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Abstract 

 The Behavioral theory says that learning is all about change in human behavior which a person 

achieves through stimuli and response. Language is also a behavior that is obtained as a non-

linguistic behavior through stimulus and response. On the other hand, cognitive theory says that 

learning takes place from a set of mental cognitive processes like understanding, attention, 

receiving information, preparing and processing it in sync with interaction with the surrounding 

environment, similarly it considers that the second language acquisition also depends on complex 

mental processes which can be controlled with conscious learning of language grammar. In view 

of the conflicting views of educationists and linguists in effective learning and teaching of the 

language, we must ask what the most appropriate opinion of these views is. This topic is worth 

researching to get the positives out of both theories by the comparative study of these two theories. 

So that learner and teacher can choose the best strategies for learning or teaching the language. 

The researcher relies on his research on the comparative and descriptive approach in this 

study.                                                                                                                                

Keywords: Theory, Behavioral, Cognitive, Learning, Behavior.  

 
 ملخص البحث

إن النظرية السلوكية ترى أن التعلم هو تغري يف السلوك البشري والسلوك حيصل الفرد عليها من خالل املثري واالستجابة.  
وإمنا اللغة أيضا سلوك فيحصل عليها كسلوك غري لغوي عن طريق املثري واالستجابة. ومن انحية أخرى، ترى النظرية 
املعرفية أن التعلم هو حيدث من جمموعة من العمليات املعرفية العقلية من الفهم واالنتباه واستقبال املعلومات وجتهيزها 
ومعاجلتها متزامنا مع التفاعل مع البيئة احمليطة هبا وكذالك ترى أن اكتساب اللغة الثانية أيضا يعتمد على العمليات 

ها بتعلم واع عن طريق القواعد للغة. فنظرا لتضارب آراء الرتبويني واللغويني يف التعلم العقلية املعقدة، ميكن السيطرة علي
والتعليم الفعال للغة، ال بد لنا من التساؤل عما هو الرأي األنسب من هذه اآلراء. فهذا املوضوع جيدر ابلبحث إلخراج 

؛ حيث خيتار املتعلم واملعلم أفضل اسرتاتيجيات لتعلم اإلجيابيات من النظريتني وذالك ابلدراسة املقارنة هلاتني النظريتني
 اللغة أو لتعليمها. يعتمد الباحث يف حبثه على املنهج املقارن والوصفي يف هذه الدراسة.

  السلوك.  ،الكلمات الرئيسية: النظرية، السلوكية، املعرفية، التعلم
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لقد ازداد اهتمام اللغوين يف جمال تعلم وتعليم اللغة الثانية خالل العقدين األخريين ألسباب منها: أوال، احلاجة املقدمة:  
الطلبة لعمليات االقتصادية خارج الوطن. اثنيا، األعداد املتزايدة للمهاجرين و لاملتزايدة للناس لتعلم اللغات العديدة 

حيث العمال   ؛الذين يتعاملون معهم. كما يالحظ هذا يف دول الغرب عمومااألجانب الذين حيتاجون إىل لغة الشعوب  
من األجناس املختلفة والطلبة من الدول النامية يهاجرون الكتساب الرزق وللدراسة. فهم حيتاجون إىل لغات هذه الدول 

اليت أجريت يف جماالت اللغوايت مثال: علم اللغة النفسي  املتزايدة الغربية للتعامل هبا. اثلثا، الدراسات واألحباث
  والسلوكي واالجتماعي واملعريف مما تؤدي إىل تسهيل عملية تعلم اللغة األجنبية وتعليمها.

إن اللغة هي ملكة إنسانية، يكتسبها اإلنسان أكثر من واحدة بعد لغته األم. والسؤال هنا، كيف يكتسب اإلنسان 
اللغة األم أو اللغة الثانية. ويف اإلجابة عن هذا السؤال املهم، جاءت النظرايت العديدة. كل هذه  اللغة سواء كانت

النظرايت حتاول اإلجابة عن السؤال: كيف حيدث تعلم اللغة لدى الناس. ومن هذه النظرايت: النظرايت السلوكية 
يف اكتساب واجتاهاهتما    ة للنظريتني السلوكية واملعرفيةاألساسي  املبادئالباحث يسعى هنا إىل تناول  و .  املعرفيةوالنظرايت  

 ابلدراسة املقارنة بينهما.  اللغة

 

 :احملور األول: النظرية السلوكية

التأمل العقلي ويف الفرنسية تعين النظرية  عينت يتمن النظر ال ة‘مشتق نظرية ’ لمةك: أوال،  مفهوم النظرية السلوكية لغة
يف حني يعرفها لسان العرب ابن  فيه من املقدمات إىل النتائج، اإليصال الذي يتم األفكار" بناء أو نسق" متدرج من 

 )املزاهرة،  ما ليس مبعلوم وقيل النظر طلب علم عن علم  ىل استعالموجه يؤدي إ منظور على أهنا ترتيب أمور معلومة على
2012.) 

والنظرية يف االصطالح، أبنه عبارة عن جمموعة من األفكار واملفاهيم واالقرتاحات اليت تعطي فكرة منظمة لظاهرة ما 
 (. 2006وذاك عن طريق حتديدها للعالقات املختلفة بني املتغريات اخلاصة ابلظاهرة هبدف تفسري تلك الظاهرة )أجنرس،  

مصدر سلك طريقا ; وسلك  السلوك:من السلوك، معناها سرية اإلنسان ومذهبه واجتاهه.   ة‘مشتق  سلوكية  ’  أما كلمة
واصطالحا، هو الفعل   (.  2003،  ابن منظور)  املكان يسلكه سلكا وسلوكا وسلكه غريه وفيه وأسلكه إايه وفيه وعليه

"عبارة عن جمموعة   يفه  وغريها.الذي يقوم به الكائن احلي والذي ميكن مالحظته وتقييمه كاحلركة واملشي وامحرار الوجه  
من العادات اليت يكتسبها اإلنسان أثناء مراحل منوه املختلفة. ويرجعون ذالك إىل العوامل البيئية اليت يتعرض هلا الفرد" 

 (. 38، ص، 2001رف،)وزارة املعا
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: إن النظرية السلوكية ترى أن التعلم هو تغري يف السلوك البشري وهذا السلوك حيصل مفهوم النظرية السلوكية اصطالحا
من خالل املثري واالستجابة يعين التعلم احلقيقي حيدث نتيجة حلدوث ارتباط بني املثري واالستجابة حبيث إذا ظهر هذا 

ال، يتعلم الطفل اللغة عن طريق حدوث املثري مرة أخرى فإن االستجابة اليت ارتبطت به سوف تظهر هي مرة أخرى. مث
ارتباطات بني األلفاظ واألشياء اليت ترمز هلا هذه األلفاظ. فالتعلم من منظور النظرية السلوكية هو تكوين سلوك أو 

(. ويعد 1996عادات من خالل سلسلة من االرتباطات األولية بني املثريات واالستجاابت املعززة )خري هللا وآخرون،  
 غة أحد املظاهر السلوكية اليت تكتسب وتتعلم من خالل االستجابة واملثري عند السلوكيني. تعلم الل

فظهرت نظرايت عديدة اعتمادا على فكرة املثري واالستجابة. وأمهها ثالث: نظرية االشراط الكالسيكي لبافلوف، نظرية 
 هذه النظرايت.   مبادئ  التايل بيان موجز عناالشراط اإلجرائي لسكينر ونظرية احملاولة واخلطأ لثورندأيك. يتمثل يف

 تتمثل فيما يلي:  كما  على بعض املبادئ  ت السلوكية: أتسست نظرايالنظرايت السلوكية  مبادئ

ينتزع -كما-: هو اقرتان املثري الطبيعي مع املثري احملايد هبدف االستجابة الشرطية بنفس القوة االشراط الكالسيكي .1
تكرار االقرتان عدة مرات. وهذا االشراط الكالسيكي يالحظ يف تعليم معاين الكلمات اجلديدة؛ باملثري الطبيعي. وذالك  

الدارسون معانيها ابلكلمة املكتوبة. فهنا شكل حيث تقرتن الصور مع شكل الكلمات مرات لتحصيل املعاين فيفهم 
 (2016الكلمة أو الكلمة املكتوبة متثل املثري الشرطي اليت تقرتن مع الصورة وهي املثري غري شرطي )راوية،  

وهذا املثري قسمان من منظور التعلم  املثري هو عامل خارجي يثري الكائن احلي ليحصل االستجابة أو التعلم.املثري:  .2
اط الكالسيكي ومها: املثري الطبيعي أو غري شرطي واملثري احملايد أو الشرطي. املثري الطبعي هو ما ينتزع االستجابة االشر 

الطبيعية وال حيتاج يف انتزاعها إىل االقرتان أو التدريب. أما املثري احملايد فهو ما يتزع االستجابة بعد تكرار اقرتانه مع املثري 
ينتزع سيل لعاب الكلب ابقرتانه مع الطعام عدد مرات. عند تعليم اللغة، ميثل املثري يف  الطبيعي. كما صوت اجلرس

اإلشارات اللغوية اليت تستجر االستجابة املتوقعة من الدراسني ابخلصوص يف التمارين البنيوية هبدف خلق سلوك أو 
 (.2006عادات كالمية عندهم )ملحم،  

نشاط عضوي أو هي ردود الفعل للمثريات تظهر نتيجة لتغري ما يف احمليط  : االستجابة هي عبارة عن كلاالستجابة .3
فاالستجابة . اخلارجي أو الداخلي. وهذه االستجابة صنفان: أحدمها االستجابة الطبيعية والثاين، االستجابة الشرطية

كما=طرفة العني عند التعرض للهواء. وأما االستجابة الشرطية اليت ينتزعها املثري -الطبيعية هي اليت ينتزعها املثري الطبيعي
 (. 2012الشرطي )حممود،  

زاع االستجابة إن التكرار هو أهم شيء يف التعلم الشرطي؛ وابلتكرار حيصل املثري احملايد مقام املثري الطبيعي يف انتالتكرار:   .4
الشرطية. هذا التكرار يلعب دورا ابرزا يف عملية التعليم أو يف اقرتان املثري الشرطي ابملثري الطبيعي، فاالستجابة الشرطية 
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ال حتدث دفعة واحدة وإمنا حيدث ابلتدريج وال بد من حدوث تكرار االقرتان بني املثري الشرطي وغري الشرطي إلظهار 
 (. 2012طية )حممود،  سلوكا أو استجابة شر 

: التعزيز مهم جدا يف نظرية سكينر وهو عملية يتم من خالهلا تقوية سلوك معني. بناء على التعزيز، قد يقوى التعزيز .5
السلوك ويثبت يف الرصيد املعريف أو يضعف، إذن التعزيز هو مبثابة املكافأة فالسلوك إذا عقبته مكافأة تكرر السلوك 

يالحظ هذا يف تكرار بكاء الطفل للحصول على اهتمام الوالدين به )الزغول،  -كما-يتكرروإذا عقبه العقاب فال 
2012 .) 

العقاب هو إجراء مؤمل أو مثري غري مرغوب فيه يتبع سلوكا ما حبيث يعمل على إضعاف احتمالية تكرار مثل لعقاب: ا .6
يرتبط بعالقة زمنية معينة مع االستجابة حبيث يؤثر يف احتمالية هذه السلوك الحقا فهو مبثابة حالة غري سارة أو مثري مؤمل  

 ،(.2012ظهورها الحقا )الزغول، 
: لقد توصل ثورندأيك إىل القرار النهائي أن التعلم هو عملية آلية تقوم تشكيل االرتباطات وفق مبدأ احملاولة واخلطأ .7

وتتشكل هذه االرتباطات من خالل احملاولة واخلطأ. وفقا هلذا املبدأ على تقوية االرتباطات بني االستجاابت واملثريات 
فإن االستجابة املناسبة ملثري معني يتم التوصل إليها على هنج تدرجيي بتقوية االرتباط بني االستجابة واملثري. كما حدث 

 (.Dembo, 1994هذا يف جتربة ثورندأيك على القطة )
أن الرابطة بني االستجابة واملثري تقوى ابلتدريب واملمارسة وتضعف بعدم املمارسة، يعين بتكرار   ك: يرى ثورندأيالتدريب .8

استخدام مثل هذه االرتباطات عند مواجهة ذالك املوقف املثريي تقوى االستجابة املتوقعة، أما ابإلمهال أو عدم تكرار 
  (.  Thorndike, 1932)  االستخدام فتضعف وتضمحل

الستعداد يقصد به حالة التهيؤ أو النزعة إىل حتقيق استجابة متعلمة ما أو الرغبة يف تعلم استجابة جديدة : ااالستعداد .9
يف موقف مثريي معني. لقد افرتض ثورندأيك أن االستعداد يلعب دورا هاما يف حدوث عمليات التعلم وحتقيق 

وف اليت يكون لدى الفرد فيها ميل للرضاء االستجاابت وأيضا يرى أن االستعداد يسهم يف حتديد املواقف والظر 
 (. Hill, 1990واالرتياح، يف حني، أن عدم االستعداد يؤدي إىل عدم حتصيل مثل هذه االستجابة )

 بعض النقاط عن اجتاهات النظرية يف اكتساب اللغة:   فيما يلي  : تتمثلاكتساب اللغة  إىلاجتاهات النظرية السلوكية  

: إن السلوكيني يرون أن اللغة هي شكل من أشكال السلوك، فاكتساهبا ال خيتلف اللغة شكل من أشكال السلوك .1
عن اكتساب أي سلوك آخر. فالطفل يكتسب اللغة كما يكتسب سوكا آخر من البيئة وذالك ابلتعزيز اإلجيايب الذي 

كلمة أو مجلة من السنة يتلقاه من األم واألب وأعضاء األسرة وغريهم من احمليطني به. حيث يعززه اجلميع كلما نطق  
 ه(. 1420)العصيلي، األوىل. أما إذا نطق خطأ فيصححون خطأه  
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. وهذه العادة اللغوية تقوى للبشر : يرى سكينر أن اللغة هي عادة مكتسبة كالعادات األخرىاللغة عادة مكتسبة .2
وتثبت عندما يعزز اإلنسان يف اكتسابه وتضعف عندما يعاقب ومل يعزز يف عملية االكتساب. ويرى سكينر أيضا أن 
الطفل يولد صفحة بيضاء خالية من اللغة؛ فعندما ينجح يف اكتساب عادات للغوية األم نتيجة التعزيز اإلجيايب من أفراد  

ريب املتواصل بدون وعي ميكنه اكتساب عادات لغوية أخرى. ومن هذه املنطلق سكينر يعترب أن مجيع البيئة ونتيجة التد 
السلوك البشرية تقريبا نتيجة للتعزيز االشرتاطي أي السلوك ما هو إال إجراء يعتمد على البيئة حبيث يؤدي إىل نتائج 

 (. 2011حمددة تصف السلوك اإلنساين )أبو شعرية، 
: يستنتج من مبادئ النظرية السلوكية أن اللغة هي استجابة تكتسب كما ة كاالستجابة غري اللغويةاللغة استجاب .3

استجاابت غري اللغوية وذالك ابملثريات والتقليد واحملاكات والتكرار واالشرتاط والتعزيز؛ حيث يبدأ الطفل استقبال اللغة 
مى "املناغاة" ومير مبراحل عديدة من التدرج بدأ من األصوات من السنة األوىل تدرجييا، أوال، حيدث أصواات عشوائية تس

 (.2016يصري متكلما طلقا )راوية،   -هكذا-مث املقاطع مث الكلمات مث اجلمل مث التعبري
قام سكينر بتجربة يف تعلم اللغة وذالك ابستخدام جمموعة من األصوات، بعضها تدل جتربة سكينر يف تعلم اللغة:  .4

نة يعين مفهومة ومرتابطة، بعضها عشوائية غري مرتابطة وغري مفهومة ال تدل على أي معان. فعرض على املعاين املعي
سكينر تسجيالت نوعني من األصوات على بعض املستمعني، الحظ سكينر أن األصوات املفهومة املرتابطة تتعزز 

ة تتعرض لالنطفاء واإلمهال حيث ال تثبت ابلفهم واملتابعة وتثبت يف الذهن. أما األصوات غري املرتابطة وغري املفهوم
 فخالصة اجتاهات نظرية السلوكية تتثمل يف النحو التايل:   (.2016العنكوشي، )عند األطفال  

 اللغة جمموعة من السلوك والعادات يتعلمها اإلنسان ابلتقليد واحملاكات. ➢
 التعزيز أو املكافأة عنصر مهم وراء اكتساب اللغة. ➢
 وأعضائها يساعدون على اكتساب اللغة.البيئة   ➢
 اللغة نظام منطوق قبل أن يكون مكتواب. ➢
اكتساب اللغة يتم بطرق مشاهبة لتعلم املهارات أو االستجاابت غري اللغوية عن طريق احملاكات والتقليد والتكرار  ➢

 واالشرتاط والرتابط والتدعيم.
 إلنسان للسلوك.ابختصار شديد، أن اللغة سلوك ميكن تعلمه ابستثارة ا   ➢

 
 احملور الثاين: النظرية املعرفية.

قد مت حتليل معىن النظرية يف احملور األول. فالكلمة الثانية من املصطلح "املعرفية" من معرفة، مفهوم النظرية املعرفية لغة:  
الل التأمل يف طبيعة معناها اإلدراك والوعي وفهم احلقائق عن طريق العقل اجملرد أو بطريقة اكتساب املعلومات أو من خ
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األشياء. ويف قاموس أوكسفورد اإلجنليزية "املعرفة" هي اخلربات املهارات املكتسبة من قبل شخص من خالل التجربة أو 
سطتها يدخل املدخل احلسي اهي عبارة عن مجيع العمليات العقلية الداخلية اليت بو فاملعرفة يف االصطالح،  أما  .  التعليم

Sensory Input  ويطور وخيتزن لدى الفرد إىل أن يستدعي الستخدامه عند احلاجة. ومن العمليات النفسية اليت
يتعرض هلا املدخل األساسي هي اإلدراك واإلحساس والتخيل والتذكر واالستدعاء والتفكري وغريها من العمليات النفسية 

 (. 2012األخرى اليت تشري إىل املستوايت العقلية هلذا األداء )الشرقاوي،  

: النظرية املعرفية من نظرايت التعلم اليت تفسر كيفية حدوث التعلم لدى اإلنسان. مفهوم النظرية املعرفية اصطالحا
وهي ترى ما يقوم به اإلنسان من العمليات العقليات الداخلية من تفكري وإدراك وفهم وتنظيم أساسا حلدوث السلوك 

رية أن وعي املتعلم مبا اكتسبه من معرفة وبطريقة اكتسبها يزيد من نشاطه (. وترى هذه النظ2012والتعلم )اخلريي، 
التعلم وهتتم أيضا ابلبنية املعرفية من   تامليتامعريف لتطوير جودة التعليم.  فالنظرية املعرفية هتتم مبصادر املعرفة واسرتاتيجيا

نظرايت املعرفية الومن أهم الكيف والثبات النسيب خالل اخلصائص التالية: التمايز والتنظيم والرتابط والتكامل والكم و 
 هنا.  جديرة ابلذكر نظرية بياجيه يف النمو املعريف

: نظرية بياجيه معروفة بنظرية النمو املعريف. وهذه النظرية ألول مرة قامت بتفسري أ، نظرية بياجيه يف النمو املعريف
تتحدث عن الكيفية واالسرتاتيجيات  فهذه النظرية امليالد إىل املمات.التطورات العقلية واملعرفية لدى اإلنسان من 

العقلية اليت من خالهلا تنمو املعرفة لدى الفرد يف مراحل منوه املختلفة وتفرتض أن إدراك الفرد هلذا العامل وأساليب تفكريه 
ئية لتفكريه حتكم إدراكات الفرد تتغري من مرحلة إىل أخرى، إذن تكون يف كل مرحلة من حياة الفرد أساليب استثنا

وتؤثر يف أمناطه السلوكية. فبياجيه يفسر يف نظرية هذه التغريات اليت تطرأ على تفكري األوالد والعوامل املعرفية اليت تسيطر 
ري (. يرى بياجيه أن األطفال يف منوهم املعريف والعقلي ميرون مبراحل خمتلفة، يتغ2012على مثل هذه التغريات )الزغول،

 فيها سلوكهم وأساليب تفكريهم، حىت يصلوا إىل مرحلة النضج. وهذه املراحل تتمثل فيما يلي:

متتد هذه املرحلة من امليالد حىت هناية السنة الثانية من العمر. فيعتمد يف هذه املعرفة على  :حركية-املرحلة حس، 1
به، ال ميتلك قوة التفكري يف هذه املرحلة. متتاز هذه  استخدام احلواس اخلمس واألفعال احلركية الكتشاف العامل احمليط

 (: 2012املرحلة مبميزات عديدة، تتمثل يف النحو اآليت )الزغول،  

 به.  احمليطةيعتمد الطفل على االتصال احلسي مباشرا واألفكار احلركية كأداة التفكري يف البيئة   ➢
 لعب ابألشياء كأدوات الكتساب املعرفة.يلجأ الطفل إىل احملاكات والتقليد واحملاولة واخلطأ وال ➢
 ما أما له.  ةمييل الطفل إىل التعميم يف األشياء املشاهبة للشيء املكتسب كما يعتقد امرأ ➢
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يكتسب الطفل بعض الرموز اللغوية اليت متثل بعض املفردات اللغوية وهي يف أغلبها أمساء األشياء أو تعرب عن حالة  ➢
 كالبكاء عند اجلوع أو عند غياب األم.  ةمعين
متتد هذه املرحلة من سن الثالثة حىت السابعة من العمر. ويف األصل هذه مرحلة انتقالية مرحلة ما قبل العمليات:  ، 2

ة؛ حيث يعتمد على الشكل والصورة. ال ميتلك قوة التفكري واالستنباط يحتويلية، ال يقوم الطفل بعمليات منطقية وفكر 
 (. ولكن الطفل حيصل على مؤهالت تتمثل يف التايل: 2012قل من العام إىل اخلاص أو عكسه )الزغول،  لينت

يستخدم اللغة بشكل كبري يف هذه املرحلة؛ حيث يزداد عدد املفردات والقدرة على استخدامها وخباصة من قدرته  •
 يف أغلبها عن األشياء املادية احملسوسة.على استخدام اللغة للتسمية والتصنيف والداللة على األشياء إال أهنا 

ولو يستخدم الطفل اللغة بطالقة يف هذه املرحلة إال أهنا ال تشكل أداة تفكري بل استخدامها يف األغلب كأداة  •
االستفهام وحب االستطالع يف حماولة لفهم طبيعة األشياء؛ ألنه يعتمد يف تفكريه على اإلدراك احلسي والفعل 

 الصوري.  احلركي والتمثيل
ال يقدر الطفل على تصنيف األشياء ضوء أكثر من بعد حيث مل يكتسب مفهوم التبادلية بعد. ولكن يصنف األشياء  •

 وفقا لبعد واحد فقط.
ال يقدر على االحتفاظ والذي يعين أن األشياء ال تتغري بتغري منظورها أو شكلها اخلارجي. تسمى هذه الظاهرة  •

( فالطفل يف هذه املرحلة ال يدرك مفهوم االحتفاظ ابلعدد Perceptual Consistencyبثبات اإلدراك )
 (. Piaget& Inhelder, 1958) أو الكتلة أو احلجم أو الشكل

متتد هذه املرحلة من السنة الثامنة إىل السنة احلادية عشرة من العمر، يقدر الطفل على  :مرحلة العمليات املادية، 3
الطفل يقوم  -كذالك-القيام ابلعمليات العقلية احلقيقية املرتبطة ابألشياء املادية اليت يصادفها أو يعرفها سابقا. 

ادث املستقبلية وهذه كله بناء على املستوى ابلعمليات املنطقية والبحث عن األسباب وإظهار األحكام والتنبؤ ابحلو 
 (.  وأبرز خصائص هلذه املرحلة: 251املادي احملسوس )الزغول،  

تنمو بعض املهارات املعرفية العقلية فيتمكن من القيام ابلرتتيب والتصنيف والتبويب لألشياء ويصبح متمكنا من  •
 التفكري فيها يف ضوء أكثر من بعد واحد. 

ز حول الذات؛ حيث يهتم بوجهات نظر اآلخرين ويعمل جاهدا على نيل رضاهم. يصبح الطفل يتخلص من التمرك •
أقل ذاتيا وأكثر اجتماعيا حيث يستخدم ضمري "حنن" بدال من استخدام "أان" واللعب ابجلماعة تسهم كثريا يف 

 خلق هذه الظاهرة.
مليات املعرفية اليت طورها كاالحتفاظ واملعكوسية يقدر على حل املشكالت العديدة ذات االرتباط املادي بناء على الع •

 والتعويض واإلغالق.
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يدرك املكان واملسافة والعالقات  -وكذالك-يفهم الطفل الزمن وينجح يف التمييز بني املاضي واحلاضر واملستقبل  •
 اهلندسية والعمليات الفيزايئية.

ت اللفظية واكتشاف املغالطات املنطقية يف العبارات يفشل الطفل يف هذه املرحلة يف عمل االستدالالت واالستنتاجا •
اللغوية اليت تقدم له. كذاك، يفشل يف التفكري يف الفرضيات واالحتماالت املستقبلية دون الرجوع إىل اخلربة املادية 

 احملسوسة.

يتم يف هذه املرحلة منو   متتد هذه املرحلة من الثانية عشر من العمر إىل السنوات الالحقة.:  مرحلة العمليات اجملردة،  4
املفاهيم واملبادئ اليت تعرف عليها يف املراحل السابقة. وختتلف هذه املرحلة عن املراحل الثالث األوىل من حيث طبيعة 
ونوعية العمليات املعرفية اليت يستطيع الفرد القيام هبا. فالفرد ال يعتمد يف هذه املرحلة على العمليات املرتبطة ابملوضوعات 

ادية احملسوسة فقط، بل يستخدم العمليات العقلية املنطقية القائمة على الرموز واملعاين واملفاهيم اجملردة. ويستطيع امل
الفرد إدراك مجيع الفرضيات واالحتماالت والبدائل بظاهرة ما مث يصل إىل النتائج املتوقعة. فيما يلي تتمثل أهم اخلصائص 

 (:2012هلذه املرحلة )الزغول،  

 اعتماد الطفل على األساليب املرتبطة ابملعاجلات املادية ويصبح أكثر اعتمادا على أساليب التفكري اجملرد.  يقل •
تنمو القدرة على وضع الرضيات وإجراء احملاكمات العقلية واالختبار هلذه الفروض للتأكد من صدقها أو عدمه. فهو   •

 تائج معينة. يلجأ إىل االستدالل العقلي كأداة رئيسية للوصول إىل ن
 يقدر الطفل على التفكري املنظم والبحث يف مجيع األساليب احملتملة إلحداث ظاهرة ما. •
يقدر على التفكري  -كذالك-تنمو القدرة على التحليل االستقرائي والذي يتمثل يف انتقال من اجلزء إىل الكل  •

 والتعميمات.   االستنتاجي الذي يتمثل يف الوصول إىل أحداث جزئية من خالل القواعد 

 تتمثل فيما يلي املبادئ األساسية للنمو املعريف عند بياجيه:املبادئ األساسية يف النمو عند بياجيه:  

إن قدرة التنظيم تعد نزعة فطرية لدى اإلنسان اليت متكن اإلنسان من تنظيم خرباهتم اخلارجية : أوال، قدرة التنظيم
وعملياهتم املعرفية اجلديدة يف ضوء ما يوجد لديهم من البىن املعرفية البسيطة واالستعدادات لتكوين أبنية أو مصطلحات 

نفصلة تتعلق ابلنظر إىل األشياء وبنية معرفية تتعلق مبسك جديدة. فعلى سبيل املثال: يولد األفراد ولديهم بنية معرفية م
األشياء، فمن خالل عمليات النمو تتيح له قدرة التنظيم دمج هاتني البنيتني معا يف بنية أكثر تعقيدا تتمثل يف مسك 

 (. 2012األشياء والنظر إليها يف وقت واحد )الزغول، 

ا اإلنسان بيولوجيا اليت متكنه من التأقلم والتعايش مع البيئة احمليطة به التكيف هو نزعة فطرية مزود هباثنيا، التكيف: 
عن طريق تغيري أمناطه السلوكية استجابة ملطالب البيئة وميكنه من التنويع يف طرق وأساليب تفكريه ابختالف فرص 
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ن إحدامها ألخرى حيث تعمل قدرة التفاعل واملراحل العمرية اليت مير هبا. فقدرة التنظيم وقدرة التكيف قدراتن متكاملتا
التكيف يف داخل الفرد يف إعادة تنظيم البىن املعرفية اجلديدة مع املعرفية املوجودة بيولوجيا لتكوين أبنية جديدة، ويف 
نفس الوقت تعمل قدرة التكيف يف اخلارج يف تطبيق البىن املعرفية احلاصلة. فبهذه الطريقة يعمل الفرد على حتقيق نوع 

لتوازن مع ما حيدث من متغريات يف البيئة اليت يتفاعل معها وابلتايل يستطيع الفرد أن يعيش ويبقى )الزغول، من ا
 (. والتكيف حيدث من خالل عمليتني متكاملتني مها: 2012

يف ضوء البىن املعرفية املوجودة لدى الفرد أو  التمثل هو عملية حتليل البىن املعرفية أو اخلربات اجلديدةالتمثل:  .1
أنه عملية تعديل اخلربات اجلديدة مبا يتناسب مع األبنية املعرفية املوجودة لدى الفرد لتتالءم مع ما هو موجود. فعلى 

يه سبيل املثال، الطفل الذي يرى احلصان ألول مرة ميكن هو يستخدم اخلربات السابقة لتفسري احلصان، حيث يطلق عل
 (. 2012اسم "كلب كبري" على اعتبار أن لديه بنية معرفية سابقة عن "الكلب" )الزغول، 

هو عبارة عن تعديل البىن املعرفية املوجودة أو اخلربات السابقة لدى الفرد لتتناسب مع اخلربات التالؤم:  .2
ربات اجلديدة لتتالءم مع الواقع اخلارجي. اخلارجية. فوفقا هلذه العملية يستطيع الفرد أن يغري خرباته السابقة يف ضوء اخل

 (.2012فهي عملية معاكسة لعملية التمثل )الزغول،  
إن اكتساب اللغة يف النظرية املعرفية أمر يتعلق بنمو املعريف والعقلي للطفل، اجتاهات النظرية املعرفية يف اكتساب اللغة:  

املعرفية بعد التفاعل مع البيئة. هذا هو أساس رئيسي  يعين اللغة حيصل عليها الطفل للتعبري عما حصل من البىن
 الجتاهات النظرية املعرفية يف اكتساب اللغة، بناء عليه أخرج العلماء بعض النقاط وهي تتمثل فيما يلي: 

ترى النظرية املعرفية أن اكتساب اللغة حيدث نتيجة تفاعل الطفل اللغة جمموعة من التفاعل والبىن املعرفية:  .1
يئة احمليطة به يف إطار قدرته على معاجلة املعلومات معرفيا ويف ضوء منوه العقلي واملعريف. يؤكد بياجيه أنه هناك مع الب

تركيبات لغوية متعلمة تساعد الطفل على التعامل مع الرموز واملفردات اللغوية اليت تعرب عن أفكار تنشأ من تفاعل 
حركية. وهو بذالك يركز على دور البيئة ودور العمليات املعرفية -حلة احلسالطفل مع بيئته منذ املرحلة األوىل وهي املر 

(. فعلى سبيل املثال، قبل أن يستعمل األطفال تركيب املقارنة التالية 2011يف تنمية البىن اللغوية )حممد وعيسى، 
زون عن استعمال هذا "هذه السيارة أكرب من تلك السيارة" جيب عليهم أن يطوروا مفاهيمهم عن احلجم، وإال يعج

 التعبري. 
حسب نظرية بياجيه املعرفية أن اكتساب اللغة مير أبربع اكتساب اللغة مير مبراحل منو املعريف والعقلي:  .2

مراحل لنمو املعريف للطفل؛ حيث يف املرحلة يكتسب بعض املفردات اللغوية واليت يف أغلبها ترتبط أبمساء األشياء ويف 
املفردات أكثر ويقدر على استخدامها إال ينحصر استخدامه اللغوي للتعبري عن األشياء املادية احمللة الثانية يكتسب 
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احملسوسة ويف املرحلة الثالثة ميتد استخدمه اللغوي إىل األشياء اجملردة حىت يستطيع نوعا من التفكري من خالل اللغة ويف 
 (2012املرحلة الرابعة يصل منوه اللغوي إىل النضج )الزغول،  

إن اكتساب اللغة أو تعلم اللغة هو عملية نفسية نشيطة وهذا األمر حيصل اكتساب اللغة هو عملية عقلية:   .3
تدرجييا بنمو العقل الذي حيدث نتيجة اكتشاف العامل حوله دون تكوين العادة من خالل املثري واالستجابة 

(Demirezen, 2014 .) 
عرفية أن عملية اكتساب اللغة هو عبارة عن اكتساب السيطرة ترى النظرية املاكتساب اللغة الثانية بوعي:  .4

الواعية على اللغة اهلدف يف جمال األصوات والكلمات والرتاكيب وذالك ابلدراسات التحليلية يف العناصر واألمناط 
 Learning a language is a process of acquiring“ :(Carrollاللغوية. كما قال كريل عنه )

conscious control of the phonological, grammatical and lexical patterns of 
the second language, largely through study and analysis of these patterns as 

body of language” (Carrol, 1966:102).  
اللغة الثانية أنه عملية عقلية معقدة ونظام تنظر النظرية املعرفية إىل اكتساب  اكتساب اللغة يتم بتعلم القواعد:   .5

 حمكم بقواعد؛ فاكتساب اللغة يطلب من الطالب أن يتعلموا قواعد اللغة اهلدف قبل تعلم اللغة.
إن السيطرة املعرفية تعمل بطريقة منتظمة تبدأ من الوحدة الصغرى مث تصل اكتساب اللغة بنمط متسلسل:  .6

يطلب تعلم الصوت قبل الكلمة والكلمة قبل اجلملة الناقصة واجلملة الناقصة قبل إىل الوحدة الكربى. فاكتساب اللغة 
 ,Demirezenاجلملة التامة واجلملة السهلة قبل اجلملة الصعبة. هكذا يتم اكتساب اللغة بطريقة متسلسلة )

2014 .) 
 ة. احملور الثالث: املقارنة بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية يف اكتساب اللغ

بحث يف املقارنة بني هاتني النظريتني وذالك ببيان نبعد البيان املفصل عن النظرية السلوكية والنظرية املعرفية، نود أن 
 أوجه التشابه وأوجه االختالف بينهما اليت تتمثل يف النحو اآليت:

اليت تشارك فيها نظرية سلوكية توجد هناك بعض النقاط  أوجه التشابه بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية:أ، 
 ونظرية معرفية كما هي تتمثل يف التايل:

تقوم النظرية السلوكية والنظرية املعرفية كالمها بنفس اهلدف وهو تفسري عملية التعلم لألفراد وإخراج اهلدف:  .1
اح والثبات. كما هو األسباب اليت تؤدي إىل ضعف التعلم مث عرض االسرتاتيجيات القوية اليت تدفع التعلم إىل النج

 املذكورة يف البحث.  تواضح من املبادئ واالسرتاتيجيا
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السلوك هو موضوع عام يشمل العادات واألخالق واملعامالت واملهارات اإلنسانية كلها اليت جتعل السلوك:  .2
البشر قادرا على انتظام األعمال بشكل مجيل. والتعلم كما يقول علماء علم النفس الرتبوي هو تغري يف السلوك الظاهري 

تشاركان يف هذا السلوك، كالمها تعمالن لرفع عملية ( فالنظرية السلوكية والنظرية املعرفية 2012والعقلي )الزغول، 
واملرتكزات حيث إحدامها هتتم ابملثري واالستجابة واثنيها  تاكتساب هذا السلوك، إال أهنما ختتلفان يف االسرتاتيجيا

 تركز على العمليات العقلية. 
إىل تعلم أمر جديد يف كل حني. هو كل ما يثري اإلنسان للتعلم فهذا املثري موجود عند الناس يدفعه املثري:  .3

فالنظرية السلوكية والنظرية املعرفية تعرتفان بوجوده ودوره يف حدوث التعلم، ينعين تشاركان يف هذا املبدأ التعلمي نظريتان. 
ما ولكنهما ختتلفان يف ماهية املثري، حيث قال السلوكيون إن املثري أييت من اخلارج سواء كان املثري طبيعيا أو شرطيا ك

هو واضح يف جتارب سكينر وابفلوف وثورندأيك وغريهم من السلوكيني، أما املعرفيون فهم يقولون إن املثري أييت من 
  داخل الفرد وهو البىن املعرفية العقلية سواء كانت وراثية أو حاصلة جديدة للتكيف مع البيئة.

عة والقوة يف التعلم. فمبدأ التعزيز تشارك فيها  إن التعزيز أمر مهم يف عملية التعلم، وهذا يضيف السر التعزيز:  .4
النظرية السلوكية والنظرية املعرفية. إال أنه هناك اختالف يف مصادر التعزيز كما السلوكيون يرون أن التعزيز جيد الفرد من 

 مصادر شىت وهي كلها خارجية، أما املعرفيون يرون أن التعزيز أييت فقط من داخل الفرد.
نظرايت اكتساب اللغة والتعلم مجيعها تتكلم عن تفاعل الفرد مع البيئة مبعىن أن مجيع بيئة: التفاعل مع ال .5

النظرية السلوكية والنظرية املعرفية تشاركان يف هذا املبدأ كما هو واضح يف  -كذالك-النظرايت تشارك يف هذا املبدأ
كية تقول إن الفرد يولد صفحة بيضاء خالية من اللغة، البيان املفصل للنظريتني. إال أنه فرق بسيط بينهما وهذا أن السلو 

يتعلم اللغة والسلوك ابلتفاعل مع البيئة احمليطة به أو املثريات اخلارجية، بينما أن النظرية املعرفية تقول إن الفرد يولد وهم 
والسلوك األخرى ابلتفاعل مع البيئة، مزود ابلبىن العقلية أي االستعداد للتعلم وراثيا أو بيولوجيا، مث بناء عليه يتعلم اللغة  

 (. Osaily, 2003يعين التعلم حيدث جبمع من البىن املعرفية الوراثية والتفاعل مع البيئة )
هو عملية تفسري السلوك أو اخلربة اجلديدة يف ضوء البىن املعرفية أو اخلربة السابقة للتكيف مع البيئة  التمثل: .6

يف هذا املبدأ نظرية سلوكية ومعرفية يعين كلتيهما هتتمان ابخلربة السابقة يف التعلم الفعال. كما مر يف احملور الثاين. تشارك  
 كما يف اللغة إذا حيصل الفرد على تركيب لغوي يقدر الفرد على تعميم هذا الرتكيب يف مواقف مشاهبة.

ية التقليد واحملاكاة يف عملية التعلم النظرية السلوكية والنظرية املعرفية كلتامها تعرتفان أبمه التقليد واحملاكاة: .7
خصوصا يف مرحلة الطفولة، إال أن النظرية املعرفية ترى أن التقليد واحملاكات بدون فهم ال يعين وال يفيد، بينما النظرية 

 السلوكية هتتم أكثر ابلتقليد واحملاكات سواء كان مفهوما أو غري مفهوم.
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رفية يف التدريب أيضا كما يف التقليد واحملاكات، إال أنه هناك نفس تشارك النظرية السلوكية واملع التدريب: .8
 الفرق يوجد يف التقليد واحملاكات ألن النظرية املعرفية ال هتتم ابلتدريب بدون فهم. 

والنظرية املعرفية  االختالفات اليت توجد بني النظرية السلوكية أوجه االختالف بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية: 
 تتمثل يف التايل:

يالحظ يف جمال االهتمام بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية فرق كبري؛ حيث هتتم النظرية جمال االهتمام:  .1
السلوكية ابملثريات اخلارجية سواء كانت املثريات طبيعية أو حمايدة وترى أن التعلم احلقيقي حيدث من خالل املثريات 

ابت. أما النظرية املعرفية فهي هتتم بدور العمليات العقلية من استقبال املعلومات ومعاجلتها وختزينها واستدعاها واالستجا
عند احلاجة وغريها من العمليات اليت يقوم هبا الذهن. وترى املعرفية أن التعلم حيدث جبمع من البىن املعرفية والتفاعل 

 مع البيئة احمليطة به. 
ترى النظرية السلوكية أن التعلم يعتمد يف حدوثه على تكوين عادة تنشأ من خالل املثري طريقة التعلم:  .2

واالستجابة وقد أتيت املثرية من العمليات اخلارجية وقد أتيت من البيئة أو من التعزيز سواء كان إجيابيا أو سلبيا. فالتعلم 
جابة. أما النظرية املعرفية فهي ترى أنه حدوث التعلم ليس عندهم تغري يف السلوك وهذا التغري حيدث نتيجة املثرية واالست

هناك دخل للمثريات اخلارجية والتعزيزات اخلارجية وإمنا التعلم حيدث من خالل جمموعة من العمليات العقلية واملعرفية 
 متزامنا مع التفاعل مع البيئة.

كربى يف سرعة العملية التعلمية. ولكنه يف وجدان   التعزيز هو الدافعية إىل التعلم وهذا التعزيز له أمهيةالتعزيز:  .3
التعزيز اختالف بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية؛ حيث ترى النظرية السلوكية أن التعزيز سواء إجيابيا أو سلبيا أييت 

أو الدافعية إىل التعلم من من اخلارج أي من الوالدين واألساتذة والبيئة. ولكن النظرية املعرفية ترى أن الفرد جيد التعزيز 
 نفسه يعين إذا ما كان التعزيز عند الفرد فال حيدث التعلم من التعزيزات اخلارجية.

يف اسرتاتيجيات التعلم يوجد خالف بني هاتني النظريتني. على سبيل املثال: إن السلوكية االسرتاتيجيات:  .4
ة، يعين املعلم يقوم بقراءة أو بكتابة أمر ما، والطالب يتبعون املعلم تركز على التكرار والتقليد واحملاكاة يف العملية التعليمي

ويكررون املادة املقروءة أو املكتوبة مث حيفظوهنا سواء كانت املادة مفهومة أو غري مفهومة يعين الفهم غري مهم عند 
يد واحملاكاة بدون فهم ال يفيد املتعلم. السلوكية. أما النظرية املعرفية هي اليت تركز على املعىن فهي ترى أن التكرار والتقل

 والكن التكرار والتقليد يلعب يف حدوث التعلم إذا يصاحبهما الفهم واالستيعاب.
هناك اختالف بني السلوكية واملعرفية يف دور املعلم واملتعلم. فاملعلم يف النظرية السلوكية دور املعلم واملتعلم:  .5

يعين التعلم يدور حول املعلم يف هذه النظرية؛ ألن األستاذ جيب عليه أن أييت  املتعلم سلبيايقوم بدور إجيايب ويكون 
مبثريات جديدة يف كل يوم لتعليم املتعلم استجاابت أو سلوك متوقعة واملتعلم يتدرب عل املثريات ويقلد املعلم فقط. 
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، يعين املعلم هو مرشد يف هذه النظرية واملتعلم يشارك يف بينما، يف املعرفية يقوم املعلم بدور سليب واملتعلم بدور إجيايب
 عملية التعلم يف الفصل ويقوم جبميع العمليات يف الفصل إبشراف املعلم.

عند النظرية املعرفية منو اللغة يتعلق ابلنمو املعريف يعين الطفل يف املرحلة األوىل ينمو معرفيا   اللغة والنمو املعريف: .6
غة للحاجة الطبيعية إىل التعبري عن البىن املعرفية احلاصلة ويكون منوه اللغوي حسب منوه املعريف. وعقليا مث يكتسب الل

أما النظرية السلوكية ترى أن اللغة فهي عادات وسلوك كعادات وسلوك غري لغوية فيستطيع الطفل أن يكتسب السلوك 
   اللغوي من خالل املثري واالستجابة كالسلوك غري اللغوية األخرى.

من وجهة نظر النظرية السلوكية أن اكتساب اللغة الثانية يتم بطريقة الفرق بني اكتساب اللغة األم والثانية:  .7
يكتسب الطفل هبا اللغة األم يعين ليس هناك فرق بني اكتساب اللغة األم والثانية. فاكتساب اللغة الثانية يتم بطريقة  

د من التدريبات من التكرار والتقليد واحملاكاة واحملاولة واخلطأ بدون اللجوء طبيعية يعين بطريقة املثري واالستجابة وعدي
إىل اللغة الوسيطة. أما النظرية املعرفية تفرق بني اكتساب اللغة األم واللغة الثانية؛ ألهنا ترى أن اكتساب اللغة الثانية هو 

قواعد أوال مث اللغة. فاكتساب اللغة الثانية هو عملية يعين السيطرة الواعية على تلك اللغة الثانية وذالك يتم بتعليم ال
 عقلية معقدة تتم بطريقة واعية.

إن النظرية السلوكية والنظرية املعرفية نظريتان للتعلم عموما وللغة خاصا وهااتن النظريتان تفسران عملية التعلم اخلامتة: 
ملبادئ للنظرية السلوكية أنسب وأجدر ابلتطبيق يف خاصة. فبعض ا اتوتعمالن لرفع مستواه وذالك بطريقة واسرتاتيجي

بعض املبادئ للنظرية املعرفية أنسب وأجدر ابلتطبيق يف الفصل. ومن املبادئ اليت هي األنسب من   -كذالك-الفصل  
كاة والتكرار  السلوكية هي: اكتساب اللغة الالوعي، تكوين العادة والبيئة املثرية للطالب للتعلم، والرتكيز على التقليد واحملا 

والتدريب، الدافعية اإلجيابية من املتعلم والبيئة والتفاعل معها وغريها من االجتاهات اإلجيابية للنظرية السلوكية. أما املبادئ 
األنسب للنظرية املعرفية هي: سلبية املعلم وإجيابية املتعلم، التقليد واحملاكاة ابلفهم، الرتكيز على اخلربات السابقة للتعلم 

جلديد، االهتمام ابلتعزيز من نفس املتعلم، التفاعل مع البيئة واملراعاة بعمر املتعلمني عند تصميم املقرر وغريها من ا
. فيجب على املصممني للمقرر الدراسي فصل اللغةاالجتاهات اإلجيابية اليت جتدر ابلتطبيق يف عملية التعليم والتعلم يف  

ية خصوصا للعربية لغري الناطقني هبا أن جيمعوا بني اإلجيابيات من النظرية السلوكية واملخططني إلعداد املواد للغة الثان
 والنظرية املعرفية. أسأل هللا التوفيق بكل ما فيه من اخلري ونفع به األمة.
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