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عن حاجاته البيولوجية، إلى أصوات لغوية  ات عشوائية وصراخ معبريبدأ إنتاج اللغة لدى الطفل منذ صغره من إصدار أصو   
األسري.  وارتياحه وفي نفس الوقت استمتاعا بنطقه المبدئي ألصوات يسمعها من محيطه على شكل مناغاة تعبيرا عن سعادته

دادا، بابا...( ثم بمرور الزمن  كلمات مضاعفة مثل )ماما، وبعدها عن طريق التقليد والمحاكاة تتطور عملية النطق لديه إلى نطق
إنتاج جمل مركبة تتوفر على خصائص  الكلمة ذات معنى الجملة ، فالكلمتين ثم الجملة البسيطة إلى أن يصل إلى يبدأ في إنتاج

 الروابط اللغوية المختلفة( في عمر خمس وست سنوات فما فوق. ويصبح قادرا على وبنية اللغة المتداولة في بيئته)وجود
وكأنه في مرحلة االكتساب هذه يؤسس لنظام  .استعمال األساليب اللغوية المتنوعة في مختلف السياقات والمواقف الحياتية

العضوي  تنمو معارفه وتفكيره. حيث يتدرج الطفل من البسيط إلى المعقد تناسبا مع نموه معرفي باللغة األولى وعلى ضوئها
مهما كانت لغاتهم وانتماءاتهم الثقافية واالجتماعية ما يمر به كل أطفال العالمالفيزيولوجي ونضج إدراكه العقلي وهو  .  

تدريجي أيضا لكن وفق آليات تختلف كلية عن  ولكن بعد دخول الطفل إلى المدرسة يجد نفسه أمام لغة جديدة يتعلمها بشكل   
 التدريس ن تلك المتعلقة بعملية االكتساب كطريقةوتحت تأثير شروط وظروف تختلف كلية ع تلك التي اكتسب بها لغته األولى،

أخرى لها دور مهم في تطوير المهارات اللغوية للمتعلم بلغة  المعتمدة، لغة التدريس المستعملة من قبل المعلم،إضافة إلى عوامل
زمالئه داخل القسم . و  معلمه أو التواصل وممارسة اللغة المدرسية في السياقات المدرسية غير الطبيعية مع المدرسة مثل فرص

والتعليم  اللغوية سواء في الروضة أو المدرسة التحضيرية أو من البرامج التلفزيونية كذا مدى استفادة كل واحد منهم من البرامج
عوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تنمية  المبرمج )برامج اإلعالم اآللي داخل البيت أو خارجه( وغيرها. فكلها

الثانية )المدرسية( وتطوير مهاراته فيها، وهو واقع متعلم المدرسة ات الطفل لتعلم اللغةاستعداد الجزائرية في المرحلة   
ُ  حول األبعاد المعرفية لعمليتي  االبتدائية. بناء على ذلك أصبح االهتمام في الدراسات الحديثة في تعليمية اللغات منصبُّ

العصبية الفيزيولوجية، المعرفية والنفيسة  دة بينهما من حيث آليات كل منهما في النواحيوالتعلم للغة والعالقة المجو االكتساب
الوصول إلى أحسن  المعرفية واللغوية المكتسبة باللغة األولى في تعلم اللغة الثانية.وهذا بهدف واللغوية، وكذا كيف تؤثر الخبرات

ةاالستراتيجيات لتعلم اللغة المدرسية أو اللغات األجنبي لذلك فموضوعنا سيجيب على األسئلة اآلتية: ما المقصود بمفهوم  .
منهما؟و ما العالقة بين اللغتين من منظور  األولى؟ وما المقصود بمفهوم التعلم للغة الثانية؟ وما الفرق بين آلية كل االكتساب للغة

و طبيعة األخطاء  أن نتناول اإلستراتيجيات المعرفيةاألولى بالنسبة لتعلم اللغة الثانية؟ على  معرفي؟ و فيما تكمن أهمية اللغة
أعداد الحقة اللغوية التي يقع فيها متعلم اللغة الثانية ومصادرها في .   

يقصد باالكتساب تلك العملية التي تتم عن غير قصد والوعي من اإلنسان كما تتم بشكل عفوي" )محمد ": ــ تعريف االكتساب 
( 53ص 0222السيد مناع  . 

إرادي. وكلها مفاهيم ومصطلحات تشير إلى  وتسمى هذه العملية أيضا بالتعلم الطبيعي، التعلم الضمني والتعلم بشكل ال           
تعرض   خالل واعية وال منظمة حيث تكون لعملية التقليد والمحاكاة دورا أساسيا فيها . من أن عملية االكتساب تتم بطريقة غير

الحياتية من خالل اللغة بشكل عفوي حسب ما تقتضيه الحاجة  ل مستمر ودائم في مختلف المواقفالفرد إلى فرص االتصال بشك
االجتماعية االتصالية  . 

مثل اكتساب اللغة العربية العامية. و فيها ال  كما أن عملية االكتساب خاصة باللغة األولى التي يكتسبها الطفل من محيطه       
وجمل. بل لديه  القواعد النحوية وال يتوقف برهة ليحفظ بعض الكلمات ثم يرتبها في تراكيب يشغل هذا األخير نفسه في فهم

البعض اآلخر، ويؤثر كلمة على أخرى في ضوء ما ألفته أذنه  حساسية اكتسبها من محيطه تجعله يرفض بعض التعبيرات ويقبل
بتصرف( 53/65ص 0222اآلخرين في محيطه") محمد السيد مناع  وما يجري على ألسنة . 

ـ" األم في   االتصال بأربعة أصناف من الناس: جهة أخرى يمكن القول أن اكتساب اللغة األولى بالنسبة للطفل تتم بواسطة ومن
العائلة، األب و األخوة  الشخص الوحيد الذي يدخل في الحسبان منذ األيام األولى من ميالده ـ ثم تأتي المرتبة األولى باعتبارها

العائلة صلة مستمرة الجيران المباشرون الذين تقوم معهم واألخوات. ـ  . 

(99ص 6996ـ ثم جماعة الرفاق والمعلم عند الدخول الى المدرسة ") هشام نشابة وغيرهـ اليونسكو      . 

واالستخدام في المواقف المختلفة الى جانب  وتتم عملية االكتساب هذه عن طريق االستماع ،المحاكاة والتقليد،التكرار "   
91ص 6911خرما  التعزيز حسب السلوكيين ") نايف  ).     

في اكتساب تلك اللغة ال إراديا. كتواجد طلبة  ناطق بغير اللغة التي يعرفها بمرور الزمن يبدأ  احتكاك اإلنسان بمجتمع : مثال  
اللغة القبائلية  ء ناطقون بالقبائلية يجعلهم يكتسبون كلمات وألفاظ وصيغالجامعي مع زمال ناطقين بالعربية في غرفة بالحي
 .وبالتالي يتحكمون فيها أو العكس



 

ـ بطريقة غير واعية وال إرادية،ألن الفرد يمارس اللغة بكيفيته الخاصة دون   :نستخلص أن خصائص عملية االكتساب تتم
 .وعي وال مراعاة للقواعد التي تتحكم فيها

سلفا يتناسب والعمر العقلي والزمني له،بل  ـ بشكل غير منظم، ألن الفرد ال يتدرج في عملية االكتساب حسب برنامج معد  
عالقة الفرد بالمحيطين به يكتسب اللغة بشكل عشوائي تضبطه . 

 .ـ من خالل عمليات التقليد، المحاكاة و المحاولة والخطأ  

اعي) في الشارع، في ساحة المدرسة وفي النواديـ تتم داخل المحيط األسري و االجتم    

 .(.....و الجمعيات المختلفة 

ـ ترتبط عملية االكتساب باللغة األولى أكثر كاكتساب اللغة العامية العربية أو القبائلية بالنسبة لألطفال الجزائريين الذين   
 .يشكلون عينة دراستنا

:ــ تعريف التعلــم    لف حسب النشاط العقلي والعملية التي يقوم بها الفرد اتجاه وضعية أو موقف ما. للتعلم عدة تعريفات تخت
 :ومنها ما يأتي

لهذا السلوك")عبد السالم عبد الغفار دون  ـ "هو تلك العملية التي تتم عن طريقها تعديل في سلوك الفرد نتيجة لممارسته       
(092ـ 019سنة ص . 

(092لى أنه "تغير في األداء نتيجة الممارسة ")المرجع السابق صـ ويعرفه الدكتور زكي صالح ع        

تعديل في نشاط معين استجابة لموقف ما")  ـ كما يعرفه هيلدجارد بأنه" العميلة التي ينتج عنها اكتساب نشاطا ما، أو      
( 092المرجع السابق ص . 

و إال تغيير في السلوك ناتج عن استثارة" )رمزية الغريب يقول أن التعلم" ما ه Guilfordـ ومن جهة أخرى نجد قيلفورد     
(69ص 6961 . 

فيها عملية التعلم على قوانين المثير  في هذه التعريفات نجدها تميل أكثر إلى مفاهيم المدرسة السلوكية التي ترتكز     
هذه التعريفات  بواسطتها عملية التعلم. ومثل وال توجد إشارة إلى العمليات العقلية التي تتم .واالستجابة و التكرار أو)الممارسة(

إلى التعلم نجدها أقرب إلى معنى االكتساب الذي يتم بشكل الإرادي منه . 

العمليات العقلية وهي المهمة في تحقيق  وعليه نجد تعريفات أخرى لدى أصحاب النظرية المعرفية تشير بشكل واضح إلى      
 القدرات العقلية المختلفة  موضوع بحثنا يرتكز على مدى فعالية، سالمة ونضج والتعلم. خاصة وأن تعلم اللغة الذي ه

الواردة في هذا االتجاه التعريفين اآلتيين كاإلدراك،الذاكرة ،االنتباه وغيرها في التحكم في اللغة.ومن التعاريف : 

(096أن التعلم"هو تغير في السلوك نتيجة الخبرة")مصطفى عشوي د. س. ص - .  

Gates ـ و يقول جيتس       إشباع الحاجات  التعلم" يمكن أن ينظر إليه على أنه عملية اكتساب الوسائل المساعدة على أن
." والدوافع وتحقيق األهداف وهو كثيرا ما يتخذ صورة حل المشكالت بمعنى أن الشخص يتعلم  (.66)رمزية الغريب ص

الكتساب الوسائل التي  له حاجياته وتستجيب الهتماماته، لذلك نجده يسخر كل ما عنده من قدرات األشياء الهادفة والتي تلبي
نجد فيه إشارة واضحة لعناصر النشاط الذهني كاإلرادة ، الوعي و  تساعده على تحقيق الهدف المنشود. وفي هذين التعريفين

االختيار الذي يعبر عنه بالدافع أو  تضمن الثاني لعنصر  بعملية التعلم، وفق إستراتيجية حل المشكالت إلى جان الخبرة في
على تعلم  فعالية التعلم ككل وتعلم اللغة الثانية بشكل خاص. وهو المفهوم الذي ينطبق الرغبة لما ينبغي تعلمه وهو عامل مهم في

 .اللغة الثانية

اللغة الثانية على وجه التفصيل، حيث الوعي بقواعد  د تعلمويقصد بالتعلم أيضا " تلك العملية الواعية التي يقوم بها الفرد عن    
56ص 0222على التحدث بها. ويسمى أيضا التعلم الرسمي الصريح.)محمد السيد مناع  اللغة ومعرفتها والقدرة ). 



يئة مصطنعة، تتحدث بها، بمعنى آخر تتم في ب وتتم عملية التعلم للغة الثانية عموما في المدارس وفي بيئة غير تلك التي   
اللغة  اإلجرائي الذي ينطبق على دراستنا. كتعلم  المعلم داخل الصف. وهو المفهوم بشكل مقصود وبطريقة منظمة بواسطة

  العربية

 .الفصحى في المدرسة الجزائرية

            :إذن نستخلص أن من خصائص مفهوم تعلم اللغة الثانية     

ـ القدرة على التحدث وفق هذه القواعد     ـ الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها. . 

خالل برنامج دراسي رسمي. و يتدرج  أنه تعلم رسمي صريح ، و يتم بشكل مقصود وهادف. كما يحدث بطريقة منظمة من ـ
 المعقدة البسيط إلى المعقد ومن السهل إلى الصعب.)من القواعد البسيطة إلى القواعد هذا البرنامج حسب مراحل نمو الفرد من

 (في بناء الكلمة والجملة .....وغيرها

 .ـ يقدم هذا بواسطة معلم متخصص داخل القسم

التحضيري حتى  في المدارس العمومية أو الخاصة )ابتداء من الروضة إلى مدارس التعليم عملية التعلم للغة الثانية ـ وتتم
يوميا التعليم الثانوي والجامعي( أي في بيئة غير تلك التي تتحدث بها . 

 :الفرق بين آليات اكتساب اللغة األولى وتعلم اللغة الثانية

عندما يكتسب الطفل لغته األولى فإنه يستفيد من مراحل  :Bouton p252ـ في المجال العصبي ـ الفيزيولوجي 1      
قلي مثل الع والتي ترتبط بمراحل النمو العصبي ـ الفيزيولوجي حيث تتزامن و أطوار النمو وراثية حيوية متميزة

الكلمة الجملة الناقصة ثم مرحلة الجملة التامة أو  )مرحلةالصراخ،المناغاة العشوائية ـ مرحلة الكلمة األولى ـ مرحلة
. آليات معدة سلفا كجهاز النطق و االستعدادات الوراثية للكالم المركبة..الخ(. ويمتلك ينشط جهاز النطق بشكل آلي وعفوي  حيث

 الوقت عدم التآزر الحسي الحركي ليتطور الطفل تدريجيا إلى القدرة على التحكم لصغرى وفي نفسبحكم عدم نضج العضالت ا
لتعلم اللغة الثانية فإن العملية تبدأ وجوبا من  في عضالته وجهازه النطقي وبالتالي التحدث بشكل إرادي وعفوي. بينما بالنسبة

اللغة الجديدة تشكيل جهازه النطقي وفق أصوات ومفردات وأسلوبخالل إرادة الفرد على تدريب و اإلرادية إلى اآللية من . 

 حتى يتمكن الطفل من السيطرة والتحكم على لغة األم ،فإنه يخضع لدوافع نفسية :(Bouton 252) ـ في المجال النفســي 2
إلشباع توتراته الحيوية مثل:الحاجة إلى التحرك في  عميقة. ذلك أنها تعتبر بالنسبة إليه اللغة األكثر اقتصادا واألكثر فعالية

يحفزه و يدعم رغبته ويشحن  االندماج ـ الحاجة إلى إثبات الذات كفرد.كما أن الطفل يجد نفسه أمام واقع محيطه ـ الحاجة إلى
بالنسبة إليه مفتاح االندماج والتكيف دافعيته الكتساب لغة محيطه االجتماعي ألنها تشكل . 

النسبة لتعلم اللغة الثانية نجد الدوافع سطحية وثانوية مثلبينما ب   الدافع العقلي كالفضولية ـ و الدافع العاطفي كحب التفوق  : 
أو لسبب بسيط أنها لغة إجبارية تفرضها المناهج الدراسية الدراسي ،وحب اللعب . 

باللغة الجديدة سيكون أكبر بكثير من الجهد  يريفإن الجهد الذي يبذله الطفل الستيعاب هذا النظام االتصالي والتعب وعليه 
بساطتها وسهولة  أنه يعتبر بالنسبة إليه كبحا عميقا نتيجة ارتباط الذات باللغة األولى بسبب المبذول في اللغة األولى. كما

 صنيفات العقلية المتصلةتفكيره يتشكل لفظيا بسلم جديد من القيم والت استعمالها. بل إنه يحس بأن هويته هي المعنية عندما يجد
المدرسة يجد نظامه العقلي يتشكل بمفاهيم وقيم تختلف  بتمثيالت مغايرة للواقع المعاش.أي أن الطفل عند تعلمه للغة الثانية في

ف ة أضعدافعيته لتعلم اللغة الثاني وبالتالي ينتابه إحساس بأن كيانه وهويته معرضتان للخلل. وهو ما يجعل عما ألفه باللغة األولى
األولى عن تلك التي توفرت لديه عند اكتساب اللغة .      

:ـ في الجانــب العــقلي 3 يعني أن الطفل يحتك  اللغة،  أن الطفل عندما يكتسب اللغة األولى تنطلق من الخبرة المباشرة إلى نجد
 لمعبرة عنها أو داللتها. كما أن الملفوظاتثم يكتسب ترميزها اللغوي ا باألشياء والمواقف ويتعرف على وظائفها ومعناها مباشرة

حكمة " التي يتقاسمها مع أفراد مجتمعه حيث ال يفرق " اللغوية المكتسبة تعيد تنظيم الخبرة األولية للفرد وتتسامى بها على شكل
ك الفرد لتصبح جزء بسلو أكثر من ذلك تترجم الخبرة لتكون لها معنى عام معاش و التي تٌشكل و تٌندمج بينها وبين اللغة. بل

قائال هذا منه.كأن يتعرف على حيوان مثل " القط" من خالل صوته بعد مروز الزمن يسميه باسمه  [meao](مياعو)
   .بالنسبة للطفل القبائلي [amsishe] الحقيقي"قط"أو أمشيش



ثم تأتي الخبرة التي يعاد تنظيمها باللغة األولى. بمعنى  بينما عند تعلم اللغة الثانية فإن العملية عكسية حيث تبدأ من اللغة أوال   
عن  (حصان) الطفل القبائلي كملة اللغة أوال ثم ينتقل إلى الخبرة التي تحويها بعاكس اللغة األولى. كأن يتعلم أن الطفل يتعلم

 .[aserdun]"طريق ترجمة المفردة إلى اللغة األولى "أسردون

لصراع اآلتي بين الترميزينووضعية االكتساب هذه تحدد ا     (les deux codes)  ترميز اللغة األولى و ترميز اللغة الثانية
والتشابه أو  بالمعنى والداللة إال بعاكس اللغة األولى. وهو ما يقلل من قوانين التجاور حيث أن اللغة الثانية ال تتكفل

يقلال من عملية التشويه والتعديل الذي تمارسه عاكس اللغة  الترابط)الوضعية ـ اللغة(. وعليه فإن التكرار والتدعيم يجب أن
الحظناه عند التالميذ الناطقين  ملفوظات اللغة الثانية الذي يكون داللتها أو معانيها الخاصة بها. و هو ما األولى قبل تحميل

األشياء أو  بداية تعلهم للغة العربية الفصحى عندما يطلب منهم المعلم تسمية بعض بالقبائلية و الناطقين بالعامية العربية عند
مكتسباتهم باللغة األولى معنى بعض األشياء باللغة المدرسية فيجد أنهم يلجأون مباشرة إلى .     

التعبيرية األولية  لخبرةنجد أن االنجازات الخطابية المشكلة حسب قواعد التواصل هي التي كونت ا :ـ في الجانب اللــغوي4 
 المتحدثون المكونون لمحيطه الخارجي لتقليصها أو تهذيبها وفق أبعادها للطفل. والتي فرضت عليه بصفة عـامة دون أن يتدخل

 .النظامية أو وفق قواعد اللغة المستعملة

األولى، وسيتعرف على مجاالت اللغة  لكن بعد النضج وتحت تأثير المحيط والمدرسة شيئا فشيئا سيكتشف الطفل نظام    
وكيفية بناء الجمل الصحيحة في مختلف المواقف والوضعيات الحياتية استعمال مختلف الصيغ اللغوية والعبيرية .           

عند  عدأن الطفل يتعلم النظام اللغوي أوال ليصل فيما ب بينما بالنسبة للغة الثانية نجد العملية عكسية تماما في كل أبعادها، حيث   
واالتصاالت الرسمية والتعليمية  بمرور الزمن بعد مراحل معينة من الدراسة إلى استعمالها في الخطاب فهمها و استيعابها

 التعبير تدريجيا ليتنقل إلى  القصيرة والطويلة وفق الشروط النظامية للغة المدرسية المختلفة حيث ينتقل من مرحلة بناء الجمل
          .بها بشكل عفوي وآلي

اللغة الثانية أو المدرسية ذلك أن العملية  نستخلص من كل ما سبق أن آلية اكتساب اللغة األولى تختلف كلية عن آلية تعلم  
المواقف  مواقف حياتية والثانية اصطناعية حيث ال تمارس إال داخل المحيط المدرسي وفي األولى طبيعية ألنها تمارس في

أكثر منها شفوياالرسمية و تمارس كتابيا  . 

التي اكتسب بها الطفل اللغة األولى فذكر شتيرن)  وبالرغم من ذلك هناك من ينادي إلى ضرورة تعلم اللغة الثانية بنفس الكيفية  
اإلجراءات اآلتية  31،39ص  6999دوجالس براون  ( نقال عن31،31ص  6912 : 

مثلما يمارسها ويكررها عندما كان صغيرا  عديدة وفي كل الوقت،ـ في تعلم اللغة يجب على الطفل أن يمارس اللغة مرات  1 
 .في اكتسابه اللغة األولى

 .ـ إن تعلم اللغة محاكاة في األساس لذلك على المتعلم أن يحاكي كالطفل الصغير كل شيء 2 

غة األولى و عليه يجب الطبيعي الكتساب الل ـ يجب أن نمارس األصوات المفردة ثم الكلمات وبعدها الجمل وهو الترتيب 3 
الثانية تطبيق ذلك على تعلم اللغة . 

جيدا وبعدها يتكلم وهو النظام الصحيح لتعلم  ـ عندما يكتسب الطفل مهارة الكالم في مراحل حياته األولى نجده يستمع ليفهم 4 
القراءة والكتابة في مراحل متقدمة اللغة الثانية ثم تليها . 

األولى ال يستعمل الترجمة لذلك يجب تفاديها أيضا في تعلم اللغة الثانية ـ عندما يكتسب الطفل لغته 5  . 

من يخبره بتفاصيل مكونات الجمل وبالرغم من  ـ إذا كان الطفل في مرحلة اكتسابه للغة ال يتعلم شيئا من النحو وال يوجد 6 
وهو ما يجب العمل به عند تعلم لغة ثانية ذلك يكتسبها ويستعملها بإتقان . 

مجرد سلوك يكتسب من خالل المحاكاة  نالحظ أن هذه اإلجراءات تنطلق من المنظور السلوكي الصرف الذي يعتبر اللغة  
الثانية يجب أن  وغيرها من العناصر المدعمة لطروحاته. إذ يعتقدون أن آلية تعلم اللغة ،التقليد واالستظهار و التعود والتعزيز

والتواتر للعناصر اللغوية وقواعدها)الصوت بعدها تأتي الكلمة  األولى من حيث الترتيب تخطو نفس خطوات آليات اكتساب اللغة
الواقع يدحض ذلك، باعتبار متعلم اللغة الثانية  الجملة ثم الجملة البسيطة وأخيرا الجملة التامة والمركبة....(. إال أن و تليها الكلمة

عليه عند تعلم لغة  ه المعرفي قد نما وتطور وفق ترميز اللغة األولى. ورصيدا لغويا مهما ونظام ال ينطلق من فراغ بل يملك
المعرفية السابقة من أجل فهم وتعلم رموز وداللة اللغة الثانية، والذي  ثانية يجد المتعلم نفسه ملزما باسترجاع واستعمال خبراته



تعلم اللغة الثانية يكون قد استوطن قوالب لغوية  يتم إال بعاكس اللغة األولى.كما أن الجهاز النطقي والجهاز العصبي أثناء ال
الحقا مكتسبة خالل السنوات األولى من حياته. وال يمكن تجاهل كل ذلك وهو ما سنبينه واستقر على أنماط صوتية .  

نية من منظور معرفيالعالقة بين اللغة األولى و اللغة الثا  : 

التوازن الذهني، بسبب اختالف الوضع االجتماعي  وعندما يتعلم الطفل لغة جديدة في المدرسة فإن ذلك يخلق شيئاً من عدم    
المقلد»المعاش، عن الوضع  » والداللية(. فما يهم  داخل المدرسة، وكذلك الختالف بنيات اللغتين)الصوتية النحوية والصرفية ،

بداخله من حاجات وأفكار ومطالب دون محاولة فصل خصائص نظام كل  ي هذه المرحلة المبكرة هو التعبير عما يدورالطفل ف
التوترات النفسية كاالرتباك والتردد ومن هنا يحصل التشويش الذهني أو التداخل اللغوي، وربما يصاحبه بعض لغة عن اآلخر، . 

يتم إال عبر ربط  ان جاك روسو إلى بياجيه تؤكد على أن البناء المعرفي للفرد الالحديثة منذ ج وعليه فالنظريات التربوية   
الواقعية التي عاشها و يعيشها المتعلم خارج أسوار المدرسة. بحيث عندما  المعارف الجديدة بالخبرات السابقة المستمدة من الحياة

وتتحدث عن خصائصها المميزة ذه الصورةالمدرس إلى وردة أو لون أو صورة ما، وينطق بجملة تعبر عن ه يشير وردة  ] 
فهم الترميز الجديد. فهي  يعتمد ضمنياً على خبرة الطفل السابقة عنها ويعمل على استثارتها من أجل ضمان مثال فإنه [ حمراء

    .يعني حمراء [تازوقاغث] للوردة"[ثانوارث] تعني بالنسبة للناطق بالقبائلية

للمتعلمين الذين لغتهم األولى هي القبائلية، فإن ما  مختلفة عن هذه اللغة التي يتعلمها كما هو بالنسبة وإذا كانت لغة الطفل     
إن استنتج الطفل ترجمة ما  شيئا في خبرة الطفل السابقة، ولن يكون له أي أثر معرفي أو انفعالي حتى و يقوله المعلم لن يستثير

المدرسة ومعانيها منفصال عن عالم خبرة الطفل السابقة خارج المدرسة.)  لمها فيقيل. وبذلك يكون عالم لغة الطفل التي يتع
سيجوان ميجل Miguel Siguan 96ص William Macke. 1987 وليم مكاي وهو ما يؤكد أهمية توظيف اللغة األولى  .(

المكتسبة سابقا مع  المادة المتعلمة أوعملية التعلم. ألن هذا األخير)التعلم( هو تفاعل بين  في تعلم اللغة الثانية من أجل تيسير
 لغوية جديدة يتناولها بناء على ما يمتلكه من بنية معرفية موجودة سلفا، المادة الجديدة،لذلك فالمتعلم عندما تعرض عليه مشكلة

ي يمتلكها الختبار من االستراتيجيات المعرفية الت فيحاول من خالل االستبصار واالستنتاج والتفكير المنطقي واالستدالل وغيرها
المناسب لها باللغة الثانية.  الخبرات السابقة وكل البنيات المعرفية التي يمتلكها من أجل الوصول إلى الحل فرضياته باستدعاء كل

ة االتصالي معالجة المعلومات المستقبلة و تلك المستعملة لالستجابة لمختلف المواقف وهنا يختلف المتعلمون فيما بينهم في طريقة
والصعوبات أو المشكالت التي قد تواجه متعلم اللغة  والوضعيات الحياتية المتنوعة. وهو ما يفسر كذلك طبيعة األخطاء

الناتجة عن المبالغة في التعميم أو  الناتجة عن تأثير اللغة األولى)كاالستعارة أو النقل والتداخل( أو تلك المدرسية. مثل األخطاء
بالتفصيل والتحليل في المناسبات الالحقة التي سنبينها وغيرها  االفتراض الخاطئ .     

 :األساليب المعرفية و تعلم اللغة الثانية

لمواجهتها وإيجاد الحلول لها وهذه الكيفية  عندما يواجه اإلنسان في حياته مشكلة ما فإنه بالضرورة سيتصرف بكيفية ما    
مشابهة لها. لذلك  الفرد ال تشابه كيفية أخرى عند أفراد آخرين حتى ولو كانت المشكلة نفسها أو تعبر عن ميزة خاصة ينفرد بها

في كيفية تعلم أي شيء سواء كان لغة أو علوم مختلفة. ومن هذه  يقر علماء النفس المعرفي بوجود فروق جوهرية بين األفراد
للمشكالت والقضايا التي تواجهه. فالتعامل  كذا كيفية إيجاد الحلول تنظيم المعارف وتصنيفها و كيفية معالجتها و الفروق أساليب

االستراتيجيات  المدرسة بالضرورة ال يستند فيها جميع األفراد إلى نفس األساليب واألنماط أو مع لغة جديدة أثناء التعلم داخل
ز الفرد عن غيره. وهو الشيء الذي يجعل كل فريدة من نوعها تمي المعرفية، بل كل يعتمد على أنماط أو أساليب و إستراتيجيات

منهم و كذا في نسب األخطاء  اآلخر في مستوى التعلم أو في األداء للغة، و في درجة الصعوبة التي تواجه كل منهم يختلف عن
بازدياد  ا ومعالجتهااالهتمام بهذه الفروق الفردية في مجال تناول المعلومات، تجهيزه التي يقع فيها كل واحد أثناء التعلم. فازداد

لم تؤخذ في الحسبان من قبل الدراسات النفسية  تطور علم النفس المعرفي الذي اكتشف مجاالت أوسع للفروق بين األفراد
والربط بينها إنسان طريقته في التفكير وفي ترتيب المعلومات وتنظيمها وتصنيفها ومعالجتها السابقة. حيث تبين أن لكل .   

ذاتية تميز األفراد عن بعضهم البعض تفيد  االستراتيجيات المعرفية كلها تعبر عن عمليات ونشاطات عقليةفاألساليب و    
لمكتسباته اللغوية  تأثيرها في تعلم اللغة الثانية من خالل فهم طريقة تنظيم وتجهيز المتعلم كيفية  موضوع دراستنا في معرفة

أحد مصادر األخطاء اللغوية في تعلم اللغة المدرسية تالي فهموتوظيفها أو معالجتها في تعلم لغة جديدة وبال . 

 

    :تعريف األساليب المعرفية



مشكلة ما بصفة خاصة، أو تلك الرابطة بين  تعرف على أنها الطرق التي" نتعلم بها األشياء بصفة عامة أو التي نقتحم بها   
بناء  يات التي يعتمدها الفرد في مواجهة مشكلة ما أمامه( أو هي الكيف666ص 1994 المعرفة والشخصية")دوجالس براون

 .على معارفه ، خبراته وتجاربه المكتسبة

المطردة في التنظيم المعرفي وفي العمل المعرفي.  أما أوزوبيل يعرف األسلوب المعرفي بأنه :" االختالفات الفردية الثابتة أو   
المقصودة ذهنيا التي تعكس  العامة للتنظيم المعرفي وإلى الميول المطردة االختالفات الفردية في األسس ويشير المصطلح إلى

 .العمل المعرفي البشري في عمومه

ذلك أن عملية التمثيل ليست معرفية بحتة بل تشاركها  فاألساليب المعرفية إذن عند الناس تحددها طريقة تمثلهم لبيئتهم الكلية،   
السياقات المختلفة تبعث  أن األفراد يظهرون ميوالت عامة اتجاه أسلوب أو آخر، لكنوالفيزيقية. حيث  المجاالت الوجدانية

تفرض استعمال أساليب معرفية تختلف عما تفرضه ظروفا وسياقات  أساليب مختلفة. أي أن الظروف والوضعيات المختلفة قد
التفاؤل والتشاؤم، وقدراته العقلية  واالنطواءهذه األساليب المعرفية بنمط شخصية اإلنسان من حيث االنبساط  أخرى.كما ترتبط

ن بين طرفي والتركيب واالستنتاج. فالذكي يتسم بثنائية المعرفة، إذ يستطيع أن يزاوج من حيث درجة الذكاء والقدرة على التحليل
لمواجهة مشكلة واحدة  أساليب في مجال األسلوب المعرفي. فيستطيع أن ينوع ويزاوج بين عدة . 

ذا األساس حدد علماء النفس عدة أساليب معرفية يستعملها متعلم اللغة الثانية اوزوبيلوعلى ه    Osobel مثال ذكر بأن هناك
 حدد تسعة وعشرون أسلوبا تكون خريطة األسلوب المعرفي للمتعلم وهي تحتوي على Hel1972اثني عشرة أسلوبا، بينما هل

انتباه الباحثين والدارسين في تعلم اللغة الثانية هو عددا  والمعرفية. إال أن ما لفتالعوامل الحسية االتصالية والثقافية والوجدانية 
وهي على وجه الخصوص قليال منها فقط : 

:ـ التركيز الجزئي والتركيز الكلي 1      األسلوب الذي يعتمده اخ وهو _èà  لفرد في مشهد عام وكلي لتحديد جوانب أو أجزاء
ويركز على شيء ما فقط منه، كقراءة قصة في ساحة  معينة منه.حيث أن التركيز الجزئي يمكن الفرد من التمييز بين أجزاء الكل

 .المدرسة

بإدراك وتمثل المشهد كليا.بينما التركيز الجزئي  ويقابله التركيز الكلي ذلك أن هذا األخير له تأثيرات ايجابية بحيث يسمح     
665ص  1994 جوانب معينة مع ربطها وعالقتها بأجزاء أخرى مترابطة بها. )دوجالس براون تركز علىيجعلك تنتبه و ). 

 الخاص يميل إلى استخدام أحد األسلوبين بشكل نسبي.حيث يسير الفرد من العام إلى وتشير بعض الدراسات النفسية إلى أن الفرد
يزداد لدى الفرد كلما نما وتقدم نحو سن الرشد . بمعنى  ركيز الجزئيومن الكل إلى الجزء حسب مراحل نموه. مع العلم أن الت

التركيز الجزئي حسب  تفاصيل وجزئيات اللغة يزداد حسب عمره الزمني ونموه العقلي والمعرفي. ويرتبط أن انتباه الفرد إلى
بط بعاملي الفهم وتركيز االهتماماإلنساني كالعامل التحليلي، وال يرت بأحد العوامل المحددة للذكاء 6999دوجالس براون  . 

لدى الفرد يتحكم فيه نمط المجتمع والبيت  فإن درجة نمو أي من األسلوبين 6999وتؤكد دراسات أخرى أشار إليها براون    
 التربية يسود الريفية والسلطوية التي تتمتع بجو اجتماعي شامل والتي تمارس قواعد صارمة في الذي يعيش فيه، "فالمجتمعات

المتنافس الذي يطبق أنماطا أكثر تحررا فإنه يفضي ينمي التركيز الجزئي  فيها التركيز الكلي. إما المجتمع الديمقراطي الصناعي
المجتمعات المعاصرة التي انفتحت على  بتصرف(. لكن مثل هذا الطرح قد ال تصدقه 6999األفراد")دوجالس براون  لدى

 االتصاالت والمواصالت حيث لم تبق الفجوة بين المدينة والريف كما هو عليه يةبعضها بفضل وسائل اإلعالم وتكنولوج
ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي ألفراد المجتمعات  سابقا.لذلك يصعب التسليم بمثل هذا الطرح، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار

اكتساب واستعمال كال  ذي ساهم في تمكين األفراد منكما في الريف وبشكل خاص المجتمع الجزائري، وال المعاصرة في المدينة
التدريس التي تعلموا عليها األسلوبين معا حسب الوضعيات والظروف وحسب طرائق  .   

استعماال من قبل الفرد. فالنظرية األولى تقول أن  وبالنسبة لتعلم اللغة الثانية هناك نظريتان تفسران أي األسلوبين أكثر    
بالتفاصيل وكثرة التدريبات وأوجه  ارتباطا وثيقا بتعلم اللغة داخل القسم ،أين يسود التحليل واالهتمام التركيز الجزئي يرتبط

التعليم وهدفه التركيز األخرى التي يقتضيها موضوع . 

Naiman et Al 1978  واستشهدت أصحب هذه النظرية بدراسة      أجرياها على طالب ناطقين باإلنجليزية يتعلمون  التي
ط التركيز الجزئي يرتب وبينت أن   الثامن والعاشر والثاني عشر من التعليم األساسي بتورنتو بكندا اللغة الفرنسية في المستويات

 يتسمون بالتركيز الجزئي يتفوقون في الدروس تبين أن المتعلمين الذي ارتباطا ايجابيا بالنجاح اللغوي داخل قاعة الدرس.كما
(669ص 6999االستنباطية وغيرهم في الدروس االستقرائية.)دوجالس براون  . 

تعاطف وانتشار اجتماعي وإدراك لآلخرين إلى أن  أما النظرية الثانية تؤكد أن التركيز الكلي يؤدي بأصحابه بما لديهم من      
للمالحظة والتجريب باعتبارنا  لية في اللغة الثانية. لكن مثل هذا الطرح ليس له سند علمي قابلاالتصا ينجحوا في تعلم الجوانب



التركيز  الكلي دون الجزئي فكل منهما متصل باآلخر.إال أنه من المؤكد أن أسلوب ال نستطيع التأكد من استعمال الفرد لألسلوب
الجزئي يرتبط بالتعلم داخل قاعات الدرس الكلي يرتبط بتعلم االتصال الطبيعي للغة، بينما أسلوب التركيز .      

مع نظام  العقل اإلنساني بأن له القابليةللتسامح اتجاه أفكار وقضايا تتعارضوتتناقض يمتاز :التسامح اتجاه اللبس -2    
درجات تتفاوت من شخص إلى آخراعتقادات الفرد وبنيته الفكرية ب . 

آلرائهم، كما يوجد آخرون لهم نظام تفكير منغلق  هناك من له نظام تفكير متفتح يقبل اآلراء واألحداث والمواقف المناقضة حيث
يناقضه أو فيه لبس و غموض،لذلك يرفضونها ال يتسامح مع أي فكرة أو رأي . 

من المعلومات المختلفة أحيانا و المتناقضة أحيانا  ية، فعندما يجد المتعلم قدرا كبيرافهذا األمر ينطبق على تعلم اللغة الثان      
فيفرض نظام اللغة  بلغته األولى كقواعد النحو والصرف والمفردات وغيرها فإنه قد ال يتسامح معها أخرى مع ما يعرفه من قبل

 لي صعوبة تعلم اللغة الثانية. كما أن الشخص ذو النظام الفكريوبالتا األولى الذي اكتسبه ويتحكم فيه وهو ما يوقعه في األخطاء
تصنيف الحقائق اللغوية الضرورية تصنيفا إدماجيا في  المتسامح بشكل مبالغ قد يجعل الفرد متذبذبا في قبوله كل ما يقابله دون

 6999موقفية.)دوجالس براون  غيرالتعلم للقواعد اللغوية على شكل استظهار لمعلومات في مجموعات  بنيته المعرفية ويصبح
بتصرف( 661ـ661ص  . 

           .وعلى هذا يتضح لنا إلى أي مدى يساهم هذا النمط من التفكير في تسهيل أو تصعيب عملية التعلم للغة الثانية   

اتخاذ قرار معين،  ة قبلبهأن اإلنسانمن طبعه عموما مياال إلى التأمل في أي قضية أو مشكل يقصد :التأملية واالندفاعية -3   
دون وزنها والتفكير فيها. فهذين النوعين جعل لكل منهما أسلوب  لكن يوجد من األفراد من يندفع ويغامر ويتخذ قرارات ومواقف

االعتبارات واألبعاد قبل اتخاذ  عن اآلخر، حيث يستعمل األول األسلوب النسقي الذي يمكنه من مراعاة الكثير من تفكير متميز
 يستعمل األسلوب الحدسي الذي من خالله يتصرف الفرد دون تروي وال تفكير معمق ر الحل لمشكلة التي تواجهه، أما الثانيقرا

اللغة الثانية وفق هذين األسلوبين  بتصرف(. وبناء على ذلك فإن تعلم 669ـ661ص  6999في المشكلة.)دوجالس براون 
الحكم  ل وقوعا في األخطاء من المتعلم)الحدسي(االندفاعي. ذلك أن األول يتريث فيأق يجعل المتعلم ذو األسلوب النسقي)التأملي(

الثاني يستخلص ويستنتج بطريقة متسرعة األحكام واإلجابات  على الشيء و يزن إجابته ويفكر فيها قبل تقديمها ألستاذه، بينما
األخطاء تطرح عليه من قبل معلمه وهو ما يوقعه في الكثير من على األسئلة التي . 

 

   :الخاتمة  

وميزاجية كذا اعتبارات معرفية باعتبار  يتضح لنا أن عمليتي االكتساب والتعلم للغة تخضعان لعدة اعتبارات نفسية      
للغة الثانية  التعلم الجانب الفيزيولوجي عن الجانب النفسي والعقلي واالجتماعي. كما أن عملية اإلنسان كل متكامل ال يمكن فصل

بلغته األولى هذا من جهة. ومن جهة أخرى ال يمكن أن يحدث بنفس   يمكن أن تكون خارج الخريطة المعرفية لمكتسبات الفردال
جميع األفراد نظرا لوجود فروق فردية في األساليب واالستراتيجيات المعرفية الكيفية لدى التي يعتمدها كل فرد، وهو ما يفسر   

( الفصحى فيها بعض المتعلمين في المدرسة الجزائرية عند تعلمهم للغة الثانية )العربية التي يقعالكثير من الصعوبات واألخطاء 
وبالتالي التخطيط حول كيفية تجاوزها وعالجها معرفيا  علميا والكشف عن المصادر التي أنتجتها  والتي تستدعي دراستها

ولغويا وتربويا .                    
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