّ 

ّ ّيكتسبه ّللثباتّمما ّأدلى ّهو ّبناسه 3ّتلقيناالارد ّالموضولاتّالتيّ. ّاختيار ّمن بدءا
ّ.4باختيارّكيايةّتعلمهاّانتهاءيرغبّفيّتعلمهاّوّ

تعليميّفالّيوجدّموقفّّالمتعلمّلتطويرّقدراتّاإلمكاناتهّجمي ّبدّأنّتوجّ وّلليهّال
منّّ،وّمدىّتجانسهّم ّباقيّالمتعلمينّوّالّينج ّتعليمّبدونّمرالاةّخصائصهّ،هبدون

مرالاةّالاروقّالارديةّوّمدىّّأيّ،قليةّوّالحركيةّوّصااتهمّالجسديةحيثّقدراتهمّالع
ّالبيداغوجي؛ ّالمردود ّللى ّهّانعكاسها ّتقرّ ذو ّالتي ّالعوامل ّأهم ّمن ّالتعلما ّفاللية ّ.ر

"يمتلكّالمتعلمّقدراتّوّلاداتّوّاهتمامات،ّفهوّمهيأّسلااّلالنتباهّوّاالستيعاب،ّّحيث
ّ ّدور ّالمستمرّّاألستاذو ّالتدليم ّللى ّالحرص ّكل ّيحرص ّأن ّهو ّاألولى بالدرجة

ّّّ.5يقتضيهّاستعدادهّللتعلم"ّالذيالهتماماتهّوّتعزيزيهاّليتمّتقدمهّوّارتقاؤهّالطبيعيّ

ّفيّالنظرياتّالتربويةّّ:(Teacher)مالمعل -2 نّفإللىّالرغمّمنّاالختالفاتّالتيّنجدها
ّ ّالعملية ّماتاح ّيعتبر ّفالمعلم ّالتربوية، ّّظلاي ّالتقليدي ّاالتجاه ّبارزا ّدورا ّالمعلم ،ّيحتل

ّّلهاّفيخطط ّو ّيتابعها ّيقيمهاّيناذهاو ّّ،و ّفي ّيجري ّبما ّيهتم ّال ّمنّّذاكرةلكنه المتعلم
وّلليهّّ.6،ّوّكلّماّيق ّاالهتمامّلليهّهوّاستجابةّالمتعلمّللمثيراتداخليةلملياتّلقليةّ

                                                           

ّ.17صّّ،ّالتعلمّوّالتعليم)مدارسّوّطرائق(:ّجانّلبدّاهللّتوماّ:ينظر-1 
ّ.33صّدوارّالمعلمّفيّمدرسةّالمستقبل،ّمهنةّالتعليمّوأّ:ابراهيمّحامدّاألسطلّوّفلايرّيونسّالخالديّ-2 
ّ.61،ّصّيجياتّالحديثةّفيّالتدريسّالاعالاالستراتّ:محسنّلليّلطيةّ-3 
ّ.192للمّالناسّالعام،ّصّ:محمودّفتحيّلكاشةّ:ينظرّ-4 
ّ.142،ّصّ-حقلّتعليميةّاللغات-دراساتّفيّاللسانياتّالتطبيقية:ّأحمدّحساني-5 
ّ.25صّّدروسّفيّاللسانياتّالتطبيقية،:ّصال ّبلعيد-6 
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ّاألمثلّهوّفإنّالم ّفييعملّللىّشحنف،ّتبأكبرّقدرّممكنّمنّالمعلوماّلمّ ي ّّالذيعلم ّها
ّاآلتي:بالشكلّوّنوض ّ 1رالّغيمجردّمتلقيينّأنهمّّأيلقولّطلبتهّ

ّ

ّ

ّ

تغيرتّالتطورّالحاصلّفيّالحياةّّ،ّوالمشاكلّمواجهةّللىّذلكّاألسلوبّعجزل نتيجةّو
مصدرّالوحيدّالدّخزانةّللمعرفةّوّالّفلمّيعّ ،ّالنظرةّالمحوريةّبإلطاءّالدورّاألساسيّللمعلم

منّحيثّكونهّلامالّّبّالعمليةّالتعليميةفهوّأحدّأهمّأقطاّ؛2إلرشادّالمتعلمينّوّتوجيههم
ّالتعلم ّفيّتيسيرّلملية ّمنّأنّّفيعملّللىّإتاحةّجوّ ّ،مسالدا ّيسم ّللمتعلم منّالحرية

ةّفلمّيعدّالمعلمّلكّم ّاختيارّالتسميّ ذوّيتاقّّ.قّالنموّالمعرفيّوّالوجدانيّوّالحركييحقّ 
كماّ؛3ّ(Facilitator)مرشدّللتعلمملقنّأوّمحاضر،ّوّلمّيعدّمعززاّأوّقائمّباألشراطّبلّهوّ

ّبعدّتّ ،ّبلّيالدرسّدورهّالّيقتصرّللىّحجرة"أنّ ّقبلّالدخولّإليها،ّوّإلىّما س ّإلىّما
 .4"تنايذهالخروجّمنهاّبدايةّمنّالتاكيرّفيّانجازّلملّماّم ّالمتعلمّإلىّالتخطيطّفيّ

ّالت ّّو ّوعد ّالمراحل ّأولى ّاالبتدائية ّللىّّحيثّ،أهمهاّمرحلة ّالمعلم ّتأثير ّيقتصر ال
ّالمتعلم ّّالطالّشخصية ّيتعلمهّإنماو ّما ّإلى ّكااءةّ؛يتعداه ّبدرجة ّتتأثر ّالتعلم ّّّّّّّّّّفااللية

للىّالتعلمّويشوقهّّطالالّالمتعلمزّفالمعلمّيحاّ ّ؛5كاءّوّقيمّوّميولّوّشخصيةّالمعلمذوّ
ّالطالّّالذيفهوّالمصدرّّ،إليه ّمنهّالنواحيّّالذيّالنموذجيعتبره ّّّّّّالثقافيةّوّالخلقيةّيستمد

البيئةّالتعليميةّبأدواتهاّّبمثابةّعدي ّّهوّبذلكّوّ،للىّأنّيسلكّسلوكاّسوياّهوّالتيّتسالد
ّيعزّ  ّباالكتشافّو ّيسم  ّاألهدافّالمحدّ بما ّلتحقيق ّيسالد ّو فيّجون لوك ّفيرىّ،دةز
                                                           

ّ.195ينظر:ّمحمودّفتحيّلكاشة،ّللمّالناسّالعام،ّصّ-1 
ّّ.192،ّصّناسهالمرج ّّ-2 
ّّ.192،ّصّالمستقبلّمدرسةّفيّالمعلمّوأدوارّالتعليمّمهنة:ّالخالديّيونسّفلايرّوّاألسطلّحامدّابراهيم -3 
تعليميةّللومّاللغةّالعربيةّفيّظلّالمقاربةّبالكااءاتّكتابّالسنةّأولىّثانوي،ّيمينةّبنّمالك،ّحمرّالراسّلمادّالدين،ّ-4 

ّ.32صّ،2011قسنطينة،ّالجزائر،ّقسمّاللغةّالعربيةّوّآدابها،ّجامعةّمنتوري،ّ
ّ.32التعلمّوّالتعليمّالصاي،ّصّّ:ّنادرّفهميّالزيودّوّآخرونّ:ينظرّ-5 

ّيحضرّالدرسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالمعلمّّّّّّّّّّّّّّّّيشرحّالدرسّوّيلقيهّّّّّّّّّّّّّّّّّالتلميذّيستم ّوّيستقبل

 يعطيّالمعلوماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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لّاألطاالّكماّلليناّأنّنتقبّ "، (Thoughts Concerning Education) آراءّفيّالتربية كتابه:
ّتأثيرّيكونّبذلكّو ؛1تي ّلهمّالتعلمّمنّخاللّنشاطهمّالطبيعيّأالّوّهوّاللعب"همّوّنّ 
 شخصيةّترتبطّبذلكّوّالتعلم،ّنتاجّفيّالمتعلمّوسلوكّالمعلمّسلوكّبينّالمستمرّالتاالل

ّيمكنّالّ،لليهّوّ.2التااللّمنّأساسّللىّقائمةّالةفعّ ّتدريسّبطرقّالذكيّالواليّالمعلم
ّالشخصيةّالخصائصّالمعرفيةّفيهّتوفرتّإذاّإالّ ّبالاعاليةّالمعلمّيت صفّأن ّالّالتيّ،و

ّمتمكناّالمعلمّهذاّيكونّأنّالبدّالدرجةّهذهّإلىّللوصولّوّالمتميزين،ّمنّقل ةّفيّإالّنجدها
ّللىّالطالبّيسالدّحتىّ،التعليمّفيّالرغبةّوّاالستعدادّلديهّوّالكااياتّمنّالعديدّمن

ّ،مكونينّمنّتتكون"ّبأنهاّالكاايةّماكدونالدّفلرّ ّلقدّوّ؛3التعليمةّالعمليةّأهدافّتحقيق
ّتتصلّالتيّالقراءاتّوّاالجتهاداتّوّالمااهيمّوّاالدراكاتّمجموعّمنّيتألفّمعرفيّمكون

ّهذينّويعتبرّ،مالحظتهاّيمكنّالتيّاأللمالّمجموعّفيّيتمثلّسلوكيّمكونّوّ؛بالكااية
ّ.4"الكفءّالمعلمّأنتاجّفيّأساساّتوظياهماّفيّالمهارةّوّالمكونين

Methods of Teachingّ :الطريقة التعليميةّ-3 :ّ ّالعمليةّفيّالتواصليةّالوسيلة"هي
ّلعمليةّالبيداغوجيةّاألهدافّتحقيقّللىّيسالدّالذيّالعمليّاإلجراءّفهيّلذلكّ،التعليمية
،ّوّنظرا5ّ"االرتقاءّوّللتطورّذاتهاّفيّقابلةّالتعليميةّالطرائقّتكونّأنّيجبّلذلكّوّالتعلم،

ّ ّفعّ ألهميتها ّجديدة ّطرق ّابتداع ّالعلماء ّمعظم ّتمكّ حاول ّالمعلمالة ّبالعمليةّّن ّالقيام من
ّاّ،ةالتبليغي ّالبيداغوجية ّاألهداف ّتحقيق ّو ّالتعليميةّمنلمتوخاة ّالعملية ّفيقول ألبرت ،

ّالسبعيناتّ:(Albert Marcwardt)ماركوورد ّبداية ّفي ّالتغيراتّأنه ّبعض حيثّّ،ظهرت
اّبعدّأنّتأكدّوأفضلّالطرقّّلنعلماءّالتطبيقيينّفيّالبحثّالانشغلّالكثيرّمنّالدارسينّوّ

ّ،منهاّالناسيةنظرياتّالتعلمّخاصةّفاستاادواّمنّّ؛كماّمرّ ّ،التقليديةّدمّنجالةّالطرقلمنّ

                                                           

ّ.72هدىّمحمودّالناشف:ّاستراتيجياتّالتعلمّوّالتعليمّفيّالطاولةّالمبكرة،ّصّ-1 
ّ.32ينظر:ّنادرّفهميّالزيودّوّآخرون:ّالتعلمّوّالتعليمّالصاي،ّصّّ-2 

ّ.33حامدّاألسطلّوّفلايرّيونسّالخالدي:ّمهنةّالتعليمّوّأدوارّالمعلمّفيّمدرسةّالمستقبل،ّصّينظر:ّابراهيمّّ- 3
ّالتكوينّ- 4 ّالتحصيليةّاالختباراتّبناءّفيّالمعرفيةّالكاايةّباكتسابّلالقتهّوّالمعلمينّللطلبةّاألوليّصباحّسالد:

 .134الموضولية،ّصّ

ّ.42،ّصّ-حقلّتعليميةّاللغات-التطبيقيةأحمدّحساني:ّدراساتّفيّاللساياتّّ- 5
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فالطريقةّهيّفكرةّّ،1تداخلهّم ّللمّاللسانياتوأنّمجالّللمّالناسّظهرّبشكلّكبيرّفيّ
الطريقةّالّلكّفذوّبّ.2ريسيةّالمبنيةّللىّنظريةّمعينةلمجمولةّمنتظمةّمنّالممارساتّالتد

ّإلىفيّتوصيلّالمعلوماتّّعلمالتيّيتبعهاّالمّاألساليبتتمثلّفيّفّ،تناصلّلنّالمحتويات
فيق ّالعبءّ،ّنهمّمنّأنّيتعلمواّبأناسهمفيقومّبتوجيهّنشاطهمّّتوجيهاّيمكّ ّّ؛3التالميذّهانذأ

ّنشاطهم. ّنتائج ّتقويم ّو ّالتعليمي ّالجو ّتهيئة ّالمعلم ّمهمة ّتكون ّو ّتكونّّلليهم ّبذلك و
ّ،لموادّالدراسيةلالطريقةّالمناسبةّّختاريفّ،دمسبوغةّبروحّالمعلمّالجيّ ّةالجيدّالتعليميةّقةيلطّرا

ّمرالاة ّّم  ّاألهدافيتحقلالمتعلمين ّجمي  ّلمختلّبحيثّ؛ق ّمالئمة المواقفّّفتكون
ّتحققتّ؛التعليمية ّكلما ّكانتّمالئمة ّكلما ّنولهّّتلميذنّكلّألّ،األهدافّتلكّو ّمن فريد
هيّمختلاةّمنّمتعلمّآلخرّوّكلّموقفّتعليميّّهوّلالقةّالمعلمّم ّمتعلم،ّالمعلمّوكذلك

ّالذكرمّخصائصّالعالقاتّالسابقةّوّمهمةّالمعلمّهناّهيّتاهّ ّ،اّسواههوّبدورهّمختلفّلمّ 
ّالسّ  ّكل ّإلىفيستعمل ّللوصول ّالعالقاتّبل ّفي ّبالجانبّّاإلنسانيةّتوافق ّاالهتمام قبل

ّّإنّوّ.4المعرفي ّالجيدةّشروطمن ّّّّّالمتعلمين،ّأمامّواضحةّأهدافاّتحد دّأنّهيّالطريقة
ّجانبّمنّااليجابيّالنشاطّللىّتقومّأنّوّاالبتكار،ّللىّتسالدهمّوّانتباههمّتثيرّأنّو

ّ.5الارديّالعملّتغالّالّوّالجماليّبالعملّتسم ّأنّوّالمعلم،ّجانبّمنّالتوجيهّوّالمتعلم

يحتويّللىّأكبرّلددّّالذيهوّّللمنهجّالجيدإنّالنظرةّالتقليديةّ  Curriculumالمنهج -4
وقدّدحضهّّ،6ممكنّمنّالمعلوماتّالتيّيراهاّالمعنيونّبالتربيةّضروريةّلبنيةّالمتعلمّالعقلية
تعليميةّّأهدافأصحابّاالتجاهّالحديثّبقولهمّأنّالتعليمّالجيدّنشاطّمنظمّيهدفّلتحقيقّ

فيّ (Rodgers)رودجرزّهيعرفّ،ّومحددةّمسبقاّمشتقةّمنّحاجاتّالمتعلمّوّفلساةّالمجتم 
ّبأنه: ّالمدرسي ّيشكلّ"ّالسياق ّالمدارسّبحيث ّفي ّاألطاال ّيكتسبها ّالتي ّالمعارف جمي 

ّالبرنامجّّالمقرر ّمن ّفقط ّواحدا ّجزءا ّمعينة ّمنظومة ّتغطيه ّالذي ّالمحتوى ّيصف الذي
                                                           

Principles of Language Learning and Teaching, San Francisco  H.Doglas Brown ::بتصر ف -1 
State University, p 13.ّ

ّ.14صّّ،ناسهالمرج ّ-2 
ّ.102دروسّفيّاللسانياتّالتطبيقية،ّصّ:ّصال ّبلعيدّ-3 
ّ، pLanguage Learning and TeachingH.Doglas Brown: Principles of ,.14  ّ:ّّّّّّّّّّّّّّينظرّ-4 
 5-ّhttp://www.onefd.edu.dzّ،ّّ2016-03-15تاريخّالزيارة.ّ
ّ.59االستراتيجياتّالحديثةّفيّالتدريسّالاعال،ّصّ:ّمحسنّلليّلطيةينظر:ّّ-6 

http://www.onefd.edu.dz/
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ّلذلك ،1المدرسي" ّيؤثرّشأنهّمنّالذيّالتعليميةّالعمليةّلناصرّأهمّمنّالمنهجّيعتبر و
كلّماّيشملهّمنّأهدافّوّمحتوىّوّأنشطةّصايةّوّالّصايةّوّأدواتّفهوّّسلبا،ّأوّإيجابا

دّمعالمّالطريقّلكلّمنّترج ّأهميتهّفيّكونهّالوسيلةّالتيّتحدّ ّلكذوّوسائلّالتقويمّوّب
 .2االرتجالوّالطالبّمماّيجنبّالعمليةّالتعليميةّالعشوائيةّوّّمالمعل

ّأنّالمنهاجّ ّيتبينّلنا ّوّمنّهنا فمنّهدفّالمنهجّّ،أوس ّمنّالموضولاتماهوم
،ّوهوّكذلكّتلكّاألنشطةّالتيّتهّداخلّحجرةّالصفّبنجاحالمعلمّللىّأداءّمهمّ ّةمسالد

وّالّيشملّماّيتعلمهّالتالميذّفحسبّوّلكنّكيفّّ،تحتّرلايةّالمدرسةّالتالميذينخرطّفيهاّ
لموادّالتعليميةّالمساندةّيستعملونّالمقررّوّكيفّيسالدهمّالمعلمونّللىّالتعلمّوّاستخدامّا

ّ.3وّأساليبّالقياسّوّطرقهّوّفيّأيّنوعّمنّالتجهيزات

وّأنّنبعثّّاّيجبّالتجاوبّالكاملّم ّمتطلباتّالطالّالناسيةّوّاالجتمالية،ذوّل
لكّبإتاحةّالارصةّبالتمت ّذ؛ّوّبّالخوفّوّالاشلفيّناسيتهّالثقةّوّاإلخالصّمنّأجلّتجنّ 

وّمنّجهةّأخرىّللىّالمنهاجّأنّيض ّبعينّّ،التعبيرّلنّحاجاتهبنشوةّالنجاحّوّحريةّ
ّ ّتكوينه ّأجل ّمن ّالمتعلم ّفيه ّيعيش ّالذي ّالمجتم  ّخصائص ّالمقوماتّااللتبار للى

ّلهاأل ّالروحية ّو ّالمجتم ذيدولوجية ّبّ؛ا ّالاعّ ذو ّالارد ّإنتاج ّمن ّالمّ لكّنتمكن ّإنتاجهّال راد
ّبمواكبةّمتغيراتّالعصرّالمختلاة.ّ

ّمحوراّالمتعلمّفيهّيكونّالذيّذلكّهوّالجيدّالتعليمّفإنّالنظرة،ّهذهّللىّوتأسيسا
ّالمعلمّهوّالجيدّوأنّالمعلمّ،وينتهيّبهّبالمتعلمّيبدأّالذيّالدرسّهوّالجيدّوأنّالد رسّفعاال،
ّوصوالّالدرسّمراحلّجمي ّفيّمتاالالّوجعلهّنشطاّالتعلمّنحوّالمتعلمإثارةّّللىّالقادر
ّ.4مسبقاّحددهاّالتيّالتعليميةّاألهدافّتحقيقّإلى

                                                           

 .192 للمّالناسّالعام،ّصّ:لكاشةمحمودّفتحيّّ-1 

ّ.33ّ،ّصوأدوارّالمعلمّفيّمدرسةّالمستقبلمهنةّالتعليمّّ:ابراهيمّحامدّاالسطلّوّفلايرّيونسّالخالديّ-2 
:ّطرائقّالتدريسّالعامةّمعالجةّتطبيقيةّوّينظر:ّلادلّأبوّالعزّسالمةّوّآخرونّ.33ّ،ّصّناسهّلمرج اينظر:ّّ-3 

ّ.51صّّمعاصرة،
ّ.61محسنّلليّلطية:ّاالستراتيجياتّالحديثةّفيّالتدريسّالاعال،ّصّينظر:ّّ- 4
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 تمهيد:

و الباحثين ثم علماء اللسانيات  ،علماء النفس ي موضوع التعلم باهتمامحظ  لقد 
التي بدورها تعتبر أهم ما يميز و بدراسة كيفية التواصل التي تتم بواسطة اللغة  ،التربويين

فاكتساب الطفل للغة من أهم األمور التي يسعى  ،غيره من المخلوقاتالكائن البشري عن 
في  ه(392)تابن جنيفقد عرفها  ؛اإلنسان إلى اكتشافها و البحث عن ماهيتها

تعتبر اللغة من وجهة  و . 1"صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"أ :ابأنه الخصائص
 ثورنديك أما ،2مثيرات البيئة"هي إال مجموعات صوتية حلقية تكيفها  "ما نظر سلوكية

(Thorndike) ا أنها كم، رىخة األكثر أهمية من أي وسيلة أالوسيلة االجتماعي": فيعتبرها
فاللغة وسيلة للتواصل بين  ؛3تفوق أي وسيلة مادية من حيث التأثير على الكائن اآلدمي"

في المجتمعات، لها عد نسقا من الرموز المتفق عليها لك ت  ذو هي ب ،المجتمعات و األفراد
ه عن باقي ز  ي  م  ت  ان و األهمية الكبرى من حيث أنها العامل األساسي في تطور اإلنس

فكانت من الموضوعات المهمة التي شغلت القدماء و المحدثين من علماء اللغة  ،الكائنات
 "إن اللغة :(Dominik,1959) باربارادومينيكتشير  و في هذا الشأن ؛و النفس و التربية

جاهاتنا و ردود مشاعرنا و اتو  ،فمن خاللها نعبر عن آرائنا، تفاهمالوسيط األساسي لل تعد  
كما تعد وسيلة االتصال األولى للطفل ليعبر عن آرائه و يبلغها لوالديه و للعالم  ،أفعالنا

 يطرحهنا السؤال  من و رقيهاو  المجتمعات فكانت اللغة من أهم عوامل تطور. 4"الخارجي
 وكيف استفاد؟ وأهم اتجاهاتها نظريات التعلم وما هيالنظرية؟ المقصود ب فما :نفسه

النظريات التي تناولت  أهموهي ؟ التعلم عملية تفسير نظريات فيتلك المربون من 
 ؟وتعلمهاالطرق المثلى لتعليمها  وما هيموضوع اكتساب اللغة؟ 

                                                           
، 1ط ،01المصرية، المكتبة العلمية، ج أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، تحقيق محمد النجار، دار الكتب -1

 .33ص، 1952-1956
 .25ص  صالح بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، -2
، 2: العمليات الفونولوجية و صعوبات القراءة و الكتابة، مركز تقويم و تعليم الطفل، طآخرونمسعد أبو الديار و  -3

 .15، الكويت، ص 2014
 .13، ص نفسه المرجع -4
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و اكتساب دراسة كيفية التعلم  ب االهتمام كان األسئلة، هذه مثل على لإلجابةو 
 و علماء النفس و اللسانيات اهتمام الباحثين التربويين في إثارةمثل تحديات مشوقة ياللغة 

و عدم تركها - التعلمعملية راء و النظريات لتفسير ما كثيرا من اآلخز  فردواأ لكذلو كبيرا، 
و تبيين طبيعته و معرفة آلياته و الوقوف على الشروط  -لعوامل المصادفة و العشوائية 

المؤثرة فيه سواء باإليجاب أو بالسلب و ألجل الوصول إلى قوانينه انقسموا حيال دراسة 
 Learningعرف باسم نظريات التعلممظاهره إلى اتجاهات تبلورت على شكل ما ي  

Theories ،يمكن النظر إليها  و .لتي تم وضعها في بدايات القرن العشرين الميالديا
على أنها محاوالت منظمة لتوليد المعرفة حول السلوك اإلنساني و تنظيمها في أطر من 

من حيث  ،بهدف تفسير الظاهرة السلوكية و فهم السلوك اإلنساني ،المبادئ و القوانين
و بقي العمل على ؛ و خاصة في تفسير التعلم ،و أسبابه ،كيفية تشكله و تحديد متغيراته

فتأثرت طرائق التدريس بها محاولة االستفادة منها في المجال   ؛تطويرها حتى وقتنا الراهن
هم في رفع مستوى اسمكن أن ت  ه النظريات تمثل أدوات مهمة ي  ذو أصبحت هالتطبيقي 

 ه النظريات النظرية السلوكيةذهر أشهعمليتي التعليم و التعلم و حل المشكالت و من 
 .1التي هي موضوع دراستنا

 حيث:التعرض للنظرية السلوكية من ا الفصل ذفي ه وسبيلنا 

  مصطلح النظرية. عامة حولمفاهيم  -
 السلوكية. المالمح األساسية للنظرية -
 ؟ و ما هي مبادئها؟ و كيفه المدرسة إلى الوجودذكيفية بروز هتعرف على ال -

 تفسر عملية اكتساب اللغة؟ و ما هي تفسيراتها للعملية التعليمية؟  ...
 التعرض لمفهوم التعلم في نظر السلوكيين -
التعرض ألهم االتجاهات السلوكية التي تفسر عملية التعلم مع التطرق  -

 اتجاه.للمتغيرات التي يقوم عليها كل 

 
                                                           

      . 17 -13-11: العمليات الفونولوجية و صعوبات القراءة و الكتابة، صآخرونمسعد ابو الديار و  :ينظر1 -
 .25صالح بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، ص  :و ينظر



 آليات التعلم من منظور النظرية السلوكيةالفصل األول:                                
 

42 
 

   Concept of The Learning  Theories:نظريات التعلم  مفهومأوال: 

 أدى العلوم صنوف مختلف و المجاالت جميع في اإلنساني الفكر تطور إن
 تتباين و األحداث، و الظواهر مختلف بتفسير  تقوم التي ،النظريات  من العديد لظهور

؛ من التعلم عملية بتفسير معنية التعلم نظريات نفإ هدفها، و بذلك باختالف النظريات
 النفس علم فروع إحدى هي و ، التعلم ظاهرة لدراسة العلماء بها يقوم محاوالت" هيحيث 

 ما واكتشاف التعلم عملية بتفسير تعنى التي و الخبرة، عن الناشئ السلوك تتناول التي
       التعلم ذكرنا كما حقائق و آراء من إليه يتوصلون ما بتنظيم يقومون إذ ؛هفي يحدث

 العمليات من لمجموعة معالجة طريقة"أو هي   .1"بنتائجها التنبؤ و شرحها و تبسيطها و
 . 2" التعلم عملية لتفسير معينة بطريقة تفترضها التي الوسيطة المتغيرات و العوامل أو

 البحوث إلجراء خصبا نظريا مجاال كونها خالل من كبير دور التعليم في للنظرية و
 في فعاليتها مالحظة و النظرية تطبيق إمكانية مدى معرفة و التعليم، و التربية ميدان في

 المهمة بالمعلومات الباحثين يزود مصدر كونها في أهميتها تكمن كذلك و التعلم، عملية
 حقائقه لتنظيم تسعى التعلم نظريات فإن التعلم، موضوع التساع نظرا و؛ 3التعلم مجال في

 مم ا  التعلم، عملية تفسير حول العلماء بين تباين هناك أن حيث ،بها التنبؤ و تبسيطها و
 في للبحث النظريات و المدراس من العديد ظهور إلى  العشرين القرن بداية منذ أدى

 كيفية حيث من اإلنساني السلوك مفتاح معرفة إلى الوصول تحاول التي و ،4التعلم مجال
 التعلم عملية حول منصب   النظريات هذه اهتمام فنجد أسبابه، و متغيراته تحديد و حدوثه

 سلوكه على يظهر ما و المتعلم أداء على بالتحديد و ،التعليمية العملية عناصر كذا و
 خبرات ضوء في معينة مواقف لمواجهة تكيفه ومدى ،في االتجاه االيجابي تغيرات من

 تحسين إلى تسعى و د،محد   نظام وفق على تسير منس قة ظروف في اكتسبها التي التعلم
 أو الميكانيكية البسيطة التفسيرات من   تقدَّم ت أنها التعلم نظريات تاريخ ويبين، المتعلم أداء

                                                           

 .212 ص الحديثة، اللسانية الدراسات و التراث بين التعليمية مفاهيم:  آخرون و إبرير بشير: ينظر - 1
 .40، ص التعلممد أحمد قاسم: علم النفس أنسى مح - 2
 .23نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ص  :ينظر: جودت عبد الهادي - 3
 .212ينظر: بشير إبرير: مفاهيم التعليمية بين التراث و الدراسات اللسانية الحديثة، ص  - 4
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 تحتل و في ظل تلك المفاهيم، ؛  1تعقيد" و تركيبا أكثر تفسيرات إلى اإلنسان لتعلم اآللية
 البحوث من كبيرة، منزلة الحاضر الوقت في التعلم نظريات حول تدور التي األبحاث

  :2اتجاهين إلى أنفسهم يقسمون أن إلى يميلون التعلم نظريات أصحاب أن و المعاصرة،

 حيث بحثنا موضوع هي  Behaviorism Theory :السلوكية النظريات: األول االتجاه
 :تشمل و بينها فيما االرتباط و استجابتها و المثيرات على تعتمد

فالتعلم  3؛كالسلو  و البيئية األحداث بين االرتباط على تقوم التي: االرتباطية النظريات. 1
ت تقوية تلك الروابط كان عبارة عن تكوين الروابط بين المثيرات و استجاباتها، و كلما تم  

 . 4لم أفضلعالت

 تميز التي و السلوك، يؤديها التي الوظائف على تؤكد التي هي :الوظيفية النظريات. 2
 .5الهدف نحو توجه و غرض و ةني   من يظهره ما حيث من األخرى الكائنات عن اإلنسان

 االتجاه ذلك أمثلة من و Cognitive theory المعرفية النظريات: الثاني االتجاه
          كالتفكير اإلنسان داخل تجري التي للعمليات األولوية تعطي التي و ،الجشطالتي

 .6الظاهرة باالستجابات أو الخارجية بالبيئة تتصل التي العمليات تلك على و التخطيط، و

 Bihaviorism Theoryالسلوكية: النظريةثانيا: 

 مفهومها: -1

 بدراسة تهتم ، من مدارس علم النفس التجريبيانفسي االسلوكية اتجاها معرفي تعد  
    التعلم خطوات تقديم في رائدة عد  ت   بذلك هي و السلوكات، من سلوك ألي الفرد اكتساب

                                                           

و ينظر: محسن علي عطية: االستراتيجيات  .24جودت عبد الهادي: نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ص  - 1
 .34الحديثة في التدريس الفعال، ص 

 و ينظر: .90-89 ص العقلية، القدرات و العام النفس علم في الوجيز: العيسوي محمد الرحمن ينظر: عبد - 2
 .35 ص الفعال، التدريس في الحديثة االستراتيجيات: عطية علي محسن

 .90-89 ص العقلية، القدرات و العام النفس علم في الوجيز: العيسوي محمد الرحمن عبد: ينظر  - 3
 .37-36ينظر: عماد الزغلول: نظريات التعلم، ص  - 4
 .37-36نفسه، ص  المرجعينظر:  - 5
 .37 ص ،نفسهالمرجع  - 6
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 التي االتجاه ذلك في السلوكية المظاهر أحد اللغة تعلم عد  ي   و ،قديم زمن مند أساليبه و
      ،منهجا للدراسة2*التي عارضت االستبطانمن المدارس  عد  هذا المنطلق ت  و  ؛1تعلمت  

الذاتية في  ألنه يقوم على المالحظة ،صاؤه من مجال علم النفس األمريكيو حاولت إق
كما رفضت مفاهيم مثل العقل  ؛قبل من النفس التي ينادي بها بعض علماء تفسير السلوك

عي في أنه لم يدَّ  ص  خَّ ل  واضحا، وي   (John Watson)واطسنكان اتجاه  عليه وو الشعور 
ظ و ال الح  ، بل زعم أنه داخلي وغير م  (Consciousness)عدم وجود الوعي أو الشعور

ؤداها أن ترابطية م   واعتنق فكرة ،3يمكن قياسه بواسطة اإلجراءات العلمية الموضوعية
الشخصية  و بالتحكم فيها نخلق ،(Experience)السلوك مهما كان نوعه ينتج عن الخبرة

 ي في اكتساب المعرفةالمذهب الحس  ب المتأثرلوك  جونبـ يذكرنالعل  هذا و  ،التي نريد
 في ي ؤي ده و ،4"يولد الطفل صفحة بيضاء تنقش عليها التجربة ما تريد" :حيث نجده يقول

األطفال " :ي بأنع  االتجاه السلوكي يدَّ  أنفي  (H.Douglas Brown)براون دوجالس ذلك
ال تحمل أية فكرة مسبقة عن  ،أو صفيحة بيضاء(Tabula rasa) يولدون كاللوح األملس

فوا السلوك من كي  لون اللغة بواسطة المحيط و  ي  شك  العالم أو عن اللغة، و هؤالء األطفال ي  
 .5مختلفة من التعزيز" خالل برامج

النفس ال يمكنه  علم أن مفادها جوهرية فكرة على( السلوكي) االتجاه هذا يقوم و
على يعتمد بدوره  الذيى المنهج التجريبي ا تبن  ذ إاالرتقاء إلى مستوى العلم الحقيقي، إال  

 (واطسن)لك يكونذو ب ؛بال للمالحظة و التجربةاا يجعل منه علما قمم   العلوم الطبيعية،
                                                           

 .17مسعد أبو الديار و آخرون: العمليات الفنولوجية و صعوبات القراءة و الكتابة، ص ينظر:  - 1
نجيب محمود: " يعد االستبطان منهجا هاما عند علماء النفس، عندما يتعذر عليهم مشاهدة ما يدور  * يقول: د/ زكي2

داخل اإلنسان، عندئذ يجدون أنه ال مناص من لجوء اإلنسان إلى النظر داخل نفسه ليتعقب ما يدور فيها من ظواهر 
و نظرياته و قضاياه المناهج و النظريات، مؤسسة الثقافة  نفسية". )جالل شمس الدين: علم اللغة النفسي مناهجه

 (.18م، ص2003مصر، )د.ط(، -الجامعية، اإلسكندرية
ص  م،2014مصر، )د.ط(، -مكتبة األنجلو، القاهرةينظر: أنور محمد الشرقاوي: التعلم )نظريات و تطبيقات(،-3

. و ينظر: جالل 74. و ينظر: عبد الرحمان محمد العيسوي: الوجيز في علم النفس العام و القدرات العقلية، ص 16
 .55شمس الدين: علم اللغة النفسي مناهجه و نظرياته و قضاياه، ص 

 .74 ص العقلية، القدرات و العام  النفس علم في الوجيز: العيسوي محمد عبدالرحمان -4
 H. Douglas Brown: Principles Language Learning And Teaching, Sanبتصر ف:     -5

                                                 23 p, ed,2000, th,4Francisco State Universiy. 
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     البشرف عند علم النفس من أزمته بجعله علما طبيعيا يدرس السلوك و التكي   ص  لَّ قد خ  
لك نادى واطسن بأن موضوع ذو ل ؛عن طريق المالحظة الخارجية ألفعالهم و الحيوان

 للكائن  (External Behaviour)علم النفس يجب أن ينحصر في دراسة السلوك الخارجي
لك السلوك الذي يخضع للمالحظة ذ، الموضوع الوحيد لدراسة علم النفسو أنه هو ، الحي

   من حيث الزمن الذي يستغرقه أداءه و تحليله إلى أجزاء متعددة  ،و المشاهدة و القياس
ا ذالتحكم في ه و من ثمَّ  ،و تعديله أو تغييره و ضبط الشروط التي تؤدي إلى ظهوره

     ،1في المثيرات)م( و في االستجابات )س(المتمثلة  الظهور من خالل توفير شروطه
و سرعان ما غدت دراسة السلوك  .2حدداملك يكون علم النفس علما موضوعيا و ذو ب

 .3دراسة موضوعية ذات شهرة كبيرة كوسيلة من وسائل جمع المعلومات

و أن ما يستحق دراسته عن  ،ركزت النظرية السلوكية على أهمية البيئة في التعلم
    ا لم يتطرق السلوكيون إلى األحوال الذهنية ذتعلم اإلنسان هو ما يمكن مالحظته فقط، ل

حول  جر ىت   التي الدراسات أغلب أنَّ  ذلك في ساهم وما؛ 4و عمليات التفكير و غيرها
ما هي إال كيفية تعلم الكالب قفز الحواجز مثال، أو عبور الممرات للوصول إلى الهدف 

محاوالت للوصول إلى الهدف الرئيسي لعلم النفس، و هو معرفة الخصائص العامة 
لك فإن دراسة ذو  ؛ه الخصائصذللسلوك و تحديد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على ه

ه المتغيرات و السلوك تعتبر على جانب كبير من األهمية ألنها تساعد ذالعالقات بين ه
 .5لرئيسية للتعلمعلى معرفة المبادئ ا

 األثر كان التي النفسية النظرية" :بأنها السلوكية فتر  ع   ،سبق ما على وبناء
 بنيي   سلوك هناك حيث المعاصرة، السيكولوجية النظرية من كبير جزء تشكيل في الحاسم
 على العقاب و التعزيز و اإلجرائي االشتراط و اإلجراءـب يسمى كما هنا أي تعزيزاتعلى 

 ،(األعضاء فئوظا علم) الفيزيولوجيا من مستقيان  (االستجابة و المثير) مفهومي أن
                                                           

 .13 ص التطبيقية، اللسانيات في محاضرات: بوقربة لطفي: ينظر -1
 .16ص  ،(نظريات و تطبيقات)التعلم  أنور محمد الشرقاوي: -2
 .74، ص العقلية القدرات و العام النفس علم في الوجيز عبد الرحمان محمد العيسوي: :ينظر-3
 .74المرجع نفسه، ص  :ينظر -4
 .17، ص (تطبيقات و نظريات) التعلم أنور محمد الشرقاوي: -5
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 في عالقات أو روابط إنشاء طريق عن يكون في التعلم أن ((Thordike ثورنديكيرى ف
 التي الحركية األعصاب و ،المنبه يثيرها التي الداخلية األعصاب من العصبي الجهاز

 .1"األثر" وقانون" المران" قانون باعتماد الحركة استجابة بذلك فتعطي ،العضالت تنبه

لقد اعتمدت السلوكية على مبدأ المساواة بين اإلنسان و الحيوان، من حيث أنها 
عتبر اللغة عبارة عن مجموعة من العادات الكالمية يكتسبها اإلنسان انطالقا من المفهوم ت  

 ،ذلك يعتبر مثابة إلغاء لعقل اإلنسان و دعوة للحد  من قدراته و لعل   ؛السلوكي لالكتساب
يملك ما ال نهاية من األساليب و األلفاظ بقدر بسيط من في الوقت الذي نعرف بأنه 

  .2األصوات

 تأسيسها: -2

ظهر اتجاه جديد في دراسة السلوك، و خاصة  (1912)في أوائل القرن  العشرين
نسبة إلى  ،أو الثورة الواطسنية (Behaviorism)السلوكي ي عرف باالتجاه في تفسير التعلم

 هتأثر  نتيجة ؛ا االتجاهذالذي قاد هو  3*(John B.Watson)جون واطسنعالم النفس 
ا باالنتقال من ذبالعلماء الروس، األمر الذي سمح له بوجود علم أكثر موضوعية و ه

قائال:" لقد  ،1912معلنا عنها في بيان أصدره عام  ،المنهج العقلي إلى المنهج التجريبي
، محسوسات و األشياء الغامضةي الال  انتهى السلوكيون إلى أنه ال يمكن يقتنعوا بالعمل ف

 يعتبر كتابه .4موا إما أن يتخلوا عن علم النفس أو يحيلوه علما طبيعيا"وقد صم  
                                                           

 .22صالح بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، ص  -1
 .23، ص نفسهينظر: المرجع  - 2

ابتكر  ،(م1936-م1849)بين عاش أمريكي نفس عالم (:John broadus Watson)واطسن برادوس جون *3 
 كافة عتبرفي النفسية للعملية نظرته في متطرفا عدي  . البصرية المثيرات بين التمييز ىعل الحيوان قدرة لتحديد وسيلة

 هذا إن" :اللندنية الصحيفة كتبت "السلوكية"كتاب إصدار بعد و اللغة، فيها بما سلوك بمثابة اإلنسانية النشاطات
         الدين و األخالق تطوير إلى تدعوا فكرية منظومة يمثل و بل فحسب، النفس علم تطوير إلى يطمح ال الكتاب

 تجريبي فرع عبارة عن السلوكيين منظور من النفس علم إن: "قائال النفس علم وصف ، و قد"النفسي التحليل و
   مناهجه، من جانب أي االستبطان يمثل ال و السلوك مراقبة و التنبؤ هو النظري هدفه الطبيعية العلوم من حقيقي

دار هومة،  العام، النفس علم في محطات: جميلة سليماني: ينظر). "الواعي للتفسير بياناته العلمية قيمته تتمثل ال و
 .(20ص المعاصر، النفس علم إلى مدخل: عشوي مصطفىو ينظر: . 159-158 ص ، 2014الجزائر، )د.ط(، 

 .22،23، ص العام النفس علم في محطات: جميلة سليماني -4
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(Behaviorism) موضوعية في حقل السيكولوجية.فعل على التصورات الال   رد ة بمثابة    
    للمالحظة و الضبط ا قابال  و حاول تحديد معالمها كاتجاه يبرز السلوك باعتباره معط  

 .1و القياس عن طريق المنهج التجريبي

رفض أن يكون علم  في (Katel)كاتل األمريكيعالم النفس  ؤيدهي طارا اإلذو في ه
"لست قانعا بوجوب  ر بـ:فعب   ،النفس علم الوعي أو الشعور و أن يكون االستبطان منهجه

، و بوصفه ممكن التمييز عن العالم ذاته بحد   الشعورفي دراسة  حصر علم النفس
و لكن  ؛ة تضارب بين التحليل االستبطاني و التجريب الموضوعيالفيزيائي... و ليس ثم  

به الحقائق كذ  علم النفس غير ممكن الوجود بدون استبطان قول ت   شائع بأن  القول ال
مت بها أنا و أجريت في مختبري ال تقل و يبدوا لي أن معظم البحوث التي ق   ؛الواقعة

 .2ا من االستبطان عن بحوث الفيزياء أو علم الحيوان"تحرر  

االتجاه للموضوعية في  غير-و من األمور التي ساعدت على وجود السلوكية 
نظرية النشوء  الذي يعتبر موضع اهتمام  و االهتمام بعلم نفس الحيوان هو -علم النفس

كان الرد عليها بمحاولة البرهنة على االستمرار العقلي بينهما ف ،و االرتقاء عند داروين
البحث  واطسن رفضي  بناء عليهو  ؛باإلبانة عن وجود العقل عند الكائنات تحت البشرية

 ذلكلو  ؛3كما مر   رفض المفاهيم العقلية واهتم بالسلوك فقطيفيما يدور داخل العقل و 
و ع ر ف الس لوك اكتفت بدراسة ما هو خارجي؛  ة والحياة النفسي   تأهمل قد ةالسلوكي نجد

ال فرق عندهم إن  شاط الذي يقوم به الكائن الحي، و"الن   :بأنه من وجهة نظر سلوكية
ه و تلك استجابات تصدر عن ذا النشاط في حركات بسيطة أو في أفكار. فهذد هتجس  

سلوكي تنحصر في الوقوف على ا فإن مهمة ال  ذا على المنبهات الخارجية، لالعضوية رد  
 .4العالقة المباشرة بين المنبهات و االستجابات"

                                                           

 .365، ص المرجع السابق - 1
 .159، ص  العام النفس علم في محطات: سليماني جميلة -2
 .54، ص وقضاياهونظرياته اللغة النفسي مناهجه  علم جالل شمس الدين:ينظر:  -3
 .163محطات في علم النفس العام، ص :سليماني جميلة -4
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      التشريحة لدراسة علماء يشكل ماد   ذاته تعتبر السلوكية أن الكائن الحي بحد   
قي و تعقيد يشكل فقط جزءا من و أن سلوك اإلنسان بكل ما فيه من ر   ،و الفيزيولوجيا

ل سواء المتعلمة أو في األفعال و األقوا ايبدو  اإلنسانيفالسلوك لوكي البحثية، لس  خطة ا
أي  ث مع النفسدحفإن الت   كذلك، و يرى واطسن أن أفعالنا هي سلوك و غير المتعلمة

 .1"شأن لعب كرة القاعدةلك ذلوك شأنه في موضوعي للس   نموذجالتفكير هو 

، و غيرهما جزءا من  سلوك اإلنسانيعتبرون اللغة و التفكير  نهميبدو من ذلك أو 
ا ما يراه السلوكيون و ما ذه" بقوله: (H.Douglas Brown)براون  سدوجال و ينو ه

   يتعاملون به مع اللغة، و ما يصوغون نظرياتهم في اكتساب اللغة األولى في ضوئه، 
، أي االستجابات التي تخضع الجوانب المباشرة للسلوك اللغوي لك يركزون علذو هم ب

أن  اذهب و يعني ؛2ه االستجابات و األحداث المحيطة"ذللمالحظة و على العالقة بين ه
 ذاتيوجود األشياء الخارجية ليس وجودا موضوعيا و مستقال عنا، و إنما هو وجود 

عن تبعية عالمنا  أحد منظري السلوكية "ف.بريد"ر و قد عب   ؛مرهون بأفعالنا و استجاباتنا
      ؛3ين نضع عالمنا، و حتى عندما نموت فإننا نأخذه معنا"لذنحن الفقال: "لعضويتنا 

ما  ا، إذ أن منبها  ه العالقة ثابتة ال تتغير مطلق  ذمؤسس السلوكية أن هلك وجد ذبو 
 دة بغض النظر عن حالة العضوية.استجابة محد   يستجر  

 بافلوفو  ،(Watson) بالذكر واطسن نفسيين نخص  عم النظرية السلوكية علماء و قد تزَّ 
(Pavlov) ،و سكينر (Skinner)، ين ساهمت آراءهم و أفكارهم لذو هم من أبرز العلماء ال

 نظريات التعلم.أشهر في ميالد و تطوير النظرية السلوكية و اعتمادها من إحدى 

 ا:ـهؤ ادــمب -3

لوكية ظرية الس  بمثابة األرضية لميالد الن  األولية  (Watson)واطسن أبحاثعتبر ت
 :ما يلي التي تنبني على مبادئ و أسس تتمثل في

                                                           

 .54علم اللغة النفسي مناهجه و نظرياته و قضاياه، ص  :جالل شمس الدين -1
               .H. Douglas Brown. Principles Language Learning And Teaching. p 22ينظر: -2
 .164النفس العام، ص : محطات في علم سليماني جميلة -3
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لوك المباشر المالحظ دون النفس التجريبي في دراسة الس  ضرورة حصر مبحث علم  -1
و في  ،1لك بإقصاء اآلراء العقلية و األساليب االستبطانية و النظريات المعرفيةذسواه؛ و 

 أنه نفى وجود "التفكيرالكالم و "في مبحثه بعنوان (Watson)طسنا المقام قد أشار واذه
اخلي المنطوق الجانب العقلي في الحدث الكالمي، و اعتبر التفكير نوع من الكالم الد  

، و أن اللغة هي الكالم 2إلى أن الحنجرة أداة للتفكير ار يشم على مستوى الحنجرة فقط
 اللفظيلوك واحد. و كذلك أشار إلى تفسير الس   شيءالمنطوق فعال أي أن اللغة و الكالم 

االستجابة إلحداث  و في ضوء تكوين العادات و إدخال التعزيز لتدعيم العالقة بين المثير
سلوكية هي استجابات يصدرها الاللغة من وجهة نظر ا المنطلق فإن ذومن ه؛ 3االشتراط

القابل  اللفظيلوك ها حافز البيئة، تأخذ شكل الس  ف  كي  على مثيرات ما ي   المتكلم ردا  
 .4للمالحظة و المعاينة المباشرة

اج ت  ن   عد  ف ي  وكل تصر   دة،تنظر السلوكية إلى اإلنسان على أنه آلة ميكانيكية معق   -2
و أن العملية التعليمية هي عملية آلية و اإلنجاز فيها يأتي صدفة، منعكس شرطي، 

 .5المتعلم ه  ه  فالتعلم عند أصحاب المدرسة السلوكية عبارة عن أعمال منعكسة لما يواج  

، و لقد 6للمالحظة ةقابل غير ة ال يمكن دراستها علميا ألنهاالداخليالعمليات الشعورية  -3
الحي و ما يحدث في عقله من عمليات عقلية ال سبيل إلى ه بعض اللغويين الكائن شبَّ 

لك ذهوا كل الوصول إليها بسهولة، و ما يعتريه من انفعاالت ال تكون كلها واضحة، شب  
لوك اإلنساني ما هو إال "إن الس   :(Watson)يقول واطسن حيث ؛7بالصندوق األسود

النفس ألن أي مالحظات  سلوك ديناميكي و أن العقل ليس موضوعا مناسبا لدراسة علم
فهي ال تشتغل جزءا من المعرفة يمكن  مالحظات ذاتية، و من ثمَّ  عد  على العقل إنما ت  

                                                           
 .91-90، ص -حقل تعليمية اللغات- ينظر: أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية-1
 .58، ص ونظرياته وقضاياهينظر: جالل شمس الدين: علم اللغة النفسي مناهجه -2
شعيرة، علم  وخالد أبو: ثائر أحمد غباري وينظر. 91ينظر: أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية ، ص -3

 .92النفس اللغوي، ص
 .91،ص -حقل تعليمية اللغات-ينظر: أحمد حساني:  دراسات في اللسانيات التطبيقية  -4
 .34محسن علي عطية: االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، ص  -5
 .56ص  ،ونظرياته وقضاياهنفسي مناهجه جالل شمس الدين: علم اللغة ال: ينظر -6
 .56ص المرجع نفسه،  -7
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ا ال ذو ه ؛1لوك الظاهري الصريح"لك دراسة الس  ذو اقترح بدال من  ،ق منها و إثباتهاالتحق  
حفيظة نت فبي   ،فض بجعله قابال للدراسةيعني عدم االعتراف بوجود الشعور و لكن الر  

و لكنهم يرفضون اعتباره موضعا للدراسة ألنه داخلي ال يخضع بقولها: " تازورتي
ر سلوك الكائن الحي فإنهم ينتقدون االتجاهات التي تفس   للمالحظة و القياس، و من ثمَّ 

لوك فهي بإرجاعه إلى دوافع و حاجات داخلية، فإذا كانت الحاجات قادرة على تفسير الس  
 .2ضحت أسبابه"افع و ات  د الدَّ ا تحدَّ ذ إرا كافيا إال  ال تقدم تفسي

السلوك يكون استجابة لمثير ينتهي باستجابة  السلوكية، في أنَّ النظرية يتلخص مبدأ  -4
ا خاضع للعمليات ذو هو على ه ة و حركات عضليةددي  من إفرازات غ   مكون لوكفالس   ،ما

ه الكائن الحي إلحداث المثيرات التي تنب  الفسيوكيميائية؛ فالمحيط يوفر مجموعة من 
كل اإلضافة إلى أن بابة فورية من نوع ما لكل مثير، هناك استج لك فإنذو ب ،استجابة ما

 .3ة بين المثير و االستجابةهناك حتمي   فإن  يه ما من المثير، و عل استجابة لها نوع

عبير عن أفكار إلى أن وظيفة اللغة تقوم على الت   (Thorndike)ثورنديكو أشار 
 ،ل للتعبير فقطعم  ست  أن اللغة ال ت   (1982)منصور ؛ و يضيف م أو عواطفهاإلنسان المتكل  

 .4و الحركة امع، بل قد تدفعه للعملو لكنها تستعمل أيضا إلثارة أفكار و مشاعر الس  

 :النظرية السلوكيةالتعليم في  -ثالثا

 :اللغة من منظور سلوكي -1

     السلوكي، النفس علم بين مزجوا علماء أيدي على النظرية هذه معالم تحد دت لقد
 في عليه اعتمدوا الذي التجريبي منهجهم استمد وا و اللغة، علم و التربية، علم و 

 على يعتمد الذي العلمي المنهج طب قوا لقد و الطبيعية، العلوم من التعلم، لعملية تفسيراتهم
ل ت لقد و اللغة، ذلك في بما اإلنساني السلوك تفسير في القياس            دراساتهم است غ 

                                                           
 ،1986 ،حلمي خليل: اللغة و الطفل، دراسة في ضوء علم اللغة النفسي، دار النهضة العربية، بيروت، )د.ط( -1

 24ص
 .51ص ،2003دار القصبة للنشر، الجزائر،)د. ط(،  اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري، حفيظة تازورتي:-2
 .56، صونظرياته وقضاياهلنفسي مناهجه علم اللغة اجالل شمس الدين: : ينظر -3
 .91: علم النفس اللغوي، صشعيرة أبووخالد ثائر أحمد غباري : ينظر -4
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وفق  يتم تعلم اللغةعليه، و ؛ التعليمية العملية تحليل في إليها توصلوا التي مساهماتهم و 
    اللغة و شكال من أشكال السلوك اإلنساني،  أنن على أساس اعتبار مبادئ السلوكيو 

و ألجل تفسير و تحسين عملية تعلم اللغة اعتمدوا ثالثة عناصر أساسية متمثلة في 
 عن المباشرة المحسوسة األشكال على أي بالتركيز، المثير و االستجابة و التعزيز

 على و للمالحظة، القابلة االستجابات بين االرتباطاتو  العالقات على و اللغوي السلوك
 يأخذ و حولهم، من العالم في األحداث و االستجابات بين االرتباطات و العالقات

 لالستجابات إنتاج عن عبارة ليكون الفع ال اللغوي السلوك االعتبار بعين السلوكيون
فإن ، عليهو  ؛1عادة عندئذ تصبح أشرطت أو االستجابة عززت فإذا للمثيرات، الصحيحة

 الخارجي، المحيط مثيرات عن الناتجة االستجابات من مجموعة عن عبارة اللغوي الس لوك
 .لها استجابة و البيئية التأثيرات مع المتعلم لتفاعل نتيجة يحدث اللغة تعلم أن و

 :السلوكية األهداف -2

 العملية في وتجس دت مجهوداتهم السلوكية منظريآراء و  أفكار صياغة تم لقد
 للسلوك النهائية األهداف تحديد أساس على يرتكز السلوكي الفكر أن حيث من التعليمية،

 امم   األداء، ضوئه في والذي يقوم به، الم طالب األداء معيار ومن ثم   المتعلم، من عالمتوقَّ 
فما هو الهدف  ؛2والمقصودة المرجوة األهداف تحقيق مدى على مبني التعليم نجاح يجعل

 مفاهيم عرض بعضيمكن  وفيما يليأهميته في العملية التعليمية؟  وفيما تتجل ىالسلوكي، 
 :كاآلتياألهداف السلوكية 

 أساس على صاغةم   للتعلم النهائية النتائج بأنها": (Gronlund.1991)جرونوالند  -
 االنفعالي أو الحركي أو العقلي التعلم حصيلة" هي كذلك و ،3"التالميذ سلوك في التغيرات
 4"معين دراسي موضوع أو وحدة تدريس على المترتب

                                                           

         ، األكاديميون للنشر-عيوب النطق و عالجه-ينظر: نادر أحمد جرادات: األصوات اللغوية عند ابن سينا -1 
 .184-183م، ص 2013، 1األردن، ط-و التوزيع، عمان

 .50، نفسهالمرجع  ينظر: - 2
 .98 ص المستقبل، مدرسة في المعلم أدوار و التعليم مهنة: الخالدي يونس فلاير و األسطل حامد ابراهيم - 3
 .99المرجع نفسه، ص - 4
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السلوكي هو التغيير المراد استحداثه في سلوك المتعلم، فتصف فإن الهدف و عليه 
تاج التعليمي ا للن  ف تبع  نَّ ص  ... و عليه فهي ت  عند المتعلم سلوكه النهائي المتوقع حدوثه

 .1و مهارية، ل المعلم  إلى أهداف معرفية، و أهداف انفعاليةبالمراد تحقيقه من ق

قيام المتعلم به بعد االنتهاء من لمتوقع الهدف السلوكي هو عبارة تصف األداء او 
تدريس وحدة تعليمية معينة، أي أنه يصف الحاصل التعليمي أو السلوك النهائي للمتعلم 

ا يصف الوسائل المستخدمة في الوصول إلى هذا السلوك، لذلك تستلزم األهداف أكثر مم  
و عليه تكون  ؛2يصفو  ألداء مثل: يقرأ، يكتب،السلوكية استخدام أفعال تشير إلى ا

ة للمعلم و المتعلم و العملية التعليمية بكاملها، فهي صياغة األهداف التعليمية هام  عملية 
تساعد المعلم في عملية التدريس واختيار الطرق و الوسائل العلمية المناسبة و كذلك 

لوب منه اختيار أساليب التقييم و تنظيم الوقت، كما أنها تساعد المتعلم على معرفة المط
 .3و استعماله في المستقبل لتحقيق هدف ما و استرجاع التعلم السابق و ربطه بالجديد

 التربوية باألهداف تسمى معينة غايات لتحقيق هدفي فالنظام التربوي بناء عليه و
 فلسفة من اشتقاقها مصدر يكون التي و التربوية، العملية في األساسي العنصر هي التي

 لذلك و تطلعاته، و المجتمع لم ثل ميدانية ترجمة بمثابة تكون بذلك و ثقافته، و المجتمع
 المنهاج على اعتمادا عمليا لتجسيدها يسعى و األهداف بهذه ي ل مَّ  أن المعلم واجب من

 متتابعة و متسلسلة خطوات وفق يسير المعلم أن" :(Mager)ميجر يرى ؛ حيث الدراسي
 الوسائل تحديد ثانيا و األهداف، تحديد خطواته أولى من و معين، لمحتوى تدريسه أثناء

 لمعرفة طلبته تقويم ثالثا و األهداف، تحقيق يستطيع بواسطتها التي األساليب و الطرق و
 .4"وضعها التي أهدافه تحقيق مدى

                                                           

 .63، ص -معالجة تطبيقية معاصرة-العامة: عادل أبو العز سالمة و آخرون: طرائق التدريس ينظر - 1
 األردن،-عمان المسيرة، دار التطبيق، و النظرية بين التدريس تصميم: الحوامدة فؤاد محمد و العدوان سليمان زيد - 2
في  تعليم اللغة العربية . و ينظر: عبد الرحمن عبد الحي: نظريات التعلم و تطبيقاتها في67ص م،2011 ،1ط

 .57، ص الجزائر
 .99ص  المستقبل، مدرسة في المعلم أدوار و التعليم مهنة: الخالدي يونس فلاير و األسطل حامد ينظر: ابراهيم - 3

 .67التطبيق، ص  و النظرية بين التدريس تصميم: الحوامدة فؤاد محمد و العدوان سليمان زيد -4 
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و نذكر على سبيل المثال: أن النشاط التعليمي ينطلق أساسا من صياغة األهداف 
البد من تحرك الباعث لدى المعلم و المتعلم قصد تحقيق الهدف المحددة، و أنه 

واء من معرفة مستوى التحصيل خالل المطلوب، و يمكن للمعلم و المتعلم على الس  
من  ؛النشاط الدراسي، و من خالل ذلك يستطيع الحكم على مدى نجاح العملية التعليمية

ملية التربوية غير و إهمالها يجعل العفال دور األهداف التربوية، غهذا المنطلق ال يمكن إ
 كيف يمكن صياغة هذه األهداف؟ و ما هي مكوناتها ؟ و عليه ؛1واضحة المعالم

 مكونات األهداف السلوكية: -3

ة المعلم، و هو يتكون من يصف ني  أن الهدف السلوكي  (Mager.1975)ميجر يرى
و تمك ن المعلم من صياغة أهدافه على نحو  ،بنية معينة تتضمن الخصائص السابقة

مالئم، و تساعده على إيصال قصده التعليمي إلى طالبه، و لهذا يجب أن يجيب الهدف 
: ما األداء المتوقع من المتعلم بعد عملية التعلم؟ ما الشروط 2تيةالسلوكي عن  األسئلة اآل

     وب من المتعلم القيام به؟التي يظهر فيها األداء أو السلوك؟ ما مستوى األداء المطل
و تتمثل اإلجابة عن هذه األسئلة في المكونات األساسية للهدف السلوكي، و هي: األداء 

 .5**، و مستوى األداء المقبول4**، و شروط األداء3*للمتعلم الظاهري

ة كل في يظهر الذي هو السلوكي الهدف نو كنتيجة فإ  األهداف هي و تعليمية، حص 
 الواردة المفاهيم و تعلمه الم راد بالد رس ترتبط و تحديد، و دق ة و تفصيال أكثر تصاغ التي
 يمكن و ظاهرا السلوك هذا يكون أن على الطالب سلوك أنها إلى يشار أحيانا و فيه،

                                                           

ترجمة: موسى محمد عمايرة: اللغة و صعوبات القراءة، دار  Hugh.W.Cattsو  Alan G.Kamhiينظر:  - 1
 .187-186م، ص 2015، 1األردن، ط-الفكر، عمان

 .75التطبيق، ص  و النظرية بين التدريس تصميم: الحوامدة فؤاد محمد و العدوان سليمان زيد - 2
 ) وحدة دراسية معينة. و يشير إلى التغير الذي يطرأ على سلوك المتعلم بعد تدريسه األداء الظاهري للمتعلم: * 3

 (.74ص ،المرجع نفسه
)المرجع نفسه، .لى الشروط و الظروف التي يتبدى من خاللها األداء الظاهري للمتعلمإو تشير  شروط األداء:4 **
 (74ص

المطلوب و الذي يتبين ما إذا كان المتعلم قد تمكن من و يشير إلى نوعية األداء مستوى األداء المقبول: ***5
 (.74)المرجع نفسه، ص الهدف.
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 هذا إليه يصل أن يجب الذي المستوى تحد د أن يجب كما عليه، الحكم و مالحظته
 لوصف لغوية عبارة" هو إذ   ؛1أساسه على الطالب أداء يرفض أو يقبل الذي و السلوك

 عليه وبناء ،" قياسه و مالحظته و تحقيقه يمكن المتعلم سلوك في تغيير إحداث في رغبة
 :اآلتي بالشكل السلوكي الهدف صياغة يمكن

 (المطلوب األداء معيار+الظرف أو الشرط+المادة من جزء+المتعلم+سلوكي فعل +أن)

 .  خطأ دون السبورة على المدونة الكلمات التلميذ يرسم أن: مثال

 يلجأ التي باألهداف التدريس منهج في ،واضح بشكل السلوكية النظرية تتجلىو 
 معلومات بإبالغ يقوم مرحلة كل في محد دة، مراحل إلى درسه تقسيم إلى المعلم فيها

 يجري فترة كل بعد و ،المعرفي التحصيل في يشارك أن شأنه من الذي المتعلم إلى معينة
  .أهدافه تحقيق إمكانية و التالميذ استيعاب و فهم مدى على ليقف بسيطا   اختبارا   المعلم

    ،"المرحلي التقويم"  التعليمية رواد و التربية منظرو عليه يطلق التقويم من النوع هذا و
 على الطريقة هذه فتقوم ؛2"اإلجرائية األهداف فتسمى الخفيفة البسيطة االختبارات أما" 

 للمتعلم مثيرا المعلم سؤال فيصبح ،االستجابة و المثير أي المتعلم، جواب و المعلم سؤال
          المثير مبدأ على تعتمد النظرية هذه" عليه و بإجابته؛ يستجيب ما سرعان الذي

 السلوك بحصفأ االستجابات، من مجموعة إصدار فأل   و اعتاد فالمعلم االستجابة، و
 عنها تنتج كانت التي المثيرات بعض على تعود المتعلم أن أي آلي، شبه إنتاج بذلك

 تحقيق و المرحلي التقويم بعد و ،3"المثير نفس ظهر كلما االستجابات من مجموعة
 من الموالية المرحلة إلى لينطلق للمعلم مثيرا المتعلم استيعاب يصير اإلجرائي، الهدف

و ألجل تفعيل دور المعلم في العملية التعليمية فهو  ؛نهايته إلى دواليك هكذا و الدرس،
   منوط بمعرفة مظاهر النمو اللغوي للتالميذ كربط األهداف السلوكية بحاجات و دوافع 

                                                           

    د الخال: علم التربية التطبيقي المناهج و تكنولوجيا تدريسها بينظر: أبو طالب محمد سعيد و رشراش أنيس ع -1 
يمان العدوان و محمد فؤاد . و ينظر: زيد سل31-30م، ص 2001، 1و تقويمها، دار النهضة العربية، بيروت، ط

 .71الحوامدة: تصميم التدريس بين النظرية و التطبيق، ص 
         ة: تعليمية اللغة العربية في الجزائر مقاربة تداولية، األكاديمية للدراسات االجتماعيةبد اهلل بوقصبينظر: ع -2 

 ،6-5، ص 12، العدد 2014الجزائر، -و اإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف
 .145محمد فتحي عكاشة: علم النفس العام،  - 3
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نمثل  و ،و معرفة العوامل التي تؤثر على النمو اللغوي بشكل عام و خصائص المتعلمين
 :1التالية الخطاطة في ذلك

 
 بيداغوجيا باألهدافالخطاطة تمثل 

 
                                                           

 .5 ص: تداولية مقاربة الجزائر في العربية اللغة تعليمية: بوقصة اهلل عبد - 1
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 التعلم المحاولة و الخطأثورنديك"  لي " إدوارد: نظرية أوال

 التعريف بالنظرية: -1

ضمن ، "Learning by Trial & Error"ف نموذج التعلم المحاولة و الخطأ صن  ي  
لتعلم ل نظرإلى كونه ي ما الوظيفية منها، فباإلضافةالنظريات السلوكية الترابطية و السي  

 أنه يرى أن عملية تشكيل ارتباطات بين مواقف مثيرية و استجابات معينة، إال   أنهعلى 
ف هذا النموذج عر  دة، و ي  ه لكي يؤدي وظيفة محدَّ هو موجَّ السلوك الذي يصدر عن الفرد 

 (Learning by Selecting & Connecting)ات أخرى مثل التعلم باالختيار و الربط بمسمي  
نسبة إلى عالم النفس األمريكي   (Thorndike’s Connectionism) ثورنديك و ربطية

 ر أفكارها.الذي طو   1إدوارد لي ثورنديك

الذين كان لهم الفضل في ظهور اتجاه في  ،علماء النفسأشهر عتبر ثورنديك أحد ي  
ألمكننا أن نسميه  (Pavlov)بافلوف دو لو أننا قارناه باالشتراط البسيط عن ؛تفسير التعلم

      ، يحدث فيه تعزيز و تقوية تدريجية للوصلة أو لالرتباط بين المثير اشتراطا ذرائعيا
إلى   (Pavlov) و بافلوف (Thorndike) ذلك اضطر ثورنديك ىو بناء عل .2و االستجابة

   أن يتحدثا عن التعلم بشكل موضوعي تستخدم فيه المصطلحات السلوكية مثل المثير 
طرق  حو نجا ؛كان يوصف التعلم سابقا بأنه ترابط ذاتي للمعاني و االستجابة، في حين

 ماكس مايردفع  و هذا ما  ،نسانعلم النفس الحيواني دفع بالعلماء إلى تطبيقها على اإل
ن دراسة علم النفس تكون أكثر موضوعية و أكثر علمية عندما يستبعد العالم إ": للقول

                                                           
بدأ اهتمامه العلمي  بدراسة ذكاء  عالم نفساني أمريكي:E.L.Thorndike (1874-1949) إدوارد لي ثورنديك-1

ي التربوي و انتقال أعظم المنظرين في مجال التعلم باعتباره مساهم في المجال التطبيقهو موضوع التعلم؛ م ثالحيوان 
في مجال التعلم في  هاهتمام ظهر ؛مساهمة علم النفس في تحسين العملية التربوية نشر مقال يوضح فيه ،أثر التدريب
قانون قوانين االرتباط مثل  ضبع فيه اموضح "علم النفس التربوي"بإصدار كتاب  1914-1913ين الفترة ما ب
د استخداماتها التربوية في مجال عمليات التدريس و إعداد المعلمين. نال شهادة الدكتوراه في و حد   ،األثرو التدريب 

و فيها يرى أن الذكاء هو  العوامل المتعددةمجال ذكاء الحيوان باإلضافة إلى دراسته الذكاء اإلنساني  فوضع نظرية 
عليه فهو يرى أن الفروق الفردية في ذكاء  محصلة تفاعل عدد من الوصالت العصبية بين المثيرات و االستجابات و

جودت  :. و ينظر64، ص نظريات التعلمعماد الزغلول:  :ينظر)عزى إلى طبيعة و عدد الوصالت العصبية. األفراد ت  
 .(71، ص نظريات التعلم و تطبيقاتها التربويةعبد الهادي: 

 .50أنور محمد الشرقاوي: التعلم نظريات و تطبيقات، ص  -2
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 واطسنتعتبر هذه الموضوعية مفتاح لفكر لذا و 1*نفسه عن الموضوع الذي يدرسه"
(Watson)  َّ2إذا عرفت المثير يمكنك أن تتنبأ باالستجابة"" :التاليةص في العبارة يتلخ. 

المحاولة و التجربة؛  أدبفي تفسيره لحدوث عملية التعلم وفقا لم "ثورنديك"و ينطلق 
أي االرتباطات بين االستجابات و المثيرات تتشكل اعتمادا على خبرات الفرد بنتائج 

  .المحاوالت السلوكية التي يقوم بها حيال المواقف المثيرية التي يواجهها و يتفاعل معها
تعلم السواء هو ال يرى أن أكثر التعلم تميزا عند اإلنسان و الحيوان على حد   عليه و

 .3بالمحاولة و الخطأ

 :ثورنديك تجربة ملخص -2

ب لقد جر  ، ف4المشكالت أما طريقته في البحث فكانت تقوم على المشاهدة و حل  
أن الحيوان فيها  (Pavlov) و تمتاز تجاربه عن تجارب بافلوف ،على القطط و الكالب

   ،امقيد   (Pavlov)بافلوفة التصرف فيتحرك بإرادته، بينما كان كلب حري  يملك شيئا من 
ن الحي ئخذ االستجابة الشرطية التي ال تخضع إلرادة الكاقد ات   "بافلوف"و بينما كان 

) االستجابة  اإلراديةخذ األفعال قد ات   "ثورنديك"فإن  -مثل سيالن اللعاب -مقياسا
للتعبير عن ( مثل القفز أو االتجاه في السير إلى اليمين أو إلى اليسار مقياسا اإلرادية
التي توضع في قفص له  ةأبرز تجاربه التي كانت على القط ص إحدىتتلخَّ و  .5السلوك

ى داخل القفص و كانت مهمة القطة دل  يمكن فتحه إذا سحبت القطة الخيط الم   ،باب
التجربة  "ثورنديك"ر . و قد كر  هخارج الموجود الخروج من القفص للحصول عل الطعام

                                                           

االكتشافات العلمية تحققت عندما حصر العلماء أنفسهم في وصف ما يمكنهم قيامه؛  معظم أن :هو المقصود و*1
فعندما نقيس نستخدم أعضاء الحس كالعين مثال يصبح من الصعب على اإلنسان أن يرى خبراته الشعورية، و بالتالي 

و لكن األمر يختلف في حالة االستجابات كما يقول السلوكيون فإننا نستطيع  .فهو لن يتمكن من قياس شعوره مباشرة
 .(33ص ،علم النفس العام :عكاشة فتحي محمود) .تفسيرها و قياس فعل العضالت و الغدد و بعد ذلك تحديد داللتها

 . 33، ص المرجع نفسه -2
 .587، ص محطات في علم النفس العام. و ينظر سليماني جميلة: 63، ص نظريات التعلمعماد الزغلول:  -3
 . 587، ص العام النفس علم في محطات: جميلة سليماني :ينظر -4
 .266، ص : سيكولوجية التعلم و التعليم)األسس النظرية و التطبيقية(سامي محمد ملحم -5
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الوقت الذي تستغرقه القطة يتناقص تدريجيا إلى أن أصبحت تسحب ة مرات، فوجد أن عد  
 :1تيكاآل التعلم عملية رفس  بناء على ذلك  ؛ والخيط فور دخولها القفص

    ويت الرابطة بين المثير ت بطبق سمك فق  بعد تمكن القطة من فتح الباب كوفئ  
 من، و "Law of Effectاألثر"و أهم المبادئ التي توصل إليها هي قانون  ،و االستجابة

 الحيوان يتعلم هل :حول كيفية التعلم فتساءل "ثورنديك"تساءل  التجارب هذه إجراء خالل
   الفهم و المالحظة على يقوم ال الذي األعمى طالتخب   طرق عن أو التفكير؟ طريق عن

لو كان الحيوان يتعلم عن طريق  ألنه،2*األول االحتمال استبعد وقد العالقات؟ إدراك و
عاد التجربة؛ و استبعد أيضا أن الحيوان ا حين ت  المشكلة سريع التفكير الستطاع أن يحل  

و انطالقا من هذه االستنتاجات توصل لنتيجة مؤداها: أن 3**يتعلم عن طريق المحاكاة 
الخاطئة التي بل عن طريق المحاوالت علم عن طريق المالحظة و التفكير، الحيوان ال يت

 .4بالتعلم عن طريق المحاولة و الخطأاه صادفة و قد سم  تقل تدريجيا حتى يأتي الحل م  

أن التعلم عملية آلية تقوم على تقوية الروابط بين  "ثورنديك"و طبقا لما يذهب إليه 
ر فالتعلم هو تغي   ل هذه الروابط من خالل المحاولة و الخطأ.و تتشك   ،المثير و االستجابة
 هو عنده النفس فعلم جه تدريجيا إلى االبتعاد عن المحاوالت الخاطئة،آلي في السلوك يت  

و يرى أن التعلم يزداد بازدياد  ،لوكالس   في تغير هو التعلم و علمية، دراسة لوكالس   دراسة
و هو بذلك ال  هذه الروابط تقوى المران و التدريب و أن   ،الروابط بين المثير و االستجابة

 .5من بأن التعلم يحصل بالفهم و التبصرؤ ي  

                                                           
 .588، ص محطات في علم النفس العام: جميلة سليماني :ينظر -1
 حالة من فجائيا انتقاال انتقل قد الحيوان أن إلى تشير ال و منتظم غير تدريجي تحسن على تدل التعلم منحنيات ألن"*2

 .(64 ص  التعلم، نفس علم: قاسم أحمد محمد انسى: ينظر) ."لمشكلة حال معرفة إلى الجهل
يعرف حل رة حيوان آخر بألن من خالل تجاربه استنتج على أن القطط و القردة ال تستطيع أن تفيد من خ" **3

 (.64". )المرجع نفسه، ص المشكلة
 .64ينظر: انسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص  -4
ابراهيم وجيه محمود:  :. و ينظر54محسن على عطية: االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، ص  :ينظر -5

 .122-121التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص
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لم يكتفي بوصف التعلم، بل حاول تفسيره ه و بناء على ما سبق يمكن القول أن
م في قوتها أو ضعفها قوانين مباشرة بين المثيرات و االستجابات، تتحك   1*بارتباطات

 .2التعلم ة و تسمى هذه الروابط بقوانينة و أخرى ثانوية، بل هي قوانين تفسيري  رئيسي  

 قوانين التعلم عند ثورنديك: -3

، و قد دا على نتائج الدراسات التجريبيةلقد صاغ عددا من مبادئ التعلم اعتما
أجرى العديد من التعديالت على هذه المبادئ في ضوء المستجدات البحثية التي توصل 

فلم يكن جامد الفكر و لم يكتف بصياغة قوانينه في صورتها األولى، بل عمل على  ،إليها
اختيارها بإجراء المزيد من التجارب و كانت النتيجة أن أعاد قوانينه غير المناسبة منها 

التي حاول من خاللها تفسير  ساسيةعد مثل هذه المبادئ المنطلقات األو ت   ،أكثر من مر ة
 :3يما يلي عرض لهذه المبادئعملية التعلم. و ف

اإلنسان و الحيوان يتم وفق  يرى أن تعلم هفإن مر  و كما  سية:ساقوانين التعلم األ  1.3
قانون  :و هي ل عرض القوانين الثالثة الرئيسيةقوانين واحدة، و يمكننا فهم موقفه من خال

 و نفصل كاآلتي: األثر، و قانون التدريب)التكرار(، و قانون االستعداد.

و ينص على أنه عندما   ،األوليةه هو من أهم قوانين Law of Effectقانون األثر:  -1
و تثبت  تكون الرابطة بين المثير و االستجابة مصحوبة بحالة ارتياح فإنها تقوى

 ل  و يق   ، أما إذا كانت مصحوبة بحالة ضيق أو انزعاج فإنها تضعفاالستجابة

                                                           
أطلق ثورنديك على الرباط الذي يقوم بين االنطباعات الحسية و بين االندفاع للقيام ( Connectionism)االرتباطية:*1

منصبا فقط على الظروف التي يتم فيها االرتباط بين  و لم يكن ثورنديك، Bondبعمل أو تصرف اسم الصلة أو الرباط
و اعتقد أنهما يتصالن بواسطة رابطة عصبية  المثير و االستجابة، و إنما اهتم بالشيء الذي يبقي هذا االرتباط قائما.

بد جودت ع :. و ينظر65أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص ). بالنظرية االرتباطيةو لذلك تسمى نظريته 
 .(72، ص نظريات التعلم و تطبيقاتها التربويةالهادي: 

 .588، ص محطات في علم النفس العام: جميلة سليمانيينظر  -2
 التعلم)أسسه و نظرياته  محمود: وجيه ابراهيم :ص. و ينظر74 -67، ص نظريات التعلمعماد الزغلول:  :ينظر -3

      . 79 -75، ص نظريات التعلم و تطبيقاتها التربويةعبدالهادي:  جودت: وينظر.128 -122، ص و تطبيقاته(
علم أنسى محمد أحمد قاسم:  :. و ينظر592 - 589 ص، محطات في علم النفس العام: جميلة سليماني :و ينظر

 .72 - 62 ص، نفس التعلم
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تعديله في فترة الحقة من  إال أن هذا القانون قد تم ،أخرىاحتمال حدوثها مرة 
العمل الرئيسي في فيرى   ؛حيث اقتصر على األثر الطيب فقط ،في التعلمه دراسات

 تفسير عملية التعلم هو المكافأة، و يعتقد أن العقاب ال يضعف الروابط.
 و ينص على ،قوانين األوليةالثاني : Law of Exerciseقانون التدريب )التكرار( -2

     ،أن تكرار الرابطة بين المثير و االستجابة يؤدي إلى تثبيت الرابطة و تقويتها
 طريق عن سبةكت  م   اللغة ت عد ذلك على وو بالتالي يصبح التعلم أكثر رسوخا. 

 و يرى أن لهذا القانون جزئين هما:؛ 1التعزيز و التكرار

         إلى أن االرتباطات بين المثير الذي يشير Law of useقانون االستعمال:  1.2
 .2تقوى بفعل التكرار و الممارسةو االستجابة 

يعني أن االرتباطات بين المثير و االستجابة  Law o Disuseقانون اإلهمال:   2.2
ك و لو هذا ما يفسر لنا ظاهرة النسيان في الس   ؛تضعف بفعل الترك و عدم الممارسة

من ، فالشخص الذي يعرف لغة ما و ال يستعملها سرعان ما ينسى الكثير اإلنساني
فقد ساهم هذا المبدأ في تطوير أفكار إحدى نظريات النسيان تعرف اسم ؛ مصطلحاتها

 .3Decay Theoryنظرية االضمحالل أو الترك و الضمور 

في البداية أن ممارسة الروابط يؤدي  "ثورنديك"و وفقا لهذا القانون، قد افترض 
ق لبعض و هذا ما لم ير   ،لتقويتها فيؤدي إلى تحسين درجة التعلم، و العكس صحيح

و عليه  ،كرس مبدأ اآللية في التعلمألن هذا المبدأ ي  (Barton)بارتونالعلماء من بينهم 
صياغة هذا المبدأ في ضوء قانون األثر فالممارسة للرابطة تقويها و تؤدي  "ثورنديك"أعاد 

 .4إلى تحسين التعلم إذا اتبعت بالتغذية الراجعة غير التدعيمية

األسس الفسيولوجية  د هذا القانونحد  ي Law of Readinessقانون االستعداد: -3
يق نتيجة لعملية الض   ضا أود ميل المتعلم إلى الشعور بالر  فهو يحد   لقانون األثر؛

                                                           

 .19 ص والكتابة، القراءة وصعوبات الفونولوجية العمليات: آخرون و الديار وبأ مسعد -1
 .27ص  ،أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم -2

 .72 - 62 ص ،المرجع نفسه: ينظر - 3

 122 ص تطبيقاته، و نظرياته و أسسه التعلم: محمود وجيه ابراهيم: ينظر. 67ص التعلم، نظريات :الزغلول عماد- 4
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فوجود حالة من االستعداد لدى المتعلم يعني ذلك أن لديه استعدادا قويا ، التعلم
ر ولقد فس   ؛هايؤدي إلى عدم تنفيذبة، في حين عدم توفرها لتنفيذ االستجابة المطلو 

   هذا المبدأ بداللة حالة الوصالت العصبية من حيث قابلتها للتوصيل أو عدمه،
 :1يصوغ ثالثة حاالت لتفسير االستعداد و هي منه فإنه و

معنى آخر إذا ب ؛حينما تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل فإن عملها يريح الفرد 1.3
كان لدى الفرد استعدادا و ميل للقيام بعمل ما، و وجد ما يشجعه على ذلك فإن هذا 

 .2بحالة الرضاالعمل سوف يتم تنفيذه على نحو جيد، و يترتب عليه شعور الفرد 

يزعج الفرد؛ حينما تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل و ال تعمل، فإن عدم عملها  2.3
بمعنى آخر إذا كان لدى الفرد نزعة قوية لتنفيذ استجابة ما حيال موقف معين و كان 
هنالك عوائق تحول دون ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه االستجابة ربما ال يحدث، و هذا التالي 

 .3إلى الشعور بالضيق و عدم الرضا يؤدي

حينما تكون الوحدة العصبية غير مستعدة للعمل و تجبر عليه فإن العمل يسبب 3.3
لفرد استعدادا للقيام بسلوك ما و أجبر عليه فمثل لإذا لم يكن  أنهبمعنى  ،الضيق للفرد

 .4الرضاهذا السلوك ربما ال يحدث على نحو مناسب و قد تنشأ عن ذلك حالة من عدم 

 SubordinatePrinciples of Learningقوانين التعلم الثانوية:   2.3

عدة قوانين أخرى ثانوية ، أنه إلى جانب القوانين الرئيسة للتعلم "ثورنديك"لقد رأى  
ت أقل أهمية من ميت كذلك ألنها بد  تنطبق على التعلم عند اإلنسان و الحيوان. و س  

 القوانين هي: القوانين األولية. و هذه

لهذا القانون، فإن الرابطة بين  وفقا Law of Belongingnessقانون االنتماء: -1
المثير و االستجابة الصحيحة تقوى كلما كانت االستجابة أكثر انتماء إلى 

                                                           
 .590ص  ،: محطات في علم النفس العامجميلة سليماني -1

 .590ص ، نفسه المرجع -2
 .122 ،ص(تطبيقاته و نظرياته و أسسه)التعلم: محمود وجيه ينظر: ابراهيم -3
 .75 ص التربوية، تطبيقاتها و التعلم نظريات: عبدالهادي . و ينظر: جودت122: المرجع نفسه، ص ينظر -4
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م مرتبطة بعضها ببعض كلما كلما كانت أجزاء الموضوع المتعلَّ  أي الموقف.
التحية  الفرد يميل إلى رد   اآلتي: إنبالمثال  زادت فرصة تعلمها؛ و نستشهد

و لهذا تكون إثابة  ،1بانحناء الرأس أكثر ما يكون ميله إلى االستجابة بالكالم
تلميذ ألنه أجاب إجابة صحيحة، فإن اإلثابة تنتمي إلى الموقف أما إذا ال

 . كافأته ألنك كنت مسرورا في هذا اليوم، فإن اإلثابة ال عالقة لها بالموضوع
لنموذجه و به  "ثورنديك"و يعتبر هذا القانون من أهم القوانين التي أضافها 

 .2يجعل نموذجه أقرب إلى النموذج المعرفي خاصة ما يعرف بمبدأ التقارب
وفقا لهذا القانون، فإن االرتباطات تنمو  Law of Polarityاالستقطاب:  قانون -2

من سيرها في االتجاه في االتجاه الذي كانت قد تكونت فيه بطريقة أيسر 
فمن السهل على سبيل المثال تنفيذ روابط ثم تعلمها على النحو  المعاكس.

التالي: "سبع أوالد، خضروات لذيذة" من تنفيذها باالتجاه المعاكس على النحو 
 .3التالي: " أوالد سبع، لذيذة خضروات"

يرى أن أثر اإلثابة ال يقتصر على  Law of Spreadقانون انتشار األثر:  -3
  الربط فقط، و إنما يمتد إلى الروابط المجاورة التي تتكون  قبل إثابة الرابطة 

كلمة عند المعلم أثناء التعليم  زو على سبيل المثال فإذا عز   ؛و بعد إثابتها
   تعليم قائمة من الكلمات، فإن التعزيز حينئذ ينتقل أيضا إلى الكلمة السابقة 

ي حتى االرتباطات غير الصحيحة و الالحقة. و هكذا يرى أن الثواب يقو  
 .4المجاورة لالرتباط المثاب

أي أن عناصر الموقف التي يتم  Law of Identifiabilityقانون التعرف:  -4
ف عليها هي التي سبق مرورها في خبراته السابقة و هي أسهل في التعر  

                                                           

 .74. و ينظر: عماد الزغلول، ص 590ص  العام، النفس علم في محطات: جميلة سليماني: ينظر -1

 . 590، ص المرجع نفسه :ينظر -2
محطات في جميلة سليماني:  :. و ينظر125، ص التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاتهابراهيم وجيه محمود:  :ينظر -3

 .591، ص علم النفس العام
ة جميل :. و ينظر269، ص سيكولوجية التعلم و التعليم)األسس النظرية و التطبيقية(سامي محمد ملحم:  :ينظر -4

 .591 ص العام، النفس علم في محطات سليماني:
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فمثال يسهل على المتعلم حل مسألة حسابية إذا تعرف على  ؛إدراكها من غيرها
 .1األرقام و الرموز المستعملة فيها

و يكون  Law of Response by Analogyالمماثلة: بقانون االستجابة  -5
ف المتعلم ازاء وضع جديد مشابها لتصرفه مع وضع قديم مشابهه بمعنى تصر  

 .2بين الموقفين من العناصر المتشابهةأنه يستفيد من خبرته السابقة بمقدار ما 
أن المتعلم لديه أي   Law of Varied Responseقانون االستجابة المتعددة:  -6

و يقوم  ؛استجابات عديدة مختلفة حينما يواجه مشكلة مابالقدرة على القيام 
بتجريب االستجابة ثم األخرى و هكذا حتى يتوصل إلى االستجابة الصحيحة 

اإلشباع و يتحقق و لو أن المتعلم لم ينوع  المطلوبة، و هنا يحدث التعلم و يتم  
 .3استجاباته لما أمكنه أن يتوصل إلى الحل

فالفرد قادر على أن  Law of Propotency قانون قوة العناصر و سيادتها:  -7
لديه القدرة على أن ينتقي  أن   يستجيب للعناصر السائدة في المشكلة، أي

همل الجوانب أو العنصر الهام في المواقف و يوجه استجاباته إليه، و ي  
هذه القدرة على معالجة  العناصر غير المهمة التي قد تربك المتعلم. و لعل  

 .4أجزاء الموقف الهامة تجعل التعلم باالستبصار أو التعلم التحليلي ممكنا

 التطبيقات التربوية لنظرية ثورنديك:-4

ا في تطوير الممارسات أسهمو  في طليعة علماء التعلم الذين "نديكثور " عيتموض  
األساليب التقليدية في حيث أشار في دراساته إلى عدم جدوى ، التعليمية المعاصرة

و أسلوب المحاضرة القائم على اإللقاء من هذه األساليب التي ينكر ؛ عملية التعلم
                                                           

عماد  :. و ينظر270، ص سيكولوجية التعلم و التعليم)األسس النظرية و التطبيقية(ينظر: سامي محمد ملحم:  -1
 .74، ص نظريات التعلمالزغلول: 

: جميلة . وينظر271،ص-التطبيقية و النظرية األسس-التعليم و التعلم سيكولوجيةملحم:  محمد سامي :ينظر -2
 .592ص  ،محطات في علم النفس العام: سليماني

جودت عبد  :. وينظر271ص  ،التطبيقية و النظرية األسس التعليم و التعلم سيكولوجية: ملحم محمد سامي: ينظر -3
 .78، ص نظريات التعلم و تطبيقاتها التربويةالهادي: 

علم أنسى محمد أحمد قاسم:  :. و ينظر79ص  ،التربوية تطبيقاتها و التعلم نظريات: جودت عبد الهادي:  ينظر -4
 .69، ص نفس التعلم
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من حيث أنه  "،حي لعلم النفس التربويو ب الر األ"طلق عليه اسم و عليه ي   ؛فاعليتها
هي في  "ثورنديك"أن نظرية  "هليجراد"صاحب نظرية االرتباط في التعلم؛ و كما يشير 

الحقيقة عبارة عن مجموعة من القواعد و المقترحات التي يمكن استعمالها في 
 األطفال عند ي ستخدم ، ألن هذا النموذج يمكن أن1ممارستنا في المواقف التعليمية

، باإلضافة االستقرائي و االستداللي التفكير على القدرة عندهم تنمو لم الذين الصغار
 المشكالت حل في المهارة و الخبرة عم ل النعداممناسب لهذه الفئة و ذلك  أنه إلى

 الحركية المهارات و العادات بعض اكتسابيمكنه  على أساسه أن الطفل كما، المعقدة
 و تتمثل .2، وتعلم الكالم و الكتابة و القراءةالدراجة ركوب و السباحة مثل تكوينها و

 :3اآلتي الشكلفي المجال التربوي في مساهماته 

الة لعلم النفس في مجال التربية من حيث ه على نحو مبكر المساهمة الفع  لقد نب  .  1
و أوضح الكيفية التي من خاللها يمكن تحسين عملية  ؛تخطيطها و تنفيذها و تقويمها

 التعلم و التعليم لدى المعلمين باالستفادة من المبادئ و القوانين النفسية.

      الروابط بين المثيرات  كيفية تحقيق التعلم الجيد من خالل مراعاة شار إلىألقد .  2
تحديد ؛ باإلضافة إلى أو التقوية أو االضعافو االستجابات التي تتطلب التكوين 

 الظروف التي تؤدي إلى الرضا أو الضيق عند المتعلم و استخدامه للتحكم في سلوكه.

على المعلم و المتعلم تحديد خصائص األداء الجيد حتى يمكن أن  "ثورنديك"يرى .  3
ألن الممارسة تقوي  ،تشخيص األخطاء كي ال تتكرر و يصعب تعديلها فيما بعدو تحديد 

 الروابط الخاطئة كما تقوي الروابط الصحيحة.

كما يرى أن قانون األثر األهم في عملية التعلم، بحيث كان ناقدا للكثير من .  4
ات التربوية السائدة، خاصة العقاب و طالب بأن تكون غرف الصف مصدر الممارس

                                                           
 في محطاتجميلة سليماني:  ،. و ينظر85، ص التربوية تطبيقاتها و التعلم نظرياتجودت عبد الهادي:  :ينظر -1

 .594-593، ص العام النفس علم
 .132، 131، 130نظرياته، ص ينظر: ابراهيم وجيه محمود: التعلم أسسه و  -2

سليماني:  جميلة: . و ينظر55-54، ص االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعالمحسن علي عطية:  :ينظر -3
 .76-75، ص نظريات التعلمعماد الزغلول:  :. و ينظر593-592، ص العام النفس علم في محطات
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د الدور اإليجابي للمتعلم المنبعث من موقف سعادة و تهيئة للبواعث المدرسية، كما حد  
فيستفيد المعلم من قانون األثر في  التعلم حيث أن حاجاته هي التي تحدد استجاباته.

 التلميذ مساعدة و األداء، بتحسين االهتمام و ذاته، بالعمل االهتمام توجيه التالميذ نحو
 .1صياغتها و أهدافه تحديد على

رغبة التلميذ دافعية و استثارة االستفادة من قانون االستعداد من خالل  يمكن للمعلم.  5
 :2ئح التاليةفي االستجابة و االندفاع في المحاولة و الخطأ و ذلك بااللتزام بالنصا

أن يعطي ، و التعليمي الذي يوجد فيه التلميذ بعين االعتبار الموقف ذؤخأن ي  
تجنب تكوين الروابط  ، باإلضافة إلىالجهد في التعلم و ذلك بالمحاولةفرصة بذل 

يفضل تصميم مواقف التعلم بشكل ، و االرتباط بين االستجابة و الموقفالضعيفة و تقوية 
و أن نعمل على تكوين االستجابات التي  ،اليوميةاة التلميذ لمواقف حيمشابهة  يجعلها

تتطلبها حياة الفرد و بالتالي تحقق عن طريق االستجابات المهارات المطلوبة لنمو الفرد 
االهتمام بالتدرج في عملية التعلم من السهل و  .التركيز على األداء و الممارسةو  .تربويا

؛ باإلضافة رعة في التعلم و الفاعليةقيق السعدم إغفال أثر الجزاء لتحو  إلى الصعب.
دوافع الفضول و حب إشراك المتعلم في اختيار أنشطة التعلم و تكييفها بما يستثير إلى 

 االستطالع لديه، و جعل بيئة التعلم مثيرة و مشبعة لحاجاته و دوافعه.

في أهمية نظرية المحاولة و الخطأ:  ادوارد تولمانو كخالصة يمكن أن نورد قول 
أو  "رنديكو ث"ه ب" إن علم النفس التعلم، كان و مازال في األساس مسألة اتفاق مع ما جاء 

أننا جميعا في أمريكا  ادو باختالف و محاولة إدخال التحسين عليه في أجزاء ثانوية، وي
تالتيون الجدد، قد سواء كنا علماء نفس الجشتالت أو الفعل المنعكس الشرطي أو الجش

بطريقة ظاهرة أو خفية نقطة بداية لنا، و لكن العالم الذي بذل جهدا  "ثورنديك"اتخذنا من 
و االستفادة منها في مجال التطبيق العلمي هو  "ثورنديك"كبيرا لتطوير األفكار التي قدمها 

 .3سكينر""العالم األمريكي الشهير 
                                                           

 .271، ص -التطبيقية و النظرية األسس-التعليم و التعلم سيكولوجيةسامي محمد ملحم:  -1
 .271، ص العام النفس علم في محطاتجميلة سليماني:  :. و ينظر271ص  ،: المرجع نفسهينظر -2

 .594ص ، العام النفس علم في محطاتجميلة سليماني:  -3
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 الشرطي الكالسيكيالتعلم " بافلوف" : : نظرية ثانيا

 التعريف بالنظرية: -1

 Respondent Learningه النظرية بتسميات مثل نظرية التعلم االستجابيذف هعر  ت  
، و هي إحدى أنواع التعلم المهمة  Reflexive Conditioningأو االشراط االنعكاسي 

ه النظرية ذالمعتم دة في تفسير و تحليل عملية اكتساب اللغة؛ و يرجع الفضل في ظهور ه
-1849)1بافولوف ايفان بيتروفيتشو بلورة أفكارها في التعلم إلى العالم الروسي الشهير 

   أيضا في تطوير مفاهيمها من خالل أفكاره (Watson)جون واطسن، كما ساهم (1936
و إن ج ل  .2و أبحاثه التي أجراها على الحيوانات واألفراد في الواليات المتحدة األمريكية

اهتمامنا في هذه النظرية ينصب  حول تفسير بافلوف لعملية التعلم و ما تتضمنه من 
ه.  مبادئ و مفاهيم تنبني عليها في هذا التوج 

 :3ملخص تجربة بافلوف-2

في تصميمه لموقف تجريبي، بإحضار كلب جائع إلى حجرة معزولة ه ص تجاربتتلخ  
فوق منضدة مع ربطه رباطا  مريحا  يسمح له بالتحرك؛ ثم أدخل أنبوبة  هالصوت، فوضع

                                                           
و وظائف  ، درس الطب(1936-1849)عالم نفساني روسي(Ivan Petrovich Pavlov)بافلوف: ايفان بيتروفيتش-1

بدأ أعماله بعد  ،هم آليات الجهاز العصبي و الهضمياهتم بدراسة عملية التعلم في محاولة منه لف و األعضاء؛
لعاب عندما يوضع الطعام، واستخدمه لقياس كمية اللعاب المنسابة لمثيرات محايدة التصميمه لجهاز يقيس كمية سيالن 

ي )طعام( في محاولة منه لتفسير عمليات التعلم. و بهذا كان قد اكتشف التي تصبح شرطية نتيجة اقترانها بمثير طبيع
و قوانين التعلم االشراطي، أو ما  و صياغة مبادئ Relexive responces  ردَّات الفعل االنعكاسيةـبما يعرف 

ة مثل الحك   :انعكاسات بسيطة -1وعين من االنعكاسات األولية:يعرف بقوانين االشراط الكالسيكي؛ و قد فرق بين ن
مثل االنعكاسات المعدية و االنعكاسات  :انعكاسات معقدة -2سم غريب كاألتربة في رئة اإلنسانعندما يدخل ج

 ،شعبان علي حسين السيسي :. و ينظر42نظريات التعلم، ص لزغلول:ا عماد :ينظر )لالستزادةالحسية و الدفاعية. 
 .256، ص -لتطبيقأسس السلوك اإلنساني بين النظرية و ا-علم النفس

 .41عماد الزغلول: نظريات التعلم، ص -2
 .141،140علم النفس، ص  ،أحمد يحي الزق :. و ينظر45أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص :ينظر -3
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 ا سال اللعاب يجمع فيها و من ثم يتمكنذبحيث إ ،موصولة بإحدى الغدد اللعابية هفي خد  
 :1، و قد تم ت بالشكل اآلتية؛ مع تكرير العمليةسال  عاب الم  من معرفة كمية الل  

 سيالن اللعاب)استجابة غير شرطية(                 الطعام )مثير غير شرطي(   
 صوت الجرس)مثير محايد(                   ال يؤدي إلى سيالن اللعاب

 صوت الجرس + الطعام)اقتران(               سيالن الللعاب
 تكرار عملية االقتران    

 اللعاب)استجابة شرطية(صوت الجرس)مثير شرطي(                   سيالن 
بتهيئة الكلب في الوضعية  قامالمرحلة األولى) مرحلة ما قبل االشراط( في 

 االستطالعية، ا المثير ببعض الحركاتذاستجاب الكلب لهف ، جرسال دق  المناسبة، ثم 
 .كله الكلب و سال اللعابقدم الطعام، فأبعد ذلك ثم ، استجابة إسالة اللعاب بدون حدوث

للكلب  با بتقديم الطعامصاح  الجرس م   دقَّ قام ب المرحلة الثانية )االشراط(في  و
؛ ة مر اتا الموقف عد  ذر هيكر ت مع ؛سالب كمية اللعاب الم  اعل جهاز الل  سج  ف الجائع،

حدث استجابة ف ،تقديم الطعامبدائما  متبوعاصوت الجرس  اعتاد الكلب سماع بعدها
التتابع الزمني المباشر بين المثير الشرطي و المثير  و المالحظ أنَّ ، عابإسالة الل  

 أهم العوامل المؤثرة في قوة االستجابة الشرطية.من الطبيعي و االستجابة الطبيعية هو 

دقَّ الجرس دون تقديم الطعام، ب قام لمرحلة الثالثة )ما بعد االشراط(او في 
ن خالل االقتران بين المثير تمت م علَّمةفاكتشف سيالن لعاب الكلب و هي استجابة مت  

 .الطبيعي و المثير الشرطي

إذن فإن ما نستنتجه من الشكل أن المثير الطبيعي يستجر استجابة سيالن اللعاب 
في حين أن المثير المحايد ال يؤثر على هذه االستجابة و لكن بعد أن يتم االقتران       

و بشكل متكرر يصبح صوت الجرس قادرا على أن يستجر استجابة سيالن اللعاب، 
 و سيالن اللعاب استجابة شرطية. عندئذ يصبح صوت الجرس مثير شرطي 

                                                           

 .141أحمد يحي الزق: علم النفس، ص  ينظر:-1 
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من ذلك أنه إذا شرطت استجابة معينة بمثير يصاحب  (Pavlov)واستنتج بافلوف
منا المثير ة مرات ثم أزلنا المثير األصلي و قد  مثيرها األصلي و تكررت هذه العملية عد  

 .1المصاحب وحده فإن االستجابة الشرطية تحدث

الطعام هو مثير شرطي  القول أن  ، يمكن و بلغة االشراط الكالسيكي
Unconditioned Stumulus   عاب هو استجابة غير متعلَّمة أو غير شرطية و الل   

Unconditioned Response بعد اقتران صوت الجرس مع تقديم الطعام  ؛ أي أنهللطعام
مرات عديدة، قام "بافلوف" بإحداث صوت الجرس فقط دون تقديم الطعام، فالحظ أن 

 من الواضح أن سلوك الكلب قد تغير نتيجة  ؛ قد أفرز اللعاب لصوت الجرس فقط الكلب
و بلغة االشراط الكالسيكي قد اكتسب الكلب استجابة اشراطية )اللعاب( لمثير  ؛لخبرته

أن االستجابة الشرطية التي تحدث للمثير الجديد  مم ا سبق، ظالح  و ي  . 2محايد أو شرطي
ر و إنما تحدث لمثير لمثير األصلي؛ فاالستجابة ال تتغيَّ هي نفسها التي كانت تحدث ل

لك أي ذن لك طبقا ألساس عضوي دون أن يتضمَّ ذآخر غير مثيرها األصلي و لكن كل 
سس ا النوع من االرتباط إلى أ  ذحدوث ه (Pavlov)و قد أرجع بافلوف ،نوع من التفكير

 .3حتة و جعله و وظيفة من وظائف المخفزيولوجية ب  

عملية التعلم بأنها تحدث نتيجة االرتباط بين  رفس  نخل ص إلى أن "بافلوف" قد و 
المثير و االستجابة كما تفسرها أسس االشراط الكالسيكي، فحينما يسمع الطفل مثيرا معينا 
و ليكن لفضة "ال" و ذلك في اللحظة التي يراد فيها حدوث استجابة معينة مثل" سحب 

، و بتكرار حدوث شرطيا بالنسبة إلى اليد المنسحبة" يعتبر مثيرا اليد" فالمثير السمعي "ال
حيث يسمع الطفل أوال لفضة "ال" تعقبها مباشرة " الضربة على  ه العملية عدة مرات،ذه

 .4اليد" و سحب اليد، و في هذه الحالة ينشأ و يتكون المنعكس الشرطي

                                                           

 .37، ص (نظريات و تطبيقات)أنور محمد الشرقاوي: التعلم  -1
 .34-33، ص نفسه المرجع -2
ابراهم وجيه محمود: التعلم أسسه و  :. و ينظر45-44أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص  :ينظر-3

شعبان علي  :. و ينظر141-140علم النفس، ص  أحمد يحي الزق:: . و ينظر135-134ص  نظرياته و تطبيقاته،
 .208-207ص  ،النظرية و التطبيقاإلنساني بين حسين السيسي: علم النفس أسس السلوك 

 .149 ص النفس، علم :الزق يحي أحمد: ينظر - 4
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و أفكاره أثر عظيم في الكشف عن  (Pavlov)و من هنا كان لتجارب بافلوف
حقائق جديدة في مجال التعل م، و علم النفس بصورة عامة فبالنسبة لإلنسان يلعب 
االشتراط الكالسيكي دورا هاما في تعل م االستجابات االنفعالية مثل الشعور بالخوف اتجاه 

 .1االختبارات مثال

 المفاهيم األساسية للتعلم االشراطي:-3

دفة و هو يدرس  (Pavlov)بافلوفلقد اكتشف  ظاهرة االشراط الكالسيكي بالص 
عملية الهضم عند الكالب، و قد توصل من خاللها إلى عدد من أهم قوانين التعلم،      

 العملية التعليمية: فيالتي تفسر عملية التعلم عرض موجز ألبرز المفاهيم يلي فيما  و

التعل م الذي يتعل م من خالله الكائن الربط هو ذلك النوع من االشراط الكالسيكي:  1.3
و بالتالي يصبح المثير المحايد  ،بين مثير محايد و مثير طبيعي )غير شرطي(

ا التعل م يزيد من ذو ه ؛مثير شرطي و االستجابة الطبيعية استجابة شرطية
 لفةأ   لدينا جميعا ونحن. 2احتمالية ظهور االستجابة عند التعرض للمثير الشرطي

أن   المثال ىسبيل فعل، المصطلح نستخدم ال قد أننا من الرغم على باالشراط
 كمثير فالحالق ،الحالقة من بالخوف للحالق الذهاب ربط تعلموا األطفال غالبية

(Stimulus)  ي شير و المتعلَّم ة الخوف استجابات من محد دة مجموعة جلب قد 
 .3االشراطية باالستجابات المتعلَّم ة االستجابات هذه إلى النفس علماء

هو المثير الذي :Unconditioned Stumulusالمثير غير الشرطي )الطبيعي(  2.3
أي أنه المثير الطبيعي ، يستجر  بطبيعته االستجابة دون الحاجة إلى التدريب

عنصر يحدث : "بـأنه آخرونبشير ابيرر و ي ع رَّف المثير عند لالستجابة. و 
استجابة شرطية مثل ربط رؤية الطعام بصوت الجرس و إفراز اللعاب عند 
سماعه. و في التمارين البنيوية التي تهدف إلى خلق آليات أو عادات كالمية عند 

                                                           
شعبان علي  :. ينظر116: تصميم التدريس بين النظرية و التطبيق، ص محمد فؤاد الحوامدةزيد سليمان العدوان و  -1

 .209حسين السيسي: علم النفس أسس السلوك اإلنساني بين النظرية و التطبيق، ص 
 .143ابراهيم وجيه محمود: التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص  :ينظر -2
 .141ينظر: يحي أحمد الزق: علم النفس، ص  -3
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المتعل م، فإن المثير يتمثل في اإلشارة اللغوية التي تحدث استجابة )إجابة( متوقَّعة 
 .1"من المتعل م

تدعاؤها؟ إن كيف تتكون االستجابة الشرطية؟ و متى يمكن اس :Repetionالتكرار 3.3
 سئلة، ترتبط عامة بأهمية التكرار في التعلم الشرطي، حيثاإلجابة على هاته األ

 تعل منا أساس وأنها اليومية حياتنا تمأل الشرطية العالقات أن (Pavlov)بافلوف يرى
 تلك أي الشرطية، المثيرات من كبير بتأثيرو  بالرضا و بالشعور نستجيب فنحن ؛

 أن االشراط تجارب في لوح ظ قد و .2المشاعر بهذه أذهاننا في ارتبطت التي
  الطبيعي، بالمثير الشرطي المثير اقتران أي التعليم عملية في دورا يلعب التكرار

 ألن وذلك بالتدريج، إنما و واحدة دفعة يتكون ال الشرطي المنعكس الفعل أن و
الترابط فيكون في أول األمر ضعيفا، و أنه لكي تظهر  قوة من تزيد محاولة كل

االستجابة الشرطية البد أن يحدث تكرار المثير الشرطي مع المثير غير الشرطي 
 .3)سماع صوت الجرس مع تقديم الطعام( قبل أن تتكون االستجابة الشرطية

ث أو المثير الذي يؤدي التعزيز هو الحاد: Reinforcementأو التعزيز التدعيم  4.3
إلى زيادة احتمال تكرار حدوث االستجابة، و ارتباط المثير الشرطي بالمثير غير 

فالتعلم الشرطي  ؛الشرطي )األصلي( ضروري لحدوث هاته االستجابة الشرطية
ليحدث في الواقع نتيجة تقديم هذين المثيرين معا و تكرار هذه العملية عدة مرات 
حتى يكتسب المثير الجديد القوة على استدعاء االستجابة الخاصة بالمثير 

أن االستجابة الشرطية ال تحدث  الحظ قد  (Pavlov)بافلوفو عليه فإن  ؛األصلي
بالمثير غير الطبيعي  مثال يعي غير الشرطي )الطعام(ا اقترن المثير الطبذإال  إ

الشرطي ) الجرس( أو تب عه مباشرة مرات متتالية و لعدة أيام، كما أنها متى تكونت 
و تسمى  ،ا قويت من آن آلخر و بصورة منتظمةذفأنها ال تثبت و ال تبقى إال إ

                                                           
بشير  :. و ينظر261سامي محمد ملحم: سيكولوجية التعلم و التعليم األسس النظرية و التطبيقية، ص  :ينظر -1

 .178راسات اللسانية الحديثة، ص: مفاهيم التعليمية بين التراث و الدآخرونو  إبرير
 .272 ص التطبيقية، و النظرية األسس التعليم و التعلم سيكولوجية: ملحم محمد سامي: ينظر - 2

 نظرياته و أسسه التعلم: محمود وجيه ابراهيم: . ينظر49ينظر: أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص -3
 .137ص  وتطبيقاته،
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نوعان هو و  ،1مبالتدعيتقوية الرابطة بين المثير الشرطي و االستجابة الشرطية 
هو حالة ترتبط مباشرة بحالة إشباع الحاجة أو إزالتها،  فاألولي:أولي و ثانوي؛ 

فهو الذي يحدث عن  الثانوي:فالطعام تعزيز أولي عندما يكون الحيوان جائعا، أما 
طريق مثير ارتبط ارتباطا  مستمرا  قويا  بإشباع واختزال الحافز، فصوت الجرس قد 

 .2تعزيز ثانوي تبعا  الرتباطه األصلي بالحصول على الطعاماكتسب قيمة 
و هو في  المثير غير الطبيعيأو : Conditioned  Stumulusالمثير الشرطي  5.3

، و هو الذي أصبح ه أي قدرة على إحداث أية استجابةاألصل مثير محايد ليس ل
نتيجة القترانه قادرا على أن يستجر  االستجابة و التي تعرف باالستجابة الشرطية 

ه االستجابة يتم تعلمها وفق مبدأ ذهأن أي  ؛بالمثير غير الشرطي عدة مرات
االقتران؛ أي أنه اكتسب خصائص المثير الطبيعي من حيث قدرته على أن 

ا أتب ع المثير الشرطي ذو إ، 3يستجر  االستجابة و في غياب المثير الطبيعي
 4ين المثير الشرطي و االستجابة الشرطيةتقوية االرتباط بلبالمثير الطبيعي أد ى 

هي االستجابة : Conditioned Stimulusاالستجابة غير الشرطية )الطبيعية(  6.3
االستجابة غير الشرطية  و تعتبر ،الحتمي ة التي يستجر ها المثير غير الشرطي

عادة انعكاسية قوية يستدعيها وجود مثير غير الشرطي، كطرفة العين عند 
 .5التعرض للهواء... كلها استجابات غير شرطية طبيعية فطرية

و هي  تعرف باالستجابة الطبيعية Conditioned  Responseاالستجابة الشرطية  7.3
لمتعلم عند التعرض للمثير الشرطي ي أنها تصدر عن اأتشبه االستجابة الطبيعية 

و الذي يحدث نتيجة  هي الفعل المنعكس المتعلم الجديد و ليس الطبيعي، أو
اقتران المثير الشرطي مع المثير غير الشرطي لعدة مرات فتصبح عادة انعكاسية 

                                                           

 .138،139محمود: التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص ينظر: ابراهيم وجيه  -1
 .79-78: مفاهيم التعليمية بين التراث و الدراسات اللسانية الحديثة، صآخرونبشير إبرير و  -2
 .142 ص النفس، علم: الزق أحمد ينظر: يحي -3
أحمد قاسم: علم نفس أنسى محمد  :. و ينظر41أنور محمد الشرقاوي: التعلم نظريات و تطبيقات، ص  :ينظر -4

 .42التعلم، ص
 النفس، علم: الزق أحمد يحي: ينظر.143ينظر: ابراهيم وجيه محمود: التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص  -5

 .142 ص
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ا االقتران بينهما هو أحد المقومات ذو ه ،لمثير الشرطي بمجرد التعرض إليه
 .1شراط البافلوفياألساسية في اال

هو قدرة المثير الشرطي مبدأ التنبيه:  :Excitation& Inhibitionالّتنبيه و الكف  8.3
نه عندما يكتسب مثير محايد عن طريق أعلى استدعاء االستجابة الشرطية؛ أي 

قال أنه االقتران في الزمان و المكان صفة المثير الطبيعي )غير الشرطي( فإنه ي  
طالما أنه أصبح قادرا على استدعاء االستجابة غير  «التّنبيه»قد اكتسب خاصية 

يعني فشل المثير الشرطي في استدعاء مثير غير مبدأ الكّف: أما  الشرطية.
 .2ا يؤدي إلى انطفاء االستجابة الشرطيةشرطي مم  

و يقصد  هو عملية عقلية معرفية،: Stumulus Generalizationتعميم المثيرات  9.3
االستجابة لمثير أو هو "، 3استجابة مماثلة لعدٍد من المثيرات  المتشابهة  به تقديم 

 و تختلف قوة االستجابة بمدى قوة الشبه بين المثير الجديد ،يشابه المثير الشرطي"
الذي  "انتشار األثر"عليه اسم  (Pavlov)و المثير األصلي. و قد أطلق بافلوف

 .في مناطق القشرة الدماغية األخرى Irradiationيحدثه المثير الشرطي

    عندما تكون الخبرة قليلة  ،إن هذا المبدأ إجراء تكي في ي لجأ إليه في بداية التعلم
ه  في  و نجدها أكثر انتشار ا في السلوك اإلنساني، فالطفل الذي يشعر بالخوف من مدر س 

في حالة تعلم الطفل ك ذلو ك ،ا الشعور تجاه غيره من المدرسينذالصف األول يعم م ه
الخوف من بعض الحيوانات؛ فاستجابة الخوف تظهر عليه حينما يشاهد الحيوانات 

 .4األخرى المشابهة لعدم قدرته على التمييز بين المثيرات في الموقف السلوكي

هو عملية مكملة لعملية التعلم من خاللها يأخذ الكائن  :Discriminationالتَّمييز 10.3
و الفشل في االستجابة  ،الحي في االستجابة بصورة انتقائية لمثيرات معينة معززة

                                                           
 .46ص التعلم، نفس قاسم: علم أحمد محمد أنسى :ينظر -1
 .36ص  جودت عبد الهادي: نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، :. و ينظر47ص : المرجع نفسهينظر -2
 .281مصطفى عشوي: مدخل إلى علم النفس المعاصر، ص  -3
سامي محمد ملحم: سيكولوجية التعلم و التعليم األسس  :. و ينظر50، ص عماد الزغلول: نظريات التعلم :ينظر -4

 .144أحمد يحي الزق: علم النفس، ص  :. و ينظر262النظرية و التطبيقية، ص 
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هي قاعدة تكمل قاعدة التعميم ألن سلوك الكائنات يتأثر و ، للمثيرات غير المعززة
 .1ينهابأوجه االختالف بين المثيرات كما يتأثر بأوجه التشابه ب

و يعني التوقف عن االستجابة ، هو عكس مبدأ التدعيم: Extinction االنطفاء 11.3
ا يعني أنه عندما يعطي ذد قادرة على إعطاء التعزيز؛ و هللمثيرات التي لم تع  

مثير شرطي بصورة متكررة و ال يعقبه المثير غير الشرطي )الطبيعي( فإن 
و أطلق عليها  تتوقف في نهاية األمر ا المثير ) أي المثير الشرطي(ذاالستجابة له

فالطفل الذي نكثر من تهديده بالعقاب و ال تعاقبه  .اسم انطفاء االستجابة، كما مر  
فإنه يتعود أن ال يعبأ بتهديداتنا، فكذلك الكلب الذي تعود أن يسيل لعابه عند 
سماع الجرس ال يسيل إن تكرر سماعه مرات كثيرة دون أن يتلوا ذلك تقديم 

على الرغم من أن االستجابة الشرطية "بأنه:  (1980)دافيدوف يضيفو  ؛2طعامال
قد تختفي مع مرور الوقت، فإنها ال تمحى كلية"، و تعرف عملية عودة ظهور 

بقوله إنه إذا ظهر  عنها و عبَّر .3بعملية االسترجاع التلقائياالستجابة الشرطية 
لك يؤدي إلى ضعف الفعل ذالمثير الشرطي دون تدعيم بالمثير الطبيعي فإن 

 .4المنعكس الشرطي و انتفائه

 أثر نظرية االشراط الكالسيكي في التعلم:-4

ة من محطات وقفة في محطة هام   يمثل، (Pavlov)بافلوفإن الوقوف عند نظرية 
 ،عجالت التاريخية للمعرفة العلميةاألثر الكبير في دفع الالتاريخ العلمية التي كان لها 

لتعرف على خصائص االستجابة الشرطية بالك ذفشملت كال من اإلنسان و الحيوان، و 
كيف تتكون و شروط استدعاءها و تأثيرات التعزيز و متى يحدث االنطفاء و ظروف 

تأثيرها على رسم  متدا و لقد بقيت مركز إشعاع علمي تاريخي ؛التعميم و التمييز...
                                                           

سامي محمد ملحم:  :. و ينظر142ابراهيم وجيه محمود: التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص  :ينظر -1
 .262سيكولوجية التعلم و التعليم األسس النظرية و التطبيقية، ص 

كولوجية التعلم و التعليم األسس سامي محمد ملحم: سي :. و ينظر48محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص  -2
 .262النظرية و التطبيقية، ص 

 .281ص   مصطفى عشوي: مدخل إلى علم النفس المعاصر،-3
 .146عبد الرحمن محمد العيسوي: الوجيز في علم النفس العام و القدرات العقلية، ص  -4
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فنجد نظريات التعلم التي ظهرت الحقا، فاهتمَّ علماء  ،مسارات المفكرين في مجال التعلم
 "كاسون"و  "مائير"و " واطسن"النفس األمريكيون باألفعال الشرطية و كان على رأسهم 

في أبحاثه، و محاولتهم   (Pavlov)بافلوففاهتموا أكثر بالمنهجية العلمية التي استخدمها 
ن العادات و تعلم اللغة اتخاذ العمل المنعكس الشرطي وحده لتفسير السلوك، و تفسير تكو  

ف ت ح  على أسس االستجابة الشرطيةو واكتساب مظاهر السلوك االجتماعي و غيرها 
إنجاحها المجال واسعا لتفسير و تيسير عملية التعلم و كيفية حدوثها و التعرف على ٌسبل 

ه النظرية تكمن ال في ذو من هنا نصل إلى أن أهمية ه ،و تطويرها أو تغييرها
أعطت أبعادا كثيرة لتفسير استخدامها، و إنما في مجموعة القواعد المستمدة منها و التي 

و في ضوء   ،(Pavlov)كان من الصعب الوصول إليها لوال نظرية بافلوفو ، السلوك
 :1في العملية التعليمية  (Pavlov)بافلوف  ذلك يمكن تقديم مساهمات

 تعلم ٌيعد حيث التعلم، عمليات في منها اإلفادة في للنظرية الفضل فيرجع -1
 هذه أصبحت" حيث التربوية المجاالت من العديد في مهم الشرطية االستجابة

 التعزيزات هذه أن العلماء دأك   حيث المهمة، التربوية النظريات ضمن النظرية
 المشاركة و المساهمة حبَّ  لديه يتنم   أن شأنها من للتلميذ المعلم يقدمها التي
 ما الذكاء أنواع إلى (Pavlov)بافلوف أشار كذلك و. 2"التعليمية العملية في
 نواتج إال   هي ما األخالقي كالذكاء الذ كاءات بعض أن و ،تعلم أساليب إال هي

 التغير إحداث خالل من الناجح التكي ف تحقيق إلى الهادفة التعلم عمليات
 .3األخالقية األحكام في النوعي

                                                           
 عماد الزغلول: نظريات التعلم، :وينظر. 47-46ص  أنور محمد الشرقاوي: التعلم نظريات و تطبيقات، :ينظر -1

سامي  :. و ينظر47-46-45جودت عبد الهادي: نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ص  :. و ينظر60-59ص 
 : محطات في علم النفس العام،جميلة سليماني :. و ينظر263-262محمد ملحم: سيكولوجية التعلم و التعليم، ص 

 .630-627-626-625ص 
 . 146 ص العقلية، والقدرات العام النفس علم في الوجيز: العيسوي محمد لرحمنعبدا -2
 .643: محطات في علم النفس العام: ص جميلة سليماني -3
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تعلم، ألن كل تعلم في رأي التعلم الشرطي عبارة عن ن من إتقان ما هو م  التمك   -2
استجابة لمثير ما، و أن دراسة هذه المثيرات من طرف المعلم من شأنه أن 

 .1ز من إتقان ما هو متعلم ويثري عملية التعلميعز  
الطفل من تعلم الفعل المنعكس الشرطي أيا  كان من خالل االقتران بين ن تمك   -3

المثير غير الشرطي و المثير الشرطي الذي يستجر  االستجابة الشرطية؛ فتعلم 
ب عمليات اقتران مثلما نجد في تعلم النطق الصحيح مهارة من المهارات يتطل  

      على مبادئ االقتران ا التعلم يستندذللكلمة و طريقة كتابتها، و أن مثل ه
          فالقائمين على العملية التعليمية يميلون الستخدام الصور ،و التعزيز

و األشكال لكي يتم اشراطها مباشرة مع معاني الكلمات، فالكلمة المكتوبة التي 
ه الكلمة، و بالتالي ذتمثل المثير الشرطي تقترن بالصورة و الشكل الدال على ه

بمثابة مثير غير الشرطي، و عن طريق االقتران تكتسب الكلمة  تصبح الصورة
 .2كمثير شرطي خصائص الصورة كمثير غير الشرطي

    فالتمييز بين المثيرات المختلفة  ،مبدأ التعميم و التمييز تفادة منيمكن االس -4
و إصدار نفس االستجابات للمثيرات المتشابهة يعتبر من العمليات الهامة في 

من تعلم الحقائق و المعارف أو  ،كثير من مظاهر التعلم اإلنسانيتفسير 
  ميلر و دوالردو في هذا الصدد نجد  ،3المبادئ في أي مناهج دراسية

(Dollard&Miller) ا القانون فيما يسمى بالتدريب التمييزي ذيستفيدان من ه
Discrimination Training 4في تعليم اللغة. 

تطبيق أسس  "سيكولوجية الطفولة"في كتابه  (.1971Kennedy )كنيديو قد تناول 
التي تنشأ من مقاومة ،  Classroom Phobiaأسماه بمخاوف الفصل الدراسياالشراط و 

فمع االنفصال)كمثير غير شرطي( ينشأ  التلميذ للعودة إلى المدرسة بعد فترة انقطاع معينة

                                                           
 .46جودت عبد الهادي: نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ص  -1
: محطات في جميلة سليماني. و ينظر: 263-262و ينظر: سامي محمد ملحم: سيكولوجية التعلم و التعليم، ص  -2

 .626-625علم النفس العام، ص 
 .146عبد الرحمن محمد العيسوي: الوجيز في علم النفس العام و القدرات العقلية، ص  -3
 .35نظرياته و قضاياه المناهج و النظريات، ص جالل شمس الدين: علم اللغة النفسي مناهجه و  -4
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)كاستجابة غير شرطية( مصاحبا للمدرسة ) كمثير شرطي( و الذي يعمل  (Anxiety)القلق
بعد  على ظهور القلق، وعالج هذه الظاهرة يكون بالتشجيع على الحضور بمكافأته

حضور اليوم الدراسي كامال، و طالما يتم تعزيز الحضور فإن االستجابة الشرطية 
سة( يصبح مقترنا بالحضور الذي المضادة تأخذ في التكوين ألن المثير األصلي )المدر 

 .1يؤدي إلى المكافأة بدال من الخوف

موجبة لدى  يمكن االعتماد على الفعل المنعكس الشرطي في تكوين اتجاهات -5
من خالل  ،التلميذ نحو المعلم و المادة الدراسية و المدرسة و التعلم بوجه عام

و في  السيكولوجية،الفسيولوجية و  ربط الذهاب إلى المدرسة بإشباع حاجاته
 هذا المجال نعرض عددا من األفكار يمكن تنفيذها في المجال التربوي:

دت نظريته في التدريس بالتشديد فقد تجس   ،بما أن االشراط هو المبدأ األساسي للتعلم1.6
ا على ضوء ما ذعلى االنتباه و بضرورة حصر مشتتات االنتباه في غرفة الصف؛ و ه

      ،ران الشرطي يحصل في موقف ال تكثر فيه المثيرات المحايدةتوصل إليه بأن االقت
ا ينصح المربون بعدم تعليق الصور على جدران غرفة الصف و عدم عرض أكثر ذو له

 .2ت انتباه المتعلم و يؤدي لضعف االقترانا يشت  ذألن مثل ه ،من وسيلة تعليمية

مي من جهة ضرورة ربط تعلم التلميذ بدوافعه من جهة و تعزيز العمل التعل   2.6
و عليه يرى أن االشراط ال يحصل إال باقتران المثير الشرطي بالمثير غير  أخرى؛

 .3الشرطي الذي يعمل كمعزز و غيابه لفترة طويلة يجعل االستجابة تنطفئ
م بسلوك، و لن يقوم بهذا السلوك ال عملية التعلم في المدرسة تستلزم قيام المتعل أنَّ  3.6

لم  (Pavlov)فنالحظ أن تجارب بافلوف ،تحت تأثير دافع حقيقي قد يكون المنافسة

                                                           
. و ينظر: أنسى محمد أحمد قاسم: علم 49-48أنور محمد الشرقاوي: التعلم نظريات و تطبيقات، ص  :ينظر -1

 .53نفس التعلم، ص 
 .55االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، ص  محسن علي عطية: :ينظر -2
 .263-262 ص ،االسس النظرية و التطبيقية التعليم و التعلم سيكولوجية: ملحم محمد سامي: وينظر -3
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يكن لها أن تصل إلى النتائج المتوقعة منها إال عندما كان الكلب يقع تحت تأثير 
 . 1دافع يملي عليه القيام بالسلوك)الجوع(

عن انطفاء االستجابة في إبطال  (Pavlov)يمكن أن نستفيد من أفكار بافلوف 4.6
 .2العادات السيئة التي تظهر عند التالميذ أثناء القراءة أو الكتابة أو الحساب

ضروري لحدوث االستجابة  ،External Reinforcement)) يعتبر التعزيز الخارجي 5.6
الشرطية و هو من المبادئ األساسية المعتمدة في التعلم خاصة في التعليم 

في  (Kenned & Willcutt) ولكت كينيد وا ما أكدته دراسات ذ؛ و هاالبتدائي
ر لدى التالميذ في المدرسة استخدام المدح كمعزز ثانوي و اللوم كمثير ثانوي منف  

لك أن استخدام أسلوب المدح في التعلم كمعزز لالستجابات الصحيحة ذ ،االبتدائية
ا ما له من ذوتثبيت ما ي تعلم و هى إلى نتائج ملحوظة في تعزيز السلوك اللغوي أد  

 . 3األثر البالغ التحصيل الدراسي الفع ال لدى الطفل

قد دفعت مسارات البحث في  (Pavlov)أن نظرية بافلوف تعريفوغني عن ال
المفكر العبقري األمريكي  وجدت فيما بعد تطويرها األصيل على يد   ،ةميادين عد  

قة مفهوم االشراط اإلجرائي  ،(Burrhus Frederic Skinner)سكينــر الذي ابتكر بصورة خال 
و تجاوز ا لها في الوقت نفسه حيث  (Pavlov)عد بحق تتويجا لنظرية بافلوفالذي ي  

ر جملة أنماط السلوك اإلنساني وفقا  لطريقة جديدة الحقا أن يفس  ( Skinner)استطاع سكينر
 .4ستجابة اإلجرائيةفي فهمه لمبدأ االستجابة الشرطية و التي تتمثل في اال

 

 

 

                                                           

 .55، ص الفعال التدريس  في الحديثة االستراتيجيات: عطية علي محسن :ينظر -1
 .634 ص: العام النفس علم في محطات: جميلة سليماني -2

 .50ينظر: أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص  -3
 .637جميلة سليماني: محطات في علم النفس العام، ص  :ينظر -4
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 اإلجرائيلتعلم الشرطي ا " سكينر فردريك بوروس" ا: نظريةلثثا

 التعريف بالنظرية:   -1 

أسماء مثل نظرية ب (OperantConditioning)عرف نظرية التعلم الشرطي اإلجرائيت  
ي هو  أو الراديكالية السلوكية، (Instrumental Conditioning)رائعيذالتعلم الوسيلي أو ال  

 عرف باسم التحليل التجريبي للسلوكفي مجال علم النفس ي  نتاج نسق منظم من األبحاث 
االتجاه السلوكية اإلجرائية عد ت  و  .(Experimental Analysis of Behavior )،في أمريكا

بوروس و قد تمكن صاحب النظرية  ،األكثر بروزا من االتجاهات الجديدة في السلوكية
، و أن تجد أفكاره عاليةبفضل أعماله أن يتبوأ مكانة  1(B.F Skinner)فريديريك سكينر

، و تحضا باهتمامهم و تصبح موضوع و التربية النفسسبيلها إلى المشتغلين بعلم 
 .2مناظرات الكثيرين منهم

حيث كانت  معة في المذهب السلوكي،أحد األسماء الال   (Skinner)ريعتبر سكين
لك اهتم بتطبيق ذفي بادئ األمر من نتاج األبحاث المخبرية على الحيوان ثم بعد  هأفكار 

 Appliedمبادئ السلوكية على اإلنسان، فظهر ما يعرف بتحليل السلوك التطبيقي 
Behavior  Analysis ،  دت و تنوعت مجاالت أبحاثه  التجريبية لتشمل جوانب بعدها تعد
 Emitted) فيعتبره سلوك انبعاثي، (Verbal Behaviour)و اللغوي فظيلالالسلوك 

Behaviour)  م بواسطة المستمع و ينمو طبقا لنفس المبادئ كأي سلوك يدعَّ  الذيو
صين في فيرى بعض المتخص  ، رعل تعليم اللغة كتعلم أي سلوك آخو جإجرائي آخر، 

                                                           
دراسة السلوك ب ، اهتمعالم نفساني أمريكي، (1990-1904)عاش بين(: B.F.Skinner)بوروس فردريك سكينر -1

راسات واطسن و بافلوف ينتمي إلى مدرسة ثورندايك فهو ربطي مثله و يهتم بأهمية التعزيز في عملية التعلم؛  فاهتم بد
دراسة السلوك نفسه و ليس عن ببدأ اهتمامه بموضوع التحليل السلوكي للغة بدراسة الظاهرة السلوكية ثورندايك، و 

وجه عنايته للعالقة بين المثيرات و االستجابات و لم يتعرض للتكوينات ف دراسات أخرى خارج مظاهر السلوك طريق أية
هرة السلوكية النوعين من المتغيرات إنما قصر اهتمامه على الظاين ذالبسيطة فسيولوجية أو ما أشبه التي تربط بين ه

يه شرح الذي ف " العلم و سلوك اإلنسان"و  1938 "الكائنات الحية"كتاب مقاالت أشهرها و  اصدر كتب؛ أكما تحدث
عماد  :. و ينظر173ابراهيم وجيه محمود: التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص  :ينظر) تفصيلي آلرائه في التعلم.

-48جودت عبد الهادي: نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ص  :. و ينظر78-77الزغلول : نظريات التعلم، ص 
 .(359: محطات في علم النفس العام، ص جميلة سليماني :. ينظر49

 .77، ص التعلم نظرياتعماد الزغلول :  :ينظرو  .359 ص العام، النفس علم في محطات: سليماني جميلةينظر  -2
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أن اللغة من أشهر النظريات حيث يرى  (Skinner)المجال السيكولوجي أن نظرية سكينر
   االهتمام بالمسائل التربوية  باإلضافة إلى ،سلوك يكتسب عن طريق المحاكاة و التعزيز

 .1بنظرية التعلم الشرطي اإلجرائي واشتهر، مليات التعلم وتكنولوجيا التعليمو السيما ع

استعاض و لكنه  "ثورندايك" لـ: األثروانطلق في تفسيره لعملية التعلم من قانون 
، ه المفاهيمذلعدم وضوح مثل ه للسلوكضا كتوابع ضا و عدم الر  مفاهيم حالة الر  عن 

 النفسيعتبر من علماء هو ف ،ة تتمثل في التعزيز و العقابدق   فاستخدم مفاهيم أكثر
     فقد وضع نظامه في االشراط اإلجرائي بشكل مستقل ،(Connectionists)االرتباطيين

ين ذلك فهما يعتبران من العلماء االرتباطيين الذو مع  ؛"ثورندايك"و يختلف عن نظام 
التعزيز كعامل أساسي في عملية التعلم الذي يهدف إلى حل مشكالت التربية التي اتخذوا 

موضوعها  ظاهرة السلوكيةه النظرية الذعتبر هت  و  .2كانت موضع اهتمامها الرئيسي
      اإلنسانيةمن خالل اعتبار السلوك ذاته جانب أساسي من جوانب الحياة  ،األساسي

 لك اهتم  ذو ل؛ و ليس عن طريق أية دراسات أخرى خارج السلوكو جدير بالدراسة لذاته 
ه على الظاهرة السلوكية كما ، و قصر اهتمام بالعالقة بين المثيرات و االستجابات

 ؛ما هي إال أفكارا عقلية  Intentionالمعنى و القصد  فلم يكن يعتبر أن أفكارا مثل ؛تحدث
لك إلى ذفتحددت مفاهيمه بحدود المالحظات المباشرة كما تحدث في الواقع و يهدف ب

ر الظاهرة الكشف عن العالقات التي تربط بين الظواهر المشاهدة ليخرج بقانون يفس  
عملية  معظم سلوكنا إما متعلم أو قد تم تعديله عبر أن "رسكين"و يرى  موضوع الدراسة.

ا يعني أن اكتشاف قوانين ذو هاالتجاهات القيم و  و اللغة و رفةإننا نكتسب المع .التعلم
ا الطريق قد نهج المنهج العلمي ذو هو عن ه، مفتاح فهم العوامل وراء السلوك يالتعلم ه

                                                           

-77 ص التعلم، نظريات: الزغلول عماد: ينظر .60 ص تطبيقات، و نظريات التعلم :الشرقاوي محمد أنور: ينظر -1
: زمالئه و الديار أبو مسعد: ينظر و. 359 ص العام، النفس علم في محطات: جميلة سليماني: ينظر و. 79

 .19 ص الكتابة، و القراءة صعوبات و الفونولوجية العمليات
 .60، ص تطبيقات و نظريات التعلمأنور محمد الشرقاوي:  -2
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التي حققت معظم نتائجها و قوانينها من الوصفي الذي تسير وفقا له العلوم الطبيعية و 
 .1خالله

 Operational Conditioning:عند سكينر االشراط اإلجرائيمفهوم -2

هو مصطلح يستخدمه لوصف مجموعة من االستجابات أو االنفعال التي يتألف 
منها العمل الذي يقوم به الكائن الحي، مثل رفع الرأس مثال عند الحمام أو الضغط على 

أي  .ر لنا الكيفية التي نتعلم بها السلوكيات اإلجرائيةلك يفس  ذو ب ،الرافعة عند الفئران
      مثل المشي ،اإلرادية التي نقوم بها للتحكم في البيئة أو إلحداث أثر فيها السلوكيات

ه ذمن خالل نتائج ه "سكينر" رأيه السلوكيات نتعلم القيام بها في ذفه ،و الكتابة و غيرها
عنى بم  Behavioris Controlled by it’s Consquencesبنتائجهفالسلوك محكوم السلوكيات 

بسلوك و كوفئ أو عليه قام  إذاالكائن ف ،على نتائجه السلوك يقوى أو يضعف بناء   أن  
 -Past)، و هنا تلعب الخبرة السابقة يكررها قام بالسلوك و عوقب عليه ال ذيكرره، و إ

)experiences 2بنتائج السلوك دورا بارزا في االحتفاظ بالسلوك أو عدمه. 

 ملخص تجربة سكينر:-3

م العديد من األجهزة و صم   ،لى التجارب الخاصة بتعلم الحيوانعه اهتمام انصب  
التعزيز  ثرأو  اإلجرائيدات السلوك لك يحاول تحديد محد  ذو هو في  "؛سكينركصندوق "

   ق نجاحا في تدريب الحيوانات على القيام بأنماط مختلفة من السلوك. و حق  ، و العقاب
في تدريب مجموعات  فأخذ ،يمكن الرؤية من خاللهصندوق صغير  بـ:تجربته تميزت و 

  على نقر مسمار أو الضغط على ضاغطةالمحرومة من الطعام  الحيواناتصغيرة من 
 .3قطعة الطعام فيحصل عليها و في كل مرة يؤدي الحيوان الحركة الصحيحة تسقط

  مبادئ نظرية سكينر: -4
                                                           

ابراهيم وجيه محمود: التعلم  :. و ينظر50جودت عبد الهادي: نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ص  :ينظر -1
 .173أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص 

استراتيجيات التعلم و التعليم  في هدى محمود الناشف:  :. و ينظر146، ص علم النفسأحمد يحي الزق:  :ينظر -2
 .82، ص نظريات التعلمعماد الزغلول:  :. و ينظر80، ص الطفولة المبكرة

 كولوجية التعلم و التعليم)األسس النظرية و التطبيقية(سيسامي محمد ملحم:  :ينظر -3
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 في نظريته على جملة من المبادئ في تفسير عملية التعلم و هي: "سكينر"يعتمد 

       بالتأثير في البيئة  يقوم بمعنى أن الكائن الحيالتعلم يرتبط بالسلوك االجرائي، . 1
و قد يجري تعديالت لكي تصبح أكثر مالئمة؛ " فالتعلم هو تغيير في  و العمل فيها

و ن هذفالتعلم إ ؛1"اإلجرائيا التغير عن طريق االشتراط ذاحتمال االستجابة و يتم ه
ال  اإلجرائيالسلوك أن  "سكينر"و يرى  بيئته. الكائن وسلوك فاعل ينتج من التفاعل بين 

و ال تكون معروفة في العادة، وال قيمة لها في  الموقفسبقا في دة م  يرتبط بمثيرات محد  
و ما يحدث  لة هنا تقوم بين االستجابة و التعزيز ال بين المنبه و االستجابة.فالص   ،التعلم

  حتمال تكراره يزيد و العكس صحيح.في التعلم أنه عندما ينتج سلوك و يتم تعزيزه فإن ا
أن معظم السلوك البشري إجرائي يحدث دون وجود مثيرات كقيادة السيارة و الكتابة  و يرى

 .2و غيرها من السلوكيات

مثلها في ذلك مثل العادات األخرى التي  ،كتسبةنها عادة م  أأشار إلى اللغة على .  2
 ؛المحيطفتعزز بالمكافأة و تنطفئ بالعقاب اعتمادا على  ، أثناء نموه اإلنسانها بيكتس

فوصف الطفل بأنه يولد صفحة بيضاء خالية من اللغة و عندما ينجح في اكتساب عادة 
، فإن ذلك يمكنه من لتدريب المتواصل الذي يخضع لنظاماللغة المعقدة التكوين نتيجة ا

أن جميع أنواع السلوك  "سكينر"يعتبر  من هذا المنطلقو  تعلم عادات لغوية أخرى.
االشتراطي معنى أن السلوك ما هو إال إجراء يعتمد على  للتعزيزج اإلنساني تقريبا نتا

"فإذا قال  .3دة تصف سلوك الكائن الحيالبيئة بحيث يؤدي إلى نتائج و قوانين محد  
ز و يصبح اشراطيا ر يتعز  الطفل أريد حليبا و أعطاه والداه البعض منه فإن هذا العنص

فإن السلوك اللغوي مثله مثل أي سلوك آخر محكوم بنتائجه  "لسكينر"، و بالنسبة بالتكرار
 .4"، و إذا عوقب ينطفئ خاصة إذا غاب التعزيز كليايإذا تعزز و كوفئ قو 

                                                           

 .82 ص التعلم، نظريات: الزغلول عماد: ينظر -1

 .284ينظر: مصطفى عشوي، مدخل إلى علم النفس المعاصر، ص  -2
 .93 ص اللغوي، النفس علم: خالد أبو شعيرة غباري أحمد ثائر: ينظر -3
              .H. Douglas Brown. Principles Language Learning And Teaching. P 22.23:ينظر-4
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، يختلف كل منهما عن اآلخر الختالف بين نوعين رئيسيين من التعلم "سكينر"ز مي  . 3
 نوع السلوك الذي يقوم عليها، و هما:

 "بافلوف"لقد صاغ هذا المبدأ أوال العالم  ( Respondent learning)التعلم االستجابي 1.3
 "االشراط االستجابي"ثم أعاد صياغته تحت عنوان  ،"الفعل المنعكس الشرطي" اسمتحت 

ن وجود مثيرات عو يتمثل في االستجابات  الفطرية الناشئة  ،"سكينر"العالم النفسي 
كاستجابة دة في الموقف السلوكي و تحدث االستجابة بمجرد ظهور المثير مباشرة محد  

و عليه فإن السلوك االستجابي يتكون من  ؛1إغماض العين نتيجة نفخ الهواء فيها
 .2االرتباطات المحددة بين المثيرات و االستجابات التي يطلق عليها االنعكاسات

أي فعل يمكن أن  أن هذا المبدأ إلى شيري Operent Learningالتعلم االجرائي   2.3
و سماه  "ثورندايك"ث عن هذا القانون جه، و كان أول من  تحد  تتعدل قوته بناء على نتائ

شير هذا المبدأ . و ي  "االشراط اإلجرائي"و أسماه  "سكينر"و أعاد صياغته  "األثر"قانون 
 ترتبط الفرد على نحو ارادي و المة التي تصدر عن إلى جميع االستجابات االرادية المتعل  

في المواقف الحياتية المتعددة  و ليس هناك مثير معين يعمل على  مسبقا محددة بمثيرات
      ثر في البيئةلوكية التي تؤ نماط الس  فهو يشمل كافة األ ،اإلجرائيةاستدعاء االستجابة 

أو الوظيفية ألنها  السلوكيات بالسلوكيات الغرضيةو تحدث تغييرا فيها؛ و تسمى هذه 
لوك أكثر من ديها الس  ؤ اهتم بالوظيفة التي ي "سكينر"و عليه إن  تخدم غرضا معينا.

 بالتحليل الوظيفي"يقوم على ما يسمى  االتجاه هذابناء عليه فإن الشكل الذي يتم به، و 
"Analysis Functional*  ،هو تحليل يربط سلوك الكائن الحي بشروط محيطه و من  و

 .3يحتل المحيط مكانة بارزةهنا 

                                                           

 .80التعلم، ص  نظريات: الزغلول عماد: ينظر و .110ينظر: محمود فتحي عكاشة: علم النفس العام، ص  -1
عماد  :.و ينظر276سس النظرية و التطبيقية، ص : سيكولوجية التعلم و التعليم األسامي محمد ملحم :ينظر-2

 .110محمود فتحي عكاشة: علم النفس العام، ص : . و ينظر80الزغلول: نظريات التعلم، ص 
     . 81، ص التعلم نظرياتعماد الزغلول:  :. و ينظر111، صعلم النفس العامعكاشة:  فتحي محمود: ينظر -3

 .276، ص التطبيقية و النظرية األسس التعليم و التعلم سيكولوجيةملحم:  محمد سامي :و ينظر
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ألنه ردة فعل من الكائن للبيئة  بالتعلم االستجابي كثيرا يهتم لم "سكينر" وعليه فإن
 التعلم هذا مثل أن و البيئة في تأثيرا تحدث ة غير متعلمة الاالستجابات فطري   فتكون هذه

 الطبيعية المنعكسات عدد ألن السلوك جوانب كافة تفسير خالله من نستطيع ال و محدود
العدد؛ و اهتم بالنوع  هي قليلة تحدثها معينة لمثيرات طبيعية استجابة بمثابة هي التي

الثاني وهو التعلم االجرائي ألن معظم سلوك الكائن الحي إجرائي محكوم بنتائجه فتحدث 
في  ،المعرفي و يتكرر استخدامهافتتقوى و تثبت في الرصيد االستجابة إذا لقيت تعزيزا 

 .1حين إذا أتبعت بعقاب تقل احتمالية تكرارها و تنطفئ إذا غاب التعزيز  انعدمت المكافأة

فاعل بين ثالثة و من هذا المنطلق فإن السلوك اللغوي المكتسب هو نتيجة ت
اللغة شكال من أشكال  رببذلك تعت و ،التنبيه و االستجابة و التثبيت عناصر هي:

   كتسب عن طريق المحاكاة و ت  ة الستجابات معينة حتمي   هو نتيجةف ،السلوك اإلنساني
فالطفل يتعلم اللغة  ،لهن بالطفل يشكلون دعما و مع المحيطتفاألسرة و المج ،و التعزيز

وهكذا ، ار لمحاوالته الناجحة في التقليدبتقليد األصوات التي من حوله، و تعزيز الكب
يستجيب الطفل و يتفاعل معها و بالتكرار يستطيع ربط ما تم إتقان لفظه بمدلوله و هكذا 

 .2يواصل تحسين استجاباته اللغوية

ا سبق أن اللغة تكتسب بنفس الطريقة التي تكتسب بها االستجابات و نستنتج مم  
حيث يبدأ الطفل  ؛و التعزيز ،و االشتراط ،و التكرار ،و المحاكاة ،بالمثيرات ،غير اللغوية

 و يمر   "المناغاة" تسمىحدث أصواتا عشوائية في  لم الخارجي افي استقبال اللغة من الع
      ات و المقاطع و الكلمات ثم الجمل و التعبير و ج إلصدار األصول في تدر  العام األ

ه معين أي يطلقها دون تنبي ،و زيادة الحصيلة اللغوية حتى العام الثالث من عمره

                                                           
 .276ينظر: سامي محمد ملحم: سيكولوجية التعلم و التعليم األسس النظرية و التطبيقية، ص  -1
 .96-95ثائر أحمد غباري: علم النفس اللغوي، ص : ينظر -2
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. و في هذا المقام التعزيز بصيغة االبتسامة و المداعبة قدم األبوان عادة  و ي  ؛ يستدعيها
 :1إلى ثالثة طرق يتم بها تشجيع تكرار استجابات الكالم و تتمثل في "سكينر"أشار 

قد يقوم الطفل باستجابات ترددية، حيث يحاكي صوتا يقوم به شخص يقدم له  .أ
 .شيء قد ترتبط بهه األصوات في حضور ذأن تتم ه التأييد. و يجب

      قد يقوم الطفل باستجابات تتمثل في نوع الطلب حيث تبدأ كصوت عشوائي  .ب
 و تنتهي بارتباط الصوت بمعنى لدى اآلخرين.

قد يتقن الطفل إحدى االستجابات اللفظية عن طريق المحاكاة في حضور   .ت
عن طريق ه ينتج السلوك اللفظي عندستجابة تلك االالشيء، و بتشجيع تكرار 

تعزيز القريبات المتتالية، فكلما اقتربت األصوات التي يصدرها الطفل من 
بط هذه األصوات بمعاني األشياء، و تنبع أهمية جيعا فتر شاألصوات اللغوية لقت ت

 .2و تعزيزها ال يمكن تعلمها التكرار من حقيقة أن االستجابة التي ال يمكن تكرارها

ا يميز االشتراط االجرائي هو حدوث التعزيز بعد إجراء استجابة معينة، و عليه إن م
ي ذفهو ال "ثورندايك"عند  من فكرة األثرصوله أفقد استمد  "سكينر"فالتعزيز مهم في نظر 

تكلم عن أهمية تعزيز االستجابة في مواقف التعلم و كيف أن االستجابة الموفقة 
و لكن  ؛بالتدريج، بينما تحذف االستجابة غير الموفقةت بمصادفتها رضا الحيوان تثب
ساس أن نتائجه تتمثل في االستجابة أو نوع أعلى  "ثورندايك"ال يفسر التعلم مثل  "سكينر"

 اأساس النتائج التي تترتب على هذ ز أثناء التدريب، و إنما نفسره علىعز  ي ي  ذالسلوك ال
 .3لبان في المستقالسلوك و التغير الذي يطرأ على سلوك الحيو 

 Reinforcers and punshers: عاقباتمالمعززات و ال.  4

                                                           
ميشال زكريا: قضايا  :. و ينظر19مسعد أبو الديار: العليات الفنولوجية و صعوبات القراءة و الكتابة، ص  :ينظر -1

و خالد أبو  غباري أحمد ثائر: ينظر .76-75ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية، ص 
 .96،صعلم النفس اللغوي: شعيرة

     . 76-75ص  ،مع مقارنة تراثية ينظر: ميشال زكريا: قضايا ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية -2
 .96ص ينظر: ثائر أحمد غباري و خالد أبو شعيرة: علم النفس اللغوي،و 
 .111-110محمود فتحي عكاشة: علم النفس العام، ص : ينظر -3
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هو تقديم أو إزالة شيء من الوقف يعمل على استمرار أداء االستجابة  التعزيز: 1.4
 .1الصحيحة المرغوب في تعلمها

من الموقف يعمل على إزالة أداء استجابة غير  شيءهو تقديم أو إزالة  العقاب: 2.4
 .2ترتيب التعزيزعليها اسم المرغوب فيها. و العالقة بين االستجابات و التعزيز يطلق 

يمكن النظر إلى التعزيز على أنه مثير مرغوب فيه يرتبط بعالقة زمنية  ،لذلكو 
 ؛احتمالية ظهورها السلوك و زيادة مع السلوك بحيث يعمل على المحافظة على قوة هذ

فهو ضروري لحدوث عملية التعلم، فالمعزز هو نوع من المكافآت ذات التأثير النفسي فقد 
 . 5الدوافع لدى الفرد إشباعتعمل على خفض التوتر أو  4أو خارجية 3تكون داخلية المنشأ

 .6نوعان هما: التعزيز االيجابي و التعزيز السلبي "سكينر"التعزيز في نظر  1.1.4

هو المثير الذي يترتب على  Positive Reinforcementالتعزيز االيجابي:  .أ
 ،االستجابة اإلجرائية في المستقبلإضافته إلى بيئة الكائن الحي إلى تكرار حدوث 

 .7ابتسامة المعلم لتلميذه بعد تأدية سلوك مرغوب فيهك
إبعاده هو المثير الذي يترتب على  NegativeReinforcement:التعزيز السلبي  .ب

، اإلجرائية المرغوب فيها مباشرة عن الموقف إلى احتمال حدوث االستجابة
                                                           

 .276سامي محمد ملحم: سيكولوجية التعلم و التعليم االسس النظرية و التطبيقية، ص  -1
 .276المرجع نفسه، ص -2

 (85 ص التعلم، نظريات: الزغلول عماد:ينظر )واالرتياح السرور وتحقيق اإلشباع حالة في تمثلي :الداخلي المعزز 3*
 مثل الطفل يحبها التي األشياء شملي و Tangible Reinforces:المادي .المعزز1:إلى صنفي :المعزز الخارجي **

 للسلوك تأديته عند الطفل عليها يحصل لالستبدال القابلة وهي:TokenReinforces الرمزي .المعزز2، األلعاب
 جميع مع باستمرار نستخدمها التي وهي Social Reinforces: .المعزز االجتماعي3. تقويته في والمراد المرغوب

 (.280. )المرجع نفسه، صالتقبيل الثناء، االبتسامة،ك األشخاص
: ملحم محمد سامي: ينظر و.217ص اإلنساني، السلوك أسس النفس علم: السيسي علي شعبان: ينظر -5

 .276 ص التطبيقية، و النظرية األسس التعليم و التعلم سيكولوجية
 أسس النفس علم: السيسي حسين علي شعبان:ينظر و .94 ص التعلم، نفس علم: قاسم أحمد محمد أنسى: ينظر -6

 .220-219 ص التطبيق، و النظرية بين اإلنساني السلوك

شعبان علي حسين السيسي: علم النفس أسس  :. و ينظر94أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص  :ينظر -7
 .220-219السلوك اإلنساني بين النظرية و التطبيق، ص 
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فالتعزيز .1حتى يتجنب ما قد يفعله المعلم بعقابه ،تحضير التلميذ للحصة التاليةك
غوب بالنسبة للفرد بهدف تقوية غير مر  مثير إزالةراء يأتي من خالل وفقا لهذا اإلج

، بحيث 2*يخضع لجداول معينة "سكينر"و التعزيز عند  السلوك الذي يقوم به.
و هذا النظام إما يعتمد على تحديد الفترة الزمنية بين  ،د النظام الذي تتم فيهيتحد  

 ،3*و يسمى في هذه الحالة بالتعزيز الدورييليه، تقديم كل تعزيز و التعزيز الذي 
و إما أن تحدث حالة التعزيز بعد عدد محدد من االستجابات و يسمى هذا التنظيم 

 :5على النحو التالي "سكينر"نوضح جداول التعزيز لدى  ،و4**بنسبة التعزيز

 جداول التعزيز

 تعزيز مستمر                           تعزيز جزئي )متفاوت(                      

 نسبة متغيرة               نسبة ثابتة     فاصل زمني متغير          زمني ثابتفاصل    

 

، فهو يأتي بتكرار إجراء االستجابة  عكس التعزيز "سكينر"عند  Extinction: . االنطفاء5
، أو أن يتم و ال يأتي التعزيز، و تكون النتيجة أن تبدأ االستجابة في التضاؤل بالتدريج

                                                           
 .220-219 ص ، المرجع السابق -1
حيث يتم تعزيز كل استجابة صحيحة بعد انقضاء فاصل زمني ثابت ) interval-Fixedجدول الفاصل الثابت  1*2

يسمح بانقضاء مقدار من الوقت لجعل  حيثVariable-interval. جدول الفاصل الزمني المتغير 2مثال دقيقة(.
يقوم التعزيز بعد القيام بعدد ثابت من  حيثFixed-ratio. جدول النسبة الثابتة 3التعزيز متاحا.

 و فيه يتم التعزيز بعد عدد متغير من االستجابات الصحيحة.Variable-ratio.جدول النسبة المتغير 4االستجابات.
 (.280)سامي محمد ملحم: سيكولوجية التعلم و التعليم االسس النظرية و التطبيقية، ص 

د النظام الذي تتم فيه و هذا النظام يعتمد ، بحيث يتحد  نه يخضع لجداول التعزيزكما سبق القول فإ لتعزيز الدوري:ا3*
ينظر: ابراهيم )على تحديد الفترة الزمنية بين كل تعزيز و التعزيز الذي يليه، و في هذه الحالة يسمى بالتعزيز الدوري. 

 .(179و جيه محمود: التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص 
يعتمد التنظيم التجريبي الذي يأخذ نسبة التعزيز على تقديم التعزيز بعد عدد ثابت من االستجابات  :نسبة التعزيز*4

مر ة يضغط فيها الفأر على الرافعة، فإن نسبة  20فإذا كان الطعام يقدم مثال مر ة بعد كل عشرين استجابة، أي بعد 
 (.190)المرجع نفسه، ص  و هكذا. 20:1التعزيز هنا تكون: 

 .99ص  التعلم، نفس علم: قاسم أحمد محمد سىأن -5
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، و هو يعتمد على دل ضهورها حتى تختفيبالطريقة السلبية. بمعنى أن يقل معالتعزيز 
 .1التعليمي فعد ة أمور أهمها قوة االستجابة األصلية و الظروف المحيطة بالموق

حول اكتشاف العالقة بين مختلف جداول التعزيز واحد من ه دارت معظم تجارب
؛ فجداول التعزيز الستجابة و االنطفاءأشكال مقاييس التعلم و هي درجة التعلم و درجة ا

ستجابات و يكون نمو الطفل رهنا بالظروف الموضوعة في محيط االتزيد من احتمال 
و اتضح أن التعزيز المستمر ، سلوكه اللغوي عبر التعرض للمحيط بحيث يتغير ،مراقب

المحاوالت ف الدراسي هذا يعني أن ففي الص   ؛ال فيما يتعلق بدرجة التعلمفع   ذو أثرٍ 
ا تتطلبه المراحل األولى للتعلم عند األطفال الصغار تتطلب المزيد من التعزيز عم  

و يتلقى التالميذ هذا التعزيز في شكل اإلشادة و في شكل معرفتهم بنتائج  ،الالحقة
أنواع  أفضلن أي إلى اكتساب سريع للتعلم و يؤد  و لوحظ أن التعزيز المستمر ؛ عملهم

 .2التعزيز هي التي تبدأ بالتعزيز المستمر الذي يتلوه تعزيزا متقطعا

 التطبيقات التربوية لنظرية سكينر:-4

ثورة على كل التغيرات الغامضة للسلوك، و كانت  في أساسها "سكينر"عد  نظرية ت  
 جل اهتماماته منصبة حول العملية التعليمية، كاآلتي:

أسماه باآللة التعليمية، ما  1950سكينرر طو  Teaching Machineاآللة التعليمية: 1.4
آالت تسمح للطالب أن يتقدموا في المسار التعليمي خطوة خطوة في  عن ي عبارةوه

ة الستخدام مثل هذه الدروس و يتلقون تغذية فورية بعد كل استجابة و الخاصية األولي  
 InstructionIndividualize .3اآللة هي التدريس الفردي 

 فعندمامبتكر تكنولوجيا التعليم، و تصميم التدريس  "سكينر"عد ي  :  التعليم المبرمج 2.4
التعليم " سماه، اقترح تصميما مريكية نقصا في عدد المعلمينشهدت الواليات المتحدة األ

                                                           

 .190،191ص  تطبيقاته، و ونظرياته أسسه ابراهيم وجيه محمود: التعلم -1
. و ينظر: 78ينظر: ميشال زكريا: قضايا ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية، ص  -2

 .98-97أنسى محمد أحمد قاسم: علم نفس التعلم، ص 
 .104، ص التعلم نفس علمأنسى محمد أحمد قاسم:  -3
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يقوم  حيث، الذاتي فيعطي الفرصة للمتعلم بتعليم نفسه التعليم أسلوب يعتبر الذي "المبرمج
إذ إن األسس  ،التعليمانطالقة لتفريد بذلك عد ي  ف ه نحو تحقيق أهداف معينة،بدور الموج  

 االشتراط نتائج من إليه توصل ما على بناءئه ليها التعليم المبرمج تعود آلراالتي يقوم ع
ر أية نظرية للتعلم عن تطبيقات سف  الذي يرى ضرورة أن ت  في عملية التعلم  االجرائي

فقد وضع الخطوات اإلجرائية  عليهو ، 1ريقا إلى عملية التربية بوجه عامتربوية تجد لها ط
 :2التالية لتنفيذ وجهة نظره في التعلم المبرمج

بحيث  بمعنى أن تعرض المعلومات على المتعلم بكميات صغيرة : الخطوات الصغيرة.1
و تسلسل  ثم ينتقل المتعلم إلى الفقرة التي تليها في تعاقب ،يتم استكماله من إطار واحد
 ونشاطه.  الطالب فعالية على محددين من شأنه أن يحافظ

فرصة الحصول على التعزيز إذا كانت استجابته  اتاحةبمعنى : الدور اإليجابي للمتعلم.2
 فهو يكون على معرفة بمدى تقدمه.صحيحة و أن تصحح الخاطئة و من ثم 

و تكافأ  ،التلميذ بالمعرفة الفورية للنتائجة التغذية المرتدة: بحيث تعزز استجابات فوري  .3
 االستجابات الصحيحة و تصحح االستجابات الخاطئة.

 عدد تزايد مثل التربوية المشكالت بعض حل في أنه ي سهمالتقدم الذاتي: بمعنى .4
 تعلمه في يتقدَّم أن تلميذ لكل الفرصة إتاحة خالل من الفردية، الفروق مشكلة و التالميذ

 .الفردية الفروق لمبدأ تطبيقا الخاصة لسرعته وفقا

من مبادئ االشتراط اإلجرائي العالج النفسي السلوكي في تقويم  وقد استفاد
 والتي تقترنالممارسة الصفية بفصاغ توجيهات للمعلمين خاصة  ،غير السوية اتالسلوكي

 .3بسلوكياتهم أو بالمادة الدراسية

                                                           
: محطات جميلة سليماني :. و ينظر53محسن علي عطية: االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، ص  :ينظر -1
 . 603ي علم النفس العام، ص ف
 .286،278ص ، التطبيقية و النظرية األسس  التعلم و التعليم سيكولوجية: ملحم محمد سامي -2

 .604-603ص  المرجع نفسه، :ينظر -3
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 تمهيد:
ن لها مها اهلل وضم  فقد كر   تنبع من كونها لغة القرآن الكريم، إن أهمية اللغة العربية

فت تطورا ر  مفتاح فهم اإلسالم و علومه و حضارته التي ع  "البقاء و الحفظ فأصبحت 
، و عامال من عوامل تقوية مناحي الحياةفي كل  التعامل التواصل و أداةت كبيرا و أمس  
     خصية ز اللغة مفاهيم االنتماء و بناء الش؛ حيث تعز  أبناء األمة العربية الروابط بين

لذلك قد جعلت الدولة على عاتقها مسؤولية العناية  ؛العربيةو تحقيق الهوية الجزائرية و 
يق لتحق و وضعت معايير و مؤشرات ؛ فأنشأت المدارسو بالتعليم عموماالعربية للغة با

  .1لتعليميةالجودة في العملية ا

هناك إجماع بأن  ،الرغم من االختالفات التي نجدها في النظريات التربويةو ب
ختبرها السلوكيون من هذا و قد ا ،نساني الكليا جوهريا من السلوك اإلعد جزء  اللغة ت  

و هي ما  ،جديدة ارفاكتساب استجابات و معهو المعروف أن التعلم  و من   ؛المنطلق
المجتمع و هويته  د من فلسفةي تكون وليدة تفاعل أصيل مستم  تعطيها المدرسة الت

 .2ى أهدافا تربوية محددةكاملة تتبن  و من وجود فلسفة تربوية مت ،اريةالحض

من أهم المراحل بالنسبة للطفل فهي المرحلة االبتدائية  فإن بناء على ذلكو 
و اآلخرين و يتفاعل ، ففيها يبدأ في التوجه نحتستحوذ على أهم فترة من فترات حياته

غة األم للاالطفل  تعليملفاكتساب اللغة العربية هو دور أساسي من أدوار المدرسة معهم، 
 ليه.إبالنسبة للمجتمع الذي ينتسب 

 على مساعدته و بواقعه، التلميذ ربط إلى و يهدف دور المدرسة من خالل المعلم 
تمكينه  ذلك إلى باإلضافة بها، زيعت و لغته يحب أن و مجتمعه، في االندماج و التفاعل

                                                           

   لغة القرآن و مظهر من مظاهر اعجازه، كثرة الناطقين  بها في العالم  أنهابية جدارتها انطالقا من تستمد اللغة العر
العربي و وسيلة التواصل األولى، التراث الثقافي الكبير و الرصيد المعرفي و اللغوي و العلمي لما أبدعه المسلمون، 

ي الذي تحتله في العالم لتأثير على اللغات، الموقع الدولخصائصها التركيبية الفريدة من حيث التعبير على المعاني و ا
 (.37صتجارب، نظريات و  رشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع: تدريس العربية في التعليم العام ينظر:)المعاصر.

.37ينظر: المرجع نفسه، ص   -1  

و ينظر: صالح بلعيد: دروس في  .91أبو شعيرة: علم النفس اللغوي، ص  وخالد محمدينظر: ثائر أحمد غباري  - 2
 .82اللسانيات التطبيقية، ص 
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ص األهداف العملية التي من أجلها يتعلم اإلنسان اللغة من مهارات اللغة العربية التي تلخ  
 و يكتبها أي أن يفهمها إذا سمعها منطوقة، و يفهمها حين يراها مكتوبة، و يتكلمهاعادة؛ 

  .بطالقة و دقة معبرا عن أفكاره

رات اللغوية مهارة االستماع و التحدث و اكتساب و تأتي في مقدمة هذه المها
المفردات الجديدة و تسمية األشياء و التعبير عن األفكار و المشاعر و األحداث، ثم 
التمييز البصري لألشكال و إدراك التشابه و االختالف في الصورة و الصوت و اللفظ 

  الدقيقة ألصابع اليد الصحيح للحروف و الكلمات، و تنمية المهارات الحركية للعضالت
دة لعمليتي و تحقيق التآزر العضلي، العصبي بين حركة اليد و العين كمهارات ممه  

 القراءة و الكتابة و بخاصة الكتابة اإلبداعية.

فصلها عن بعضها البعض، إال  ومتداخلة يصعبالمهارات متشابكة  هذه ومع أن
كيف يكون تعليم المهارات  :يهوعل، أنه من الضروري أن نتناول كل مهارة على حدة

في تعليم المتعلم  عتمد عليهاالمبادئ السلوكية الم وما هياللغوية من منظور سلوكي؟ 
 الطفل مهارات اللغة؟
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 : )اإلنصات(االستماعمهارات : أوال

 على تساعد التي العوامل أهم من ربو يعت ،المت علَّم ة المهارات أولى هو االستماع
فتشير األبحاث التي أجريت حول مهارات  ،الطفل عند األخرى اللغوية دراتالق تنمية

، عليه أن يركز على محتوى الكالم ا فن اإلصغاءاإلصغاء لآلخرين أنه كي يجيد المرء من  
 صافيا إلينا وصل الكريم القرآن و ،1و أن يراجع ما به من معلومات مهمة ،الذي يسمعه

و إن أولى الحواس تكوينا  االستماع، على أساسا تعتمد يالت المشافهة بفضل ،أ نِزل كما
 السَّمع   ِإنَّ ﴿ :تعالى قوله في البصر قبل الس مع رتب قد سبحانه اهلل أن بدليل حاسة السمع

ر   و                                                                                                                       (  36اإلسراء)﴾م سؤ وال   ع نه   ك ان   أ ول ِئك   ك ل   ا لف ؤ اد   و   ا لب ص 

  :و أنواعه االستماع مفهموم-1

بل المقصود  ،ماعأن المقصود باالستماع هنا ليس الس   (Don Brown)برون دون يرى
، و من هنا تأتي أهمية تنمية المنطوقة اللغةرموز  تفسير لمحاولة نصاتبه هو اإل

ه، و هذا أكثر دقة في و ما يقال للتلميذ ليفهم ما يجري حوله ارات االستماع لدى امه
و االستماع هو عملية إنصات إلى الرموز  ؛وصف المهارة التي ينبغي أن نعلمها له

 .2و فهمها المنطوقة ثم تفسيرها

و هو االستماع  هامشيال اإلنصاتتتمثل في  هناك أربعة أنواع من اإلنصات و
     تقديريال االنصات ، وون منهمكا في نشاط ماكالذي يقوم به الطفل عندما ي العرضي

باإلضافة إلى ه، ألن ما يستمع إليه يسر   ،االستماع الذي يقوم به الطفل و بتركيز هو و
ويبذل جهدا ليتابع و يفهم ما  ،تيلغي الطفل كل مظاهر التشت  و فيه  نتاايياال  اإلنصات

طالب الذي يزيد عن االنصات االنتباهي بأن المستمع م   تحليليال اإلنصات كذلك ، وقالي  
ه إليهبرد فع المختلفة يجب أن يكون  ؛ و بناء على هذه األنواعل، كأن يرد على سؤال يوجَّ

                                                           

، تنمية المهارات اللغوية و اللفظية، دار الفنار للعلوم والمدرسةينظر: سعد رياض: البناء النفسي للطفل في البيت  -1 
 .66م، ص 2014-هـ1435، 1و اآلداب، الجزائر، ط 

    حدوثها على سالمة األذن  منه السماع هو عملية فسيولوجية يتوقفمع الذي هو حاسة، و آلته األذن و بخالف الس
 (.67)المرجع نفسه، صو ال تحتاج إلى إعمال الذهن أو االنتباه لمصدر الصوت.

 . 70ص  نظريات و تجارب، رشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع: تدريس العربية في التعليم العام :ينظر-2 
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       ،هذه األنواعالمناسبة لله مختلف األنشطة  يوفرالمعلم على دراية كافية بالمتعلم، ف
حاول أن يعرف قدرة كل متعلم على االستماع و التمييز و ي ،و خاصة النوعين األخيرين

    ؛ و معنى ذلك أن يقوم المعلم بتوجيه استماع المتعلم بشكل هادف 1معي و تنميتهاالس  
و التركيز  ،ما يقوله المعلم من شرح و توجيهات كعدم التشتت و التركيز على و دقيق

أهداف العملية تحقيق ألجل  هعلى مخارج الحروف و أسلوب القراءة مثال، و ذلك كل
 . داخل الصف و في نهاية كل درس و وحدة التعليمية التعلمية

  أيمية تدريس االستماع: -2

 كان عصر   في ذلك و التعلم، عملية في عظيما دورا الماضي في االستماع لعب قد
 عبر االسالمي و العربي التراث نقل في المنطوقة الكلمة على فيه ي عتمد االتصال
 برامجها في االستماع استخدام على كثيرا تعتمد التعليمية العملية أن كما ؛األجيال

 تدريب فإن وعليهتالميذ ال تحصيل في كبيرال ثراأل له لما التعليم مراحل بجميع التدريسية
 .2ضروري أمر االستماع على المتعلم

د من المهارات عفي   ،اللغة مع للطفل اتصال أول هو االستماع أن فيه الشكو مم ا 
نستقبله في سنته ا من فنون اللغة األربعة، و الطفل قبل أن اللغوية الهامة في الحياة، و فن  

فقد سبق له أن سمع األصوات و الكلمات و فهم مدلوالتها قبل أن  ،األولى بالمدرسة
بداية ص المسموع أثر كبير في عملية التعليم، إذ أن ؛ و عليه فإن للن  يعرف القراءة بالعين

بالتقليد و المحاكاة؛ و لذا يعتمد البرنامج الحالي للسنة األولى تعلم الطفل للغة تكون 
 بين الالفع   فالتواصل ابتدائي على تنمية مهارة االستماع لدى األطفال في أول درس،

 بوجه المتعلمين انضباط و عام بوجه الناجحة الصفية اإلدارة أسس من والمتعلم المعلم
يبدأ في وحدته التعليمية األولى بالمحادثة،  للغة العربيةنجد أن كتاب احيث  ،3خاص

هناك  ؛ ثم إن  4عند الطفلمعي و تنميتها و التمييز الس   مهارة االستماع  بهدف تنمية

                                                           

 .130، ص استراتيجيات التعلم و التعليم في الطفولة المبكرةهدى محمود الناشف:  :ينظر -1 
 .71-70نظريات و تجارب، ص -ينظر: رشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع: تدريس العربية في التعليم العام -2 
 .4، صدبيةاأل في الدراسات اللغوية و سناء عبدلي: تعليمية اللغة العربية مسؤولية فردية أم جماعية، تعليمية النص-3 
 71-70، ص نظريات و تجارب تدريس العربية في التعليم العام سيد مناع:رشدي أحمد طعيمة و محمد ال ينظر:4 
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يحتاج الطفل  ...(السين و الصاد و الذال و الضاد) :حروف في األبجدية العربية مثل
الشفوية التي تعتمد على االستماع لتنمية القدرة على إلى العديد من التدريبات اللغوية 

معي بين مييز الس  ب األطفال على الت  رَّ د  كما ي  ؛ طريقة نطقهامييز بين أصواتها و الت  
 .1أصوات الحركات: الفتحة و الكسرة و الضمة و خاصة في السنة الثانية

 :لمهارة االستماع  نماذج تطايقية-3

  :من التعليم االاتدائي ستماع للسنة األولىنموذج تدريس مهارة اال 1.3

بصفة تلقائية،  والتعبير عنهعلمون إلى تأمل المشهد المت   ي دعىفيها و  :وأستمع أشايد
 "رضا يقدم نفسه" األولى بعنوان الوحدةوتحتوي  .2االستماع بوعي لما يلقى والتدريب على

صغير يترجم تلك على مشهد فيه مجموعة من الصور، تمثل عائلة رضا، مع نص 
بصفة تلقائية، ثم يستمع بوعي لما يلقى عليه،  ويعبر عنهالصور، فيتأمل المتعلم المشهد 

 :4و نوضح ذلك بالشكل اآلتي   .3ند البصريباستغالل الس   ويعبر عنه

 
                                                           

 .130، ص لم و التعليم في الطفولة المبكرةينظر: هدى محمود الناشف: استراتيجيات التع -1 
الديوان الوطني  االبتدائي، دليل المعلم، : اللغة العربية السنة األولى من التعليمو آخرون محمد بن يسعى - 2

 .12، ص 2009، 03للمطبوعات المدرسية، منشورات الشهاب، ط 

محمد بن يسعي و آخرون: وزارة التربية الوطنية، كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من التعليم  :ينظر -3 
 .8-6، ص 2، ط 2008-2004ورات الشهاب، االبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، منش

 .08ص  التعليم االبتدائي، محمد بن يسعي و آخرون: كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من -4 



 التطبيقات التربوية للنظرية السلوكية                                             صل الثاني:الف
 

97 
 

الطفل من محيطه األسري، حيث يتم التعرف المتعلم ينطلق المعلم مع  الدرس: واتخط
الشك أن المقدمة المشوقة و األسئلة الجيدة هي كذلك فعالة في و ؛ على أفراد العائلة

تدريب المتعلمين على فهم المسموع حين يطلب المعلم من المتعلمين االستماع إلى النص 
 بدال من قراءته.

يعرض المعلم وسيلة االيضاح و هو مشهد لعائلة رضا، ثم  و فيها: وضعية االنطالق
عن مكونات رس كأن يسألهم حادثة تضع التالميذ في جو  الد  رس بطرح أسئلة و مد للد  يمه  

 عائالتهم.

شهد قصد الوصول إلى ما يرونه في العم   لتالميذيسأل المعلم ا أتأمل الصورة و أعار:
و خالل هذه المحادثة يتم استدعاء إجابات الستثمار المعجم اللغوي  ؛مكونات عائلة رضا

، و خالل ذلك يتم تشجيع التالميذ على راكيب الدرسانطالقا من مفردات و ت تالميذعند ال
و في أثناء  بينهم عند االجابةفيما و تهيئة فرص االستماع  ،االستماع للكلمات الجديدة

 .ذلك يقوم المعلم بمناقشة تالميذه حول المشهد

ا و هنا يكون المعلم ذكي   ،ثم يقرأ المعلم النص بصوت جوهري مسموعأشاهد و أستمع: 
مع توضيح التشابه و االختالف  فيحترم مخارج الحروف ،يذ لالستماعدوافع التالمثير لي  

  .ذلك امكرر   في أصوات الكلمات و الحروف

  ثم يسأل المعلم التالميذ عن موضوع الحوار الذي يدور بين األب و البنت، و بين الجد  
قريب مع عرض صورة لكل شخصية للتوضيح و ت ،ا للنص المسموعاالبن تمهيد  و 

 .الصورة للتلميذ

دوره في هذه  في هذه المرحلة يكون دوره سلبي و فاعليته ضعيفة، و يقتصر أما المتعلم
  النص. األنشطة في اإلجابة عن أسئلة المعلم، و االستماع إلى

 ألن، "و المعلمةأالمعلم "قوم بدور يل أن بق "أبا أو أما"أن يكون  ال و عليه فإن المعلم
طفال المرحلة االبتدائية يجدون صعوبة في التأقلم مع الوسط الجديد و من في أظ الم الح  

أن االهتمام بدعم الجانب العناصر المكونة للعائلة، و ال شك  بثم فإن أول درس يربطهم 
من خالل ما يسمى باالنغماس اللغوي و ذلك بربطه دائما بجو  ،جداكبير  النفسي للطفل
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و يمكن تنمية  و يشارك بالتفاعل بإيجابية في الدرس.بهدف أن يشعر بالراحة  األسرة،
 :1المواليسنوضح ذلك في النموذج و مهارة االستماع أيضا من خالل درس المحفوظات، 

بالتالي ال  و، فهتعرف على الحروفقد  لمتعلمفي هذه السنة ال يكون امن المعلوم أن  
و مراجعتها  لحفظها ترها على دفال نقله بورة، ومكتوبة على الس   حفوظةقراءة الم يستطيع

على اإلصغاء داخل القسم في درس  متعلمتدريب ال على المعلم و عليه يجب ؛في البيت
 الطريقة اإللقائية الخاصة بكل أستاذ  و لعل   ؛المحفوظات واتباع طريقة التحفيظ الشفهي

 تطوير و األحرف لفظ و التعبير جمال إبراز لها دور كبير فيو قدراته الصوتية، 
   ملكة الحفظ  تنمية إثراء الرصيد اللغوي  في البارز تأثيره له مما ،المعاني و المفردات

فهذا من شأنه  متعلمال لدى الجمالي الحس   و األدبي الذوق و االستظهار، و كذلك تنمية
 .2الحفظ بسهولةالتثبيت و  أن يساعده على 

االبتدائي أن نشاط المحفوظات قد و ما نالحظه في منهاج السنة األولى من التعليم 
ر بـساعة و نصف؛ قد  ص له حصتان أسبوعيا و الحجم اإلجمالي الساعي م  صِ خ  
ص حصتان ألداء المقطوعات القصيرة من شعر األطفال قصد االستظهار، أو من خص  فت  

   :4اآلتيو نمثل ذلك بالمثال ؛ 3أجل مسرحية القصص القصيرة أو الحكايات

 َأاي و ُأّمي                              :ظـــــأحف

 يا راــنا يا ذا الــكــرم     يا واياــا كـل النعـــــم

 يــذا أاــي نعــم األب    من أجلنــا كــم يتعـــــب

 أمي التـي أحيـا اهــا   من مثلها في فضلهـــــا

 ااركـهمـا يــا رانـــا       و احفظهما دوما لنـــــا
                                                           

 .29ص ، سنة األولى من التعليم االبتدائيمحمد بن يسعي و آخرون: كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، ال :ينظر -1 
 .14ص  المعلم، دليل االبتدائي، التعليم من األولى السنة العربية اللغة: آخرون و يسعى بن محمد - 2
وزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، اللجنة الوطنية للمناهج، مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائي،  - 3

 . 08ص  ،2011جوان 
 .14ص  االبتدائي، التعليم من األولى السنة التلميذ، كتاب ربية،الع اللغة كتاب: آخرون و يسعي بن محمد - 4
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 :يلي مافي  الطريقة هذه خطواتتختصر  و الخطوات:

، بهدف حفوظة للتعرف عليها و فهم معناهاادثة تمهيدية حول موضوع الممح 
، ثم يطلب من لالبيت األو يلقي المعلم صدر ثم الدرس،  في جو   متعلمينوضع ال

 في هذه الحالة يستوجب على التالميذ و؛ إعادته افراديا ثم جماعيا مع تكريرها متعلمينال
 المعلم فيقوم يقوله، ما استيعاب و المسب ق ة األفكار عن التخل يو ذلك باالصغاء للمعلم، 

 أي دون التالميذ عند الس مع حاسة على فقط تقوم بحيث ،و هادئة سمعي ة نموذجي ة بقراءة
   مر ة من ألكثر المقطوعة أو صدر البيت قراءة إعادة يتطلب هذا و ،لمحفوظةل تسجيل

ب تالميذه على رفع الصوت و خفضه و على الوقوف عند بعض ل أن يدر  و هنا يحاو 
يكرر المعلم قراءة التي تزيد األداء رونقا و جماال. و بعد ذلك  ةالمفاصل االيقاعية المهم  

 إعادة بترديد و تكرار ما يقوله مباشرة دون زيادة أو نقصان، ثم التالميذثم يأمر العجز، 
 دوليك و هكذا. جماعيا ثم افراديا التالميذ قبل من ثم المعلم، قبل من بكامله األول البيت

 الحفظ هو و أال اإلصغاء عملية من المنشود الهدف إلى الدرس نهاية في يصل أن إلى
ب يتطل   حيثالتدريب الفعلي و الميداني، و هذا يكون ب، الجيد و تأديتها بشكل صحيح

 ماه. ينظ  يجب على المعلم و المتعلم أن  ،جهد ا و وقت ا

فعقله بسرعة و سالسة الحفظ،  يتميزأن المتعلم المرحلة  هذه في و ما نالحظه
إلى دور األهل المتمثل في  باإلضافة، كالصفحة البيضاء يرسم عليها المعلم ما يشاء

  .محفوظةحفظ الللوصول للهدف المتمثل في الدائم مع التعزيز المستمر تدريبه بالتكرار 

 في المحفوظة تتعدى ي نصح بأن الت الهامة المتعلقة بهذا النشاط يامن التوص :مالحظات
    الوالدين حب موضوعات تتناول أن األفضل من، و أبيات أربعة ابتدائي األول الطور

 سليما، صحيحا نطقا الحروف نطق على التركيز، بحيث يتم فيها إلخ...الدراسة و اهلل و
 في األهل أمام حفظوه ما استظهار على طفالاأل تشجيعالمرحلة، و يتم  هذه في خاصة
  .1البيت

                                                           

مديرية التعليم األساسي، اللجنة الوطنية للمناهج، الدليل التطبيقي لمنهاج التربية التحضيرية، الديوان الوطني  -1 
 .32-25، ص 2008ط(،  للمطبوعات المدرسية، )د.
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  :1اتدائياال من التعليم الثانية لسنةفي ا المحفوظات تدريسنموذج  2.3

 المدرسة                    :محفوظات و أناشيد

 مدرستي الحاياة     من منزلي قرياة

 أقسامها متسعة   أاوايا مرتفعة    

 ا صحايأحااتها من قلاي     ألن فيه

 اــثم رجعت اآلن      فارقتها زمانا   

 يا فرحتي رفاقي      و عندما أالقي 

 ينظر لي ماتسما     و أجد المعلما  

 أو كاتاا أدياا      أغدوا يا طاياا 

 مثقفا حليم      أو رجال عظيما                             

إلى حد  قد أتقنوا القراءة و الكتابة  في هذه السنة متعلمينيمكن القول أن ال الخطوات:
ع المعلم الخطوات بِ مراحل تدريس المحفوظات تختلف قليال حيث يت   لذلك فإنو  ؛مقبول

 التالية:

      وضع التالميذ في جو الدرس، محادثة تمهيدية بهدف ينطلق المعلم في درسه ب
يسه ل عملية شأنه يصل المعنى الصحيح للذهن و الذي من فكلمات الشرح بيكون ذلك  و

تشكيال  الحروف لشك  و م   واضح   بورة بخط  على الس   حفوظةيكتب المعلم المثم الحفظ، 
 واضحة و متأنيةسمعية  قراءتهبحيث تكون ، ذلك مع تكراريقرؤها المعلم كامال؛ بعدها 

قراءتها واحدا تلوى  متعلمينمن ال بثم يطلو مخارج الحروف،  مع مراعاة حروف المد  
كلمة من المحو بعملية  المعلم ثم يبدأالفهم  الكلمات الصعبةو في أثناء ذلك تشرح  راآلخ

ع خطوط في مكان الكلمات د وضنع حفوظة، ثم يطلب من التالميذ بقراءة المكل بيت
                                                           

، وزارة التربية للسنة الثانية لغتي الوظيفية كتابي في اللغة العربية سيدي محمد دباغ بوعياد و حفيظة تازورتي:  -1 
 .  14،ص 2014ط(،  الوطنية، الديوان الوطني للمطوعات المدرسية، )د.
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إعادة القراءة من قبل التالميذ؛ ثم تمحى مجموعة  مع عاد عملية الحذفو ت   ،المحذوفة
من  بطلي   ، بعدهابح جميع الكلمات محذوفةتص ىحت من الكلمات من كل بيت ىأخر 

 ل المعلم ثمبالتالميذ إعادة استرجاع الكلمات المحذوفة من كل بيت ثم إعادة قراءتها من ق
  .متعلمينال من

 ماادئ السلوكية في درس االستماع:-4

ات عبار االستماع على  مهارةألجل تعليم  الكتابؤلف د مااعتمما نالحظه بداية 
الذي  و قد حرص على استعمال اللون األحمر "عمِ ست  أ   و   د  اهِ ش  أ  : " مثلمحددة  ةسلوكي

ه إليها هي فئة أن الفئة الموج   و خاصة يشكل المثير الكافي لالستثارة و جلب االنتباه
" أ حف ظ" عبارة  كذلك في و المتعلم الطفل الذي يعتمد على حاسة البصر أكثر من غيرها؛

 انتباهلكسب جيدة طريقة و هي المنسوبة إلى ضمير المتكلم "أنا"  المحفوظات نشاط في
من الملكية و االستقاللية و المشاركة في  المتعلم و إثارة اهتمامه و إحساسه بشيءِ 

 ممارسة العملية التعليمية. 

يمكن تعليم األطفال األسماء و المفردات من خالل إقران صور هذه األشياء مع 
، و من المعلوم أن الكتاب 1التي تدل عليها مع تعزيز هذه االستجاباتأسمائها أو األلفاظ 

 يحتوي على عدد كافي من الصور في المرحلة االبتدائية المدرسي الموجه للمتعلم الطفل
 و عليه فإن تلك المشاهد  ،و المشاهد اليومية القريبة من بيئة ذلك الطفل المثيرة لالنتباه

ورة و الفهم لذهن الطفل ألنه عندما يكو ن صورة ذهنية و الصور يمكنها أن تقر ب الص
       بفعل المثيرات الحسية في بيئته يحتاج إلى لغة تترجم و تنقل تلك الصور الذهنية 

له أثره في تعليم المتعلم الطفل من حيث اقران الصورة مع  " مبدأ االقتران" و استعمال
الصورة الذهنية بالصورة اللفظية  فتثبت عنده  اللفظة التي يسمعها المتعلم و بالتكرار تربط

 و يصبح كلما رأى صورة معينة يستحضر ما يقابلها من لغة.

                                                           

 .60عماد الزغلول: نظريات التعلم ، ص  - 1
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     ؛1المفاهيم مييز لمساعدة األفراد على تكوينعميم و الت  كما يمكن استخدام مبادئ الت  
"و ما نالحظه في الكتاب المدرسي في وضعية  صور مجموعة من ال، تحتوي على " أ م ِيز 

ثم صورة طفلة تليها صورة  ،ثم صورة طفلامرأة،  جد: صورة نتمثل أفراد عائلة رضا ف
، و بطاقة و فوق هذه العبارات موجود بطاقات تحمل أسماء فنجد: بطاقة أبي؛ لرجل

رس يقوم المعلم بربط و في هذا الد   ؛، و أخيرا بطاقة اسمي رضاأختي منى، و بطاقة أمي
: من صاحب  في طرح جملة من األسئلة متمثلةق مثيرات كل صورة باسمها عن طري نحو 

يكون االنتقال من المعلوم أي الصورة إلى المجهول و هنا  هذه الصورة؟ لمن هذه الصورة؟
  التلميذ بين الصورة  يقرن  ، بمعنى آخر أن 2أي الكلمة و يقرن بينهما ألجل تقريب الفهم

حو  هذه الصورة لرضا، و تلك ألختي منى، و النطق الصحيح للكلمة فتحدث استجابات، ن
التالميذ إعادة ، ثم يطلب المعلم من و ذلك أبي، وهذه أمي و غيرها من االستجابات

 المناهج واضعوا يلجأ لذا و" أن تثبت االجابة، و هكذا دوليك، االجابة مرتين أو أكثر إلى
 .3"الكلمات معاني مع طهااشترا ليتم األشكال و الصور استخدام إلى الدراسية المقررات و

 :4اآلتيفي أن نتبين ذلك و يمكن 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .60، ص السابقالمرجع  - 1
، عمان والتوزيع، دار الشروق للنشر وقوى التحولت ينظر: نهاد موسى: اللغة العربية في العصر الحديث قيم الثبو  - 2
 .72-71، ص 2007، 1األردن، ط  –

 .89ص  أمل يوسف التل: التعلم والتعليم، - 3

 .11ص   كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من التعليم االبتدائي، محمد بن يسعي و آخرون: - 4
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، المعلماستخدام مبدأ التعزيز الذي يقوم به و من المسلم به في النظرية السلوكية 
سواء كان تعزيزا لفظيا أم غير لفظيا، و يتمثل التعزيز  اجابات المتعلمين الصحيحةز فيعز  

الموافقة و االعجاب مثل: أحسنت، ممتاز؛ أما اإليجابي اللفظي في استخدام تعابير 
التعزيز اإليجابي غير اللفظي فيكون عن طريق االبتسام أو تعبيرات الوجه، أو كتابة 
إجابة التلميذ في السبورة، و ال يخفى أثر هذا التعزيز في زيادة إسهام المتعلمين في 

طق الصحيح للفظة أو كالن فيحدث اكتساب المعرفة ؛تهمإثارة دافعيو  نشاطات الدرس
من  ، و بذلك يشكل التعزيز المفهوم األساسي في التعلمخ هذه االجاباتتترس  ف الحرف

 .  و تكرارهاالحتفاظ به  و حيث أن الهدف منه هو تقوية السلوك المرغوب فيه

يقوم المعلم بتدريب التالميذ أكثر   ،"ما أقرأ أالحظ الصور و أختار "أما في الوضعية  
بواسطة ربط الكلمة مع الصور أيضا في هذه المرة  ،يخ مفهوم الصورة مع الكلمةعلى ترس

:  بواسطة أداة الربط "مع" فيسأل المعلم التالميذ  رضا مع من في هذه الصورة؟ أسئلة نحو 
سئلة التي من شأنها استثارة استجابة التالميذ، أو من بجانب رضا؟ و غيرها من األ

     )صورة منى هذه اللحظة يربط المعلم بخط بين فيو  ،فيجيب التالميذ منى مع رضا
مع صورة )أمي مع أبي( تربط مع بطاقة  الشيءو رضا( مع البطاقة )منى مع( و نفس 

و هنا نجد أن  ؛انسجام )أمي مع( و هكذا يكون كل من المعلم و المتعلم في تفاعل و
فيساهم في تسهيل  ،رفيناالتصال اللغوي يلعب دورا هاما في تفعيل التواصل بين الط

            أن أداة االتصال اللغوي هي اللغة بألفاظها مكتوبة أو منطوقة، " إذ   ،العملية التعليمية
ه و المعاني التي تحملها األلفاظ تمثل المثير و رد فعل المتلقي يمثل االستجابة، و ذلك كل  

و على هذا األساس دعا  ؛1هو نتاج عمليات عقلية و أدائية بين طرفي عملية االتصال"
)المعلم  المعنيون بتعليم العربية على أساس أنها نظام متكامل تتداخل فيه عناصر متعددة

تتفاعل فيما بينها و يؤثر أحدهما في اآلخر في إطار  و المتعلم و المادة التعليمية(
 أهداف نجاح عملية االتصال اللغوي في العملية التعليمية.   

                                                           

 ،مرباح قاصدي جامعة مجلة األثر،، العربية اللغة تعليم في الحديثة المداخل نبعنوا :هنية عريف و لبوخ بوجملين -1 
 .02ص ، 23 العدد ،2015 ديسمبر، الجزائر، ورقلة
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مهارة االستماع الهادفة إلى تحقيق أهداف و تنمية ريقة اكتساب ى جليا طتتبد   
و من  (Phonology)التمكن من المستوى الفونولوجيالمتمثلة في  ،العملية التعليمية

فمن خالل هذه المهارة يستطيع المتعلم التمييز بين  ،(Semantics)المعاني مستوى
، ألن اللغة محكومة و عالقات الكلمات لى فهم معاني الكلماتإا يؤدي أصوات الكالم مم  

بقواعد متفق عليها بين أفراد المجتمع، فتتكون من مجموعة من المستويات المتكاملة فيما 
حيث " أشاهد و أستمع"عية وض "عائلة رضا"ذلك في الدرس المعنون بـ:  فنمث ل بينها؛

حسب ما  ،و أكثرقراءة النص مرتين أيرك ز المعلم على تنمية هذه المهارة من خالل 
تقتضيه العملية التعليمية و بمراعاة قدرات التالميذ المختلفة فيما بينهم، فيطرح مجموعة 
من األسئلة المتعلقة بالنص المقروء من طرف المعلم و المسموع من طرف المتعلمين 
 قصد استثارة االستجابات و معرفة مدى تمكن المتعلمين من فهم النص، و من أمثلة ذلك

غيرها و  ن استقبله؟م  ماذا بيده؟  ون دخل مع رضا؟ م   و مع م ن كانت منى تلعب؟: نحو  
        بنية على االستماع الم   متعلمينمن األسئلة، أما االستجابات تتمثل في إجابات ال

ثم يأتي : )دخل رضا مع أبيه، بيده محفظة، استقبلته أمه...(، و المشاهدة، فتكون كاآلتي
طرف المعلم المتمثل في التشجيع أو التصويب و التحاور مع المتعلمين دور التعزيز من 

فتكون بذلك العملية التعليمة في تفاعل و انسجام و تبادل األسئلة و االجابات و اآلراء 
خ تلك االستجابات الصحيحة في ذهن و هذا من شأنه أن يرس   ،متعلميهبين المعلم و 

؛ و هنا يمكن القول أن  عملية غاية نهاية الدرس تستمر العملية إلى و هكذا ،المتعلمين
التركيز على ثالثة بتكون  مثال في درس االستماع مهارات اللغة العربية أي مهارة منتعلم 

عناصر هي المثير و المتمثل في النص المسموع، و االستجابة المتمثلة في اجابات 
 .1اآلتيكسنوضح و  .التالميذ، و التعزيز المتمثل في ثناء المعلم

 

 

                                                           

  :هو نظام الصوت المتعلق باللغة و قواعدها التي تتحكم بتركيبات الصوت. المستوى الفونولوجي 

  :عني بالقصد و المعنى المراد للكلمات و الجمل.ي هو النظام اللغوي النفسي الذي مستوى المعاني 
 .13محمد بن يسعي و آخرون: كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص  -1 
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تعليم األصوات من  حفظ معاني الكلمات و في  ي عت مد على مبدأ التكرار كثيرا في
ون باإلشارة كة مع إبراز الحرف الهدف و ذلك يفيقرأ المعلم الكلمة و الجمل ،القراءةخالل 

ميذ ثم يطلب المعلم من التال إليه برفع الصوت أو التنغيم و يستعمل في ذلك مبدأ التكرار،
بأوضاعه المختلفة ثم قراءته في النجباء أوال بالتكرار و إعادة النطق الصحيح للحرف 

 تو يثب  عملية الحفظ  يسه ل  فهذا من شأنه أن ، مع استبدال المتعلمين كل مر ةالكلمة 
ب عن طريق المحاكاة و التعزيز، فالطفل يتعلم س  كت  "ألن اللغة سلوك ي  ، في الذهن المعنى

في البيت أوال ثم -قا للنظرية السلوكية بتقليد األصوات التي يسمعها من حولهاللغة وف
يجعله  فالتعزيز، 1و تعزيز الكبار لمحاوالته الناجحة في التقليد"  -المدرسة و المحيط

حدوث  التكرار يلعب دورا فيو نستنتج بذلك أن   ،يميل إلى تكرار األصوات أو الكالم
      رتبط المثير الشرطي بالمثير الطبيعي و يكتسب صفته التعلم الشرطي، إذ بفضله ي

 .  2و قدرته على إحداث االستجابة، و كلما زادت قوة المثير الشرطي عند ظهوره بمفرده

االحتفاظ و  أثر في تقوية مثل هذه االستجاباتلتعزيز االيجابي ل باإلضافة إلى أن
غية تقوية احتمالية تكراره بمثير معزز ب   فيتم اتباع السلوك المرغوب فيه ،بها عند التالميذ

إال أنه ، 3الذي يجيب إجابة صحيحة مباشرة تلميذو خير دليل على ذلك مكافأة ال ،الحقا

                                                           

 .19رون: العمليات الفونولوجية و صعوبات القراءة و الكتابة، ص خمسعد أبو الديار و آ - 1

 .47، ص نظريات التعلم و تطبيقاتها التربويةجودت عبد الهادي:  :ينظر -2 
 .88ص  نظريات التعلم،عماد الزغلول:  :ينظر - 3
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المعلم من تنمية مهارة  تمكن و هكذا ي .نصح في العادة بالحذق في استعمال هذه اآلليةي  
ا ا جيدا و قارئ  ما كان مستمع  ة كل  هذه المهار  متعلمما امتلك ال، و كل  المتعلم عنداالستماع 

يقوم  عليه،و  ما تتأخر مهارته في االستماع الشفوي يجد صعوبة في القراءة،جيدا، و كل  
المعلم بإتاحة فرص االستماع و تهيئة المناخ النفسي المالئم لالستماع مع توضيح التشابه 

تالميذ أن التدريب و االختالف في أصوات الكلمات و الحروف و من خالل ذلك يلمس ال
  .1على مهارة  االستماع هو تدريب على مهارات الكالم أيضا

فيما يخص  " المدرسة االبتدائية الهاشمي سويد"يمكن القول أن ما الحظناه في 
ة خاص   ى مهارة االستماعالتركيز عل أكدوا على أهمية أغلب المعلمينأن  مهارة االستماع 
الهتمام البالغ في الوسط األسري و المدرسي في توصيل ألنها تحظى با ،في الطور األول

فالسمع هو أبو "ات األخرى المعارف فهي تشكل األساس األول في تعلم بقية النشاط
  .2"الملكات

، والشك أن ضعف الصعوبات التي تعيق هذه المهارة و هذا ال ينفي وجود بعض
و يمكن  ،كالم عن القيام بوظيفتهيؤدي إلى إعاقة ال ،متعلمينعند الالقدرة على االستماع 

عدم التحمل، و ، الملل و ت،ذكر معوقات االستماع على سبيل المثال ال الحصر: التشت  
 عدم وضوح النطق... و غيرها، أما بالنسبة للمعلم فالصعوبات يمكن أن يواجهها تمس  و 

هات ليتمكن من فالبد أن يسترشد بمجموعة من التوجي ،بالدرجة األولى المعلمين المبتدئين
كذلك أن و  س،التمكن من تهيئة الدر   و كأن يكون القدوة لهم، متعلميهتنمية مهارته عند 

  يعدد مرات االستماع....

، األفرادمن أهم مهارات التواصل بين  الشفاهيةتعتبر اللغة "و من هذا المنطلق: 
        لتبادل الخبراتر الفرد من خاللها عن محتواه المعرفي و يستعملها كأداة حيث يعب  

و هذا ما سنتطرق له بالشرح و التفصيل في  ؛3و المعلومات و األفكار مع اآلخرين"
 المهارة الثانية من مهارات اللغة العربية.

                                                           

 .77-73و محمد السيد مناع: تدريس العربية في التعليم العام نظريات و تجارب، ص رشدي أحمد طعيمة :ينظر - 1

  .64ص،2طلبنان، -بيروت عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، تحقيق درويش جويدي، المكتبة العصرية، - 2
 .4سناء عبدلي، تعليمية اللغة العربية مسؤولية جماعية أم فردية، ص  -3 
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 : الشفهي : مهارة التعايرثانيا
تكون إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة اإلنسان، 

تنمو قدرة الطفل على التحدث في سن ة هذه المهارة منذ الصغر، حيث بامتالك و تنمي
فتزداد  لة للتواصل،يمعظم األطفال تربوا في بيئات تعتمد اللغة المنطوقة كوس مبكرة، إذ أن

مستعد  و هكذا فإن الطفل ليساألولى،  معلى التعبير بشكل كبير خالل سنواته مقدرته
اجتماعيا على استخدام اللغة المنطوقة  ه أيضا مدرب، و لكنبيولوجيا لتعلم اللغة فحسب

 باإلضافة ؛عن نفسه و قضاء لحاجاته و تدعيم لمكانته بين الناس تعبيرففيها للتواصل، 
  على تكوين الجمل ، و تطول الجمل تنمو فإن قدرة الطفل  ،نمو المحصول اللغويإلى 

مفردات اللغة تعكس بصورة أن: "  (Sapeer)و يرى سابير .1و يزداد تركيبها تعقيدا
 .2واضحة المحيط الطبيعي و االجتماعي للقوم الذين يتكلمونها"

 مفهوم عملية الكالم: -1
    االستماع، عملية عن مفهومها في تقل ال واسع، مفهوم ذات عملية الكالم عملية إن

نظام صوتي اتفق الناس على أنها عامل أساسي من عوامل  أنها ، كما أنهااللغةو 
 و الكالم.  و تشمل اللغة على كل من النطق ؛التكيف مع الحياة، و التواصل بين األجيال

أثناء هو مجموعة الحركات التي يؤديها جهاز النطق و الحبال الصوتية  النطق: 1-1
 .3إصدار األصوات الفمية أو األنفية

ر و جمل لنقل المشاع عملية إحداث األصوات الكالمية لتكوين كلمات هو الكالم: 1-2
 .4و األفكار من المتكلم إلى السامع

دة )ع ر ب( " عبَّر عم ا التعبير في اللغة اإلعراب و اإلبانة، فقد جاء في ما يعر فو 
 .5، أعرب و بي ن، و عب ر عنه غيره: عيي فأعرب عنه"في نفسه

                                                           

. و ينظر: ترجمة 184ينظر: نادر أحمد جرادات: األصوات اللغوية عند ابن سينا)عيوب النطق و عالجه(، ص  -1 
 .38موسى محمد عمايرة: اللغة و صعوبات القراءة، ص 

 .185 المرجع نفسه، ص -2 
 .184المرجع نفسه، ص  -3 
 .184، ص نفسهالمرجع  -4 
 .4/529جمال الدين ابن منظور: لسان العرب،  -5 
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اإلفصاح عن المعاني القائمة بالذهن بكالم تحكيه " و أما في االصطالح التعبير فهو
و المقصود من ذلك أن التطور في مستوى االتصال  ،1ه، أو ترسم كلماته األقالم"األفوا

 الشفوي عند المتعلم، ينعكس أيضا على التطور في تعلم الكتابة و التعبير الشفوي. 

ذلك العمل الذي يسير وفق خطة متكاملة " أما التعبير على الصعيد المدرسي فهو
ترجمة أفكاره و مشاعره و أحاسيسه و مشاهداته للوصول بالطالب إلى مستوى يمكنه من 

 . 2"و خبراته شفاهة و كتابة بلغة سليمة وفق نسق فكري معين

ى أن التعبير عبارة عن مزيج من إلتشير  ،الذكرلفة االتعريفات الس أن و الحقيقة
       اللغة كصياغة لألفكار في التفكير كعمليات عقلية، و عناصر أساسية متمثلة في 

الصوت كعملية حل لألفكار و الكلمات عن  إلى باإلضافة لمشاعر في كلمات، وو ا
    الحديث أو الفعل كهيئة جسميةو يظهر ذلك كله في طرق أصوات ملفوظة لآلخرين، 

ا تبنى من قبل المتعلم لإلفصاح عم  سلوك م   إذن هوفالتعبير  ؛و استجابة و استماع
من تعتبر اللغة الشفاهية "، و عليه ي أو كتابييخالجه في نفسه معبرا عنه بأسلوب شفاه

       ر الفرد من خاللها عن محتواه المعرفيبهم مهارات التواصل بين األفراد، حيث يعأ
  .3و يستعملها كأداة لتبادل الخبرات و المعلومات و األفكار مع اآلخرين"

 :التعاير أنواع -2

    لتعبير من حيث الشكل الخارجينميز بين نوعين من ايمكن أن ، بناء على ما سبق
هذان النوعان من التعبير ضروريان  لكل و ؛ 4) التعبير الشفهي و التعبير الكتابي(

و بخاصة المتعلم في المرحلة االبتدائية التي فيها نعطي التعبير الشفهي كل  إنسان، 
 من السنة األولى ابتدائي. خاصة في المرحلة التمهيديةالوقت 

                                                           

فتحي بحه، تعليمية أنشطة اللغة العربية للكبار من منظور النظرية السلوكية)برنامج محو األمية في الجزائر  -1 
 .277ص  (،نموذجا

 .278، ص نفسهالمرجع  -2 
 .5فردية، ص  أم جماعية مسؤولية العربية اللغة تعليمية: يعبدل سناء - 3
 الجزائر في األمية محو برنامج)السلوكية النظرية منظور من للكبار العربية اللغة أنشطة تعليمية بحه، فتحيينظر:  -4 

 .278، ص (نموذجا
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هو المنطلق األول للتدرب على التعبير بوجه عام، و هو عبارة  هي:التعاير الشف 2-1
عن المحادثة التي تكون بين الفرد و غيره بحسب الموقف الذي يعيشه و عليه فإنه 

 .1يعتبر النشاط اللغوي األشيع في المجتمع باعتباره أداة االتصال األسرع
 قناة االتصال اإلنساني هو من أهم أنماط النشاط اللغوي، و هو التعاير الكتااي: 2-2

، و هو النوع السائد و المألوف في المدارس و أداة من أهم أدواته بشكل كتابي
 . 2بشكل عام، و هو يأتي في العادة بعد التعبير الشفهي

 :أيداف التعاير الشفهي -3

هذا اللون من التعبير في غاية األهمية بالنسبة لمتعلم المرحلة االبتدائية،  عد  ي  و 
   بتهيئة الجو المناسبأن  المعلم الجيد يقوم باالتصال الشفوي داخل غرفة الصف حيث 

الواضحة بطريقة محببة و ممتعة قصد إثارة دافعية الفصحى العربية استخدام اللغة و ب
يسعى منهاج اللغة العربية في السنة األولى من التعليم االبتدائي إلى تحقيق و  ،التالميذ

 مادة أساسية و منطلقا:كتم االعتماد على لغة المنشأ ي :3األهداف اآلتية 

 يكتسب القدرة على التعبير العربي السليم.أن   -1
 .بصفة تدريجية األحاسيس عن للتعبير يحتاجها التي اللغوية الثروة تنمية -2
 .للحروف الصحيح النطق و للكلمات الصحيح اللفظيكتسب أن   -3
 .لة بالنسبة إليهذات دال في جمل سليمة غير مبتورةأن يتكلم  -4
 بعناصر النمو و االبتكار.تنشيطه، و العمل على تغذية خياله  تنمية التفكير و -5
 يكتسب القدرة على تنظيم الصورة الذهنية انطالقا من الصورة اللغوية.أن  -6
 تنمية مهارة االتصال باآلخرين. -7

 

                                                           

  .188، ص نظريات و تجارب تدريس العربية في التعليم العام: و محمد السيد مناع رشدي أحمد طعيمة :ينظر -1 
 .188: المرجع نفسه، ص ينظر -2 
 . و09، ص 2011مديرية التعليم األساسي، اللجنة الوطنية للمناهج، مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائي،  -3 

د اهلل توما: جان عب :. و ينظر167هدى محمود الناشف: استراتيجيات التعلم و التعليم في الطفولة المبكرة، ص  :ينظر
 .117-115، ص التعلم و التعليم)مدارس و طرائق(
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 :االاتدائي في الطور األول من التعليم قية في تدريس التعاير الشفهيينماذج تطا -4

 خطوات تدريس التعاير الشفهي في السنة األولى من التعليم االاتدائي:
مستوحاة من  أمام صور واقعية و طبيعية لمتعلمويمكن توضيح هذه المهارة حينما يكون ا

 :1و نوضح ذلك كاآلتي ،محيطه

 

 

 

 

 

 

 

  هارات األربعد من وجود تداخل بين المالبأن نؤكد من أنه  اهن و من الجدير :الخطوات
فكل مهارة تمه د الطفل الكتساب  ؛بينها أو تدريس كل مهارة على حدىو ال يمكن الفصل 

ميذ ف التعلمي األساسي هو تمكين التلهذا الدرس يكون الهدو في مثل  رات الموالية،االمه
 .عن المشهد المعروض من القدرة على المالحظة و التعبير بصفة تلقائية

يحضر المعلم الوسائل التعليمية  ، بداية بأنيمكن تنمية هذه المهارات :وضعية االنطالق
ذات عالقة في هذه المرحلة يستحسن عرض صور جذابة تكون و ، الموضوعالتي تناسب 

، للتلميذ و التي يمكن أن يدركها بحواسه كاللمس و الرؤية المألوف بالوسط المعيشي
 .كالمطبخ و غرفة الجلوس و غيرها

                                                           

 .20محمد بن يسعي و آخرون: كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص  -1 
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 خالل من ،الشفهي التعبير و التحدث نشاط عادات قصد تعليملمعلم للدرس د ايمه  ثم 

 ماذا الفصحى؟، بأسمائها األشياء سم   عبارات من نحو: األسئلة أو من مجموعة طرح
تساعدهم و تتيح لهم ف المالحظة لديهم تنمي أن و التي من شأنها ..اآلتية؟ الصور تمثل

 فيسأل المعلم: أين رضا؟ ... ؛مل من عندهمدث و التعبير عنها بجالفرصة على التح
و ذلك  ،ر عن مضمون الصورثم يقوم المعلم بمساعد التالميذ على تكوين جمل تعب  

و يكون ذلك  ،"أتذكر" نشاطالموجود ضمن  بطرح سؤال نحو: ماذا يوجد في دار رضا؟
تالميذ يستطيع الو منها  صورون المصف و التحاور بين التالميذ حول مضمن خالل الو 

طلب من التالميذ إعادة تركيب مضمون التعبير بالمحادثة و بعد ذلك ياستخراج الجمل. 
  .، و يتم التحاور حولهاحول الصور المعروضة

لل مالحظات:  حسن المتعلم يتقن أن على فيه نعمل أهمية كبيرة حيث الشفهي تعبيرإن  
     هلهأ و برفاقه االتصال و ذاته عن ليعبر مبسطة بلغة التواصل و النطق و االستماع

 ؛ث بلغة سليمةأن يستمع الطفل إلى لغة سليمة حتى يتحد   المهم   من عليهو ؛ 1محيطه و
خاصة من جانب التقليد  ،أهمية كبيرة في التأثير على التالميذ للمعلم له فاألسلوب اللغوي

 اعتباره المصدر األساسي الذي يستقي منه التلميذ لغته. و و المحاكاة
 :ماادئ السلوكية في نشاط التعاير الشفهي -5

 أن نشير إلى أن مبادئ السلوكية في نشاط التعبير بنا في هذا اإلطار يجدر
 ه ينظر للغة في ألن عنها في نشاط االستماع أو المهارات األخرى كثيرا تختلف ال الشفهي

و لكن ، ألخرىعلى أنها عادة مكتسبة مثلها في ذلك مثل العادات ا االتجاه السلوكي
التعبير الشفهي من أهم األدوات التي تستخدم في تنمية القدرات اللغوية في جميع األعمار 

تنميتها و الرقي بها ألنها من  ون علىو لذلك يحرص المرب   ،و بخاصة مرحلة الطفولة
        .أهم الوسائل التربوية و من مدعمات التواصل في الوسط األسري و ثم المدرسي

 بين النشاط هذا لتفعيل القسم في الوحيد المحرك بمثابة يعد ،المقام هذا في علموالم
                                                           

 .37جان عبد اهلل توما: التعلم و التعليم)مدارس و طرائق(، ص ينظر:   -1 
   :ل التحليل النفسي للعديد من المشكالت النفسية و االضطرابات السلوكية التي ترد اتضح من خالالتواصل الجيد

هم، و لدى البعض تواصل جيد بإلى العالج أن أكثر هذه التواصل ترجع إلى فقد وسائل االتصال الجيد بمن يحيطون 
لسلوكية و االنفعالية، دار خولة أحمد يحي: االضطرابات ا)مع فئات غير مناسبة. أو الشعور بالتذبذب في التواصل. 

 .  (210م، ص 2000-هـ1421، 01الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عمان األردن، ط 
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    فقد اختلفت أشكال التدريبات اللغوية من خالل الكتاب على اختالف الدروس ،التالميذ
القدرة تلقائية، و و التي تهدف إلى تمكين التلميذ القدرة على المالحظة و التعبير بصفة 

ا يالحظونه أو يريدون حدث عم  الت   هميطلب منف  ،و التأليف بينها..األجزاء  بعلى تركي
طرح العبارات السلوكية التالية: سم  األشياء بأسمائها الفصحى؟ ماذا تمثل الصور ب قوله

م ترجِ ت   مفيدةفيشجعهم على استخدام جمل  ؛اآلتية؟ و ذلك بعد التأمل جيدا في تلك الصور
 1لمشهد بعد سماعهاأو إعادة  و التقليد ة على التكراريكتسب القدر ف، تلك الصور محتوى

 .وذلك بإجراء الحوار بين تلميذين و هكذا دوليك
ل تتم من خالل التأثيرات و الحقيقة أن تعلم اللغة في المراحل العمرية األولى للطف

ا ، فاللغة سلوك يكتسب عن طريق المحاكاة و التعزيز، فالطفل يتعلم اللغة وفقا لهذالبيئية
     االتجاه بتقليد األصوات التي يسمعها من حوله بدءا من الوالدين إلى المحيط األسري 

و من ثم إلى المعلم و المجتمع، و عندما تعزز تلك المحاوالت و االستجابات الصحيحة 
 تتقوى اللغة و تثبت.  

هذا و ( ، األشكالاأللوان ،)الصور البصرية المثيرات من كثيرال لاستعمي الحظ ا 
و يدعمها  ، فت عزز من قبل المعلمتجابةساالحداث و إعبير لت  الستثارة الكالم و احب ذ أمر م  

فمثال يبدأ المتعلم بمشاهدة الصور  هنتترسخ في الذ  و فتثبت  و التشجيع بالتكرار و المران
في  المستعملة وتنغمة الص   و لعل  " فيعبر عن المشهد و يتعرف على أفراد عائلة رضا؛

، و عليه سئلة أو تجنبهاعن األلإلجابة  لمتعلمينا استثارةح السؤال لها تأثير كبير في طر 
قدرة على إحداث من لها  فإن المثيرات في النظرية السلوكية تحظى باالهتمام البالغ لما

 .2"هذه المرحلة وء إليها فيمن أفضل الوسائل التي يمكن اللج فهياالستجابة 

       ،ثالتحد   و التعبير في اكتساب مهارة المتعلمنجاح  ري بنا القول من أن  و ح  
يتوقف على وصوله إلى مستوى النضج الالزم في  ،و كذلك مهارة القراءة بشكل صحيح

اكتساب في   رط أساسيشفهو  غيرها، و و أحبال صوتية من أسنان ،أعضاء النطق

                                                           

التطبيقي لمنهاج التربية التحضيرية،  اللجنة الوطنية للمناهج، الدليل وزارة التربية الوطنية: مديرية التعليم األساسي، -1 
 .11-10، ص 2008الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

 .81ناء النفسي للطفل في البيت و المدرسة )تنمية المهارات اللغوية(، ص بسعد رياض: ال -2 
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صادر الوراثية في نمو إلى أهمية الم (nernSki)و يشير سكينر  ؛1المهارة بشكل كامل
  د أيضا على أهمية المجتمع اللغوي في التأثير على لغة الطفل.السلوك اللغوي و يشد  

و االجابة عن  شفكمن نجاح في ال النظرية السلوكية فيما حققته الشك  و 
و ذلك خطوات نحو األمام، بالبحث  تساؤالت كانت تمثل تحد  في تلك الفترة، جعلها تدفع

سلوك و اعتبار اللغة القابلة للمالحظة عملية االكتساب اللغوي مبدأ دراسة أن األخذ ب
يغ اللغوية حول ضبط معاني الص   ،م األجوبة الكفاية عن تلك التساؤالتلم يقد  ، لغوي

حيث أنها اهتمت بالوصف الوظيفي للسلوك اللغوي  ضبطا يخضع لمعايير علمية دقيقة
لها تعمل االستجابات اللغوية، و ينطوي هذا الذي يتمحور حول الكيفية التي من خال

الوصف على تحديد الشروط التي تستعمل ضمن نطاقها االستجابات اللغوية و ما يترتب 
باإلضافة إلى أن النظرية تسعى لتنمية السلوك و تعديله فإننا نالحظ  ؛2عليها من نتائج

لتي لها صدى و وقع في و أحسن العبارات اللغوية اححينما يتحدث يسعى دوما ن متعلمال
من خالل التعديل المستمر في  ،عي نحو االرتقاء بمستواهو هذا الس   ،نفسية المتلقي

   إلى مفهوم التعلم بأنه تعديل في السلوك. ما يرجع بناو هذا وية و اللغوية. بسلوكاته التر 

 :قراءةالتدريس : ثالثا

على جميع من يدخل المدرسة التي يجب  ،القراءة أهم ضروب األنشطة اللغوية عد  ت  
و كتابة هو إتاحة الفرصة أقراءة  من و أن كل ما يحتاجه الطفل لتعلم اللغة ها،بأن يكتس

ن يقرأ له ثم البداية يحتاج إلى أن يستمع إلى م  و استعمالها ثانية، ففي له لسماعها أوال 
لمات السهلة في يتعلم كيف يربط بين صورة الشيء و الكلمة الدالة عليه، و اختيار الك

طريقة كتابتها و لفظها من بين األشياء الموجودة في بيئة المتعلم الطفل؛ فالقراءة أهم ما 
فالطفل قبل ، في اللغة بل هي الوسيلة األهم في التعليم، و تلقي المعرفة، و تنمية المدارك
   القراءة ألن " أن نعلمه مهارات القراءة  أو الكتابة البد من معرفة استعداداته نحو التعلم

                                                           

 .234ابراهيم وجيه محمود: التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص  :ينظر - 1
 .97ينظر: عماد الزغلول: نظريات التعلم، ص  - 2
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ال يصل إليهما معظم األطفال قبل و الكتابة تحتاجان إلى كثير من النضج و االستعداد
عد ضروريا، مما يزيد فهذا ي   ؛1سن السادسة، كما أثبتت البحوث العلمية في هذا المجال"

ا ها كل متعلم عن اآلخر و ال سيمبمن تحديد و معرفة القابلية و االستعداد التي يتميز 
إلى مهارة معينة مثل في المرحلة االبتدائية حيث تتصف القراءة كونها نشاطا عقليا تحتاج 

التمييز بين الحروف، و تعرف الكلمة، و فهم معنى المفردات؛ و إن القدرة على قراءة 
نص مكتوب يمك ن الفرد من التفاعل مع الكالم المكتوب من المعنى اإليجابي أو السلبي، 

ف القراءة على أنها "عملية تقوم على فهم المعنى، و فهم ن أن نعر  و على هذا يمك
  .3و حتى يصح  القول إن الطفل "ال يتعلم ليقرا و لكنه يقرأ ليتعلم" 2المقروء"

 وتعلمها، العربية اللغة لتعليم الرئيسي المدخل القراءة تمثل من هذا المنطلق،و 
نة هي للمتعلم ةبالنسب فالقراءة ؛بكاملها التعليمية والعملية  من اللغوية لذخيرته المكو 
 والتذوق، والتحليل والتحصيل الفهم على قدراته لتنمية هيئةالم   و وتراكيب، وصيغ مفردات

هنا إلى تأكيد  و يمكن أن نشير .4وتفاعل وترابط تداخل من جميع ا القدرات هذه بين وما
ئل فقد س  االستغناء عنها،  فهي من أهم وسائل االتصال التي ال يمكن أهمية القراءة

لو أتيح لي أن أحكم لبدأت بإصالح  ماذا تفعل لو وليت الحكم؟ أجاب: "" كونفوشيوس"
فإنه إذا كان للغة هذه األهمية فهذا يعني أن القراءة هي أهم ما في اللغة،  عليهو ، 5اللغة"

، و تنمية سانيةارف و الثقافات اإلنالمعمختلف فهي الوسيلة األهم في التعليم، و تلقي 
أهم ما فهما يشكالن توأمان ال ينفصالن،  الكتابة معإلى أن القراءة  المدارك. هنا أشير

  .6يتعلمه اإلنسان في المدرسة، أو أهم ما تعلمه المدرسة

 
                                                           

  :ن النضج يمكنه من تحصيل الخبرة أو المهارة عن طريق عوامل التعلم "يعني وصول الفرد إلى مستوى م االستعداد
 (.72األخرى ")نادر فهمي الزيود: التعلم و التعليم الصفي، ص 

 .26هدى محمود الناشف: إعداد الطفل العربي للقراءة و الكتابة، ص  - 1
 .41لكتابة، ص مسعد أبو الديار و أخرون: العمليات الفونولوجية و صعوبات القراءة و ا - 2
 .41المرجع نفسه، ص  - 3
 76لجنة تحديث تعليم اللغة العربية : العربية لغة الحياة، االمارات، ص   -4

 .120و طرائق، ص  التعليم مدارسجان عبد اهلل توما: التعلم و  - 5
 .121ص  ،نفسه المرجع - 6
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 :تعريف القراءة-1

، فهي ليست مهارة آلية بسيطة كما إن القراءة كاللغة المنطوقة نشاط معرفي معقد
.. إنها أساسا عملية ذهنية تأملية، إنها نشاط ينبغي أن اة مدرسية ضيقةأنها ليست أد

يحتوي على كل أنماط التفكير والتقويم و الحكم، و التحليل و التعليل، و حل المشكالت. 
تنظيم معقد ألنماط من " القراءة على أنها (Gates.1949) جيتسفعلى سبيل المثال عرف 

      كن و يجب أن تغلف جميع أنواع التفكير و التقييم ... التي يمية متقدمةعمليات ذهن
قراءة نشاط يتكون من إذن ال؛ 1و التقدير و التخيل و التحليل المنطقي و حل المشاكل"

و تفاعل، إنها نشاط عقلي يستلزم تدخل  عرف و فهم و نقد  ت  ال أربعة عناصر متمثلة في
 ت األربعة على عدد من المهارات.و تشتمل هذه المكونا ،شخصية اإلنسان بكل جوانبها

 & Gough)جوف و زمالءهالنظرة العامة للقراءة  هذهلقد قادت و بناء على ما سبق 
Tunmer.1986,Hover & Gouph.1990)  القتراح النظرة البسيطة للقراءة، و ترى بأن

؛ يتضمن السمعي(أو )هما التحليل و االستيعاب اللغوي مكونينالقراءة تتألف من 
و عليه فالقراءة ؛ 2تحليل عمليات تمييز الكلمة التي تحول الحروف المكتوبة إلى كلماتال

 . 3هي محاولة فهم المادة اللغوية المكتوبة أي ترجمتها ألفكار و معاني

   " ثورنديك"و في هذا الصدد شهد العقد الثاني من القرن الماضي أبحاث ا قام بها 
"Thorndike" لى أن القراءة عملية معقدة تتطلب من اإلنسان ما ص إو خل   ،في القراءة

                                                           

 :ابة يتم من خالل الحديث، و أن الكالم أمر أساسي لقد أثبتت الدراسات أن تعلم القراءة و الكت القراءة و الحديث
و إذا تعلم الطفل القراءة دون خلفية كافية  ناء ثروة كبيرة من المفردات قبل أن نبدأ تعليمهم القراءة.بل ،بالنسبة لألطفال

 العربية تدريس :عو محمد السيد منا رشدي أحمد طعيمة :ينظر)لقراءة ستفقد أهميتها و فائدتها.في اللغة المتكلمة، فإن ا
 (.100، ص تجارب و العام نظريات التعليم في
 .20موسى محمد عمايرة: اللغة و صعوبات القراءة، ص :ترجمة  -1 
  :ي عرَّف على أنه العملية التي يتم من خاللها تفسير الكلمات و الجمل و )االستيعاب السمعي(   االستيعاب اللغوي

 .(21، ص المرجع نفسه)الخطابات. 
 .21ص  المرجع نفسه، - 2
، 01مؤسسة دار العلوم، ط ده و رفع عبد الرحمن النجدي: نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا،بداود ع :ينظر - 3

 .15ص  ،1989الكويت، 
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و نمثل لعملية القراءة  ؛1ه العمليات الرياضية من فهم و ربط و استنتاج و نحوهابتتطل  
 :2بالشكل اآلتي

 

 

 

 

 

 

تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها  ،و بهذا تكون القراءة عملية عقلية )فسيولوجية(
تطلب هذه العملية فهم المعاني كما أنها تتطلب الربط بين و ت ؛طريق عينه عنالقارئ 

نشاط للقارئ يمكن تحديد القراءة بأنها: "، و الخبرة الشخصية و المعاني التي تنقلها األلفاظ
يقوم على معرفة مجموعة من الرموز البصرية بإدراك مضامينها و العمل و ربطها بهدف 

 .3"إيضاح المعنى المتعارف عليه

  :القراءةأنواع -2

ة أقسام بحسب األبعاد التي ي نظر إليها في التقسيم، فتنقسم عد  إلى تنقسم القراءة 
و ما دام موضوعنا عن القراءة في  ؛من حيث الشكل الذي تتم به أو بحسب الهدف منها

المرحلة  مراحل تعليمها األولى، سنكتفي بالتطرق إليها من حيث الشكل ألنها تمس  

                                                           

 .154،  ص لكبار من منظور النظرية السلوكيةفتحي بحة: تعليمية أنشطة اللغة العربية ل - 1
 .155المرجع نفسه،  - 2
 .123ن عبد اهلل توما: التعلم و التعليم مدارس و طرائق، ص جا -3 
  مطالعة للتذوق و  :2قراءة تحليلية لدراسة النصوص من مختلف زواياها.  :1 إلى: القراءة من حيث الهدف تنقسم

 .(124، ص طرائق و مدارس التعليم و التعلمجان عبد اهلل توما: )إعمال العقل و الشعور للتفكير و المتعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةعملية تفكير معقد  

 القراءة

 العملية األولى: الشكل الميكانيكي

()االستجااات الفسيولوجية  

ر فسيالعملية الثانية: يتم خاللها ت
 المعنى

()تفكير و استنتاج  
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به إلى نوعين: القراءة الصامتة، القراءة  و تنقسم بحسب الشكل الذي تتم  ت؛ االبتدائية بالذا
 الجهرية.

ة اللغوية المكتوبة أي ترجمتها ألفكار و معاني، ال فهم الماد  " هي القراءة الصامتة: 2-1
ب على فهم المادة اللغوية ... و نحتاج إلى التدر  إلى أصواتلفظ هذه المادة، أي ترجمتها 

نشاط بصري فكري ال يصاحبه إخراج صوت أو  الصامتة ، فالقراءةفي صمتالمكتوبة 
كشفها  المكتوبة والرموز  حل  ل االعتماد على القراءة بالعين فيها يكون ألن   ؛1"تحريك شفاه

 .2ة، و ليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافياو فهم معانيها بسهولة و دق  

 اتدائي: اال ى من التعليمالسنة األولالقراءة الصامتة في  1.1.2

ال يظهر  ي راعي المعلم مستوى النمو الفكري و اللغوي للتلميذ، حيث في هذه المرحلة
متعلم هذه المرحلة يكون بمثابة الصفحة البيضاء فال االهتمام بالقراءة الصامتة، ألن 

دريب على المرحلة التمهيدية و مرحلة التبمرور البعد و لكن يعرف القراءة و ال الكتابة 
   المعلم له في حفظ الحروف ساعدة مو ب مفاتيح القراءة و تسمى مرحلة تعلم الحروف، 

فسيتمكن من القراءة و تهجئتها و من ثم  يتعلم كيفية الربط بينها لتكوين الكلمة ثم الجملة 
ه ، و تجدر االشارة هنا إلى أنه حين يدعوا المعلم متعلميه إلى القراءة الصامتة فإنصامتا

نوط للمعلم في تطوير هذه المهارة ور الم  . و هنا يظهر جليا الد  يود  أن يعل مهم آداب القراءة
ا يشعره ذلك في المراحل التعليمية المتقدمة مم   لمتعلمفتأخيرها يؤثر سلبيا على نمو ا

، و ذلك بمعرفة نسبة نمو الوعي الفونولوجي لديهم فهو يبدأ بدخول الطفل باإلحباط
هو أحد  و يرتبط بنجاح تعلمه للقراءة، و بشكل عام فإن الوعي الفونولوجي المدرسة

                                                           

 .16ده و رفع عبد الرحمن النجدي: نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا، ص بينظر: داود ع - 1
 .25المرجع نفسه، ص  -2 

 :هو مصطلح يشتمل على وعي الكالم و معالجته على عدة مستويات، و يشير جاسون و ديفيد  الوعي الفونولوجي
Jason & David.2005 ت الفونولوجية في كون هذه المكونات مرتبطة بقوة إلى وجود تداخل كبير بين المكونا

باكتساب مهارات القراءة كما أنها تمثل فروقا فردية ذات داللة مبكرة من عمر طفل ما قبل المدرسة. و هذه المكونات 
ون: مسعد أبو الديار و آخر  )ينظر:هي: الوعي الفونولوجي و سرعة النفاذ إلى المعجم اللغوي و الذاكرة الفونولوجية.

 .(26العمليات الفونولوجية و صعوبات القراءة و الكتابة، ص 
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، و هو مفيد ألنه يتنبأ فيما بعد بمدى االنجاز في لمعرفة األصوات المتطلبات األساسية
  .1مجال القراءة

في  يتعلم الطفل القراءة الصامتةو القراءة الصامتة تأتي عادة بعد القراءة الجهرية، ف
بكتابة بعض الكلمات على بطاقات صغيرة، ثم يطلب المعلم من متعلميه  حلةهذه المر 

اعطاء صوت اسم -، ثم العمل بموجبها )تنفيذ ما قرأهنظر إليها و قراءتها قراءة صامتةال
المعلم  ، باستعمال هذه الطريقة فإنالمكتوب اسمه( الشيءاحضار  -الحيوان الذي نكتبه

لغوي للمتعلم مع العلم أن تعلم القراءة يكون بصفة يراعي مستوى النمو الفكري و ال
     متدرجة، و تعتمد كل خطوة فيها على الكفاية في المهارات األساسية فتكون متتابعة 

 .2على القراءة الصامتة المتعلمينتدريب و مستمرة و هذا لتحقيق الهدف في 

  :ياتدائاال السنة الثانية من التعليم في الصامتة القراءة 2.1.2

يظهر االهتمام تدريجيا نحو القراءة الجهرية ألن متعلم هذه المرحلة ، في هذه المرحلة
مهارة هذه المستوى البأس به في  وصل إلى  سبق له أن تعرف على أبجديات القراءة، و

هذا يعني فعملية متدرجة و مستمرة و متتابعة لتحقيق أقصى نجاح ممكن  من حيث أنها
 .3لمنظم لهذه المهارةالتدريب المقصود و ا

 للفرد تسمح ،القراءة الجهرية شكل من أشكال االتصال اللغوي إن   ة:القراءة الجهريّ  2.2
و هي النوع الثاني من أنواع القراءة بحسب  ،اليومية الحياة في نفسه عن ريعب   بأن

من حيث أنها تتطلب مهارات خاصة في  امتة، و هي تختلف عن القراءة الص  الشكل
فيتم إخراج األصوات  ،، و هي التعبير عن المواقف و الحالة االنفعالية للكاتب...النطق

التي ترمز إليها الكتابات بعد رؤيتها و االنتقال إلى مدلوالتها بجهد و زمن يزيد عن القراءة 

                                                           

. 125، ص تدريس العربية في التعليم العام)نظريات و تجارب(رشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع:  :ينظر - 1
 .25، ص الكتابة و القراءة صعوبات و الفونولوجية العملياتمسعد أبو الديار و آخرون:  :و ينظر

شيفرد و جريجوري ميتشل: ترجمة أحمد هوشان: القراءة السريعة، كيف تمتلك القراءة السريعة مع المحافظة  بيتر - 2
 .14م، ص 2006-هـ1427، 1على االستيعاب الكامل، ط 

 محمد و طعيمة أحمد رشدي. وينظر: 49، ص  القراءة صعوبات و اللغةينظر: ترجمة موسى محمد عمايرة:  - 3
 .123ص ،(تجارب و نظريات)العام التعليم في العربية ستدري:  مناع السيد
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     ف تقن التلميذ مهارات التعر  ن ي  أ متة يجباو كذلك مثلها مثل القراءة الص ؛الصامتة
الصحيح و الفهم الدقيق لما ف ع المستمعين بصوته البد له من التعر  قنِ و لكي ي   و الفهم،

 1و لو اكتفى بالتعرف تصبح القراءة جوفاء ال يجاوز تأثيرها حنجرة القارئيقرأ، 

يتعلم الطفل القراءة الجهرية بتهجئة الحروف األبجدية أوال، ثم األصوات المختلفة 
 . 2أخذ شكل كلماتت التي األصواتهذه  ف من هذه األحرف، ثم مزجلكل حر 

 :أيداف تعليم القراءة-3

، فمن خاللها عند دخوله المدرسة إلى تعلمهاالفرد  التي يهدفإن القراءة من المهارات 
يستطيع الطالب أن يتعرف على أنماط الثقافة العربية و مالمحها، و يمكن القول أن اللغة 

سيلة لدراسة المواد و نها باإلضافة إلى ذلك العربية ليست مادة دراسية فحسب، و لك
و غيرها  بين اللغةة عالقة وطيدة مختلف المراحل التعليمية؛ فثم  األخرى التي تدرس في 

و مهما يكن فإن الهدف  ،مفتاح تدريس المواد األخرى بمثابة القراءة تعد لذلك ومن المواد 
هو جعل المتعلم يتحكم في لغة  من القراءة لم يعد مقتصرا على تعلمها، بل أصبح الغرض

 و لقد ق س مت أهداف تعليم القراءة إلى قسمين هما: .3عربية معاصرة

أن القراءة هي أولى المهارات  ،غني عن التعريفأيداف عامة )غير مااشرة(:  1.3
الثالث التي يجمع المجتمع اإلنساني على حق الفرد في تعلمها سواء داخل أو خارج 

كإثراء المعلومات و الخبرات، و رقي مستوى التعبير، و التذوق  ؛يةالمؤسسة التعليم
 .4و قضاء وقت الفراغ بما هو أجدى الجمالي، و تنمية ملكة النقد، و المتعة الشخصية

                                                           

. 124، ص(تجارب و نظريات)العام التعليم في العربية تدريسو محمد السيد مناع:   رشدي أحمد طعيمة :ينظر - 1
 .157ص ، السلوكية النظرية منظور من للكبار العربية اللغة أنشطة تعليميةفتحي بحة:  :و ينظر

يجوري ميتشل: ترجمة أحمد هوشان : القراءة السريعة، كيف تمتلك القراءة السريعة مع المحافظة بيتر شيفرد و جر  - 2
 .13، ص الكاملعلى االستيعاب 

 المدرسية، للمطبوعات الوطني الديوان االبتدائي، التعليم من األولى السنة منهاج األساسي، التعليم ينظر: مديرية - 3
 .07 ص ،2011 جوان

 .124،125، صتجارب و نظريات العام التعليم في العربية تدريسو محمد السيد مناع: أحمد طعيمةرشدي  :ينظر- 4
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         فيها يتم االهتمام بإكساب المتعلمين حب  القراءة أيداف خاصة )مااشرة(: 2.3
  قدرة المتعلم على تتبع ما يسمع مع فهمه و نقده فيهتم المعلم بتنمية و مصاحبة الكتب، 

ردات فتنمية الحصيلة اللغوية لدى المتعلم و ذلك بتزويده بالمإلى  و االنتفاع به، باإلضافة
، و ضبط حركات بسالمة النطق و دقته و العنايةو التراكيب و العبارات الجديدة، 

 .1المناسبة في القراءةالسرعة و سكناتها،   الحروف

لكل مرحلة من  األيداف الخاصة للقراءة في السنة أولى من التعليم االاتدائي: 2-1
مراحل التعليم هدف معين، و مهارة القراءة خاصة ترتبط ارتباطا وثيقا بمتعلم المرحلة 

و لذلك يسعى منهاج اللغة االبتدائية بحيث تعد الهدف األول من العملية التعليمية 
 :2األهداف اآلتية تحقيقمن التعليم االبتدائي إلى العربية في السنة األولى 

 و الحروف. لألصوات الصحيح النطقو  ،المقروء فهم و القدرة على القراءة االجمالية.1

 الصورة. داللة عن المعبرة الجمل إدراك ، وو الجمل الكلمات حدود إدراك.2

 معرفة من لميذالت تمكينو  الكلمة. في موقعه حسب به والنطق الحرف شكل إدراك.3
ة والطويلة القصيرة بحركاته ،بالحرف الم تصلة األصوات  نطقها. وصح 

 لفظا. المختلفة و شكال المتشابهة الحروف بين ريعالس   التمييز.4

 .الن ص بمضمون ت تصل أسئلة عن اإلجابةو  البسيطة. الوقف عالمات باحترام القراءة.5

نا من موز الكتابية، بأصواتها و صار متمكف الر  ألِ يكون قد ا المتعلم في السنة الثانية، أم  
 :3األهداف التعليمية اآلتية يسعى لتحقيقمنهاج السنة الثانية القراءة الصحيحة؛ فنجد أن 

القراءة المسترسلة التي يتمثل فيها المتعلم المعنى الكلي للنص، و تجاوز ذلك  -1
 إلى جزئياته.

                                                           

 .112ينظر: جان عبد اهلل توما: التعلم و التعليم الصفي مدارس و طرائق، ص  - 1

 .09، ص نة األولى من التعليم االبتدائيمديرية التعليم األساسي، منهاج الس - 2
، مديرية التعليم االساسي، وزارة التربية الوطنية: مناهج السنة الثانية من التعليم نية للمناهجاللجنة الوط: ينظر -3 

 .30، ص 2004االبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر، يوليو 
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         تنمية الجانب االجتماعي و  تنمية رصيد المتعلم المعرفي و اللغوي.  -2
 . لديهو الوجداني 

 و احترام عالمات الترقيم.استكمال التحكم في آليات القراءة   -3

 :النظرية السلوكية من منظورالقراءة  مهارة -4

 اتدائي:من التعليم االتدريس القراءة في السنة األولى  1.4

عن ست سنوات عقلية، و بتحديد هذه ن المناسبة للبدء في تعلم القراءة ال تقل الس   إنَّ 
بالسنة أولى  الطفل لتحاقعند او  ؛السن أمر في غاية األهمية للبدء في تعليم القراءة

ا منه رجىي   التي ،االبتدائية المدرسة عالم إلى المحض األسري الجو   من ينتقل ابتدائي
ة في رف قبلي  و في هذه المرحلة يكون قد تحصل على معا ،القراءة عندهتنمية مهارة 

و تناول بعض األنشطة ذات الصلة بالقراءة و الكتابة... كأن  مرحلة التعليم التحضيري
لى إ منهاج اللغة العربية سعىي ،و من أجل ذلك .1ة للغةيتدرب على الممارسة الشفوي  

التي من خاللها يتمكن  بتكريس وقت أكبر للقراءة الجهرية ،الطفلتنمية مهارة القراءة عند 
معلم من أن يضع يده على مواطن الضعف في النطق لدى المتعلم الناطق فيصبح قادرا ال

بط بين ف و التي تشمل الر  التمكن من مهارة الفهم و التعر   باإلضافة إلى ،على توجيهه
اإلدراك البصري  التأكد من سيطرة التالميذ بصريا، أي صوت الحرف و شكله، و

 آلية القراءة، حسب المرحلة التعلمية، بمساعدة سند   فيكتشف المتعلم الحرف أو ؛للحروف
بصري، فيقرأ الحروف أو الكلمات و الجمل المتضمنة آلليات القراءة حسب المرحلة 

وألجل  ؛2التعلمية و في خاللها يقوم المتعلم بتثبيت الحروف أو اآللية القرائية المقصودة
موزعة  راحل في تعليم القراءةثالثة م تخصيص ذلك، يقترح البرنامج في هذا المستوى

 :3خالل أشهر السنة

                                                           

 .12مديرية التعليم األساسي، منهاج السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص  -1 

 .06، ص االبتدائي التعليم من األولى السنة التلميذ، كتاب العربية، اللغة كتابيسعي و آخرون: محمد بن  :ينظر -2 
التعلم و جان عد اهلل توما:  :. و ينظر12مديرية التعليم األساسي، منهاج السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص  -3 

 .127، ص التعليم مدارس و طرائق
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على مدى الثالثي األول من السنة  و تكون مرحلة تمهيدّية للتعّلمات األولّية: 1.1.4
      لجملل و كلمةللللحرف و   سن االستماعح    على تدريبه خالل ، و ذلك من ةالدراسي  

ة ليعبر عن ذاته؛ و من هذا طو التواصل بلغة مبس   بها النطق و أشكالها، مشاهدة و
 في المرحلة الموالية. أ فيها المتعلم لالندماجيتهي   المنطلق 

 هذه و القراءة، مفاتيح على التدريب مرحلة أو: األساسّية التعّلمات مرحلة 2.1.4
 لدى سماعها ترسيخ و اللغة حروف على يتعر ف  فيها و الثاني، الفصل تناسب المرحلة
 ثم معنى؛ لها و واضحة بكلمات تتصلو  الكتابة و اللفظ سهلة ونتك أن على المتعلم،

 .الثالث الفصل في ثالثة مرحلة تتلوه

 و فيها يمارس المتعلم القراءة المسترسلة لنصوصمرحلة التعّلمات الفعلّية:  3.1.4
على بعض ضوابط القراءة و يتحقق له فيها التحكم في آلياتها، و التدر ب  قصيرة، فيتعر ف

سر في بي  في المحيط المدرسي إتقانها، و تثمين مهارته في اكتساب عملية الربط  على
       الصور اللغوية المكتوبة بين الرموز و فتتضح له آليات التمييز .احل المتقدمةالمر 

       للحروف في كلمات ملفوظةي إلى معرفة سريعة و األلفاظ التي تتوافق معها، ما يؤد  
 .1لدى المتعلم و مكتوبة و معروفة

 

 

 :االاتدائي التعليم من الثانية السنة في القراءة نشاط تدريس  2.4

 حيث للقراءة، األساسية المفاتيح من ما نوعا متمك نا في هذه المرحلة المتعلم ي عد
 تدريجيا التحس ن و التهجئة على قادرا يجعله مم ا الماضية، السنة في آلياتها أِلف قد كان
 المتقاربة األصوات بين التمييز و الوقف، عالمات عند التوقف و رائي،الق األداء في

 مستواه يتبلور السنة هذه في و الغريبة، الكلمات فهم و ذ، ص، و س: نحو المخرج
                                                           

 و التعلمجان عد اهلل توما:  :و ينظر .12منهاج السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص  مديرية التعليم األساسي، - 1
 السنة التلميذ، كتاب العربية، اللغة كتاب: آخرون و يسعي بن محمد :. و ينظر127، ص قئطرا و مدارس التعليم
 .06ص ، من التعليم االبتدائي األولى
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 من المعلم يتمكن الفصل نهاية في عليه و المسترسلة، القراءة لبداية مؤهال ليصبح القرائي
 المرحلة هذه في االساسية األهداف من و القراءة، ارةلمه تالميذه اتقان درجة على التعرف

 .1ةالمختلف المجاالت في القراءة على تشجيعال و القراءة إلى الميل تنمية أيضا

 له تسمح التي المبادئ األولية أتقن قد في هذه المرحلة  المتعلم أنمنه نستنتج  و
 يكون هنا و ،لسنوات المواليةا إلى لالنتقال يؤهله مما صحيحة، جهرية قراءة صالن بقراءة
ة الذاتي التعلم إلى المعلم ايصال من نتمك   قد المعلم  فإن عليه و القراءة، نشاط في خاص 

 لمتعلمعند ا األخرى اللغوية المهارات لتنمية ضروريا ي عد أمرا القراءة نشاط على التركيز
 يكون ال حتى منه؛ رمف ال أمرهو  خاص بشكل ابتدائي األول الطور متعل م و عام بشكل

 من األولى السنوات تكون عليه و المهارات، بقية تعلم في عائقا القراءة نشاط في ضعفهم
  ال في مجتمعه.في تكوين مواطن فع   األساس بمثابة االبتدائية المرحلة

 القراءة:نشاط تدريس نماذج تطايقية في -5

 عليم االاتدائي:نماذج تدريس نشاط القراءة في السنة األولى من الت 1.5

، ولى"األ" السنة في أقسام ابتدائية الهاشمي سويد حضوربناء على المالحظة و ال
 كاآلتي: بتدائية في السنة األولى من التعليم االسنوضح خطوات تدريس القراء

 

 

  :التمهيديةالمرحلة  نموذج التدريس نشاط القراءة في 1.1.5

 ،خرات القبلية للمتعلمشاف المد  اكت هوأن الهدف منها و الظاهر من هذه الدروس 
 :2اآلتي بالشكل ذلك توضيح يمكن و

 

                                                           

 .130 ص ،(طرائق و مدارس)لتعليما و التعلم: توما اهلل عد ينظر: جان - 1

 .09محمد بن يسعي و آخرون: كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص  -2 

 



 التطبيقات التربوية للنظرية السلوكية                                             صل الثاني:الف
 

124 
 

 

 

 

 

 

لعائلة  على مجموعة من الصور يحتوي المدرسيالكتاب  إن  :1و أعارأالحظ الصور 
 ، ثمند البصرياستعمال الس  ب مالحظة الصور إلى المتعلمين عوةيقوم المعلم بد؛ فرضا

 .يب المتعلمون بالتعبير عن كل صورةفيج، تلك الصورعن مضمون يسأل المعلم 

 ؟بجانب من رضاموعة من األسئلة نحو: منى بجانب من؟ و جثم يسأل المعلم م :أصوغ
ثم يطلب المعلم من المتعلمين بمالحظة الصور في الكتاب ثم التعبير  كم يبلغ من العمر؟
لقراءة و يكرر ا و عمري ست سنوات أنا مع أمي،  و ،منى مع أبي عن كل صورة بـ: 

، تقليده في القراءةبالتالميذ  ضح مع مراعاة مخارج الحروف، ثم يأمرابصوت مسموع و 
 و التقليد. التكرارمبدأ عتماد على عادة باالاإلته، ثم يطلب منهم مع التالميذ لقراءتفيس

   استحضار الرصيد اللغوي المستعمل،  لمتعلمونيحاول ا من خالل البطاقات و
و هذا  ،2مماثلة تكوين جملةالمستهدف، قصد التذكر لتوظيفهما في و محاولة  التركيب 

تناول ت  و يتم  ؛"أبي مهندس و أمي معلمة"كاآلتي:  طبع بمساعدة المعلم فت كون الجملبال
، و بهذا الشكل يستطيع التالميذ فيما بينهم مل االسمية بين التالميذ و ت كررهذه الج

 ن جملة من خالل البطاقات.يتكو 

 :التعّلمات األساسية مرحلة في القراءة نشاط التدريس نموذج  2.1.5

                                                           

 .10محمد بن يسعي: كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص   -1 
 .13اللغة العربية للسنة األولى من التعليم االبتدائي، ص محمد بن يسعي: دليل المعلم،  -2 
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    ف على الحروف، التعر   يتم  ، و ات األساسيةمتلي المرحلة األولى مرحلة التعل  
كل، مثل الحركات داخل الكلمة، مع مراعاة التخلص التدريجي من الش   مواضعهاو تنوع 

 :1كاآلتي وضحما سن و هذامع حروف المد. 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوات:

لة للدرس بصورة تعبر عنها نحو: المعلمة قدام الباب، و هذا يقوم المعلم بربط جم  -1
 علم الجزائر.

ثم تكتب هذه الجمل على بطاقات، ثم تعر ض على التالميذ لقراءتها كلية انطالقا  -2
 من الصورة المعبرة عنها.

( موضوع الدرس ثم تقرأ الجملة قراءة نموذجية مع تقوية اللفظ عند الصوت)الحرف -3
 و هنا هو حرف "الميم"، ثم يتبعه التالميذ و يكررون القراءة بشكل إفرادي.

ثم يقوم المعلم بتقطيع الجملة إلى كلمات و اللعب ببطاقات الكلمات، كوضع  -4
:صورة مكان كلمة   .م، علةمعلمال، و تغيير مكان الكلمات لقراءة كلمة منفردة، نحو 

 مع التركيز على الصوت بتمعن واضح، و قراءتها  بخطثم يكتب المعلم الكلمة   -5
 .و يترس خ ف المتعلم سماعهو تكراره ليأل  

                                                           

 .31محمد بن يسعي: كتاب اللغة العربية، كتاب التلميذ، السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص  -1 
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وجوده: في  كانتحديد ميعمل المعلم مع المتعلم على تمييز الصوت سماعيا، و  -6
و هنا يمكن ذكر عدد من الكلمات تحمل  ؛، في وسطها، أو في آخرهاأول الكلمة

أسماء الطالب لإلشارة إلى وجود الصوت ب االستعانةالصوت المدروس و يمكن 
 المقترح أو عدمه.

 ، و يمكن إشراك التالميذ في اكتشاف الصوت شكال تكتب الكلمات على السبورة -7
؛ و هنا يمكن للمعلم استعمال المحو التدريجي للحرف و ذلك بتلوينه بالطبشور

 بهدف اكتشافه.
ما هو  مثل ؛ستقال عن الكلمةد التلميذ إلى كتابته ماكتشاف الحرف، يعم  بعد و   -8

 موضح في الشكل السابق.

                              :القراءة الفعليةمرحلة  في القراءة نشاط التدريس نموذج  3.1.5

 ؛و الكلمة جزء من الكالم ،ليس الحرف غاية بحد  ذاته، و ما هو إال جزء من كلمة
نى تاما، و مجموعة من الجمل تؤلف و أصغر جزء من الكالم هو الجملة التي تفيد مع

 ولى وفق التالي:األو تتم القراءة الفعلية في السنة  ،1نصا في موضوع واحد

      م، يحرص مصورة لمعنى الكال ،يقرأ المعلم الدرس قراءة نموذجية، معبرةداية ب
    ثناءبدون استالجهرية للتالميذ  القراءة تيح فرصو بعد ذلك ي   و ينتبه إلى النطق الجيد

إلى العمل على  باإلضافة؛ فيما بعد راءة النموذجية ليحاكيه التالميذالقو ذلك بإعادة 
بدون توقف بين الكلمات أو تكرار و مترابطة و متسلسلة  تدريب التلميذ قراءة الجمل

العب بنبرة الص وت التالميذ على احترام عالمات الوقف و الت  فيتدر ب الحرف عد ة مرات 
و كذلك تدريبه على تصوير الحالة المشهدي ة في  ،لى التعجب أو االستفهامللداللة ع

 .من األساليب النمط الحواري، و غيرها

 :من التعليم االاتدائي الثانية للسنة نشاط القراءة تدريس نموذج 2.5

 الدرس: واتخط

                                                           

 .170جان عبد اهلل توما: التعلم و التعليم)مدارس و طرائق(، ص  -1 
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     بخط واضح متوسط الحجم، يحتوي الدرس على نص مكتوبالموضوع: تحية العلم: 
على يسار الصفحة يوجد صورة كبيرة ملونة تحتوي على صورة مشهد بساحة المدرسة و 

 .1يظهر فيه بنت و ولد أمام سارية العلم يحمالن العلم الوطني

مي و يكتبه على السبورة، ثم يطلب من التالميذ يقوم المعلم بتحديد الهدف التعل   تمهيد:
لبداية  مينالمتعل شهد الدرس و بتهيئةمركزا على م هيديتمحوار يقوم ب ثم؛ ابكتالفتح 

 عملية القراءة، و هذا بنقلهم إلى جوٍّ مالئم يجعلهم مستعدين لالستماع لقراءته.

فعليه االلتزام  للمعلم حرية اختيار نوع القراءة، إذا اختار أن يبدأ بالقراءة الجهرية العرض:
  بما يلي: 

النطق الصحيح بصوت مسموع مرة  مركزا علىو ءة النص قراءة نموذجية واضحة، اقر 
القراءة الواحد تلوى اآلخر، كما ، فيما يصغي إليه التالميذ ثم يطلب من التالميذ بأو مرتين

بقراءة نموذجية معبرة يراعي فيها المعلم حسن األداء  ،" البدءهو موضح في منهاج القراءة
    دء بأنجب التالميذ ، و يحرص على البف، ثم تكليف التالميذ بالقراءةو عالمات الوق

إلى  باإلضافة .2األخطاء" بو أكثرهم قدرة على القراءة حتى ال يدفع بالمتأخرين إلى ارتكا
حرص المعلم على افساح المجال أمام كل الطالب، على مختلف المستويات باالجتهاد 

على تصحيح  متعلمفي القراءة و تشجيعهم عليها، و في أثناء ذلك يتوجب أن يحفز ال
يقوم المعلم بدراسة ؛ و منه لخطأ بنفسه، و إال ساعده أو طلب المساعدة من تلميذ آخرا

      و يستحسن االقتصار على األلفاظ الغامضة معنى النص بشرح المفردات الغامضة
النص  فهم على مساعدتهمبهدف  ،3النص عليها و المعاني الهامة التي يتوقف فهم

  ألسئلة لمعرفة مدى استيعابهم للمعنى العام للنص.م؛ كما يثير بعض اتنمية معارفهو 
                                                           

، لغتي الوظيفية كتابي في اللغة العربية، تي: وزارة التربية الوطنيةتازور  سيدي محمد دباغ بوعياد و حفيظة :ينظر -1 
 .08، ص 2015-2015السنة الثانية من التعليم االبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر، 

 عوبته أو إذا اختار المعلم البدء بالقراءة الصامتة فعليه أن يحدد الوقت للقراءة الصامتة بحسب طول النص و ص
سهولته، و في أثناء القراءة الصامتة يحاول المعلم معرفة الذين استطاعوا إنهاء القراءة، بعدها يطرح المعلم األسئلة 

 ر كتبهم المفتوحة أمامهم، و هكذا دواليك. بمتابعة عالحول النص الختبار التالميذ، ثم يقرأ المعلم قراءة نموذجية مع 
 .18السنة الثانية من التعليم االبتدائي، ص  الوثيقة المرفقة لمنهاج -2 
 .19، ص االبتدائي التعليم من الثانية السنة لمنهاجالوثيقة المرفقة  -3 
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 :االاتدائي التعليم من لطور األولفي ا القراءة نشاط في السلوكية ماادئ -6
اعتمدها منظرو السلوكية مبادئ قد بني على السلوكيين  من وجهة نظرالتعليم إن 

كرار و غيرها، و هذا بناء على تجاربهم على الحيوان كالمثير و االستجابة و التدعيم و الت
 ؛في كتب اللغة العربية في المرحلة االبتدائية خاصةما اعتمده واضعوا المناهج و البرامج 

 لكونه بالنظر جدا كبيرة العمرية المرحلة هاته في القراءة كتاب يكتسبها التي األهمية إن و
 جانبه و كتابال موضوعات فإن عليه و حقيقي، كتاب بين و التلميذ بين مباشر لقاء أول

 العالم هذا اكتشاف محاولة نحو يستثيره و المتعلم يدفع بما البالغة األهميةب تحظى الشكلي
من كتاب في درس القراءة  التي نلحظ وجودهادئ االمبهذه و سنتطرق لبعض . الجديد
  كاآلتي:العربية اللغة 

تقدم نشاطا  ،مهيديةفي المرحلة الت استخدام الصور كوسيلة تعليميةن بأ من المعلوم  1
 ،معلوماتها الكشف عن ت تيح فرصةألنها  ،لمتعلمينمتكامال ذا مردود تربوي كبير على ا

تستثير لديهم دوافع الفضول و حب مثيرات  بمثابة و عليه تكون ؛و التفاعل معها مباشرة
لي االستطالع و جعل بيئة التعلم مثيرة و جذابة و مشبعة لحاجاتهم و دوافعهم، و بالتا

 و استخراج الجمل المتمثل فيلتحقيق هدف التعلم  تؤدي إلى أفعال المنعكس الشرطي
"كل تعلم إذ أن  ؛خراته الحقيقيةو بذلك يكشف المتعلم عن كل مد  ، بطاقات الصورعبر 

في رأي التعلم الشرطي عبارة عن استجابة لمثير أو باعث، و إن دراسة االستجابات التي 
 . 1أهمية بالغة في إتقان ما هو متعلم" يقوم بها المتعلم ذات

طبق ذلك في و ي ؛متعل  يجابي في إتقان ما هو م  ر إثأله  استمرار و تنوع المثيرو إن 
 غرقة الصف "عن طريق إحاطة موقف التعلم بالكثير من المثيرات في غرفة الصف

فال  جديدالتمن كما تجعل موضوع التعلم في حالة  تعلم،إلى أن ي متعلميضمن إثارة ال
فتعلم القراءة وفق نظرية االشراط  ،2"يتعرَّض ما يكتسبه من خبرات للنسيان و الزوال

صورة لطفل و نكتب تحته مثال لعندما نرسم في كتاب القراءة الكالسيكي يكون 

                                                           

 47 ص التربوية، تطبيقاتها و التعلم نظريات الهادي، عبد جودت - 1
 .47ص  ،السابق المرجع - 2
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اسمه)رضا(، يحدث اقتران زمني بين الصورة و اللفظ، و يكفي رؤية لفظ "رضا" إلثارة 
  .1معناها في ذهن المتعلم

من صفات المعلم الناجح أن يصمم مواقف التعلم بشكل ما يجعلها تشبه مواقف    2
في ذلك يعمل على تكوين االستجابات التي يتطلبها الموقف التعليمي و الحياة ذاتها، 

م خطوة خطوة وفق تسلسل معين، إذ يعلم بتحقيق أهداف التعلتيقوم الم"، حيث الذي أثاره
تتبع استجابته عادة بنوع من التغذية الراجعة  سؤال في البرنامج و االستجابة إلى كل عليه

 .2"بحيث ال يسمح له باالنتقال إلى السؤال التالي ما لم يتقن السؤال األول

  الموجودة فيه ةموز الخطي  ظر في الر  طلب المعلم من التالميذ فتح الكتاب و الن   إنَّ  2
 احداث زهم علىعد  مثيرات تحف  ، تالمكتوبة باللون األحمر المثير للعين  و

هو تدريب هدفه تعويد التلميذ على استعمال  و المالحظة فهو التأملك استجابات
تهجئتها،  هو ما يسبق في  محاولة و من الكلمات ةمواضع مختلف في الحروف

 الص أما من حيثو  ؛(أكتشف)، (أرتب)، (أقرأ جيدا)العادة بالعبارات السلوكية: 
دعوا في تناغم مثير و جميل ي ةختلطمعة متنو  ألوان نة بلو  الم لكتابالمرفقة با ور 3

و هذا ما  ،ق في الصورة بالبحث عن تفاصيلها التي تدعوا لهاالتالميذ إلى التعم  
و أما فيما يخص عنصر الصوت فإن تنمية  ؛يدركه المتعلم أنه مكتوب في النص

كتشاف الحروف و التعرف قدرة التلميذ على النطق باألصوات في شكل مقاطع و ا
، هي احدى أهداف التعلم في هذه ا حيثما تحل في الكلمات من مواضععليه

 المرحلة. 

         حول مضمون النص المقروءمجموعة من األسئلة بتمرين قد يكون نموذج الو 

رات المتعلم التي تهدف باألساس الكتشاف مدخ   "أجيب" العبارة و المتموضعة عادة تحت
رة القراءة، نحو: او تغذية راجعة لمه عديةب تمثيرافهي تساعد في فهم النص، ف بقةساال

      ن ساعد طارق على رفع العلم؟...و م   ة؟تالميذ عندما دخلوا إلى المدرسماذا فعل ال

                                                           

 .64ص ، بويةالتر  تطبيقاتها و التعلم نظريات الهادي، عبد جودتينظر:  -1 

 .99، ص نظريات التعلمعماد الزغلول:  :ينظر -2 
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و اجابات التالميذ تمثل استجابات، كما أنها تدفع بالتلميذ لقراءة  ،1و غيرها من األسئلة
و أما  رة القراءة.ان التلميذ من تثبيت مهغذية راجعة مما يمك  جزاء النص كتأبعض 

و يمكن بط و التركيب عند التلميذ، نموذج الموالي يهدف إلى تنمية و اكتشاف قدرة الر  ال
 : 2اآلتيك توضيح ذلك

 ن جمال.أختار الاطاقات ألكوّ 

 تلعب منى مع       صغيرة

 جدي و جدتي       محفظة رضا 

 كايرة        محفظة ماما 

      و الربط بين الصورمرين كربط باألسهم، هذا التنوع و هناك نماذج متنوعة من 
غيرها من النماذج، و هذا و  للبطاقات لتكوين جملة ذات معنى، ترتيبو األسماء، و 

 التنوع يهدف إلى استثارة مختلف طاقات التالميذ لبذل الجهد لتحقيق غايات التعلم.  

حيث  تعلم؛لل اباعتباره أساسمرحلة الهذه في ا يظهر جلي  ف ،المحاكاة و التقليد أما مبدأ   4
 قراءتهعند  المعلم يمارسها، ة مستحوذة على أكثر من نصف الوقتتكون القراءة الجهري  

ا ستخدما اللغةم   ،في الخطوات األولى للنص ي ا منطوق ا استخدام   الفرصة يتيح حتى ،ح 
أي  ؛واألداء طبقا لمتطلبات المعنى و الداللة التعبير صور في ويعوالتن والتنغيم للتلوين
 التالميذ انتباه و هو في ذلك يجلب ؛ص الحماسي بأسلوب لطيفالن   يقرأ أن ينبغي أنه ال

ق،م   و مثير بأسلوب  االستجابات تحدث لديهم و التي المثيرات الصوتية يدع م امم   شو 
كل ما يستلزمه و تأدية لقراءة ل تهتأديي طريقة فللمعلم  السريعة المتمثلة في تقليد التالميذ

جيد عند رة، و الوقوف ال، ورفع الصوت و خفضه بدرجات معب  تنغيم  و  بر  النص من ن
  المواطن التي تستلزم ذلك.

                                                           

 التعليم من الثانية السنة العربية، اللغة في كتابي الوظيفية لغتيسيدي محمد دباغ بوعياد و حفيظة تازورتي:  -1 
 .09، ص االبتدائي

 . 15 محمد بن يسعي و آخرون: اللغة العربية السنة االولى من التعليم االبتدائي، ص -2 
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في كتابة "  (H.Douglas Brown)دوجالس اراونه بما جاء في كتاب و يمكن أن ننو  
و نستنتج  دون جيدونمن الشائع أن األطفال مقل  ث يقول: "م اللغة و تعليمها" حيأسس تعل

المهمة التي يستخدمها الطفل في اكتساب  من ذلك أن المحاكاة واحدة من االستراتيجيات
فهناك فروق ؛ و تجدر االشارة هنا أن األطفال مختلفون في استجاباتهم للتعلم، 1اللغة"

و هنا  طق الكالم تبعا لعوامل متعددة،و نفردية بين األطفال في القدرة على المحاكاة 
  .2هبين تالميذ عنها بالكشفتكمن وظيفة المعلم 

 أنه أمر ال مناص عنه في المرحلة االبتدائية في تكرار أما مبدأ التكرار فنالحظ   5
حدوث  تساعد في تثبيت التعلم وفهي من أهم المبادئ السلوكية التي  ،القراءة النموذجية

و االرتفاع  ؛ فهي تعمل على تحسين األداء(Pavlov)ح بافلوفكما وض   ،التعلم الشرطي
 .     "لدى التالميذ ترسيخ و تثبيت المكتسباتبمستوى و كفاءة التدريس، باإلضافة إلى 

عن على أن االرتباطات بين المثير و االستجابة تقوى  (Thorndike)و يؤكد ثورنديك
ى ذلك إلى قوة االرتباط ات الممارسة أد  دد مر  معنى أنه كلما ازداد عبطريق االستعمال، 

، و عليه فإن الممارسة و التكرار من أهم العوامل التي تساعد على اكتساب 3"بينهما
 .على اختالفها المهارات اللغوية

يرى  أن  تعلم القراءة يتم عن طريق أفعال المنعكس الشرطي، حيث و الحقيقة
 إذا اقترن المثير الشرطي بالمثير غير ال  أن االشراط ال يحصل إ (Pavlov)بافلوف

ز و الذي يستثير االستجابة الشرطية و غياب المثير غير الشرطي الذي يعمل كمعز  
موز الصوتية بربط الر يكون تعلم القراءة ف الشرطي لفترة طويلة يجعل االستجابة تنطفئ،

لتي يشكلها في )مؤثر طبيعي( و الصورة ا و بالتكرار بين رؤية الصورةبمدلوالتها، 
فعل  بين الصورة و لفظها، و يتكون يتم الربط ذهنه)استجابة طبيعية(، و بالتكرار

  .عند المتعلم كمثر و الصورة الذهنية كاستجابةنعكس الشرطي بين الصوت الم

                                                           
1  -H. Douglas Brown. Principles Language Learning And Teaching. P.30       

نادر أحمد جرادات: األصوات اللغوية عند ابن سينا)عيوب النطق و عالجه(، األكاديميون للنشر و  :ينظر -2 
 .186م، ص 2013-هـ1434، 01األردن، ط-التوزيع، عمان

 .269 ة التعلم و التعليم األسس النظرية و التطبيقية، ص سامي محمد ملحم: سيكولوجي -3 
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لجأ إليهما و ي   ان أسلوبين شائعين في ضبط التعلم،عد  و العقاب و ي   مبدأ التعزيز   6
له من دور في  لماعلى التعزيز علماء الد أغلب أك   فعالية، فقدبنجاح لالتحقيق متطلبات 

و يظهر  ؛فتشجيع المعلم يؤدي إلى تعلم القراءة و التقدم فيها ،فيهو االستمرارية  التعلم
ذلك عند عرض البطاقات على التالميذ فت ست ثار دافعيتهم لالستجابة فيتم التعرف عليها 

و في هاته اللحظة ، بقراءة الحروف بطريقة صحيحةقيامهم  باإلجابات الصحيحة، أو عند
على  الحث  على تكرارها و فهذا من شأنه أن يشجع  ،معنويةال الثناء بعباراتيكون التعزيز 

 باإلضافة، 1يظهر ذلك في التحصيل الدراسي الذي هو مبتغى كل متعلمف  أكبر بذل جهد
وسيلتان ب عقافالتعزيز و ال، ءة الجهريةفي القرا نالحظ ذلكو  النفسب ثقةالإلى تعزيز 

يهدفان إلى تغيير سلوك المتعلم للحسن، و لكن ينغي على المعلم أن متناقضتان لكنهما 
أما فيما يخص العقاب فالهدف منه إزالة مثير  ؛ماديةيكون حذرا في استعمال المعززات ال

في نشاط  منخفضة عالمة كإعطاء الطالبيه المرغوب فيه لتقوية سلوك مرغوب فغير 
 و المثابرة.يتجنب الفشل في القراءة الموالية بتركيز االنتباه ل القراءة

، فالمعلم يقوم بتصحيح األخطاء التي تصدر عن بشكل فوريمبدأ التقويم: و يكون    7
يطلب منه إعادة  بتلقينه النطق الصحيح للحرف، ثمو هذا ، مباشرةالتلميذ أثناء القراءة 

لمتابعة مع التعزيز اإليجابي إذا أعادها بشكل صحيح نحو: واصل، القراءة ثم ا
 و هكذا يتم التشجيع إلى أن يتقن المتعلم القراءة و يتمكن منها.أحسنت...

 ...سري  مبادئ السلوكية من دافعية و واقعية و انتماء و توفير و خالصة القول أن 
ر قدر بن المتعلم من تحقيق أكيليتمكمن أساسيات النجاح  تعد   الموقف التعليمي،خالل 

 ببيئته، لمتعلما ربط علىالنظرية دت ، حيث أك  ممكن من االستجابات تجاه ما يتعلمه
  .البشر سائر بين اإلنساني وضعه وشروط وعالمه،

 الكتااة مهارة: ارااع

                                                           

 .22سعد رياض: البناء النفسي للطفل )تنمية المهارات اللغوية و اللفظية(، ص  :ينظر -1 
  نادر فهمي  ظهور أنماط سلوكية غير مرغوب فيها.إلى ؤدي يإذا بالغ المعلم في استخدامه قد  :المادي تعزيزال

 .99التعليم الصفي، ص و  الزيود: التعلم



 التطبيقات التربوية للنظرية السلوكية                                             صل الثاني:الف
 

133 
 

في المدرسة االبتدائية أمر جوهري و وظيفة أساسية  تعلم مهارة الكتابةال شك أن 
 المهارات فيما بينها؛ ألن التلميذ جل فإنه البد من تعاضد لتحقيقهاو بتدائية، للمدرسة اال

          في تعلمه يكون في وضعية استقبال و إرسال، فيكون مستقبال من حيث االستماع 
و القراءة، و مرسال من حيث الكالم و الكتابة، و يشتمل كل من الجانبين على التفكير 

لمن  باستماع الطفل وجب االهتمامو عليه  ؛1ن اللغوي الخامسالذي يسمى أحيانا بالف
من حيث أن المستمع الجيد هو بالضرورة قارئ جيد في بلك تعد مدخال للولوج  حوله

 .األخرى لباقي المهارات اللغوية

أن  يرى المخططون و لذلك، لتعليميعملية ضرورية في نظامنا ا كتابةتعليم ال إن  
 الخط كتابة يتركز في العناية بثالثة أنواع من القدرات أال و هي: تدريب التالميذ على ال

. و لكن المالحظ أن  تلميذ الطور األول ال تتعدى و اإلمالء و التعاير الكتااي الجيد
داخل أشكال الحروف و كيفيات تموضعها  رسم الخطوط و التعرف علىإال قدراته 
و تحسين التلميذ رسم الحروف  تمكين بالتركيز علىون ، و عليه اكتفى المرب  الكلمات

 .2أداءه من خالل التدريب و التمرين الكافي في نشاط الخط

د له التلميذ قليال، ينتقل للسنة الثانية بمبادئ أولي ة تمه   و ما إن تتحس ن مهارات
التعامل مع تدريبات لغوية لتشمل مهارات الكتابة الثالثة ) الخط و اإلمالء و التعبير 

(، و ذلك تأسيسا للمرحلة األكثر رقيا أال و هي مرحلة التعبير اإلبداعي التي يكون الكتابي
 . 3فيها قد وصل التلميذ إلى مرحلة جيدة من النضج اللغوي

  :مايية الكتااة -1

و يبدو أنه ال تخلو حصة  مقصد من مقاصد تعلم اللغة بالعموم، تعدالكتااة:  1.1
 ،االبتدائي التعليم من األولى السنة منهاج في بالكتابة يقصدو الكتابة؛  عنصردراسية من 

 توفر مما انطالقا المتعلمون يحاكيه نموذج والكلمات حسب والمقاطع الحروف تصوير
                                                           

 .126، ص )نظريات و تجارب( : تدريس العربية في التعليم العامو محمد السيد مناع رشدي أحمد طعيمةينظر:  -1 
 .245ص  ،المرجع نفسه :ينظر -2 
 في األمية محو برنامج السلوكية النظرية منظور من للكبار العربية اللغة أنشطة تعليمية: بحة فتحي: ينظر -3 
 .245ص   جزائر،ال
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 و الشك   ؛1اللغة مجال في الرافدة للتواصل األدوات من والكتابة ؛فردية مهارات من لديهم
، فعندما ي حركي و مهارة بالدرجة األولىسلوك معرف فإن الخط   مهارة معرفيةالكتابة  بأن

 .الجانب المعرفي و الحركي معاالخط، فإنه يستخدم يتعلم الطفل 

 أن في الكاتب يساعد وضوحه و الكتابي، االتصال وسيلة الخط عتبري  : الخط  2.1 
 ت بعد رداءته و الصحيحة، المعاني على الوقوف من القارئ يمك ن شكل في أفكاره يضع

 الواضح الخط و السليم الكتابي الرسم فإن لذا و مكتوب، هو فيما الرغبة نع القارئ
 العناية أصبحت لذلك و. 2فهمها يمكن رمزية لغة إلى المعاني لتحويل يستخدمان الجميل
 .العربية اللغة تعليم منهج في رئيس هدف بالخط

حكم في مختلف ألن الهدف من اإلمالء هو الت ،و يرتبط الخط باإلمالء ارتباطا وثيقا
و هو في ذلك له دور كبير في إضفاء  أشكال الحروف و الضوابط للكتابة العربية.

 .3الوضوح و الجمال على الكتابة فت ستساغ قراءتها

 

 

 الكتااي: التعاير و نشاط الكتااة األيداف الخاصة في-2

ما و التواصل ب ،" إن ترقية أداءات التحصيل و القدرة على القراءة و الكتابة
يناسب الوضعيات و المستوى لغرض إشباع رغبات الدارس الفردية و الجماعية أصبح 
     ضرورة حتمية تفرضها معطيات العصر؛ و ال يقتصر تعلم اللغة على إجادة القراءة 
و الفهم ...و إنما يتعدى ذلك إلى وضعيات تعليمية إبداعية وظيفية مختلفة، كما تهدف 

من وضعية الممارسة الصوتية إلى وضعية اإلنجاز من خالل الكتابة إلى نقل الدارس 
          )أتدرب على الخط االكتشاف إلى التنوع و االكتساب التدابير اللغوية من عمليات

                                                           

 .15اللجنة الوطنية للمناهج، مناهج السنة أولى من التعليم االبتدائي، ص : وزارة التربية الوطنية -1 
 .125 ص طرائق، و مدارس العام التعليم في العربية تدريس: مناع السيد محمد و طعيمة أحمد رشدي: ينظر - 2

 9صاالبتدائي، التعليم من أولى السنة مناهج للمناهج، الوطنية اللجنة ،األساسي التعليم مديرية الوطنية، التربية وزارة3 



 التطبيقات التربوية للنظرية السلوكية                                             صل الثاني:الف
 

135 
 

 االبتدائي التعليم من األولى السنة في العربية اللغة منهاج و بناء عليه فإن ؛1و الكتابة("
 :2اآلتية األهداف تحقيق إلى يسعى

 رسمأن يتعلم صحيحة، و  بطريقة القلم سكم  أن يتعلم اية يهدف المنهاج إلى بد
ثم كتابتها في شكلها الصحيح باحترام  ،نقل الحروف و الكلماتو  متنوعةال خطوطال

ضيات الحرف و في أشكاله المختلفة مقت بمقاييس الكتابة صعودا و توسطا و نزوال بحس
 مناسبة بأخرى هاإبدالأو  صحيحا؛ ترتيبا جملةال رعناص ترتيبكيفية  ؛ إضافة إلى تعلمه

 من انطالقا جملة كتابةو التمكن من  مناسبة؛ال كلماتالب فراغاتال ملءللمعنى، أو 
 .الجملة في مناسبةال غير كلمةال شطبالمصاحبة لها، أو  صورة مدلول

رعة ثالثة أمور هي: الوضوح و الس فيالباحثين أهداف تعليم الخط بعض لقد لخ ص 
مالئمة مع  للوضوح ألنه األكثر األولويةو يرى البعض أنه يجب اعطاء و الجمال، 

مشروعة و واقعية بالنظر إلى  اأهداف هذه األهداف تبدو لكن في العموم العملية التعليمية؛
المقام فإنه  طبيعة المتعلم في هذه المرحلة حيث يكون كالصفحة البيضاء، و هنا في هذا

امل مع أدوات الكتابة و التدرب على رسم الخطوط و األشكال الهندسية يتعود على التع
 .3الكافية في عضالت اليد ةرون  الم   خاصة في المرحلة التمهيدية مما يسمح له باكتساب

 االاتدائي: التعليم منطور األول ال فيو الكتااة  الخط تدريس خطوات -3

لسنة األولى من التعليم االبتدائي، لمن دليل المعلم يقدم كراس الكتابة و التمارين 
عرضا مفصال لجميع الحروف العربية في توزعها على مختلف نصوص القراءة، يتم فيها 

لى رسم الخطوط و األشكال الهندسية في المرحلة التمهيدية، و في مرحلة عالتدريب 

                                                           

 فتحي، نقال عن 311ص  ،1997دار الفكر العربي، القاهرة،  أحمد مدكور: تدريس فنون اللغة العربية،علي  - 1
 .246ص  السلوكية، النظرية منظور من للكبار العربية اللغة أنشطة تعليمية: بحة

 .15اللجنة الوطنية للمناهج، مناهج السنة أولى من التعليم االبتدائي، ص  ة الوطنية،وزارة التربي - 2
 رشدي: ينظر و .15: دليل المعلم اللغة العربية للسنة األلى من التعليم االبتدائي، ص و آخرون محمد بن يسعي - 3

 .125 ص ائق،طر  و مدارس العام التعليم في العربية تدريس: مناع السيد محمد و طعيمة أحمد
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لمات الحرف المستهدف في صوره المختلفة، و تكتب ك التدرب على مفاتيح القراءة يكتب
 :اآلتية بالخطوات ذاك نمثل و .1و جمل قصيرة في مرحلة القراءة الفعلية

 على بوضوح مكتوب يقوم المعلم بعرض النموذج اللغوي على المتعلمين الخطوات:
)الحرف(  الصوتاللفظ عند  تحديدءة النموذجية مع القراب فيبدأمناقشته  تتم  ثم  ،السبورة

يتبعه المتعلمون في قراءات و من ثم ، تعلم سماعهو تكراره ليألف الم موضوع الدرس
يتم االحتفاظ بالكلمة الهدف  و من ثم يتم تقطيع الجملة إلى كلمات،  بعدها إفرادية.

 ؛التحليل و التعرف و التدريب على شكل الحرف بوضعياته المختلفةلالنطالق في عملية 
يطلب إلى المتعلمين انجاز  لية تركيب الحرف في نماذج مماثلة، بعدهالتنطلق بعدها عم

سأل المعلم ما هو الحرف الذي درسناه يف بعض التمرينات التطبيقية حول موضوع الدرس
يها يتعرف التلميذ فينطلق بعدها درس القراءة و  فيجيب المتعلمون مثال "حرف الميم"، ثم

م ثعلى الحرف من خالل نص حقيقي؛ و أخيرا و بعد أن يترسخ شكل الحرف في الذهن 
الكتابة على شكل تمارين متمثلة في: عملية يقوم المتعلم بإنجاز األنشطة في الكتاب فتبدأ 

أنقل: علم، أنقل: معلمة و يتم التعرف على الحرف، باإلضافة إلى أن الكتابة ال تقتصر 
على الحروف فقط بل تشمل رسم الخطوط األفقية و المائلة و غيرها و الهدف منها 

  .على الكتابة تدريجياتدريب أصابع اليد 

بالرغم من أن هذه الطريقة تبدو سهلة و بسيطة الخطوات، إال أن المعلم يلعب 
و فشلها، و ما عليه في هذا المقام أن يحسن أا في انجاح عملية التعلم فيها دورا هاما إم  

   ذلك باستخدام عبارات سلوكية نحو: ألعب و أكتب ؛استغالل القدرات الكامنة للمتعلمين
 إلى المتعلم فيها ي دعى محف زة ألعاب شكل في قدمت   الكتابية، التمارين من مجموعةو هي 
 .و باندفاعية ايجابية السابقة مكتسباته توظيف

 نماذج تطايقية: 1.3

                                                           

 .15ص  المرجع السابق، - 1
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يحتوي الكتاب المدرسي على العديد من التطبيقات و التدريبات الكتابية التي من  
         ريجيا مع وسائل الكتابة و الخط بطريق محفزة شأنها تساعد المتعلم على التكيف تد

 :1و سنوضح ذلك في المثال اآلتيو مشجعة على التعلم أكثر، 

 أذكر الحرف الناقص في الخانة الحمراء و أقرأ:

 

 

 

 كتابة و يشهد ما نقل هما فرعيين نشاطين خالل من الكتابة حصص تنشيط ويتم
  االمالء(:) يسمع ما

 الحروف فيها تتواتر نصوص بإعداد المستوى هذا في المعلم يقوم :ديشه ما نقل  1
      تتداخل و الكتابة و اللفظ سهلة تكون أن على المتعلم لدى سماعها لترسيخ المعينة

مات األساسية يتدرب المتعلم وعليه فإن مرحلة التعل   .معنى لها واضحة بكلمات تتشابك و
الجديد مع حروف سبق التعرف عليها، أما في  على كتابة جمل تتضمن كلماتها الحرف

 . 2عبارات قصيرة تتضمن آليات القراءةطيع كتابة جمل و تمات الفعلية فيسمرحلة التعل  

 االنشطة مجموعة العربية اللغة لكتاب المرافق التمارين و الكتابة كراس يتضمن
 نشاط ضمن الكتابي لالتواص الكتابية، األلعاب اإلمالء، النقل، ، الخط هي و الكتابية،
، متنوعة وأشكال خطوط رسمو ذلك بهدف تحقيق األهداف المسطرة سابقا، ك .3اإلدماج

 مع واضحة كتابة منفردا الحرف كتابةأو  ؛كلمةال من مواقعها حسب حروف تصوير أو

                                                           

 .56محمد بن يسعي: اللغة العربية للسنة االولى من التعليم االبتدائي، ص  -1 
 .15 ص االبتدائي، التعليم من لىو األ للسنة العربية اللغة المعلم دليل: آخرون و يسعي بن محمد - 2

 .51 ص ،السابقالمرجع  -3 

 ج

 ع

 ر ب ب ك
 ح
 ك
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 بين التناسق احترام مع الجمل كتابة و كذلك .الكراس مربعات وبين بينه التناسق احترام
 :1و نوضح بالمثال اآلتي .كلماتها

 :أتدرب و أالحظ   

 تـــ  ـــــــتـــ       ــــت   ت     ة   ــــــة   تـــقـــــــوَ     

 ــطـال              طـــ            ـــوَ ــــــطـ      

 ــسـســـــ       ـــــســــ       س      ــ     ــىلمَ سَ     

 ــــزــ         ب              زينَ زَ     

هو الجانب الثاني من جوانب الكتابة، و يتعلق أساسا كما  (:إمالء) يسمع ما كتااة   2
 مع متالزم وهو السنة هذه في تقييمي أساسي نشاط هوهو معروف بصحة الكتابة؛ ف

 .2المسموع و المنظور على تنشيطه في ويعتمد ،الشفوي والتعبير والكتابة القراءة

ى على المتعلم مالء في مرحلة التدريب على مفاتيح القراءة، حيث ت مل  يتم تدريس اال
كلمات تشتمل على الحرف المستهدف في مختلف صوره، و تهدف إلى إدراك العالقة بين 

و في مرحلة  ،صورة الحرف و صوته مع التمييز بين األحرف المتشابهة نطقا و كتابة
  ر.فقرات قصيرة، يركز فيها على الموضوع المقرَّ  م له جمل بسيطة، وقدَّ القراءة الفعلية، ت  

 :3يلي فيما النشاط هذا أهداف تلخيص يمكن العموم، وعلى

 .الكلمة في موقعها حسب يتعلمها التي الحروف أصوات رسم -1

 لرسم المكتوبة بصورته الصوت ربطو  .و كتابتها المتقاربة األحرف أصوات تمييز-2
 الكلمة. في واقعهام حسب صحيحا ارسم   الصور هذه

                                                           

 .9حفيظة تازورتي: لغتي الوظيفية كتابي في اللغة العربية، السنة الثانية، ص سيدي محمد دباغ بوعياد و  - 1
. 168، ص نظريات و تجارب : تدريس العربية في التعليم العام رشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع :ينظر - 2

 .15 ص لمناهج،ل الوطنية اللجنة األساسي، التعليم مديرية االبتدائي، التعليم من ولىاأل السنة و مناهج
 للمناهج، الوطنية اللجنة األساسي، التعليم مديرية الوطنية، التربية وزارة االبتدائي، التعليم من ولىاأل السنة مناهج - 3

 .15 ص
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 ماادئ السلوكية في درس الكتااة:-4

بما أن نشاط الخط للطور األول ابتدائي أمرا ضروريا لالبتداء في تشكيل أسس البنية 
من الممارسة اللغوية الفعلية  شيءمة لهذا المتعلم، و بالنظر إلى حاجاته إلى ياللغوية السل

فإن المنظومة  ،و هيئات كتابتهاة ألشكال نطق األصوات لكي يضطلع بصورة جلي  
 بالكفاءات التدريس إلى االنتقالبقد نهجت منهجا جديدا في التدريس  هاأنرغم التربوية و 

العديد من  في متجليةكية ظاهرة و و مبادئ السلبعضا من مالمح  نا الحظناإال أن
و يمكن  التعليم االبتدائي و ذلك لمالئمتها لبعض الموضوعات، التدريبات اللغوية في

 التطرق لهذه المبادئ من حيث:

 الكتابة  المناسب في تحسين مهارةو  االعتماد على مبدأ المحاولة و الخطأ  -1
ظ ذلك جليا في المرحلة التمهيدية حو يمكن أن نال ،عند المتعلم المبتدئ تدريجيا

حيث تشهد مهارة التحكم و السيطرة في القبض على أدوات الرسم و الكتابة تطورا 
ساسية إذ يبدأ بمحاوالت بعد الدخول في مرحلة التعلمات األ ، خاصةلحوظام

القبض على القلم بشكل عشوائي و مع تكرار المحاوالت يستطيع مسكه مستخدما 
و نوضح ذلك بالشكل التالي الذي يوضح  ؛األصابع الخاصة بذلك و بشكل مقبول

 .1تطور مراحل مسك الطفل للقلم

 

 

 

 

 
                                                           

 :إن تعبير السلوك بالمحاولة و الخطأ خاطئ و األصح أن يقال:  "يقول أحد الدارسين: التعلم االمحاولة و الخطأ
أحمد حساني: دراسات في ( ."على االستجابات الناجحة المفيدة تجابة الفاشلة غير الالزمة و اإلبقاءسلوك بإسقاط االس

 .)62اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص 

 .34في الطفولة المبكرة، ص  هدى محمود الناشف: استراتيجيات التعلم و التعليم -1 
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الكتاب المدرسي للسنة  تتدريبا مبدأ المحاولة و الخطأ في ظهري باإلضافة أيضا
و ذلك بوضع التلميذ في موقف حل المشكلة و بعد المحاوالت المتكررة  ،األولى ابتدائي

 :1. و نوضح ذلك كاآلتيالمشكلةهذه يتوصل التلميذ إلى حل 

 ز:ــــــــأمي    

  ب.ــمع ما يناس  ل  أو طـــ أقرأ 
 ــــــــةٌ  .  ر حـــــــ     -لٌة     . ُعطــــــ    -ــ  . ـــــــــٌة   َاـ    –غزا  .    

 . ــــــويــــــــــلـــــــةٌ    -ــب  .  َثعـــــــ    - .   ــ فـــــــ

و ذلك لسهولته و قربه  من قبل المعلم، و استعمال هذا المبدأ كان واضحا و بكثرة
مختلفة من الحروف في مواضع  كتابةتعويد المتعلم على و هدف هذا التدريب  ،للمتعلم

و هناك العديد من أشكال  ؛)أميز( سبق في العادة بالعبارة السلوكيةهو ي   ، والكلمات
و يدل هذا على تعدد األهداف السلوكية  متعلمتابة عند الكالتدريبات بهدف تطوير مهارة ال

 .ات المختلفة على الخطريبتدمع المتعلم و ال المنتظرة أن يحدثها التفاعل

في عملية الخط، فمن دونه ال يمكن للمتعلم أن يصل للتعلم دوره  التكرار يأخذ  -2
و التمييز  المطلوب، و لكي يساعد المعلم المتعلم على التعرف على الحروف

بينها، عليه أن يضع في أيديهم نسخة من الحروف و يدفعهم إلى نسخها و تكرار 
ثا، فتالحظ الخصائص التي تميزها ثم يميز التالميذ بعد ذلك كتابتها مرتين أو ثال

 .2الحروف كأجزاء من كلمات و يتدربون على ذلك بالدرجة التي يحتاجونها
و ذلك  ،القراءةالكتابة جزء ال يتجزأ ال يتجزأ عن نشاط ما نالحظه أن نشاط  -3

و هذا ألجل وضع  ؛باالعتماد على تطبيق قواعد الكتابة المختلفة أثناء تعلم القراءة
للتأمل في الوضعيات المختلفة التي يمكن أن تحل فيها  رحب   التلميذ في فضاء  

قد اعتمد و  الحروف داخل الكلمات و الجمل من خالل نصوص القراءة المباشرة.
                                                           

 .56 ص االبتدائي، التعليم من ولىاال للسنة العربية اللغة: يسعي بن محمد - 1
 .127ينضر: رشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع: تدريس العربية في التعليم العام، ص  - 2
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بأن تكون مناسبة إلمكانات و رغبات المتعلم المبتدئ توزيع الحروف و ترتيبها في 
يعتمد على  في ذلك نظاما صوتيا اعتمدو و البسيطة بالحروف السهلة  البدءب

 :1شفهية مثال في المثال اآلتيبالحروف ال . كابتدائهالمخارج األسهل ثم األصعب
 

   المناسب في الكلمة و أقرأ. م أذكر رسم حرف 
     .قدا       -ــــــــة            . ـــعلـــــ  .    -ــــــدرسة    .   -   .علــــــ  

 م  ــــمـــــ                   م       مـــــ                مـــــ       ــ          

 :2أو كما في المثال اآلتي

 .أجمع الحروف الحمراء و أرتبها في الخانات حسب الترتيب ثم أقرأ الجملة 

 ازكري عضمر  جعر  قط ــــــارســ
 ةمدرس عراج دقر ال نع رضم

لم الحاالت المختلفة التي يمكن أن يحل فيها الحرف من الكلمة، و ألجل تلقين المتع
فإن المعلم يعمد إلثارة عنصر الخيال و التأمل من خالل كتابة الحرف في الهواء و من 

نالحظ  ناثم  إعادة كتابته على اللوح، و باستعمال الطبشور و تلوين الحرف الهدف، كما أن
للعين و المساعد ر المثير اللون األحم باعتماد ارةاإلثعنصر مستوفيا  المدرسيالكتاب أن 

على شد  االنتباه و يساعد المتعلم على معرفة الحرف الهدف منذ الوهلة األولى، باإلضافة 
مما يساعد المتعلم على بلوغ نشوة الهندسية الملونة شكال دراج الحروف داخل األإلى إ

   الكلمات الممثلة للحرف الهدف،  نىمع يارإلى حسن اخت باإلضافة ؛االستمتاع بالكتابة
( فهذه ، دراجةتكون بمثابة مثير إلثارة اهتمام المتعلم، مثل )دار، دمية، تدور و عليه

 .و التفاعل مع المتعلمين بشكل أفضل النماذج تساعد المعلم في بلوغ الهدف

كون قد االبتدائي على كلمات بسيطة واضحة المعاني ي إن اعتماد معلم الطور  -4
، فتكون هذه الكلمات منتقاة من واقع التلميذ و محيطه بق قانون اليسر و التعرفط

                                                           

 .33محمد بن يسعي: اللغة العربية للسنة االولى من التعليم االبتدائي، ص -1 
 .56، ص نفسه المرجع -2 
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و بهذا تسهل عليه عملية إتمام الكلمات بحروف مناسبة لتكوين المعنى المناسب. 
 م....طماطـــلة، طــار، عـــطـــة، قــطمثل: قــ

هاما في  ا في هذه المرحلة حيث يأخذ التحفيز دورااس جد  ن دور المعلم حس  إ  -5
زيادة فاعليته داخل القسم في نشاط و عملية دعم و تشجيع المتعلم لبذل الجهد 

و من خالل التدرب على التمرينات و التشجيع المستمر يكون من الواضح  الكتابة.
ا في استعمال أنماط الحروف المختلفة، مم   ف سلوكات المتعلممعرفة مدى تكي  

  ية التالية كاإلمالء و التعبير.يساعده في التهيؤ للمراحل التعليم
م إلى يومنا هذا إجماع على أهمية اللعب شهد التعليم منذ القد حيث ،التعلم بالعب  -6

 روارت أرينعن ذلك  فعبر ،التعلم بالنسبة للطفل كوسيلة للتسلية و
(Robert.1858) : بأن يكون التعليم مسليا و يقبل عليه الصغار بسعادة بدال من "

تعلم الأمثلة على أنشطة  م، و قدا مفروضا عليهم و ضد رغباتهمبأن يكون واج
الح ظ أن هناك نماذج الم  و  ،1تتمثل في العديد من اللعب داخل الفصل و خارجه"

توظيف تهدف بالمتعلم إلى ت ق دم في شكل ألعاب محف زة ، كثيرة كتابية تعليمية 
هحيث  ؛2حروفمكتسباته السابقة لل البحث عن الحرف المناسب  إلىالمتعلم  ي و ج 
      -كما مر   -،، و هو في ذلك يجد متعة و نشوة في حلهارادلتشكيل المعنى الم  

في  و االستعداد السلوكيين أن الرغبةالنفس و هذا ما نجده عند أغلب العلماء 
 .التعلم تزيد من التحصيل المعرفي لدى المتعلمين

 في المتعلم دوافع استغالل يستطيع حالناج المعلم أن القول يمكن أخرى، جهة من  -7
 الكتابة، يتعلم ألن المدرسة في األولى الطفل حياة في حاجة فهناك الكتابة،
 تعلم في الطفل يبدأ هنا من و كراساتهم، على تكتب أن ينبغي التالميذ فأسماء

إن تعلم الكتابة مهمة معقدة تستلزم الوقت و الجهد و اتقانها يمثل و عليه ف ،3الخط
لوصول إلى قمة النضج و االستواء  في اكتساب كل فنون اللغة التي بدأت ا

   فالحديث، و القراءة، ثم أخيرا الكتابة. باالستماع
                                                           

 .73لتعليم في الطفولة المبكرة، ص هدى محمود الناشف: استراتيجيات التعلم و ا -1 
 .15لى من التعليم االبتدائي، ص و محمد بن يسعي و آخرون: دليل المعلم اللغة العربية للسنة األ -2 

 .164رشدي أحمد طعيمة و محمد السيد مناع، تدريس العربية في التعليم العام)نظريات و تجارب(، ص  - 3
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 :السلوكية نقد النظرية

 أنكروا الذين اللغويين قبل من الذعة انتقاداتالنظرية السلوكية في عمومها  تلقت
 Avran)تشومسكيأفرام نوعم و على رأسهم  ما توصلوا إليه النفسيين العلماء هؤالء على

Noam Chomsky)فتعرضوا لجملة من االنتقادات تمثلت فيما يلي: ؛ 

 Syntactic)كتابه البنى التركيبية  (Chomsky) نشر تشومسكي 1957في عام  -1
Structures ،)ه الثائرة على المذهب أفكار فيه  الذي يمثل النواة األولى الذي جس د

وم، فانتقد هؤالء العلماء النفسيين في عدم استطاعتهم الوصول السلوكي على العم
الذي يختلف على  ،إلى نقطة مركزية هي فطرية اللغة عند الكائن اإلنساني

الحيوان المالك للغريزة فقط؛ فغياب فكرة اإلبداعية لدى الحيوان جعل سلوكه ال 
م أن ينتج عددا غير فاللغة اإلنسانية نظام منفتح يتيح للمتكل ،1يتغير عبر الزمن

  .2متناه من الجمل لم يسبق له سماعها من قبل
قة جوهرية تراط و التعزيز تقصر عن تفسير حقيشإن النظرية التي تنهض على اال -2

؛ 3إنما هي جملة لم تنطقها أنت و ال غيرك من قبل و هي أن كل جملة تنطق
اإلضافة إلى تمكنه فاإلنسان يملك الفطرية اللغوية بحيث يمكنه نطق جمل جديدة ب

فاإلنسان  من تكوين عدد ال نهائي من الجمل بعدد محدود من الفونيات الصوتية
 .يختلف عن الحيوان من حيث أنه يملك القدرة على القيام بالعمليات المعرفية

و هي أفكار  ،لقد انتقد السلوكيين عامة لدرجة أنه وصفهم بمروجي تخدير الشعوب -3
 ،ة و توجيهات عنصريةان و كرامته و أفكار تسلطي  ة اإلنسعنصرية تمس بحري  

عقل بأن عقل اإلنسان صفحة بيضاء مصقولة و أنه يمكن التحكم في تحديد فهل ي  
 ،و ذلك بانتقاء ما نود  رسمه أو كتابته، حيث يمكن للمربين توجيه الملكات ه،سلوك

 .ماإلى أن الفكر و النفس اإلنسانيين ال لون له تشومسكي لتوص   عليه و

                                                           

ة و التطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،)د. ط(، ينظر: أحمد مومن: اللسانيات النشأ - 1
 .204، 202،ص 2002

 .07لطفي بوقربة: محاضرات في اللسانيات التطبيقية، معهد األدب و اللغة، جامعة بشار، الجزائر، ص  - 2
3 - H. Douglas Brown. Principles Language Learning And Teaching. P 31.  
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ة لقد انتقد العلوم السلوكية في أنها ال تفعل شيئا سوى محاكاة الخصائص السطحي   -4
ا العلمي من خالل حصر موضوع هاكتسبت معظم طابعإذ أنها  ،للعلوم الطبيعية

أمام هذا األمر فإن منظري السلوكية لم  ؛ةالبحث و التركيز عل قضايا سطحي  
  المسائل اللغوية بهذا لعدم اإللمام التام  يسلموا من النقد اللغوي المسلط عليهم، و

 .1و تورطهم في قضايا ليس لهم كل األدوات الضرورية لبناء قاعدة علمية كامنة
 Verbal Behavior"السلوك الكالمي" (skinner)لقد انتقد تشومسكي كتاب سكينر -5

أن ب رفض، و فيه ي: السلوك الكالميمراجعة كتاب سكينر  "بعنوان  له في مقال
المثير، االستجابة، التعزيز، كفاهيم سلوكية موفق مبادئ و  اللغةإلنسان يكتسب ا

و في هذا  ا من تجارب أجريت على الحيوانات،صت أساسستخلِ أ  و التقليد... التي 
         مة الوحيدة التي تميز اإلنسان عن الحيوانيقول أن هذه المفاهيم تنزع الس  
منا و لو أننا سل   ؛2ها ال تتحقق إنسانية اإلنسانو المتجسدة في اللغة التي من دون

ل الطفل إلى ببغاء ال عقل له. و ذهب إلى أن مفهوم التعلم حوِ بغير هذا سن  
ات المعقد إلى تجلي  ص السلوك اإلنساني السلوكي هو مفهوم آلي ميكانيكي يقل  

مثل  و إن مفهوم التعلم يسعى فقط إلى تكوين ترابطات آلية مله في ذلكخارجية؛ 
و هنا يدعوا إلى دراسة اللغة و عملية اكتسابها من التصور الترابطي الفلسفي، 

 ." التوليدية التحويلية"نظريتهمنطلق عقالني، و في هذا اإلطار العام تندرج 
ضبط كثير من العوامل، كثيرا من تجارب الفعل المنعكس الشرطي تحتاج إلى   -6

  إذ من السهل التدخل فيها  ،ة الحساسيةمم ا يصعب القيام بها و إنها تجارب بالغ
  .3و التأثير عليها

إن اتباع طريقة التعزيز المتصل أي التعزيز عقب كل سؤال، قد يؤدي إلى تعود  -7
المتعلم على هذا النوع من التعزيز، و يفقد فاعليته أو يؤدي إلى عدم استجابة 

 .المتعلم للسؤال إذا لم يحدث التعزيز

                                                           

. و ينظر: لطفي بوقربة، محاضرات 194ابراهيم وجيه محمود، التعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاته، ص  ينظر: - 1
 .7،8في اللسانيات التطبيقية، ص 

 .204، ص سانيات النشأة و التطورللا ينظر: أحمد مومن: - 2
 .48جودت عبد الهادي: نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ص  -3 
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نظريات التعلم بشكل ت االنتباه ألهمية لف  لقد حاولنا من خالل هذا البحث، أن ن   
  ؛من حيث هي محور البحث ،النظرية السلوكية بشكل خاصه بالنظر صوب ونتوج   ،عام

إذا بالنسبة للمعلم في المجال التطبيقي،  اخصب مجاال ومثيالتها هذه النظريات عد  بحيث  ت  
 ،النظرية بما يالئم المتعلملكشف عن كيفية التعلم واستغالل واستثمار ا في هااستفاد من ما

ألن المعلم يتعامل مع  ثم  تطبيقها في العملية التربوية؛و من  ،وطبيعة المادة الم َدرس ة
عليه يجب أن يفهم الجوانب األساسية التي تؤثر  متعلمين ذوي طبيعة إنسانية معق دة، و

ق الهدف المرجو دون فال يستطيع أن يحق   ؛في المتعلم و في قدرته على اكتساب المعرفة
ه أي  مهارة أو  فهم لطبيعة عملية التعلم و دون معرفة الطرق التي يستطيع بها أن يوج 

   نشاط من األنشطة التعليمية داخل القسم و خارجه.

النظرية السلوكية و تطبيقاتها  ": الموسوم بـخلصنا بعد الخوض في هذا البحث  وقد
من النتائج إلى جملة  ؛" مرحلة االبتدائيةمن الفي تعليم اللغة العربية في الطور األول 

 :أبرزها

ز النظرية السلوكية في عملية التعليم على أساس تحديد األهداف النهائية رك  ت   -
معيار األداء الم طالب به، و الذي يقوم في  المتعلم، و من ثم  ع من للسلوك المتوقَ 

على مدى تحقيق األهداف المرجوة  اا يجعل التعليم مبنيضوئه األداء، مم  
ى باألهداف سم  المدرسة تهدف لتحقيق غايات معينة ت   ولذا فإن   ؛والمقصودة

مصدر اشتقاقها التربوية، فهي العنصر األساسي في العملية التعليمية، التي يكون 
 من فلسفة المجتمع وثقافته.

على  ،يتم تعليم اللغة العربية في المدرسة الجزائرية وفق مبادئ النظرية السلوكية -
أساس اعتبار تعلم اللغة وتعليمها شكال من أشكال السلوك اإلنساني اللغوي، 
 معتمدين في ذلك على المنهج العلمي القابل للمالحظة والقياس، وألجل تفسير
وتحسين عملية التعلم في المدرسة االبتدائية اعتمدوا على ثالثة عناصر أساسية 

 بة التي يستجر ها ذلك المثير، و من ثم  االستجا هي: المثيرات التي يثيرها المعلم، و
يأتي دور التعزيز الذي يقوم به المعلم لتعزيز وتدعيم وتثبيت السلوك المَتَعَلم 

، بحيث ت لقى على عاتقه عملية اومدرس االمعلم ملق نا يجعل مم   ؛المرغوب فيه
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للمعلومات ت َخز ن  ام مخزنيعتبر عقل المتعل   التعليم من جميع جوانبها، وفي هذا كله
 سلبي   دور ه ، فالمتعلم هنالت سَتخدم عند الحاجة ؛فيه بعد تعلمها عن طريق الحفظ 

 د بأوامر المعلم.والتقي   االستماع مهارة في  مدى فاعليته  باستثناء ،في عملية التعليم
 أغلب تجاربهاالتي كانت ه النظرية، ذعلى الرغم من االنتقادات الكثيرة الموجهة له -

نت ضرورة وأهمية ؛ إال  أن الكثير من األبحاث السيكولوجية قد بي  الحيوان على
  مي البرامجي بعض مبادئها والعمل بها في العملية التعليمية من طرف مصم  تبن  

 والمناهج التربوية.
 أنو ، نجاعتها خاصة في المراحل العمرية األولى للطفلالنظرية السلوكية أثبتت  -

بالتركيز على مهارة الكالم والتعبير الشفهي، يكون  أهدافها لتحقيق هاأفضل سبل
 .للقراءة بشكل جيد د  ع  قد أ  بذلك يكون وبتمكين المتعلم من هذه المهارات األولية 

ق في االمتحانات وتقييم مازالت ت طب    السلوكية مبادئ بعض من أن على الرغم -
 أنه بحيث يقوم على أساس مقدرة الطالب على استرجاع ما يحفظه، إال   ،التالميذ

انعكس األخذ بهذا المفهوم على عملية تخطيط المناهج الدراسية، وطرق التدريس 
 أن  الدراسات الحديثة ظرية، إال  نظرا لسهولة استخدام هذه الن ،وعلى أساليب التقويم

درة هذه القحيث تتضاءل  ،مة بشكل دائمل  عَ تالمالمادة  أثبتت أن  المتعلم ال يحفظ 
 ،بعض األبحاث في مجال النسيان واالحتفاظ رأيال د هذاؤك  بمرور الوقت، وي

ثم  يأتي بعد ذلك عملية التذك ر  ،دت على أهمية الفهم والمعنى في عملية التعلموأك  
 أو الحفظ، فالمادة يجب أن يفهمها المتعلم أوال حتى يستطيع أن يتذك رها بسهولة. 

هدف القضاء بالمت بع من طرف المعلم  ،اعتماد مبدأ العقاب في العملية التعليمية -
من شأنه أن يسبب  ،در من المتعلماعلى السلوك التعليمي غير المرغوب فيه الص

ن لمساره ير الحسَ فيؤدي به إلى إخفاق في الس   ،لدى المتعلمالت الخوف اح
  .الدراسي

عداد الفرد الصالح الذي من شأنه وعليه،  إذا كان التعليم يهدف باألساس إلى تكوين وا 
 تبدووبناء على ما سبق يمكن أن نقد م توصيات  هأن يساهم بفعالية في بناء مجتمعه، فإن

  لنا ضرورية لختام هذا البحث:
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ال يمكن أن نحكم على صالحية هذه النظرية من عدمها في العملية التعليمية، بل  -
 يمكن أن تكون صالحيتها بنسب متفاوتة حسب المرحلة العمرية المطَبَقة فيها.

 التكوين المستمر للمشرفين على عملية التعليم.ضرورة    -
، كأن تصاغ مناهج التعليم في تربوية فعالة تأن يقوم التعليم على استراتيجيا -

 .صورة مشكالت تثير الدافع لدى المتعلم، فيبذل الجهد ألجل حلها
 االهتمام بما أثبتته اللسانيات في مجال التعليم. -
  توفير الوسائل التعليمية الضرورية، إلنجاح عملية التعليم. -
ه و مستواه العقلي و حوافزه ة االهتمام بحاجات المتعلم، و امكاناته و تطلعاتضرور  -

 في أي تخطيط لتصميم المنهاج الدراسي. الشخصية
قصد الوصول بالمتعلم إلى السلوك  ضرورة اعتماد المعلم على بعض المبادئ -

 المطلوب دون شعور.
 خاصة السلبية منها. ،زاتي الحذر في استعمال المعز  توخ   ضرورة -

إبراز إسهامات  انقصد من خاللهن هذا البحث هو محاولة  إو في األخير نقول 
 ،حق ه من الدراسة واإللمام هيناى أننا قد وف  نالنظرية السلوكية في العملية التعليمية، فنتم

بل سهم في تطوير العملية التعليمية وتيسير الس  و رجاؤنا من وراء هذا البحث أن ن  
 .ن ضالتهمو لذلك، كما أننا نرجو أن يجد فيه الطلبة و الدارس
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يتناول هذا البحث موضوع النظرية السلوكية و تطبيقاتها في تعليم اللغة 
و نروم من خالل هذا  المرحلة االبتدائية في الجزائر؛ العربية، في الطور األول من

الموضوع إلى ابراز مدى أهمية و مساهمة النظرية السلوكية في منهاج التعليم 
 .االبتدائي

بداية حاولنا تحديد المفاهيم العامة ذات العالقة بالعملية التعليمية، ثم تطّرقنا ألهم 
تناولنا أهم  وفي األخيراالتجاهات السلوكية التي تهتم بتفسير عملية التعلم، 

 تطبيقاتها التربوية المساهمة في تطوير مهارات اللغة العربية.

ظة  و الحضور الميداني، و ختمنا وقد اعتمدنا في انجاز هذا البحث على المالح
 .البحث بأهم التوصيات الاّلزمة

This research deals with the subject of Behavioral theory in the 
teaching of Arabic language and it’s pedagogical application in 
the first phase of primary stage in Algeria. We aim through this 
topic to highlight how important and contributive the Behavioral 
theory is to the curriculum of primary education. 

Firstly ،we have included some of the general concepts related 
to the educational process and then we tackled the most 
important behavioral trends that are concerned with the 
interpretaion of the learning process. After that we dealt with 
the most interesting linguistic applications which contributed to 
the development of the Arabic language skills.  The completion 
of this research was based on observation and field presence. 

Finally we concluded this research with the necessary 
recommendations.    
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