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 نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية

 )القسم األول(

 د. موسى رشيد حتاملة
 دبي -كلية الدراسات العربية واإلسالمية

 مقدمة:

أصبببا العببالي اليببوي غريببة صببتيرر بسابب  تتببور وسببان  ا تصببا   ولكببي  كببو  
ي علبببببى اتصبببببا ا ب ببببب ا العبببببالي والببببب ي يجتي بببببا كببببب  لح بببببةا ب ديبببببد  بببببي م بببببا ت العلببببب

والتك ولو يببا والسياسببة وا غتصبباد والتربيببة وايرالببا  كببا    بببد ل ببا مبب   ت ببا  لتت ببا  
وم  ثي تعّلي لتةا ثا ية  لت ستا األكوا  الم تل ة أمام ا  ول كو  على علي ودراية بمبا 

ل عببّد أ سسبب ا لم ببارار المسببت دات والتكّيببا مع ببا   اببا ة  لببى ا ستببا  و ي ببري حول ببا  
لث ا ي مما يساعد  ي   ي اآلخر. ل لك يعد تعّلي اللتات أمرًا م ّمبًا  اآل اق للتساع  ا

علبببى أ ك يكبببو   لبببك علبببى حسبببا، اللتبببة العربيبببة  التبببي تعتببببر الويبببة األمبببة وع بببوا  
 است الل ا  ووعاء ث ا ت ا وحاارت ا.

وغب  الشروع  ي تعّلي أّي لتةا  ي ،  ل اء الاوء على   ود الرواد ودراسات ي 
ي م ا  اكتسا، اللتبة.   بد م بدت   بودالي التريبق لت بب  اللتبة الثا يبة  وبحوث ي  

وكيسية اكتساب ا  ومّك ت م   دراك الع بات والعوانق التي ت ا ح بر عثبررا أمام با. 
وغد أ ادت ال ه ال  ود وال  ريات اللتة العربيبة  بي م با  تعّلم با وتعليم با  وسبدت 

ور البحث اللسا ي العربي خاصبة  بي ال ه الدراسات بعض الثترات ال ات ة ع  غص
الم با  التتبي بي. وي بب، أ  ي علبي أ  ح بب  البحبوث المتعل بة باكتسببا، اللتبة الثا يببة 



 39 

لي يتوغا تجثيره على اللتة  ب  ت باو   لبك  لبى تتييبر التري بة التبي  سكبر ب با  يمبا 
لى تشك  معر ت ا حو  اللتات اإل سا ية بشك ا عاي.  يخص التعلي والتعليي  وا 

 ّ  مع بببي البحبببوث التبببي أ ريبببت  بببي م بببا  اللتبببة  كبببا  محورالبببا معر بببة كيسيبببة 
اكتسا، اللتة وكيسية تتّورالبا وممارسبة تدريسب ا علبى أسبن لسبا ية و سسبية وا تماعيبة 
وتربويببة.  سببي الخمسببي يات مبب  البب ا ال ببر  كا ببت ال بباك   ريتببا  غببد تتّورتببا وأصبببحتا 

  ريتببا  كا تببا متاببادتي   ببي األ كببار  شببانعتي  حببو  كيسيببة اكتسببا، اللتببة. والاتببا  ال
( والببي التببي تببرا أّ  اللتببة تتتببّور  تي ببة Behaviorismاألولببى ال  ريببة السببلوكية  
وال  ريببة الثا يببة  البببي  (Environmental Influencesعوامبب  أو مببتثراتا بينيببة 

( وتببرا أّ  اللتببة تتتببور بسعبب  عوامبب   تريببة تولببد مبب  Nativismال  ريببة الستريببة 
ا  وتصاحبه  ي حياته  والي مو ودر  ي داخله  أما األ كبار وو  بات ال  بر اإل س

ببب  علبببى ال مببب  أو التساعببب  ببببي   الحديثبببة حبببو  كيسيكبببة اكتسبببا، اإل سبببا  اللتبببة   تركت
العوام  البينية وال درات السترية والو ما يصا أ   تلق عليه ال  ريبات التساعليبة   

Interactionist Theories بببببي تسسبببببيرالا لعمليبببببة اكتسبببببا،  ( التبببببي تختلبببببا 
 (Berk,1998اللتة. 

 تعريف اللغة:

غب  الدخو   ي دراسة   ريات اكتسا، اللتة كا    بّد م  تعريا اللتة م  
غب  عددا م  العلماء والباحثي  حيث  ستتي  التعّرا على   ت التالغي و  ت 

ي اللتة ا ختالا بي  العلماء و ستتي  أ   ستخلص ما ي سع ا  ي م ا  تعلّ 
 .العربية واللتات األ  بية األخرا
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 ( اللتة ب وله kenneth pike, 1967يعرا كي يث بايك 

اللتة سلوك  والي و ه م  و وه ال شات البشري وال ي ي ، أ ك يعام   ي 
  والره م سصاًل ع  ال شات البشري اير الشسوي.

   ي و  Plotnik ,1999)ويعر  ا بلوت ك 

 شكا  التواص    تعلي م ه استعما  غوا ي  مع در تشّك   رمو اً اللتة شك  م  أ

(  توّلد بدورالا عددًا اير محدود م   م   ات مع ى.   كلماتا أو  شاراتا

 (  يعّر  ا ب وله Pie, 1966أّما باي 

اللتببة تري ببة اتصببا  بببي  أعابباء م موعببة مبب  ال ببان عبب  تريببق األصببوات  
تعما  رمبببو  صبببوتية تحمببب  معبببا ي تعمببب  مببب  خبببال  عابببوي ال تبببق  و لبببك باسببب

 مع ية.

 ( اللتة ب وله  Weedon,1997ويعّرا ويدو  

" اللتة الي المكا  الح ي ي والمع و  ألشكا  ال  اي ا  تماعي وما يترت، 
علي ا م  أمورا ا تماعيةا وسياسيةا محددرا  ولك  ا أياًا مكاٌ  ألحاسيس ا ال اتية 

 التي ب ي االا".

 ( اللتة ب وله Malinowski, 1965ي وسكي ويعّرا برو  لو مال

" اللتة  وٌع م  الكالي ي وتي الروابت ع  تريق الكالي ال ي يمارسه ك ٌّ م  
البدوي والحاري؛ وا   كا  ال ا الحديث غصيرًا عديي الساندر   و م يٌّ لل ان 

 واروري ل ي  ليكو وا  ي ا س ايا تايٍّ م  بعا ي بعاًا".
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للتببة الببي  "  تببا   ببردي وا تمبباعي  ببي    واحببد  والببي أمببا المبولببت  يببرا أ  ا
شبببك  ومابببمو   والبببي  لبببة وموابببوع  والبببي   ببباي ثاببببٌث وصبببيرورر متتبببورر  والبببي 

 (.Mounin,1972 االرٌر مواوعية  وح ي ة  اتية". 

الببب(اللتة ب ولببه  " أصببوات يعبببر ب ببا كبب  غببوي عبب  933ويعببرا اببب    ببي ت.
 ( 1 أاراا ي". 

    بببي سببببق علمببباء اللتبببة المعاصبببري  بمنبببات وب ببب ا التعريبببا  الحببب  أ  ابببب
السب ي   وعبرا اللتبة تعريسببًا مبو  ًا وشباماًل. وكلمببة ال بوي ع بد اببب    بي ي صبد ب ببا 

 الم تم  بالمس وي المعاصر. وم  ال ه التعاريا  ستخلص التعريا اآلتي 

" اللتببة الببي التري ببة األالببي  ببي حسبب  التببراث و  لببه مبب   يبب ا  لببى  يبب   والببي 
يبببببر عببببب  أ كار بببببا و  ببببب  أحاسيسببببب ا ل خبببببري   والتواصببببب  مع بببببي و  بببببي وسبببببيلة التعب

 مشاعرالي  ليكو  ال مي   ي ا س اي تاي".

 اكتساب اللغة: 

يتعلق اكتسبا، اللتبة الثا يبة بدراسبة التري بة التبي يصببا  ي با السبرد غبادرًا علبى 
 تعّلي لتةا أو أكثر  اير لتتبه األولبى. ويمكب  أ  يحصب   لبك بمخاتببة أالب  اللتبة.
كمبببا أّ  التحصبببي  اللتبببوي أمبببٌر خاابببٌ  لل  ببباو  غبببد يببببدأ مببب  التسولبببة أو بعبببد سبببّ  
البلببو   والسببرد المبباالر  ببي تعلّببي لتتببي  ويسببتتي  أ  يتحببّدث بسبب يةا وتل انيببةا يمكبب  

 (.Bilingualاعتباره ث اني اللتة 

ويمك  ت سيي الدراسات حو  موابوع اكتسبا، اللتبة  لبى غسبمي   ال سبي األو  
( أي اللتببببة األولببببى  وال سببببي الثببببا ي يتعلّببببق باللتببببة L1بدراسببببات اللتببببة األي ويتعلببببق 

                                                 

 .39(  التبعة الثا ية  بيروت  ص1.  اب    ي  الخصانص  ح  ه محمد علي ال  ار. ال  ء   1
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( أي اللتبببة المسببت د ة. وتتعلبببق مع ببي الدراسبببات  ببي ال سبببي األو  حبببو  L2الثا يببة 
اللتة األي باألتسا  وتتعلق الدراسات المتعل ة بال سي الثبا ي بالببالتي   لكب  األالب، 

األولببى مالنمببة  كتسببا، اللتببة الثا يببة.  ببودر أ  ال  ريببات المتعل ببة باكتسببا، اللتببة 
 Fodor 1974.) 

( Robert Seareحبباو  علمبباء ا  تمبباع األمببركيي  أمثببا  روبببرت سببير   
(  بببببا  ع ببببدي Neal Miller( و يبببب  ميللبببر  John Dollard  و بببو  دو رد

نبدر الثالثي يات واألربعي يات أ  يوحبدوا التحليب  ال سسبي مب  مسبااليي البتعلي لتح يبق  ا
أكبببببر  ببببي سبببببي  تتببببوير اإل سببببا . وغببببد أصبببببحت البببب ه التري ببببة شببببانعة لعببببدد مبببب  
الس وات  لك  تسسيرات التحلي  ال سسي ب يبت مسبجلة عسبيرر بحيبث يصبع، تسسبيرالا 
أو  حصبب ا  وكا ببت  تببانو البحببوث ااماببة ومتداخلببة  ببي أالبب، األحببوا . شببابل  

الببي مبب  دو   ( وب يببت الحببا  كمبباChaplin and Krawiec 1979وكرويببك   
( وأحببببدث ا  البببببًا  ببببي م ببببا  الببببتعلي Skinner حببببرا  أيت ت ببببدي حتببببى  بببباء سببببك ر  

وتب ببببت   ريتببببه  ببببي م ببببا  التعلببببيي الصببببسي  واسببببتعما  " اللتببببة والسكببببر".  لسا ببببد 
 (.Gelfand &Others,1982و خرو  

 ( Burt &Dulay,p.55ي و  بيرت ودوليه  

يبببدو أ  لبدي ي ال ببدرر علبى اكتسببا، مبا  علمببه اآل  أ  الكببار واألتسببا  سبّيا   
اللتببة  ببي أّي سبب . ولكبب    ا و ببد شببخٌص لببي يسببتت  اكتسببا، اللتببة   ير بب   لببك 

 ألسبا،ا تارنةا أو متثرا خار ي ولين بسب، تواا  غدراته السترية.

و ي الح ي ة  إ  عدي اكتسا، اللتة   يتوغا على مدا غبدرات السبرد الستريبة 
 بببدًا. م  بببا أ  بعبببض الدراسبببات تشبببير  لبببى أّ   شببب     بببت  بببب  ال ببباك أسببببا، كثيبببرر
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التببال، األ ا بب،  ببي  ت ببا  اللتببة الثا يببة  يعتمببد علببى السبب  البب ي ب ببد    يببه بدراسببة 
تلك اللتة  وعلى ال م  الب ي يمابو ه بصبحبة أب باء اللتبة المسبت د ة.  سبي  سببا يا 

يشببو  ال بباك  أ ريببت دراسببة علببى عي ببة مبب  التببال، البول ببديي  والمتاربببة البب ي  يع
 كا بببت  تي بببة الدراسبببة أ   ت بببا  البول بببديي  ل سببببا ية   يوا بببه أي مشبببكلة  و لبببك 
  ببدما  ي  ببي ال ببو المدرسببي  بي مببا يوا ببه التلبببة المتاربببة مصبباع،  مببة    ببرًا 

  عببببببب ال ي عببببببب  اآلخبببببببري  وب بببببببان ي مببببببب  بعاببببببب ي بعابببببببًا  بببببببي أالببببببب، األحيبببببببا .             
 Santos, 1999.) 

  اللتبة ت مبو وتتتبور باسبتمرار  كلمبا  اد اتصبا  السبرد بباآلخري   والمعروا أ
وبسببب،  لببك تبب داد الثببرور اللتويببة وتتسبب   بي مببا كلمببا مببا  السببرد  لببى الع لببة ابباغت 
مسبباحة اللتببة التببي يمتلك ببا. ل ببد أ  ريببت كثيببر مبب  الدراسببات  ببي مواببوع اكتسببا، 

ات ممببببا أعتببببى السرصببببة التسبببب  اللتببببة األولببببى  ويو ببببد كببببيٌّ الانببببٌ  مبببب  البببب ه الدراسبببب
للمدرسي  والباحثي  أ  ياعوا خالصة ل  ه البحوث وم اغشة  تان  ا وم ار ت ا م  

 الدراسات التي أ  ريت حو  مواوع اكتسا، اللتة الثا ية.

( أ  العالغببة بببي  اللتببة األي واللتببة الثا يببة          Cummins, 1984ويببرا كم بب  
 L2 ي ال ا الصبدد بّي بت أالميبة التتبور المعر بي ( كبيرر وغد أ ريت دراسات كثيرر 

(. أشبببار كبببب  مببب   ببببارو L2( وتجثيرالببببا  بببي تعلببببي اللتبببة الثا يببببة L1 بببي اللتبببة األي 
(  لببى أالميبة المسبباالمة األساسبية التببي ت بوي ب ببا اللتببة Faerch&Kasperوكاسببر 

 ( أو استعمال ا.L2األولى  ي تدرين اللتة الثا ية 

ة علبى عيت بة مب  األتسبا  مب  ال  سبيتي  ( دراسبBaker, 1988وأ برا بيكبر 
العربيبببة والتركيبببة والم يمبببي   بببي الول بببدا  ممببب  يدرسبببو   بببي المرحلبببة ا بتدانيبببة  بببي 

 المدران الحكومية.
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  د تل ى األتسا  التعليمات  ي الس وات الثالث األولى بلتت ي األي و ي الس ة 
  وبعبببد السببب ة الخامسبببة تل بببوا الرابعبببة تل بببوا التعليمبببات بلتبببت ي األي وباللتبببة ال ول ديبببة

 التعليمات باللتة ال ول دية   ت.

وغد دلت بعض الدراسبات علبى "أ   ت با  السبرد للتتبه األولبى يسب   عليبه تعلبي 
اللتببة الثا يببة  أل ببه يكتسبب، خبببرًر  ببي تعلببي اللتببة بشببك ا عبباي. ول ببد تبببي  أ  األتسببا  

يعببا و  مبب  اببعاا  ببي اللتببة  البب ي  يتعلمببو  اللتببة الثا يببة غببب   ت ببا  اللتببة األولببى
األولببى واللتببة الثا يببة علببى السببواء. ول بب ا  ببإ  تعلببيي اللتببة الثا يببة بعببد  ت ببا  األولببى 

 ( .Alkholi,1988يعتبر غرارًا  ي صالا اللتتي   ي   ا واحد". 

وخلببص الببباحثو  المشبباركو   ببي البب ه الدراسببة  لببى أّ  األتسببا  ح  ببوا مسببتوًا 
 ي اللتة ال ول دية  و لبك م ار بة مب  األتسبا  الب ي  يدرسبو  م بوً   ي لتت ي األي و 

 ي المدارن ال ول دية األخرا  وال ي  لي ت ر علبي ي الدراسبة. ومب  ال با   بد حبا ت 
 كبببرر تعلبببيي اللتبببة ال ول ديبببة ب ببب ه التري بببة علبببى أرابببية مع ولبببة  وأغبببرت الحكومبببة 

  األولببى  ببي تسبب ي  ي الببدور الم ببي البب ي ت ببوي بببه لتببة التسبب1331ال ول ديببة عبباي 
دراسبببة اللتبببة ال ول ديبببة. وعبببالور علبببى مبببا سببببق   بببد تبببي التركيببب  علبببى ث ا بببة التسببب  
األصبببلية واسبببتعما  الم يببببد مببب  لتتببببه األي  بببي المراحبببب  األولبببى  أمببببا  بببي المراحبببب  

الدراسبببببببببببببية العليبببببببببببببا  الوا ببببببببببببب، اسبببببببببببببتعما  لتبببببببببببببة البلبببببببببببببد الببببببببببببب ي ي يمبببببببببببببو   يبببببببببببببه         
 Driessen,1997.) 

الحديثببببببببببببببببة دراسببببببببببببببببة أ راالببببببببببببببببا ا تببببببببببببببببوا  وديكبببببببببببببببباميال                      ومبببببببببببببببب  الدراسببببببببببببببببات
(Anto’n and Dicamilla,1998)             كا ببت  تي ت ببا أ  اسببتعما  اللتببة األولببى

 Mother Language مسيد  ي تعلي اللتة المست د ة )Target Language.) 
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ة الثا يببة  بباءت وأحببدث اآلراء المتيببدر  سببتخداي اللتببة األولببى  ببي تببدرين اللتبب
مبببببببب  دراسببببببببة غبببببببباي ب ببببببببا الب ببببببببك الببببببببدولي  وأ راالببببببببا دوتشببببببببر بالتعبببببببباو  مبببببببب  تكببببببببر           

Dutcher and Tuker,1997))   و ببي البب ه الدراسببة المكثسببة را عببا ب ببا  ميبب
الدراسات الساب ة  ات العالغة  وكا ت ال تي ة األالي التي توصلوا  لي ا الي  ع بدما 

 لببك تعلبي اللتبة الثا يبة  ي ب، اسبتعما  لتبة التسبب  يكبو  البتعلي البو ال بدا بمبا  بي 
األولى أو اللتة األي كوسيتا  ي التعليمات و لك  بي السب وات األولبى مب  المدرسبة. 
   استعما  اللتة األولى أساسي ع د بداية تدرين ال براءر أو ا سبتيعا،  بي المبادر 

تبي ي بوي علي با مواوع الدراسبة.    با ختبور ابرورية تسباعد  بي تتبور المعر بة  ال
 اكتسا، اللتة الثا ية.

وال بباك الم يببد مبب  الدراسببات التببي تتيببد و  ببة ال  ببر البب ه  وللعلببي  ببإ   ميبب  
الت ببار، أ ريببت علببى الحيوا ببات ولببين علببى اإل سببا  أل ببه لببين سبب اًل   ببراء البب ا 

 (.Elman et al.,1997ال وع م  الدراسة على اإل سا . 

مو الع لي ل  سا  م وت ب مبّوه اللتبوي  وأ به وأكد علماء ال سن والتربية بج  ال 
دراكببه   كلمببا تتببورت واتسببعت لتتببه ارت ببت غدراتببه الع ليببة و مببا  كبباته وغببوي تسكيببره وا 

 (.Akel,340والعكن بالعكن. 

لببب ا يمك  بببا ال بببو     اسبببتعما  اللتبببة األي ع بببد تبببدرين اللتبببات األ  بيبببة أمبببر 
لك للمبتدني . ويتيد الباحث استعما  مش   ع د تعلي اللتة الثا ية  على أ  يكو   

اللتبببة األي  بببي المراحببب  األولبببى خاصبببة  وابببم   تببباق محبببدد  و لبببك  بببي تسسبببير 
األسبببببنلة أو التبببببدريبات  و لبببببك لعبببببدي امبببببتالك التسببببب  ال بببببدرر علبببببى ال بببببراءر ومعر بببببة 

 المتلو، م ه.
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وربمبا يوا به الب ا البرأي ببا عتراض  بببدعوا أ به لبين مب  المصبلحة أ  تببدخ  
األ  بيببة  ببي التببدرين  لببى  ا بب، العربيببة    ببو  ل ببت ء التيببوري  علببى لتببت ي  اللتبة 

   و  ة ال  ر ال ه صبحيحة   ا تبي تبدرين اللتبة الثا يبة   ببًا  لبى   ب، مب  اللتبة 
األي. وي ببب، أ ك يحبببدث  لبببك    بعبببد أ  يمتلبببك التسببب  أساسبببيات لتتبببه ويسبببتوع، 

  يًا.  ام ا  وا    سيتعّرض  لى الارر  سسيًا و ال

( وصببراعًا داخليببًا Diglossiaو بب كر  ببي البب ا الم بباي أ  ببا  وا ببه ا دوا ببًا لتويببًا 
مب   ببوعا  خببر  أ  والبو الصببراع بببي  الل  ببات العاميبة والسصببحى. ومعلببوي اليببوي أ  
شيوع العامية واكبه ا حدار اللتة السصحى. ل لك و ، علي ا أ   حرص على لتت با 

يببببة والخار يببببة  أل  ا سببببت ال  اللتببببوي يعبببباد  و حببببا   علي ببببا مبببب  األختببببار الداخل
 ا ست ال  السياسي.

ويتيد و  ة   ر الحريصي  أو المتخو ي  م  استعما  اللتة الثا ية  ما ي وله 
( بببببجّ  " اللتببببات   يمكبببب  أ  يتببببرك بعابببب ا بعاببببًا وشببببج  ا  kloss.1969كلببببون 

  اللتة دانمًا تحاو  أ  ت يا األخرا  ترا يًا واغتصاديًا".

ومببب  ال ببببا علببببى الدولبببة أ ك ت ببببا موغببببا المتسببببر    علي بببا تب تببببي غببببرارات تخببببدي 
السياسببة التربويببة عامبببة والسياسببة اللتويبببة خاصببة  و لببك باستصبببدار غببوا ي  تح بببق 

 أالدا  ا  وتحس  اليبة لتت ا.

ومبببب  ت ببببدي العلببببي وتببببو ر المختبببببرات واأل  بببب ر أتيحببببت السرصببببة لخدمببببة اللتببببة 
عتان ا د عة غوية  لى ا ألماي  و لك بدراسبة األعصبا، وعالغت با باكتسبا، اللتبة. وا 

وأ ريت دراسات ميدا ية عديدر  لمعر ة و انا الدما  وعالغته باللتة. وم  بعبض 
( اختصاصبببية Paula Talal,1999,p.23الببب ه األبحببباث  أبحببباث بببباو  تبببال   
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ك  األعصببا،  ببي  امعببة د سببر. تببرا الباحثببة أ  ا رتباتببات اللتويببة تبببدأ  ببي التشبب
بدما  ال  ي  والو  ي بتب  أّمبه. وأ  بعبض المشبكالت اللتويبة تعبود ب ب ورالا  لبى 
اإل  بباد والاببتت ال سسببي لببري  ببي  تببرر الحمبب   حيببث يعمبب  اإل  بباد علببى  خسبباق 

. ٍا  الرمو  ال  ن ووا  الرمو ات اإل  اد والاتت  لى مستوياتا صحّيةا

ما  ل ببا و ببانا ومبب  المعببروا م بب   مبب  بعيببد أ  ال بباك م بباتق مختلسببة بالببد
محددر   األ  اء األمامية عمل ا متعلق بالتسكير الم ت بي والتختبيت  بي مبا األ ب اء 
الخلسيببببة تتعلببببق بببببال  ر وم بببب  ع ببببد غريبببب، كببببا  ا عت بببباد سبببباندًا أ  البببب ه األ بببب اء 
المتخصصببة تتببورت عبب  مختببت وراثببي الببو المسببتو  عبب  عمبب  البب ه األ بب اء  ببي 

 (.Sotillo, 2002الدما . 

بت بعد   راء ال ه الدراسبات الحديثبة  البو أ  البدما  أكثبر مرو بة ممبا أما ما ث
كا  يعت د ساب ًا.   تي ة الدراسات تشير بج  األعما  المحددر التي ت وي ب با بعبض 
أ ببب اء البببدما  لبببي يكببب  عمل بببا محبببددًا م ببب  البببو در  ولك  بببا تشبببكلت  يمبببا بعبببد  تي بببة 

 الخبرر والتعلي.

تي أ ريت على الدما  أثبتت أ  ال صا األيسبر وال اك م يٌد م  البحوث ال  
م  الدما  يتدخ   ي مع ي و انا اللتة  واستدّ  على  لك م  أ  أي  صابةا أو 
عت  لدا البالتي   بي الب ا ال ا ب، يبتّدي  لبى مشبكلة تتعلبق باللتبة ويال مبه عاالبة 

 بى  مب  األ براد الب ي  يكتببو  باليبد اليم %11مستديمة. وم ما يكب  مب  أمبر   بإ  
يصابو  بحا ت مب  التبجخر الدراسبي  ويكبو  أل ب اء البدما  اليسبرا أو اليم بى أو 

 (.Banich,1997كلي ما تجثيٌر م ي  ي تعلي اللتة. 
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(  أ  ال اك اختال ًا بي  ال كور واإل اث  لى حّد ما م  Bigler,1992ويرا  
لبي اللتبة  بي حيث تبيعة وعم  الدما    األ  اء األمامية م  الدما  تتبدخ   بي تع

 المراح  األولى م  التعلي  ولك  ا ت    ي المراح  المتجخرر.

( دراسبة تتعلبق Albert and Oliver,1978وأ برا كب ٌّ مب  ألببرت وأولسبر  
باألعصا،  وخلصا  لى أ  م  يعبرا أكثبر مب  لتبةا واحبدر  يسبتعم  دماابه أكثبر 

در  ولكبب  تببببي  أ  مبب  أحببادي اللتببة  ومببب  أ  الت ببار، والدراسببات مببا  البببت محببدو 
ال ببب ء المتعلبببق بو بببانا اللتبببة  بببي البببدما  ع بببد أحبببادي اللتبببة مبببا  ا  علبببى حالبببه. 
وأ برا الباحثبا  مرا عببة للعديبد مب  الدراسببات والبحبوث لمتعبددي اللتببات مب  ثببالث 
لتبببات  لبببى سبببت وعشبببري  لتبببة   و بببدوا أ  م ببباتق محبببددر  بببي البببدما  غبببد تتبببورت 

 وك لك بر ت تساصيل ا بشك  ملحو ..

 سبتخلص مب  الب ه الدراسبة أ  م باتق محببددر  بي البدما  تسبيتر علبى اللتببة  
 وال ه األ  اء يمك  أ  تتتير وتتتور م  الخبرر الحياتية.

 (  Environmentalist Theoriesال  ريات البينية 

يرا اتباع ال ه ال  رية أ  اللتة ت شج وتتتور ام  محيت ا وبينت ا  
خار ية يحص  التساع  ويتدي  لى تشكي  سلوك  ا  تماعية  وحي  تو د متثرات

لتوي يد    لى التعّلي  وأبر  متيدي ال ه ال  رية أصحا، المدرسة السلوكية. ويرا 
أتباع ال ه ال  رية أ  عملية اكتسا، اللتة   تختلا ع  أي  وع م  أ واع التعلي 

اع التعليي األخرا  كما أ  ا تخا  لل وا ي  والمباد   ات ا التي تخا  ل ا أ و 
 كا ة  كالمحاكار والثوا، والع ا، والتع ي .



 119 

( أصحا، ال  رية البينية  أل  ي م   McNeil,1970وغد ا ت د ماك ي  
و  ة   ره  شلوا  ي تسسير  االرر ا بتكار اللتوي التي تتبدكا ع د التس   يما بي  

 ا  ي بينته. الثا ية والخامسة م  عمره  والتي تمك ه م    تا  عبارات لي يسمع
وم  استخداي بعض ال واعد اللتوية اير المتوا رر  ي لتة الراشدي   ي بينته. كما 
أ  الستريي  يع  و  ع  تسسير عملية اكتسا، اللتة م  دو  عمليتي الت ليد 

 والتع ي   أل  الاتي  العمليتي  تشكال  المستا  األساسي  كتسا، اللتة.

 (  TheoryBehavioristال  رية السلوكية  

بدأت ال  ريات السلوكية بالثورر على علي ال سن الت ليدي و لك بر ا ا 
لم  و ا ستبتا   ي البحث  معتمدر على الم  و الت ريبي المخبري. وم  رواد 
ال ه ا ت اه  يسا  با لوا صاح،   رية التعّلي الشرتي الكالسيكي  وسك ر 

لتعليي ال اتي المع   و كرر التعليي صاح،   رية التعلي الشرتي اإل راني و  رية ا
دوارد ثور دايك صاح،   رية المحاولة والختج  وال ي أااا غا و   المبرمو  وا 
ا ت ا  األثر والتدري،  وتولما  ال ي   ا  ي الم   بي  أ كار الم ا  والسلوكية. 
ويعتبر با لوا راند المدرسة السلوكية الت ليدية وم شن ا  ي روسيا  وواتسو  

 .1319-1313 شئ السلوكية التعلمية  ي أمريكا عاي م

كا بت و  بات   ببر السبلوكيي  حبو  تعلببي اللتبة وتعليم با مسببيترر  بي الع ببدي  
( أ  الببب ه األ كبببار رسبببمت Gasem,2000التببباليي  للحبببر، العالميبببة الثا يبببة. ويبببرا 

( Skinner,1957ال  ريببببات العامببببة للببببتعلي مبببب  غببببب  السببببيكولو يي  مثبببب  سببببك ر 
تا، " التع ي   ي تك ولو يا التعليي" وش رته اتسعت بعبد  صبدار كتابيبه " صاح، ك

" و" السببلوك  اللتببوي  اللس ببي" " Behaviour Modificationتعببدي  السببلوك" "
Verbal Behaviour ."وبحث ع وا ه" علي التعلي و   التعليي " 
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(   ببو متسببن المبب ال، السببلوكي والرانببد  ببي Watson, 1924أمببا واتسببو  
( Thorndike,1932  علبببي الببب سن التتبي بببي وعلبببي  سبببن ال مبببو  وثور بببدايك م بببا

غبببا و  األثبببر          -1الببب ي توصببب   بببي   ايبببة ت ارببببه  لبببى ثالثبببة غبببوا ي  رنيسبببية والبببي 
 Law of Effect)3-  ،غبببا و  التبببدريLaw of Exercise )9-   غبببا و

 (.Law of Readinessا ستعداد 

مبب  السببلوك اإل سببا ي  وغببد أ ببروا الكثيببر مبب  ويعتبببر السببلوكيو  اللتببة  بب ءًا 
الدراسبببات ب صبببد تشبببكي    ريبببةا تتعلّبببق باكتسبببا، اللتبببة األولبببى. والتري بببة السبببلوكية 
ترّك  على السلوك اللتوي ال ي يتحدد ع  تريق است ابات يمك  مالح ت ا بشك  
حسي وعالغبة الب ه ا سبت ابات  بي العبالي المحبيت ب با. ول بد سبيترت الب ه المدرسبة 
 ببببي م ببببا  علببببي البببب سن  ببببي الخمسببببي يات واسببببتمرت  لببببى السبببببعي يات مبببب  ال ببببر  
الماابببببي. وكبببببا  ل بببببا تجثيرالبببببا ال بببببوي علبببببى  ميببببب  الببببب  ي التعليميبببببة وعلبببببى  ميببببب  

 المختصي  والعاملي   ي الميدا  التربوي.

ويمكبب   ي ببا  التتبي ببات التربويببة المتعل ببة ب  ريببة الببتكعلسي الشببرتي الكالسببيكي 
 بما يجتي 

 قان ما هو متعلم:إت -1

   كبب  تعلببي عبببارر عبب  اسببت ابة لمثيببر أو باعببث وا سببت ابات التببي ي ببوي 
ت ا ه لما تعلمه. و  يتح ق ال  ا      ب ا المتعلي الي التي تحدد مدا   احه وا 
  ا غاي المعلي بتدوي  تلك ا ست ابات لتحديبد مبدا الت بدي الب ي أحبر ه المبتعلي  

عبالي كب  تالب، بالتحسب  الب ي أحبر ه     وبيا  الصوا، م  الختبج للت لميب   وا 
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    لبببببك مبببببدعار  تتبببببراد التحسببببب   و  يبببببتي  لبببببك    بسلسبببببلة مببببب  اإل بببببراءات 
 وا ختبارات والت ويي المستمر.

 التكرار والتمرين: -2

التكببببرار لببببه دور م ببببي  ببببي حببببدوث الببببتعلي الشببببرتي  حيببببث يببببرتبت المثيببببر 
سببت ابة.    المحاكببار أو التكببرار الشببرتي بببالمثير التبيعببي وي ببتو عبب   لببك ا 

ب بببببببببببي علي بببببببببببا  بببببببببببي الم بببببببببببا  التتبي بببببببببببي مبببببببببببا يسبببببببببببمى بتمببببببببببباري  األ مبببببببببببات                     
""Pattern Drills  وكببا  ال ببدا م  ببا تعلببيي اللتببة عبب  تريببق تكببوي  عببادات

لتويبببة بتري بببة   شبببعورية. والبببو أسبببلو، م بببي  بببي البببتعلي خاصبببة  بببي المراحببب  
المتببجخرر  ولكبب  ي ب، أ  ي علنببي بببج  لبين كبب  تكببرار  األولبى  ولببين  ببي المراحب 

يبتدي  لببى البتعلي  ببب  التكبرار المسيببد أو البب ي لبه مع ببى  حيبث يلعبب، دورًا م مببا 
 ببي حببدوث الببتعلي الشببرتي  وكلمببا كا ببت مببرات التكببرار أكثببر  ادت غببور المثيببر 
الشبرتي ع ببد   ببوره بمسببرده. ولكبب  ي بب، علببى المعلببي حتببى ياببم  ال  ببا  أ  

ا ختيار وأ  يكو  ما يختاره م  ام  االتمامات التلميب  ومب  مسبتواه. يحس  
ويمكببب  اسبببتخداي التكبببرار والتمبببري   بببي حسببب  ال بببر   الكبببريي واألحاديبببث ال بويبببة 
الشببريسة و ببي درون الحسببا، وال ترا يببا وخاصببة دراسببة الخببرانت  وغواعببد اللتببة 

ت  ببي اللتبة وال ببوا ي  العربيبة واأل اشببيد وال صباند الشببعرية وحسب  معببا ي المسبردا
 العلمية  باإلاا ة  لى األشتا  اليدوية واستعما  اآل ت الكاتبة.

 

 

 استمرار وجود الدوافع: -3
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تببو ر الببدوا   أمببرًا   م بباص م ببه   ا أرد ببا تح يببق تعلببي  ّعببا   وكلمببا غببوي 
الدا   تح ق التعلي المراو،  وتعود الساندر المر ور على التلمي   و  ا  المعلبي 

تح يبببق األالبببداا المرسبببومة. لببب لك و ببب،  حاتبببة البينبببة الصبببسية ببببالمثيرات  بببي 
السعالة حتى  ام  استمرار التواصب  ببي  المعلبي وتالببه  و كبو  بب لك ابم كا 
التواص  بي  ع اصر العملية التعليمية و ي  سن الوغت رسخ ما تعلمه التالمي  

  ي أ الا  ي  وبالتالي يصع، ال سيا .

 ف التعليمي وتحديدها:ضبط عناصر الموق  -4

   ابببببت وتحديببببد ع اصببببر الموغببببا التعليمببببي وتحديببببده وت ديمببببه بشببببك  
م اسب،ا  ببي شببك  وحببداتا رنيسببية أو  رعيبة وحسبب، مسببتوا التالميبب  يببدعو  لببى 
شّد ا تباه المتعلي وب لك يتح ق ال دا بحدوث البتعلي مب  دو   بتباءا أو تبجخير 

ر الوغبت. وعلببى المببدرن أ  يببدرك ومب  دو  الحا ببة  لببى التكبرار والتمببري  والببد
بج  ت  يي ع اصر الم ا  الخار ي  يساعد علبى تكبوي  ارتباتبات تسباعد  بي 
   ا  ا ست ابات المتلوبة  كما ت ع  مواوع التعلي  ي حالة  شات مستمر. 
وعلي ا أ   درك ببج  كثبرر المثيبرات   تع بي بالابرورر تح يبق ال  با   بب  ربمبا 

  يحدث التعلي المراو،.تجتي ب تانو عكسية و 

( حيببث لببي Rivers, 1964ومبب  المعاراببي  ل  ريببة السببلوكيي  ر ببر   
ي ت   باّدعاء السلوكيي   بج  التعّلي الو عملية ميكا يكية لتشكي  العبادر. وتعب  
 ي ال سبي الميكبا يكي أو اآللبي مب   رابيت ي  وببي  أّ  العبادر تتتبور   بت عب  

   و ي حالة ا سترخاء.تريق الحا ة للتواص  م  اآلخري
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(  تعب   بي مس بوي العبادر  سسبه. وببّي  Chomsky,1959أما تشومسكي 
أّ  مس ببومي المثيببر وا سببت ابة المببا مس ومببا  أ و ببا .  بب ح     سببتعم  اللتببة 

 است ابة لمثيرا سلوكي محددٍّ ووااا.

وا  ما ما يتعّلي بالسع  الو غواعد تحويلية تعتي ال درر للمتحبدث علبى توليبد 
أ واع يصع، حصرالا م  ال م  ال ديدر  ات التاب  ال حوي. أي أ  ما ي بتنعنّلي  
لبين سلسببلة مب  الكلمببات  ببي حبد  ات ببا  وا  مبا يتعلم ببا السببرد كمسبااليي تمثبب   نببة 

 بعي  ا ت تمي  لي ا ال ه المسااليي.

ومببب  و  بببة   بببر السبببلوكيي    بببإ  عبببادات اللتبببة األولبببى تكبببو  مسببباعدًا 
( Positive Transferالثا يببة  والبب ا مببا يتلببق عليببه    كتسببا، عببادات اللتببة

كما أ  تعلي اللتة الثا ية يساعد  ي التتل، على السروق بي    اي اللتة األولى 
(. وغببببببد صببببببباا ا روببببببببرت  دو               William Littleو  بببببباي اللتبببببببة الثا يببببببة 

 Robert Lado, 1957   "صبببباح، كتببببا، " اللسببببا يات عبببببر الث ا ببببات )
Linguistics Across cultures))  باآلتي 

يمكبب  م ار ببة لتببة الببدارن األولببى باللتببة الثا يببة التببي يرابب،  ببي  -1
تعّلم ببببببببببببببببببا  والبببببببببببببببببب ا مببببببببببببببببببا يتلببببببببببببببببببق عليببببببببببببببببببه " الم ابلببببببببببببببببببة التحليليببببببببببببببببببة                                

) Contrastive analysis.) 

 ومببب  ا ختال بببات التبببي تببببر  بعبببد الببب ا التحليببب   يمك  بببا أ   ت ّببببج  -3
بالع اصر اللتويكة التي تسب، الصعوبة  وك لك األختاء التي يتعبّرض ل با 
 (والو مبا يتلبق عليبه عبادر  رابية التبباي  التحليلبي                      

(Contrastive analysis hypothesis. 
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يمك  ببببا ا سببببتسادر مبببب  البببب ه ا سببببت تا ات  أّي الع اصببببر التببببي  -9
اغات التببببي  درسبببب ا أو المببببواد التببببي تحتببببا   لببببى مراعببببارا خاصببببةا  ببببي المسبببب

  كتب ا.

بال سبببببببة ل بببببب ه الع اصببببببر علببببببى و ببببببه الخصببببببوص  يمك  ببببببا أ   -9
 ستعم  ت  يباتا مكثسبةا كالتمباري  التبي تعتمبد علبى التكبرار واإلعبادر  حيبث 
يتّي التتلّب، علبى الب ا التبداخ  وتجسبين عبادات ابرورية  ديبدر. ومب  الب ه 

 البصرية. -ت السمعيةالت  يات أياًا ما يتلق علي ا المساغا

وغد تّور متيدو ال ه ال  رية التعّلي عب  تريبق العالغبات التبي تتصب  ببي  
أ ب اء المثيبر اللتببوي  بمع بى أّ  غبور البب ه العالغبات أو ابعس ا غببد ي يبد أو ي لّبب  

 (.Sampson,1987م  السلوك اللتوي. سامبسو  

وا ( وغبببد حبببSkinner, 1957ورانببد الببب ه المدرسبببة السبببلوكية البببو سبببك ر 
كتاببببه" السبببلوك اللتبببوي" محاو تبببه ب ببباء   ريبببة  ديبببدر  بببي البببتعلي اللتبببوي. والبببو 
معببروا بت اربببه علببى السببلوك الحيببوا ي ومببا يعببرا بببب" صبب دوق سببك ر" والبب ي 
استتاع أ  يساالي  ي تتوير التعليي ع  تريق التعليي المببرمو وأدوات التعلبيي 

لسببببلوك  بببب ءًا مبببب  ( حبببو  اSkinner,1968األخبببرا. وتعتبببببر   ريببببة سببببك ر  
 The Law of  ريتبه للبتعّلي عب  تريبق المثيبر الشبرتي ويتكبد غبا و  األثبر

Effect)  أالميبببببة تع يببببب    اببببببات المبببببتعلي و لبببببك بمكا جتبببببه علبببببى اإل اببببببات )
المتعببددر وتصببحيا األختبباء. ويببرا السببلوكيو  أ  المبببدأ األساسببي  ببي تشببكي  

وانبببق   ا غسبببم ا   نيبببًا السبببلوك المرابببو، للمبببتعلي سبببيتح ق بسببب ولة مببب  دو  ع
السلوك المع د  لى ع اصر وعلم اه ع صبرًا  بعبد ع صبر  وتحبت الب ه المبباد  
ا  تراض بج  تعلسي اللستة كجيت تعلسي  خر  يجخ  أ  مو   تشبكي  العبادر  حيبث   ك 
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( والتببببي تتببببجلا مبببب  اسببببت ابات أتوماتيكيببببة تحببببدث ع ببببد  عتبببباء Habitالعببببادر 
 ( بالشك  اآلتي Brook, 1960ك المثير. وغد صاا ا برو 

   الح ي بببة الواابببحة حبببو  تعلبببي اللتبببة تتعلبببق لبببين بحببب  مشبببكلة بببب   بببي 
تشكي  وا  تا  عبادات  والكب ا  بإ  البتعلي يجخب  مكا به ع بدما يكبو  لبدا المبتعلي 
السرصبببة للتبببدري، و لبببك عببب  تريبببق   اببببات صبببحيحة عببب  أسبببنلة معي بببةا. رود 

در م  المعر بة السباب ة ع بد السبلوكيي  ( وم  ال ا كا ت اإل اEllis,1998 لن 
 أالي عام ا  ي التعلي.

كمببا أ  البب ه ال  ريببة ت ببباغو عالغببة التع يبب  والمحاكبببار كعوامبب  أوليببة  بببي 
( البو عببارر FLLاكتسا، اللتة. حيث يرا السلوكيو  أّ  تعّلي اللتة األ  بيبة  

  بيببة عبب  محاكببار المتعلمببي  لمببا يسببمعو ه  ثببي يتببورو  عببادات ي  ببي اللتببة األ
 FL بالتكرار الروتي ي. كما يحاو  المتعلمبو   بي الب ه ال  ريبة أ  يربتبوا مبا )

(. L2( بمببا يرابببو   ببي معر تببه باللتببة الثا يببة F1يعر و ببه  ببي لتببت ي األولببى  
 إ ا كا  ال اك تشابٌه أو ت بار، ببي  اللتتبي   سبيتي   ب  الخببرر بسب ولة  ويتلبق 

ا  ا كببا  ال بباك اخببتالا  ت ت بب  ( و Positive Transferعلببى  لببك مصببتلا 
 Negativeالخبرر بصعوبة  وتكو  ال تي ة سلبية  ويتلق على  لك مصتلا 

Transfer  أي أ  األختببباء التبببي تحبببدث تكبببو   تي بببة اسبببتعما  عببباداتا مببب )
 اللتة األولى.

( أ  الت ليبببد والمحاكبببار  بببي الح ي بببة   FLLوالمشبببكلة  بببي الببب ه ال  ريبببة  
اغ  الحيباتي   لبك أل  المبتعلي يحتبا   لبى تشبكي   مب ا يساعدا  المتعلي  ي الو 

عديببببدرا لببببي يجلس ببببا مبببب  غببببب . كمببببا أ  التببببدري، السببببابق لببببين كا يببببًا  ببببي سبببببي  
 ا سترسا   ي الحديث وحتى بتو يها م  المعلي.
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والمشببكلة األخببرا التببي توا ببه البب ه ال  ريببة أ  العديببد مبب  األختبباء التببي 
( L1( تكببو   ات ببة عبب  اللتببة األي  FLيببة ترتكبب، مبب  غببب  متعلمببي اللتببة الثا 

وبالم اب   إ  األختاء التي توا ه المتعلمبي  مب  األتسبا   ببا  تعلّبي اللتبة األي 
 (.Conrad, 1978متشاب ة. كو راد 

ويببرا الباحببث أ  ال  ريببة السببلوكية مببا  الببت م بولببة لببدا بعببض العبباملي  
البت تمبارن  بي تعلبيي  ي الميبدا  الترببوي علبى البراي مب  غصبورالا  حيبث مبا   

اللتببات.  سببي كثيببر مبب  مدارسبب ا مببا  ا  العديببد مبب  مدرسببي اللتببات  يعتمببدو  
مبببدأي التكببرار والتع يبب   حيببث يعببد المببدرن  مببا   لتويببة  بباال ر  ويتلبب، مبب  

 التس  محاكات ا  ومع بًا على ك    ابة صحيحةا با ستحسا  والتش ي .

العربيببة و لبببك علببى ال حبببو  ويمكبب  تتبيببق الببب ه ال  ريببة  ببي تبببدرين اللتببة
 اآلتي 

تب ى عملية تعليي اللتة على م   ية تكبوي  عبادات كالميبة ا تالغبًا مب   (1 
  ثارر المثير وم  ا ست ابة التل انية ل  ا المثير.

 تتي ت وية العادات الكالمية بوساتة تع ي الا وتدعيم ا بصوررا متواصلة. (3 

ت مية األداء الكالمي للتلمي  ت تاي األسالي، األساسيكة المعتمدر ب دا     (9 
التبببببرداد والممارسبببببة وتبببببدعيي الع اصبببببر الكالميبببببة وتتابع بببببا  بببببي السبببببياق 

 (.Assayed,1982الكالمي. 

تسلسبب  المببادر التعليميببة  ببي ختببوات متتاليببة يسبباعد  ببي اسببتمرار ال شببات   (9 
 لدا التال، واالتمامه باللتة العربية.
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التمببباري  التبببي تتابببم   ولتح يبببق   بببا  عمليبببة التبببدرين   ببببد مببب   عبببداد
الب بببى اللتويبببة بصببببورر واابببحة  اببببم  تمبببري  متخصبببص مبببب  ابببرورر ترديببببد 
التالميبب  ل بب ا التببدري، أكثببر مبب  مببرر  مبب  تصببحيا الختببج مباشببرر حببا  حدوثببه. 
والكبببب ا يببببتعلي التلميبببب  اللتببببة عبببب  تريببببق تكببببرار ال مبببب   وت ليببببد الب ببببى اللتويببببة 

ال متيببة. ولاببما    ببا  البب ه  وممارسببت ا  وتببتي الممارسببة عبب  تريببق التمبباري 
التري ة  ي ، على المدرن ع د واب  التمباري  أ  يجخب  با ت االبات التربويبة 

 اآلتية 
ي ، أ ك ت كر ال اعدر التبي يب بى علي با التمبري  ال متبي     تب بى  -1

 ال اعدر ام  االتمامات المدرن المستو  ع   دارر التمري .
 لصر ية والتركيبية للتة.ي ،  كسا، التلمي  بصورر  لية الب ى ا -3

ي ،  عتاء المتعلي  رصبة اسبتعما  الب بى المكتسببة واعتمباد  بوع  -9
مبب  التببدر   ببي تركيبب  الب ببى المختلسببة واسببتعمال ا واسببتتالل ا علببى 

 أحس  و ه  ي عملية تعلي اللتة.

ي بب، ت ويببد التالميبب  دانمببًا بال مبب  الصببحيحة كببي   يتببرأ علببي ي  -9
 سببببت ابة المتلوبببببة  ببببي حببببا  وابببب    يعببببود  ببببي  لببببه تح يببببق ا

سببببماع ي  مبببباًل ايببببر صببببحيحة  ممببببا يسببببيء مباشببببرر  لببببى عمليببببة 
 (.Assayed, 1998التعلي. 

ويببرا الباحببث أ  التعلببيي ال بباني علببى البب ي  المبببدأي   المحاكببار والتع يبب (   
ي دي تسسيرًا شاماًل  كتسا، اللتة  على الراي م  أدانه دورًا   ببجن ببه  بي م با  

لتسب   بي تعلّبي اللتبة  وبباألخص  بي المراحب  األولبى مب  البتعلي.  التسب  مساعدر ا
يبببتعلي الكثيبببر مببب  دو  الل بببوء  لبببى المحاكبببار  حيبببث يبتكبببر كلمبببات لبببي يسبببببق أ  
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تعلم ا. أما مبدأ التع ي    د يس بد غيمتبه  بي كثيبر مب  المواغبا   األتسبا  يتعلمبو  
 ويكتسبو  اللتة بتض ال  ر ع  ممارسة التع ي .

د تعراببببت   ريببببة سببببك ر لل  ببببد الشببببديد مبببب  غببببب  الكثيببببري  ومبببب  ي  عببببوي وغبببب
(. وبعببببد عببببدر سبببب وات رّد علببببى تشومسببببكي ك ببببث  (Chomsky,1970تشومسببببكي

وكببا  رده رّدًا شببديدًا دا بب   يببه عبب   راء  (MacCorquodal,1970)ماكوركببدا   
 سك ر.

  وا ت د تشومسكي سك ر   با  "  بي التعامب  مب  موابوعات مثب  اللتبة  كبا
سك ر ااماًا واير دغيق  بحيث   يستتي  أحبد ا الكبالي عب  المثيبر وا سبت ابة 
 بببي تحليببب  األب يبببة ال حويبببة المع بببدر. و بببي محاولبببة سبببك ر أ  ي تبببر   انبببدر مع ولبببة 
للمسااليي الشرتية  ي اكتسا، اللتة   م  الممك  أ  يبتعبد  لبى مبا وراء المالح بة 

 Marxواللببيكن                      المخبريببة والح ببانق المعرواببة". مبباركن 

and Hillix,1979.) 

والكببب ا ببببدأت ال  ريبببات السبببلوكية تت ببباوا أمببباي ال  مبببات الع يسبببة مببب  غبببب  
(  ّ  ر بببببض ال  ريبببببة السبببببلوكية كبببببا  غانمبببببًا علبببببى دراسببببباتا 1393التشومسبببببكيي . 

           ت ريبيببةا كببا  ل ببا األثببر المعتبببر  ببي علببي اللتببة التتبي ببي وم ببا  تعلببي اللتببة.  لببن
 Ellis,p.9.) 

-Audio)البصببرية  ببي التببدرين  -ويعتبببر السببلوكيو  أ  التري ببة السببمعية

Lingual Method )  مستخلصبة مب    بريت ي. والمعبروا أ  اسبي الب ه التري بة
مببرتبت باألسببلو، المتببب  بالتببدرين والبب ي بلببل  روتببه  ببي السببتي يات  ومبب  متيببدي 

عبببّرض ل بببا  بببي كتاببببه " تعلبببيي اللتبببة ". ( حيبببث تLado,1964الببب ه التري بببة  دو 



 119 

ويتكببد  دو تعلبببيي اللتبببة الدار بببة ببببالحوار والتمبباري   و بببي الحبببوار يكبببو  م اببببتًا 
باستعما  عددا محّددا م  المسردات ال ديدر  حيبث يسبتم  التالميب   لبى الحبوار كلبه 

 أو على شك  أ  اء أو ع  تريق ال راءر م  غب  المعّلي.

كا ت مواوعًا للتحلي  وال  د  حيث   ك السكرر المرك يبة كما أ  ال ه ال  رية 
 ي التعلي مو  ة م  الخار   و لبك بالتعامب  مب  سبلوك المبتعلي  وغبد ر ابت الب ه 
م  غب  الستريي  الب ي  يعتببرو  أ  المتعلمبي  أ سسب ي ياببتو  تعلبي اللتبة.  لبن 

 Ellis,p.27) 

( البب ي Vivian Cook,1991ومبب  الم ت ببدي  ل بب ه ال  ريببة  يسيببا  كببوك 
 يرا أ  كثيرًا م  المدرسي  غد اتبعوا ال ه التري ة ألسبا، م  ا 

أ  ا ت ود المدرن ببج مو   محبددا يسبتخدمه  باإلابا ة  لبى معر بة المعلبي  -
مببببببا سببببببوا يعملببببببه مسببببببب ًا. وت بببببب  البببببب ه ال  ريببببببة تحببببببت "   ريببببببة تشببببببكي  العببببببادر                  

 "Habit Formation Theoryالتري ببة ايببر م اسبببةا لتببدرين ال واعببد  "  والبب ه
وبعض ال وا ، التي تتعلق باستعما ت اللتة األخبرا كمبا أ  با تمتبا  بعبدي ال بدرر 

 أو الكساية  ي تشكي  العادر كتري ة للتدرين.

 (  ي م ا    ده ل  ه التري ة  ي و  Ellis,1992ويايا  لن 

متحبدر  لكثبرر مبا دار ابدالا " ل د   دت ال ه ال  ريبة شبعبيكت ا  بي الو يبات ال
مببب  م اغشبببات حببببادر. ولمبببا حصببببله التالميببب  مبببب   تبببانو مخيبببببة ل مبببا . أل  البببب ه 
التري ببة تحتببا   لببى مدرسببي  مبب   وي الكسايببات العاليببة  والببي  ببي الواغبب  غلببٌة وايببر 
متبببوا ري . كببب لك و بببد الدارسبببو  أ  الببب ا األ  مبببو   التبببدريبي ممببب  ويس بببد التالميببب  

  وحتبى المتحمتسبي  مب  ي.  ّ    ريبات السبلوكيي  والستبريي   بي االتمام ي وا تباالي
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الببببتعّلي  يلعبببب،  ي ببببا الببببدارن دورًا  ّعبببباً   يمببببا يدرسببببه ويتعّلمببببه م  ببببا. وأمبببباي البببب ه 
البصبببرية ي  بببار  وبببباألخّص  يمبببا يتعلّبببق  -الم اغشبببات ببببدأ ب ببباء التري بببة السبببمعية

 (   Dakin,1973ديك    با عت اد بترا   ابت عملية التعلي م  الخار . وغا 

ختبببرات التببي يمكبب  أ  تعببرض علببى مومبب  أ  المببدرن يمكبب  أ  يابببت ال "
 (.Ellis,1992 لن . "المتعلي  ّ  أّ  المتعّلي الو ال ي يختار ما يمك  تعلمه م  ا

ويرا الباحث أ ه على الراي م  ا  ت ادات الحادر التي وا  ت ال ه ال  رية 
ا  وتببوا ر ل ببا المدّرسببو  المخلصببو   يمكبب  ا سببتسادر    أ ببه   ا أحسبب  اسببتتالل 
 م  ا  ي تعليي اللتة العربية.

و بببي مدارسببب ا يمابببي التالببب،  ميببب  المراحببب  الدراسبببية ببببالتعرض لم بببارتي 
ال ببراءر والكتابببة  مبب  العلببي أ ببه بببجمن الحا ببة  لببى م ببارتي ا سببتماع والكببالي.    ببا 

اللتببببة العربيببببة أو ايرالببببا م ببببارتي   ببببادرًا مببببا   ببببد مدرسببببًا يتبببببق  ببببي تعلببببيي درون
ا سببتماع أو الكببالي. ومبب  ال ببا  الحبب  أ  بعببض تالب ببا حتببى المختصببي  بدراسببة 
اللتببات األ  بيببة  يتخر ببو  مبب  ال امعببات والببي مببا  الببوا يعببا و  مبب  الاببعا  ببي 

 الاتي  الم ارتي  وحتى  ي لتت ي األي.

ببببب  تركيببببب ًا شبببببد يدًا علبببببى الببببباتي     التري بببببة الحديثبببببة  بببببي تعلبببببيي اللتبببببات تركت
الم ببارتي  وم ببارر الكببالي أو المحادثببة بشببك  خبباص  وا   مببا السانببدر مبب  تعلببي لتببة 

  عرا الكثير م  غواعدالا وأدب ا و   ستتي  التحدث ب ا بتالغة.

( أ به ي بتبي تح يبق البد ي  Franc Marchand, 1970يرا  را بك مارشب د 
يتبببدر، علبببى الكبببالي مبببا  مببب  خبببال  درون المحادثبببة  والمبببا أ  يحببباو  البببدارن أ 

أمك ه  لك  وأ  يتدر، م   البداية على الكالي بالشبك  األ اب . أمبا دور المبدرن 
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 يكو  التش ي  ويلي  لك مرحلة التصحيا للختج حا  وغوعه  وعلى المدرن ع د 
التصبحيا أ  يتسببي ببباللي  واللتبا  و ببي المرحلببة التاليبة يسسببا الم ببا  للببدارن أ  

مبب  ال ببا يمك  ببا ال ببو     أي تببدرين  ببي م ببا  اللتببات   يصببحا ختببجه ب سسببه. و 
يعتبببي السرصبببة لت ميبببة م بببارر البببتعلي الببب اتي  البببو تعلبببي  ببباغص   بببب   اشببب   وا   
التببدرين السّعببا  الببو البب ي يبب ود الدارسببي  بالم ببارات الال مببة ل ببي  ببي البب ا العصببر 
 عصبببببر التس بببببر المعر بببببي وتبببببد ق المعلومبببببات وا  تشبببببار السبببببري  للث ا بببببات علبببببى
اختال  ببببا  والتببببي   يلببببي ب ببببا أو يببببدرك ا مخلببببوق. لبببب لك  ببببإ  م ببببارر الببببتعلي البببب اتي 
المستمر أمر يسراه الواغ  وم تابيات العصبر  والبتعلي اليبوي أصببا خبار  أسبوار 

 المدرسة أكثر م ه  ي داخل ا.
واليببوي ال بباك ال ليبب  مبب  علمبباء البب سن واللتببويي  ممبب  يتيببدو  سببك ر تجييببدًا 

بعببض علمببباء البب سن اسبببتسادوا مبب    ريتببه وحببباولوا توسببي  غاعبببدت ا  كبباماًل     أ ّ 
لتكببببببببببو  م بولببببببببببة أكثببببببببببر و لببببببببببك بتعببببببببببديل ا  وأتل ببببببببببوا علي ببببببببببا   ريببببببببببة الوسببببببببببيت                       

  Mediation Theory وتورالبببببا ببببببا لوا ببببببدوره  لبببببى مبببببا يعبببببرا ب  ريبببببة .)
اللتبوي كلمبة ( والم صبود بب لك أ  يكبو  المثيبر Contiguity Theoryالتواصب  

أو  ملبببببًة يسبببببتل ي اسبببببت ابة ايبببببر مباشبببببررا والبببببو مبببببا يتلبببببق عليبببببه المثيبببببر الببببب اتي                     
  Self- Stimulus وعلى أيت حا ا   د تركت مدرسة علي الب سن السبلوكي عبددًا )

مبببببببب  األسببببببببنلة التببببببببي لببببببببي تسببببببببتت  اإل ابببببببببة ع  ببببببببا بخصببببببببوص اللتببببببببة. بببببببببراو            
 Brown, 1987ك با دورا  ( وك لBandura,1977 د ا ت دت سك ر لسشله   "  )

  ي أ  يتعام  م  المثير الحسي لل ان وم  غدرات الت  يي ال اتي".
وغببد اسببتعملت البب ه المدرسببة اسببتراتي ية الحببوا   والمكا ببيت الخار يببة ل يببادر 

ي   بد الدا عية للتعلي. وغد   حت بشك  محدود   ّ  أّ ه م  ت ّدي العلي  ي ال ه األيبا
حببدثت تتببوراٌت كبيببرر  يمببا يخببص الببدما  واألعصببا،  ممببا يشبب   علببى دراسببات 
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 ديبببببببببببببببببببببببدرا.   بببببببببببببببببببببببد دلّبببببببببببببببببببببببت  تبببببببببببببببببببببببانو أبحببببببببببببببببببببببباث ديسبببببببببببببببببببببببيسالي و مالنبببببببببببببببببببببببه                            
 Decivalle and Others,1991   وأبحاث كوال )kuhn,1993   ) 

لببى األ عببا  البسببيتة أ  ال بباك  رغببًا كبيببرًا بببي  اسببت ابة الببدما  البشببري للمكا ببيت ع
واست ابته علي ا لحبّ  المشبكالت المع بدر.  المكا بيت غصبيرر المبدا يمكب  أ  تثيبر 
است ابة مادية و سمية بسيتة وأما ال اايا الصعبة  إ  المكا يت الماديبة   ت سب  

 ب  غد تكو   ات أثر اار ومعاكن.
ال احيبببة      ميببب  علمببباء الببب سن ي اغشبببو  الحبببوا   والمكا بببيت والسبببلوك مببب 

ال االريبببة  بعكبببن علمببباء األعصبببا، الببب ي  ي  بببرو   لبببى الموابببوع مببب  البببداخ  
ويتسبباءلو   مببا ا ي  ببرنا بالببدما و   ببي يببرو  أ  الببدما   اتببي التشببتي   يمببا يتعلببق 

يثيب، الشبخص علبى ال  با  ويعاغببه  اً بالمكا يت. أي أّ  لديه   ا  مكا بيت داخليب
 ا البببدما  " الم ببببّدنات". وت بببتو البببب ه علبببى السشبببب . وتسبببمى المكا ببببيت التبببي يصببببر 

الم بببببدنات أثببببببرًا يشببببببه أثببببببر المببببببور ي  أو الكحبببببو  أو ال يكببببببوتي  أو ال يببببببروني  أو 
الكوكببباني . وي ببب    بببا  المكا بببيت وسبببت البببدما  ويسبببمى   بببا  مكا بببيت مبببا تحبببت 

حيبث يو بد  يبه غسبي  (Hypothalamus Reward Systemالسبرير البصبري  
با بت ببببببببببببببا  أو اللببببببببببببببب ر ع ببببببببببببببد ال  بببببببببببببببا .                            إل تببببببببببببببا  المبببببببببببببببواد التببببببببببببببي تشبببببببببببببببعرك

 Al- Harithi, 2001.) 

علببى أ  الحببوا   الماديببة غببد تسيببد  ببي كثيببر مبب  Neil)كمببا دلببت بحببوث  يبب  
 (.Jansen, 1998األحوا  لك  ا ليست  عالة م   مي  التالمي  

 تريبا  ( Burt and Heidy Dulay,1977أما ماري ا برت والايدي دوليه  
 أ  البينة ا  تماعية التي يعيو  ي ا التس  ت وي بدورا م يٍّ  ي تعلي اللتة 

"    البينبببة التبيعيببببة للتببببة تكببببو   ات أالميببببة  اببببا ية حي مببببا يكببببو  تركيبببب  
المببتكلي علببى التواصبب  اللتببوي   علببى اللتببة  سسبب ا.  سببي الحببديث بببي  شخصببي  
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لسا  بشك  تبيعي.    المشاركي  تكو  المحادثة تبيعية  وك لك ي سا، تباد  األ
 ي تباد  الحديث ي تمو  بتباد  المعلومات واأل كار  و ي الوغت  سسه يستعملو  
 أب ية اللتة  ويحدث  لك علميًا دو  وعي أو  دراك لب اء ال م  ال ي يستعملو ه".

   الكبببببببببباتبتي  مصببببببببببيبتا   يمببببببببببا  البتببببببببببا  ليببببببببببه  ويتكببببببببببد ب  ببببببببببامي  وورا              
Benjamin and Whorf,1956))  لببك ب ول مبا  "    التراكيبب، والعالغبة التببي 

 سببتعمل ا لكببي  س ببي العببالي  تببجتي مبب  داخبب  لتت ببا الخاصببة  والكبب ا  ببإ  المتكلمببي  
للتات مختلسةا  يس مو  بترق مختلسةا  وعليه  إ  اكتسا، اللتة  يع ي التعلي كيا 

  سكتر  ولين كيا  تكلي".

 ( Burt& Heidi Dulay1981ايدي دوليه وت و  ماري ا بيرت وال

ل د حاول ا أ   ا  المتعلي والبينة معًا لت ديي ح انق حو  تعلي اللتة تكبو  غابلبة 
 للتتبيق  ي التال،  وتوصلتا  لى ال تانو اآلتية 

 

 البينة التبيعية ارورية لالكتسا، األمث  للتة. -1

 لتوية.ي ، أ  يكو  ا تتصا  اللتوي بمستوا حصيلة التس  ال -3

 أ  تكو  اللتة المستعملة مس ومة للمتعّلي. -9

ولعببببالي ا  تمبببباع العربببببي اببببب  خلببببدو  رأي  ببببي تعلببببيي اللتببببة    ببببد غببببا   ببببي 
معببرض كالمببه عبب  ا ت ببا  األلسبب  واللتببات مبب   يبب ا  لببى  يبب   و لببك  ببي  صبب ا 

 ع وا ه  " ّ  اللتة ملكة ص اعية" 
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ربيببة مو ببودر  ببي ي يسببم  كببالي " ببالمتكلي مبب  العببر، حيببث كا ببت ملكببة اللتببة الع   
أالببب   يلبببه وأسببباليب ي  بببي مخببباتبت ي وكيسيبببة تعبيبببرالي عببب  م اصبببدالي كمبببا يسبببم  
الصبي استعما  المسردات  ي معا ي ا  ي لن ك   ا أوً   ثي يسم  التراكي، بعدالا  يل   ا 
كبب لك  ثببي   يبب ا  سببماعه لبب لك يت ببدد  ببي كبب  لح ببة ومبب  كبب  مببتكلي واسببتعماله 

أ  يصبببير  لبببك ملكبببة وصبببسًة راسبببخًة ويكبببو  كجحبببدالي  الكببب ا تصبببيرت يتكبببرر  لبببى 
 األلس  واللتات م   ي ا  لى  ي  وتعلم ا الع ي واألتسا .

والببب ا البببو مع بببى مبببا ت ولبببه العامبببة مببب  أ  اللتبببة للعبببر، ببببالتب  أي بالملكبببة 
األولببى التببي أخبب ت عبب  ي ولببي يجخبب والا عبب  ايببرالي. ثببي   ببه لّمببا  سببدت البب ه الملكببة 

لتت ي األعبا ي وسبب،  سبادالي أ  ال اشبئ مب  ال يب  صبار يسبم   بي لمار بمخا
 (.931العبارر ع  الم اصد كيسيات أخرا" . الم دمة 

وي و   ي م اي  خر " وك ٌّ م  ي متوص  بلتته  لى تجدية م صوده  واإلبا بة 
عما  ي  سسه  وال ا مع بى اللسبا  واللتبة  و  بدا  اإلعبرا، لبين بابانرا ل بي  كمبا 

لتببة العببر، ل بب ا الع ببد  وأمببا أ  ببا أبعببد عبب  اللسببا  األو  مبب  لتببة البب ا  غل بباه  ببي
ال يبببببببب   ببببببببر  البعببببببببد عبببببببب  اللسببببببببا    مببببببببا الببببببببو بمخالتببببببببة الع مة..". الم دمببببببببة            

 (.933ص

يرا اب  خلدو  أ ك الملكة صسة راسخٌة  و  تتح ق وتحص  الب ه الصبسة    
البببو غبببدرر المبببتكلي علبببى امبببتالك  بتكبببرار األ عبببا . ومس بببوي الملكبببة ع بببد ابببب  خلبببدو 

 اصببية الكببالي. ومبب  غببراءر البب ا البب ص  ببب  خلببدو   ببدرك أ   راءنه سببليمة وترتكبب  
 على غواعد علمية صحيحة  و  تبتعد كثيرًا ع  ال  ريات الحديثة.

  سي ال ص األو  عدر عوام  وتعتبر أساسية  ي تعلي اللتة والي 
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تسبببببا، اللتبببببة و  بببببي تراكيب ببببببا العامببببب  األو   التكبببببرار والبببببو م بببببي  ببببببي اك -
ومسردات ا. وي ، أ  يتي التكرار  ي مواغا تبيعية  و ي مواغا حيوية  وأ  يب ى 
علبببى الس بببي واإلدراك للعالغبببات وال تبببانو وا   أصببببا مببب  دو  الس بببي م بببارًر  ليبببة   

 تساعد صاحب ا على موا  ة المواغا ال ديدر.

مبببا  البببي البينبببة التبيعيبببة أي  العامببب  الثبببا ي  البينبببة الصبببالحة لبببتعلي لتبببة -
 ا ختالت بجصحا، تلك اللتة السصيحة حتى يست يي اللسا .

العامب  الثالبث  ا خببتالت باألعبا ي يسسببد اللتبة  لب لك اشببترت ابب  خلببدو   -
أخ  اللتة با عتماد على التراث اللتوي وا ختالت بجالب  اللتبة وكبا  ي صبد العبر، 

 السصحاء.

ت ليببد وا غتبببان  ببي بببدايات تعلببي اللتببة  ثببي تببجتي العامبب  الراببب   و ببو، ال -
 مرحلة ا عتماد على ما وعاه وحس ه واستعماله  ي مواغا  ديدر.

و ي الب ص الثبا ي ي برر ابب  خلبدو  ح ي بة علميبة أخبرا  والبي أ  اللتبة غبد 
يصببيب ا التتييببر  وتتبببد  وتتتببور تبببد  الكببان  الحببي وتتببوره سببلبًا أو  ي ابببًا  وأ  

 تماعيببة تتببجثر بالبينببة وبالتببالي تكببو  عبباماًل مبب  عوامبب  الصببراع بببي  العوامبب  ا 
 اللتة ومحيت ا  إما أ  ت تصر اللتة أو ت   ي.

وال بباك عوامبب  وردت  ببي الم دمببة    م ببا  لبب كرالا. ومبب  متالعببة  راء اببب  
خلبببدو   الحببب  التوا بببق الع يببب، ببببي  رتيتبببه التربويبببة للتبببة ودورالبببا وأسبببن تعليم بببا 

ا لرسبن ال سسبية والتربويبة وال  ريبات الحديثبة.    ريبة ابب  خلبدو  ومدا متاب ت 
 ببببي اكتسببببا، اللتببببة تجخبببب  موغعببببًا متميبببب ًا بببببي  مع ببببي ال  ريببببات    ببببد أتببببى م اربببببًا 
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لبورالببببون سببببك ر و ببببو  واتسببببو  مبببب  السببببلوكيي   و ي وتسببببكي مبببب  التسبببباعليي   
 دي التحويلي.وميللر و عوي تشومسكي م  الع ليي  وب ية أ صار ا ت اه التولي

        ( علببببببىCaroll,1967كمببببببا أثبتببببببت الدراسببببببات التببببببي غامببببببت ب ببببببا كببببببارو   
( تالبببببًا يدرسببببو  اللتببببات األ  بيببببة بال امعببببات األمريكيببببة  والببببي يدرسببببو  3999 

اللتببات السر سببية واأللما يببة والروسببية واإلسبببا ية. ت ببدموا  مببيع ي  متحببا  الكسبباءر 
( وتشير الدراسة  لى أ  ال اك  M L Aديثة  الخاص ب معية اللتات األ  بية الح

عالغببببًة غوّيببببًة بببببي  الوغببببت البببب ي غاببببوه ببينببببة البلببببد الماببببيا  ببببي الخببببار  و تي ببببة 
ا متحببا . أي أّ  األشبببخاص البب ي  درسبببوا سببب ة أكثببر مببب  ايببرالي كبببا  تحصبببيل ي 
العلمي أ ا   م  ال ي  أماوا عتلة الصيا  ي الخبار  سبياحًا وابم   صبو ا 

 معّدرا ل لك.

(  لببى ال تببانو  سسبب ا التببي توصببلت Tucker, 1977وتوصبب  ريتشببارد تكببر 
(  وغد كت، تكر ت ريرًا عب  دراسبة أ ريبت حبو  تبدرين اللتبة Caroll لي ا كارو  

اإل  لي ية بالسلبي   " أشارت ال تانو  لى أّ  الكسباءر باللتبة اإل  لي يبة تعبود مباشبرر 
التعلبببيي" لعبببدر سببب وات. ويتكبببد برسبببتو   لبببى اسبببتعما  اللتبببة اإل  لي يبببة وسبببيتًا  بببي 

 Burstall,1975 أ  ا تصا  بث ا ةا أ  بيةا يبدو أ ه ي ّمي رابة كبيبرر لدراسبة " )
 ال ه اللتة األ  بية  و لك ع  تريق ال يارات أو ايرالا".

(  ي و   "  ّ  الد  ا أ   ا  التلميب  بالمكبا  Krashen,1981أّما كراش   
ه معتمبدًا علبى  سسبه و لبك بوابعه ببينبةا تبيعيبةا أل  با ال ي يساعد  ي تحسي  لتت

    ستتي  أو  توغ  أ   حّص  مستوًا  يدًا م  الكساءر  ي السص  وحده".
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ول لك يالحب  أ  التبال، الب ي  يدرسبو   بي الببالد األ  بيبة  ويعيشبو  مب  
 عانالت تلك البلد يكو و  أسرع م  ايرالي  ي  ت ا  اللتة.

ل  ريات الحديثة يمك  تص يس ا ابم  ال  ريبات البينيبة  وال اك العديد م  ا
  والببببببببببي غانمببببببببببة علببببببببببى دراسببببببببببة غبببببببببباي ب ببببببببببا شببببببببببوما              ريببببببببببة شببببببببببوما وم  ببببببببببا 

 Schumann, 1975 مّولت بببا  امعبببة البببار رد  ول بببا أالميبببٌة خاصبببٌة حيبببث    بببا )
 تسسّر كيسية اكتسا، الم ا ري  البالتي  اللتة المست د ة.

علببببى ا تببببراض أ  ال بببباك رابتببببًا يصبببب  بببببي  "التثبببباغا" والبببب ا األ  مببببو   غببببانٌي 
( ال انمببة Schumann,1978b(.  ّ    ريبة شبوما  SLAواكتسبا، اللتبة الثا يبة 

( تتابم   رابيته األساسبية والتبي ي بو  Acculturation Modelعلى التثاغا 
 ي بببببا  "   بببببي أحببببب، أ  أ ببببباغو ببببببج  ال ببببباك م مبببببوعتي  مببببب  المتتيبببببرات  العوامببببب  

لعوامببب  ال سسبببية واللتبببا  تلت يبببا  لتشبببكال متتّيبببرًا واحبببدًا  والبببو المتتّيبببر ا  تماعيبببة وا
الرنيسبببي المبببتّثر  بببي اكتسبببا، اللتبببة الثا يبببة. واغتبببر  أ   تلبببق علبببى الببب ا المتتّيبببر 

( وأع ببي ببب لك أ  تتوحببد العوامبب  ا  تماعيببة وال سسببية Acculturationالمثاغسببة 
كبببب لك أّ  أّي مببببتعّليا يمكبببب  أ  لببببدا السببببرد مبببب  م موعببببة اللتببببة المسببببت د ة. أغتببببر  

يتعبببّرض لسلسبببلةا مببب  العوامببب  ا  تماعيبببة وال سسبببية تتسببب  أو تابببيق مببب  متعّلمبببي 
( وع بببببدالا   بببببت يمكببببب  أ  يكتسببببب، المبببببتعّلي اللتبببببة حسببببب، " TLاللتبببببة المسبببببت د ة 

 المثاغسة" التي ح   ا".

                  ريبة شومبا  كما  را غانمة على بعدي   البعد ا  تماعي           
" والبعد ال سسي ويتلق عليه                          Socical Distanceوالو ما يتلق عليه "

"Psychological Distance  سي البعد األو  يرا أ ه كلما  ادت المسا ة  ."
واتسعت السروق ا  تماعية بي  الم موعتي  غّلت در ة تعّلي اللتة  وكلما ت اربت 
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ا  تماعية أو تشاب ت  ادت در ة تعلي اللتة واغتر، المتعّلي م   أ مات الحيار
 ت ا  ا. وك لك الحا  بال سبة للبعد ال سسي   إ ا كا ت الحالة ال سسية  يدر  اد 
تساع  السرد وا خرت  سسيًا م  الم موعة المست د ة  و ادت الرابة ع ده  ي تعلي 

ت ا  ا والعكن صحيا.  اللتة وا 

ما  ال تبببببببببانو التبببببببببي توصبببببببببلت  لي بببببببببا وو بببببببببل  لمبببببببببور                  وتتيبببببببببد   ريبببببببببة شبببببببببو 
Wong Fillmore, 1976))  ي ت و      ا دما  الم موعة التبي تبدرن اللتبة  

المسبببت د ة مببب  بعاببب ا بعابببًا يبببتثر علبببى الم موعبببة  سسببب ا ويس بببدالا ا تصبببا  أو 
 موعببة التعباو  مب  الم موعبة األخببرا.  لبك أل  الب ا ا  ببدما  يعتبي السرصبة للم

أ  تتواص  بلتت ا األي  وبالتبالي تبتعبد الم موعبة األخبرا التبي لبي تتواصب  بلتت با 
األي ببب  تواصببلت باللتببة الثا يببة  والبب ا وااببٌا  ببّدًا  ببي الم موعببات  ات الخلسيببات 
المختلسة  ي صسوا تعلي اللتبة اإل  لي يبة كلتبةا ثا يبةا  بي الو يبات المتحبدر  حيبث 

غببت ي يتكلمببو  مبب  بعابب ي بعاببًا خببار  السصببو  يشببكلو  م موعببات ويماببو  و 
بلتببت ي األي. ويمك  ببا أ   تلببق علببى الم موعببات أو الم موعببة التببي ت سصبب  عبب  
الم موعة الرنيسة  ال ماعة اللتويبة( أو ال ماعبة الكالميبة. ولتوابيا  لبك يعبرا 

( ال ماعببة اللتويببة  علببى أ  ببا م موعببة ا تماعيببة غببد (Hidson, 1990الدسببو 
أو متعببببببببببببببددر اللتببببببببببببببات              (monolingual)يببببببببببببببة اللتببببببببببببببةتكببببببببببببببو  أحاد

 multingual  تتماسببببك  ماعببببة واحببببدر مبببب  تببببواتر أ مببببات التعامبببب  ا  تمبببباعي )
ويسصل ا ع  ال ماعات األخرا  ي الم اتق الم اورر اتت             "ختوت 

 ا تصا ".

موعبببة ويبببرا شبببوما  أ  ال ببباك ثبببالث اسبببتراتي يات يمكببب  أ  تتبّ االبببا أيس م 
( والمثاغسبببببة             Preservationوالمحا  بببببة ( Assimilationتبببببتعلي اللتبببببة  ال ابببببي 
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 Acclturation)   بببإ ا مبببا راببببت م موعبببة  بببي الابببي اللتبببة المسبببت د ة وتمثل بببا 
 سببتتخّلى عبب  ث ا ت ببا وتتبّ ببى ث ا ببة م موعببة اللتببة المسببت د ة بمببا  ببي  لببك لتت ببا            

تبببر ض  -التبببي سبببتدرن اللتبببة الثا يبببة -ع بببي أ  الم موعبببة ال اببي(. المحا  بببة وت
ث ا ة اللتة المست د ة وتتمسك بث ا ت ا. أما التثاغا   د سبق أ  تحدث ا ع به حيبث 
   تشبببابه الث ا بببة ببببي  م مبببوعتي  يسببب   ا  بببدما  بي  مبببا ويسببباالي  بببي تعلبببي اللتبببة 

 ( .(Izzo,1981المست د ة.

 بببببا كببببب ٌّ مببببب  كاليببببب  ودتمبببببار             ويتيبببببد مبببببا  الببببب،  ليبببببه شبببببوما  دراسبببببة غببببباي ب
Klien and Ditmar,1979))   ببد أ ريببا دراسببت ما  ببي ألما يببا علببى عببدد مبب  

م  الت ء العما  لي يحابروا درسبًا  بي تعلبي اللتبة. وكبا   %39العما  األ ا ،  
( عاماًل  وكل ي م  اإلسببا  واإليتباليي   وكبا  99عدد م  تب تت علي ي الدراسة 

اسببة معر ببة العوامبب  التببي تببتثر  ببي تعلببي اللتببة. وخلصببا مبب  البب ه الدراسببة الببدا الدر 
 لبببى أ ك ال ببباك ثالثبببة متتيبببرات ت عتببببر األكثبببر تبببجثيرًا  بببي تعلبببي اللتبببة ع بببد أ بببراد الببب ه 

 العي ة 

المتتيببر األو   العمببا  البب ي  كببا وا أكثببر احتكاكببًا باأللمببا  األصببليي   كببا وا 
 أالي عام ا كا  ا حتكاك أث اء وغت السرا .أكثر امتالكًا واغتدارًا باللتة. و 

 المتتير الثا ي  العمر  أي أّ  العما  األصتر سّ ًا كا وا األكثر اتصاً .

المتتير الثالث  ا حتكاك باأللما  أث اء العم . أما تو  اإلغامة  بي ألما يبا 
مب   كا  م مًا  ي الس تي  األولبى والثا يبة  وحسب، مبا يعتبرض لبه العامب  مب  عوا

 ا تماعية.
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وال ببببببببببباك دراسبببببببببببة أخبببببببببببرا تتّيبببببببببببد شبببببببببببوما  والبببببببببببي دراسبببببببببببة يبببببببببببو ي   بببببببببببدا                
Nida, Eugene.1971))  وشملت بعض األمريكا  واإل  ليب  الب ي  يعملبو   بي

أمريكا الالتي يبة   و بد أ  أ براد عي بة الدراسبة بعاب ي يبت   اإلسببا ية غبراءًر وكتاببًة 
باإل  لي يببة. وغببد كببا  اببم  أ ببراد العي ببة محببايا  ومبب   لببك كببا    يببتكلي  تالغببًا   ّ 

ويرا  ه متر ي خاص  وكا  المتر ي الخاص ي بوي بالتر مبة للمحبامي مب  العلبي أّ  
المحامي يت   اإلسبا ية غراءًر وكتاببًة. وكبا  المتبر ي يمثب  رمب ًا لل يببة  ممبا سباعد 

دًا علببى التسببوق علببى وابب  الحببوا   بي ببه وبببي  الببت ء األميببركيي  واإل  ليبب   متكبب
والكبرياء. وم    ةا أخبرا    ا كا بت ال باك م موعبة تبتعلي اللتبة أغبّ  مسبتوًا مب  
الم موعة المسبت د ة ا تماعيبًا   سبيكو  ال باك اتصبا  محبدوٌد لبتعلي اللتبة       ا 
كا ت ال اك  سلتة مسيترر تسرا ا. وأحس  الحا ت لتعلي اللتة وا تشارالا ع بدما 

 اويتي  ا تماعيًا.تكو  ال ماعتا  متس

( أ  ات االببببات Schumann,1976bو ببببي الحالببببة الثا يببببة يع ببببي شببببوما   
ودوا   التلمي  تعتبر  ب ءًا ممبا س بّمي بالبعبد ال سسبي.  مبثاًل   ا كبا     با  التالب، 
اببعيسًا  ببي اللتببة الثا يببة   بب ا يعببود  لببى عوامبب   سسببية  وم  ببا ر اببه تعلببي اللتببة 

م ببا   انيببًا أل ببه بتعلمببه اللتببة ال ديببدر يحببدث لببه تتّيببر األ  بيببة  وأحيا ببًا يببر ض تعل
 بب رّي يمكبب  رتيتببه مبب  خببال  ت كببره لتبيعتببه وث ا تببه. وم مببا يكبب  مبب  أمببر   ببإ  
تعلببي اللتببة بشببك ا  بباغص أو ايببر كبباا  ي ببا ح ببر عثببررا أمبباي ا  ببدما  مبب  ث ا ببةا 

 عب ا  عب  أخرا  ويعتي السبرد  رصبة ا حتسبا  ب ويتبه. مب  ال با كبا  للبعبد أو ا 
اآلخببببري  وخاصببببة أصببببحا، اللتببببة المسببببت د ة أثببببر كبيببببر  ببببي تثبببببيت المببببتعلي عبببب  

 اكتسا، اللتة الثا ية المست د ة ل لة معايشت ا.
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(  " ال بباك العديببد مبب  أشببكا  Earl Stevic, 1976وي ببو   يببر  سببتيسك  
ع  الع لة  الع لة بي ي  أ ا( وبي  المعلي  و لك لبعده ع  ث ا تي األصلية وبعدي 

الث ا ة المست د ة. والبعد أياًا بي ي وبي  التالمي . وي شج الب ا ا  عب ا  مب  البد اع 
ال ي  ب يه حبو  أ سسب ا  والب ه البد اعات التبي  ب ي با   تسبّ   البتعّلي ولكب  تثبتبه  

 وا  الة ال ا الحا   يتدي  لى ا  د اع لتعلي اللتة".

 ( Furnham and Bochner,1986ويتكد ك ٌّ م   ر  اي وبوش ر  

أّ  ات االبات المبتعّلي  حبو ث ا ببةا معّي بةا ل با تبجثير كبيببٌر علبى اكتسبا، اللتبة الثا يببة  
خاصبببة  ببببي م ببببا  مبببا يسببببمى بببببب" التثبببباغا". والم صبببود ب بببب ا المصببببتلا المسببببّمى      

" أ  يصبببا مببتعّلي اللتببة الثا يببة  بب ءًا مبب  الم موعببة ال ديببدر Acculturationبببب" 
درن لتت ا. أو بتعبير  خر الي تعديالت تتبرأ علبى ث ا بةا بدانيبةا التي ي يي بي  ا وي

 تي بببببببببببببببة احتكاك بببببببببببببببا بم تمببببببببببببببب  أكثبببببببببببببببر ت بببببببببببببببّدمًا. وشبببببببببببببببج  الببببببببببببببب ا األ  مبببببببببببببببو                
 (Acculturation  شببج  ال  ريببات األخببرا  ببي بببدايات ا  حيببث  البب، بعيببدًا علببى

راي مببب  أّ  ا تماعيبببة  علبببى الببب –اعتبببار أّ  ال  بببا  يعبببود  لبببى عوامببب  اغتصببادية 
ال ببببباك عوامببببب  أخبببببرا عديبببببدر تشبببببير  لبببببى أ  اللتبببببة تتعبببببدا العوامببببب  ا  تماعيبببببة 

 وا غتصادية  لى العوام  ال سسية التي تتثر  ي ا تجثيرًا كبيرًا.

(  ّ  البب ه ال  ريببة ت ببوي علببى Bonny Norton,200وي ببو  بببو ي  ورتببو  
 ثالث  رايات  

 الفرضية األولى:

الم موعة التي تتعلي اللتة الثا ية أد ى  التي تشير  لى أ ه   ا كا ت
 مستوًا م  م موعة اللتة المست د ة   إ  ا ست اوي تعّلي اللتة الثا ية.
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 الفرضية الثانية:

  ا كببا  أعابباء الم موعببة التببي تببتعّلي اللتببة الثا يببة  غببد ت ببا لوا عبب  أسببلو، 
اّتصبببال ي  حيات بببا وغيم بببا  وتب بببوا تبببرا  حيبببار الم موعبببة الثا يبببة وغيم بببا   بببإ ّ 

سبببببي داد بم موعبببببة اللتبببببة المسبببببت د ة وي يبببببد تشببببب يع ي علبببببى اكتسبببببا، اللتبببببة        
 (SLA. 

 الفرضية الثالثة:

العالغة بي  م موعة اللتة المست د ة والم موعة الدارسة ل ا ت داد   ا 
توا رت ا ت االات اإلي ابية بي  ما مما ي يد م  الرابة وا ستعداد  كتسا، 

 اللتة الثا ية.

     ريببببة شببببوما  تالمببببن الواغبببب     ببببد لببببوح  أ  التببببال، العببببر، ال ببببدد 
وال ادمي  م  أ   الدارسة  ي الو يات المتحدر  كا  كثير م  ي ي ت مو   بي 
 صو  دراسبية معبدر لبتعلي اللتبة اإل  لي يبة. وأ  ال باك بعبض ال ماعبات التبي 

  ببا  كا ببت متال مببة مع ببي الوغببت مبب  بعابب ا البببعض  داخبب  السصببو  وخار 
وترتبب، علببى  لببك أ  ببي كببا وا مبب  أكثببر الم موعببات تببجخرًا ومكوثببًا  ببي بر ببامو 
اللتببببة اإل  لي يببببة  و لببببك لعببببدي تسبببباعل ي مبببب  م تمبببب  اللتببببة المسببببت د ة  و لببببك 

 للخالا الشديد بي  ث ا تي ما.

ويببرا الباحببث أ  مببا يببراه شببوما  يتابباء   ميعببه أمبباي رابببة التالبب، الوا ببد 
لببد التببي أو ببد  ليببه       خو ببه مبب  السشبب  والخبب ي بببي  أاللببه بمتابعببة دراسببته  ببي الب

 وب ي غومه يعد م  أغوا الدوا   التي تس   أمامه ك  صع،   ت ل  ك  ع بة.

 (Social Interactionsالنظريات التفاعلية)
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باسبببتعراض ال  ريبببات السببباب ة  بببرا أ بببه   تو بببد   ريبببة واحبببدر شبببا ية لتسسبببير 
دم ت أكثر م    رية معبًا  و لبك إلي باد تسسبيرا أكثبر  اكتسا، اللتة الثا ية. ل لك

( البب ي يببرا أّ  أسببان Vygotskyغبببوً . ومبب  البب ه ال  ريببات   ريببة  ي وتسببكي 
تعّلي اللتة يعود  لى التساع  ا  تماعي  والب ا   يتعبارض مب  أ كبار السبلوكيي  أو 

مببباء الببب سن الستبببريي  حبببو  تعّلبببي اللتبببة. ولكببب   بببي الببب ه األيببباي  بببرا العديبببد مببب  عل
يحاولو  ال م  بي  ال ه األ كار ودم  ا  و لك لتشكي    ريةا متلسة مدم ةا أتلق 

 .(Social Interactions    علي ا اسي التساع  ا  تماعي

 والبببببببببببببببب ه ال  ريببببببببببببببببة أو ببببببببببببببببدالا تلميبببببببببببببببب  بببببببببببببببببا لوا ليببببببببببببببببا  ي وتسببببببببببببببببكي                           
 Lev  Vygotsky,1962) العالغبة ببي  اآلتيبة( وأعباد صبياات ا بالكلمبات "  

 ." ويببدور مواببوع   ريببة   (Sc ovel, 2001السكببر والكلمببة الببو   سبباٌ  حببيٌّ
 ي وتسبببكي ابببم   تببباق التساعببب  ا  تمببباعي  حيبببث لبببه تبببجثير غبببوي  بببي تتبببور 

 ( رأيه ب وله Vegotsky,1978المعر ة. ويبست  ي وتسكي  

علبى المسبتوا " ّ  أي عم  يتعلق بتتور التسب  الث با ي ي  بر مبرتي   مبرًر 
ا  تمبباعي مبب  ال ببان وبيبب  ي  وأخببرا علببى المسببتوا السببردي  ببي  سسببية التسبب  

 (".Interpsyclological  )Intrapsychologicalوداخله  

لببب لك يعت بببد  ي وتسبببكي أ  األغبببرا  عامببب  الببباي وأساسبببي لتتبببوير السبببرد.    
معر ببة  كمببا أ ببه كتاباتببه تتكببد دور العوامبب  التاريخيببة والث ا يببة وا  تماعيببة  ببي ال

ي بببببببببببببببباد  أ  اللتببببببببببببببببة أالببببببببببببببببي أدارا رم يببببببببببببببببة واببببببببببببببببع ا الم تمبببببببببببببببب . وي ببببببببببببببببو  
(  ت تببببببببوي   ريببببببببة  ي وتسببببببببكي علببببببببى ثالثببببببببة (Lifrancois,1994لسرا كببببببببون

مواوعات  األو   أالمّية الث ا ة  والثا ي  الدور الرنيسي للتة  والثالث والبو مبا 
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 Zone of Proximal)سبببّماه  ي وتسبببكي  م ت ة ال مبببو والتتبببور( أي 

Growthand Development). 

أي أ  ال بباك  تببرر  م يببة محببددر لتتببوير المعر ببة  والتتببور التبباي خببال  البب ه 
( يعتمببد علببى التساعبب  التبباي خالل ببا.    مببدا التتببور البب ي تصببله (ZPDالستببرر 

الم ببارات مبب  خببال   رشبباد البببالتي  أو بالتعبباو  مبب  األغببرا  يبب داد أكثببر ممببا لببو 
ي وتسببكي مببا الببي  ّ  محاولببة إلي بباد   سببا  ا تمبباعي. كببا  وحببده.      ريببة  

( حبببو  البببتعلي Banduraكمبببا أ    ريتبببه البببي عمبببٌ  تكميلبببّي ألعمبببا  با بببدورا  
ا  تماعي.      رية  ي وتسكي الي  حدا ال  ريات العامة  ي م با  تتبوير 
المعر ة  ومع ي أعماله األساسية أ ريبت  بي سبياق كيسيبة تعلبي األتسبا  اللتبة   

(Vegotsky, 1962  وعليببه  ببإ  التتبي ببات علببى البب ه ال  ريببة الببي  ببي ا ديبباد
 Wertsh, J.V.,1985)واتساع.  

أّ  ل  ا األ  مو   تجثيرًا كبيبرًا  بي م با  اكتسبا،  Ellis,1997)وترا  لن  
 اللتة الثا ية.

وتمتببببا  ال  ريببببات التساعليببببة بو  ببببات   رالببببا المختلسببببة  يمببببا يخببببص تسسببببير 
( علبى Givon 1979,1984ة الثا يبة. لب لك  برا أّ   سبو  عملية اكتسا، اللت

سببببببببببببببببببببببببببي  المثبببببببببببببببببببببببببا   يعتمبببببببببببببببببببببببببد ال  ريبببببببببببببببببببببببببة التصببببببببببببببببببببببببب يسية الو يسيبببببببببببببببببببببببببة                                      
(Functional- Typological Theory)  المب يكة على دراسبة ال حبو البو يسي

 وتتّير اللتة تاريخّيًا.

اعتمبدوا  تبانو البحبث ا  تمباعي  ( و خبرو    بدHatch, 1978أمبا الباتو 
( لتسسببير اكتسببا، Discourse Analysisوالمعر ببي وتحليبب  الختببا، اللتببوي 
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اللتبببة  بي مبببا اعتمبببد ايبببرالي علبببى  تبببانو دراسبببات علبببي الببب سن اللتبببوي والمعر بببي 
للتوصبببببببببببببببببببببببببببببب   لببببببببببببببببببببببببببببببى غواعببببببببببببببببببببببببببببببد تسسببببببببببببببببببببببببببببببير اكتسببببببببببببببببببببببببببببببا، اللتببببببببببببببببببببببببببببببة                                  

Pienemann and Johnston,1987)  )   ويعتببر البباتوHatch,1983 )
التبي ت بتي  (Theories of Discourse)وكثيبرو  مب  متيبدي   ريبة التساعب  

بالتساعبب  مبب  اآلخببري   ببي تعلّببي اللتببة.  علببى سبببي  المثببا  ب بباء ال مبب  يتصببّور 
أ   ميب  العمليبات المعر يبة بمبا  Vygotsky)  بالمحادثة. وغد  كر  ي وتسكي

 بدأ م  التساع  ا  تماعي. ي ا مواوع اللتة ت

ومببببببببببببببببببب  أ صبببببببببببببببببببار الببببببببببببببببببب ه ال  ريبببببببببببببببببببة سبببببببببببببببببببو ا  اببببببببببببببببببباص وسبببببببببببببببببببل كر                                  
 Gass and Selinker,2001 بببد غامبببا بتسسبببير تبيعبببة المبببدخالت التبببي   .)

 ت عل ا مس ومة  وأ  تكو  موصولة م  المخر ات بالتساع  ا  تماعي.

 )القسم الثاني في العدد المقبل(
 


