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ملخص
ويوضح السلوكيون أن التعلم عملية تغيير السلوك حيث التعزيز والعقاب أصبح حافزا لتحفيز
املتعلمين على التصريف .اعتمد املبين على النظرية السلوكية منذ فترة طويلة .وقد انتقد النظرية
السلوكية ألنها غالبا ما تكون غير قادرة على شرح املواقف املعقدة التعلم ,وذلكألن العديد من
املتغيرات أو األمور املتعلقة أو التعليم والتعلم التي يمكن أن تتحول إلى حافز بسيط والعالقة
استجابة .يمكن أن هذه النظرية التفسر االنحرافات التي تحدث في ما يتعلق بالتحفيز
واالستجابة لها.
اللغة األم لها معنى ذوأهمية إلثبات هوية الطفل والشعورالذاتي .اللغة األم هي األساس ملقدرة
األطفال على التعليم ،بتعلم األطفال لغتهم الثانية واملواد األخرى بشكل أسهل ،ولها فائدة كبيرة
للمجتمع حينما يكون الكثير من الناس متعدي اللغات.بدأ يجري الطفل على إيجاده اللغة األم
حينما اتصل الطفل ببيئته اليومية حوله ،واكتساب اللغة األم أو اللغة األولى عند الطفل من
حين ال يتكلم الطفل من لغة حتى يتكلم لغة جديدة األولى.
و يهدف هذا البحث ملعرفة النظرية السلوكية و رواد النظرية السلوكية و إكتساب اللغة األم .و
أما املنهج الذي استخدم الباحث فهو تحليل املحتوى ()Content Analisis
و يتخلص هذا البحث أن النظرية السلوكية هي إحدى النظريات في علم النفس ,وبدأت هذه
النظرية على يد العالم الروس ي بافلوف الذي كان يقيس مقدارما يسيل من لعاب الكلب عندما
كان يقدم له الطعام.وأما اكتساب الطفل لغته في النظر السلكيين فيقوم على تكوين عادات
ويعتمدعلى تعزيز االيجابي الذي يتلقاه من والديه أو من حوله في بيئته.
الكلمات الرئيسية  :النظرية السلوكية و اللغة األم

أ .مقدمة
تكتسب اللغة العربية أهمية متزايدة في كثير من بلدان العالم ،وخاصة في بلدان
إسالمية الراغبة في توثيق عالقاتها بالبالد العربية ألسباب دينية و ثقافية في الدرجة
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األولى .و في هذه الظروف أخذ أفراد كثيرون يرغبون في تعلم اللغة العربية كما أخذت
جامعات عديدة في أنحاء العالم تعلم اللغة العربية .و أخذت دول كثيرة تفرض تعلم
اللغة العربية على طلبة املدارس ،كما حدث في كثير من البلدان اإلسالمية.
لقد أصبح تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في عصرنا الحاضر تابعا مليدان
واسع هوتعليم اللغات األجنبية  ,الذي يعد أبرز مجاالت علم اللغة التطبيقي ,أحد فرعي
علم اللغة الحديث ,وقد تأثر ميدان تعليم اللغة العربية بالنظريات واالتجاهات اللغوية
والنفسية الحديثة ,التي بدأت تظهر في بالد الغرب منذ أواخر القرن التاسع عشر
امليالدي ,أي منذ والدة علم اللغة الحديث1 .
يولد اإلنسان أو يتربي – أثناء طفولته –في بيئة معينة ,بين والديه وذويه ,أو في
أحضان القائمين على تربيته ,ويتلقى لغة هذه البيئة فيكتسبها ,أي يتقن قواعدها
الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ,ويعرف قوانينها االجتماعية والتداولية في فهم
الكالم وإنتاجه ,بشكل عفوي.
وإن أبرز النظريات اللغوية التي تعرضت لهذه القضية نظريتان ,هما  :النظرية
البنيوية ,والنظرية التوليدية التحويلية ,أما أبرز النظريات النفسية التي عالجت قضايا
تعليم اللغة وتعليهما فنظريتان أيضا ,هما  :النظرية السلوكية ,والنظرية املعرفية أو
العقالنية2.
فى السنوات الالحقة بافلوف  Pavlovو وطسون  Watsonاتجهت مجموعة من
علماء النفس فى الواليات املتحدة األمريكية ,من أنصار املدرسة السلوكية ,إلي تطبيق
القوانين السلوكية على اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمها  :العتقادهم أن هذا االكتساب
اليختلف عن اكتساب أي سلوك آخر أو تعلمه 3.اعتمادا على ذلك سيبحث الباحث في
"النظرية السلوكية واكتساب اللغة األم".
ب .النظرية السلوكية
 .1مفهوم النظرية السلوكية
 1عبد العزيز إبراهيم العصيلي ,النظريات اللغوية وتعليم اللغة العربية( ,الرياض  :فهرست مكتبة امللك فهد الوطنية ,)1999 ,ص7:
2نفس املرجع 12-11
3نفس املرجع 23-22
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العملية النفسية للتعلم لدى األطفال لم يسهل الفهم لآلخرين ,السيما
املعلم كمعلمهم .ينبغي لنا أن نعرف احتياجات الطالب في إطار عملية التعلم.
التعلم نفسها يعني عملية اكتساب املعرفة والخبرة في شكل من أشكال السلوك
والقدرة على رد فعل نسبيا أو التزال قائمة بسبب التفاعالت الفردية مع البيئة.
ولذلك طورت نظرية التعلم التي تسعى إلى فهم النفس من عملية تعلم
األطفال على أساس الفلسفة تبحث في وجود كل طفل ,إحدها النظرية
السلوكية.من الناحية النظرية السلوكية ,التعلم هو تغير فى السلوك نتيجة
التفاعل بين رد الفعل والذي هو عملية البشرية لتقديم رد محدد على أساس
الحوافز .التغير يحدث من خالل تحفيز (منبهات) التي تؤدي إلى عالقة السلوك
التفاعلي (الرد) على أساس القوانين امليكانيكية .الحوافز ليست سوى بيئة تعلم
الطفل ,بل على العاملين الداخلي والخارجي لقضية التعليم .في حين أن استجابة هي
نتيجة أو تأثير ,رد فعل على التحفيز .التعلم هو وسائل تقوية الروابط والجمعيات,
وطبيعة السلوك (التحفيز واالستجابة) .النظرية السلوكية لديه ثالثة مفاهيم ,هي
الحافز (الحوافز) مع رمز ) ,S(stimulusواالستجابة مع رمز ) R(Responseوالتعزيز
مع رمز ). P(reinforcement
تهتم النظرية السلوكية في :
 )1تهم العوامل البيئة
 )2التأكد على العوامل الجزائي
 )3التأكد على السلوك الظاهرة باستخدام األساليب املوضوعية
 )4توصف امليكانيكية
 )5تقدم املاض ى
هذه النظرية في علم النفس فقط ترى األفراد من حيث الظواهر
الجسمانية ,وتجاهل الجوانب – الجانب العقلي .وبعبارة أخرى ,سلوكية التعترف
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بوجود واالستخبارات املصالح ,ومواهب ومشاعر األفراد في هذه الدراسة .أحداث
التعلم فقط لتدريب ردود الفعل بحيث تصبح عادة البد أن يسيرطها الفرد4.
يرى أصحاب هذه النظرية بأن السلوك اإلنساني عبارة عن مجموعة من
العادات التي يتعلقها الفرد ويكتسبها أثناء مراحل نموه املختلفة ,ويتحكم في تكوينها
قوانين الدماغ وهي قوى الكف وقوى االستثارة اللتان تيسران مجموعة
االستجابات الشرطية ,ويرجعون ذلك إلى العوامل البيئة التي يتعرض لها الفرد5.
وتعرف النظرية السلوكية التعلم بأنه تغير فى السلوك يوصف هذا التغير
بالدوم النسبي فى السلوك نتيجة الخبرة .ومن أشهر النظريات السلوكية نظرية
بافلوف  Pavlovونظرية واطسون Watsonواملحاولة والخطاء إدواردثورندايك
 Edward L. Thorndikeواالشراط اإلجرائي لسكنر  6. Skinnerوهي إحدى نظريات
التعلم التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر امليالدى وبداية القرن العشرون7.
تعد السلوكية اتجاها معرفيا نفسيا ،من مدارس علم النفس التجريبي تهتم
بدراسةاكتساب الفرد ألي سلوك من السلوكات ،و هي بذلك تعد رائدة في تقديم
خطوات التعلمو أساليبه مند زمن قديم ،و يعد تعلم اللغة أحد املظاهر السلوكية
في ذلك االتجاه التيتتعلم .8و هذا املنطلق تعد من املدارس التي عارضت
االستبطان109منهجا للدراسة ،و حاولت إقصاؤه من مجال علم النفس األمريكي،
ألنه يقوم على املالحظة الذاتية في تفسير السلوك التي ينادي بها بعض علماء
النفس من قبل؛ كما رفضت مفاهيم مثل العقل و الشعور و عليه كان اتجاه
واطسنJohn Watsonواضحا ،ويل خص في أنه لم يدعي عدم وجود الوعي أو

4Teori Belajar Behaviorisme Pavlov, http://www.growol.blogspot.com/2011/05/teori-teori-belajar-behaviorisme-pavlov.html diakses pada

tanggal 20 Oktober 2018.
5www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=2416 diakses pada tanggal 20 Oktober 2018
6http://www.talebway.com/forum/index.php?topic=5865.0 diakses pada tanggal 29November 2018
7عبد العزيز إبراهيم العصيلي ,النظريات اللغوية  .........ص.19.
 .8مسعد أبو الديار و آخرون :العمليات الفنولوجية و صعوبات القراءة و الكتابة ،ص17 .
 .9د /زكي نجيب محمود " :يعد االستبطان منهجا هاما عند علماء النفس ،عندما يتعذر عليهم مشاهدة ما يدورداخل اإلنسان ،عندئذ يجدون أنه ال مناص
منلجوء اإلنسان إلى النظر داخل نفسه ليتعقب ما يدور فيها من ظواهرنفسية( ".جالل شمس الدين :علم اللغة النفس ي مناهجه و نظرياته و
قضاياهاملناهج و النظريات ،مؤسسة الثقافةالجامعية ،اإلسكندرية-مصر( ،د.ط2003 )،م ،ص).
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الشعور ()Consciousness،بل زعم أنه داخلي وغير مالحظ و ال يمكن قياسه
بواسطة اإلجراءات العلمية املوضوعية11
و بالتحكم فيها نخلق الشخصيةالتي نريد ،و لعل هذا يذكرنا بـجون لوك
املتأثر باملذهب الحس ي في اكتساب املعرفةحيث نجده يقول" :يولد الطفل صفحة
بيضاء تنقش عليها التجربة ما تريد12و يؤيده فيذلك دوجالس براون ( )H.Douglas
Brownفي أن االتجاه السلوكي يدعي بأن" :األطفاليولدون كاللوح األملس ) (Tabula
rasaأوصفيحة بيضاء ،ال تحمل أية فكرة مسبقة عنالعالم أو عن اللغة ،و هؤالء
األطفاليشكلون اللغة بواسطة املحيط و يكيفوا السلوك منخالل برامج مختلفة من
التعزيز13
ركزت النظرية السلوكية على أهمية البيئة في التعلم ،و أن ما يستحق
دراسته عنتعلم اإلنسان هو ما يمكن مالحظته فقط ،لذا لم يتطرق السلوكيون إلى
األحوال الذهنيةو عمليات التفكير و غيرهاوما ساهم في ذلك أ ن أغلب الدراسات
التي تجرى حولكيفية تعلم الكالب قفز الحواجز مثال ،أو عبور املمرات للوصول إلى
الهدف ما هي إالمحاوالت للوصول إلى الهدف الرئيس ي لعلم النفس ،و هو معرفة
الخصائص العامةللسلوك و تحديد املتغيرات الرئيسية التي تؤثر على هذه
الخصائص؛ و ذلك فإن دراسةالعالقات بين هذه املتغيرات و السلوك تعتبر على
جانب كبير من األهمية ألنها تساعدعلى معرفة املبادئ الرئيسية للتعلم
 .2نشأة النظرية السلوكية
ومن الرواد األوائل هذه النظرية هو العالم الروس ي بافلوف 1849( Pavlov
–  1939م) ,الذي أجرى تجاربه املشهورة على الكلب ,حيث ربط بين املثير الحقيقي
وهو الطعام ومثير ثانوي هو إضاءة مصابح كهربائي (أو قرع الجرس فى التجارب
األولى) بحيث يسيل لعاب الحيوان بمجرد إضاءة املصابح حتى ولو لم يقدم له
األكل بعد ذلك,ويسمى فرع املدرسة السلوكية هذا بمدرسة التدريب التقليدي
 .11أنور محمد الشرقاوي :التعلم (نظريات و تطبيقات)،مكتبة األنجلو ،القاهرة-مصر( ،د.ط2014 )،م ،ص  16و ينظر :و ينظر :جاللشمس الدين :علم
اللغة النفس ي مناهجه و نظرياته و قضاياه ،ص55 .
 .12عبد الرحمان محمد العيسوي :الوجيز فيعلم النفس العام و القدرات العقلية ،ص 74
13
.H. Douglas Brown: Principles Language Learning And Teaching, SanFrancisco State Universiy,4th
ed,2000, p, 23
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 Classical Conditioningوتبين هذه التجربة أن الكلب قد تعلم الصلة بين إضاءة
املصابح والحصول على الطعام بصرف النظر عن وجود املثير األصلي – وهو
الطعام – أو غيابه .وقد استطاع بافلوف أن يعلم الكلب أن يسيل لعابه استجابة
ملثرات أخرى منها صوت إدارة قرص ,أودقات ساعة حائط ,مثبتا بذلك أنه يمكن أن
يتعلم الحيوان الصلة بين أي مثير واالستجابة التي يهدف إليها الباحث14.
اعتنق عالم النفس السلوكي ج.ب .واطسون 1958 – 1878( J.B. Watson
م) آراء هذه املدرسة ,ووضع أطراها النظرية ,حتى اعتبر – فيما بعد – أبا علم
النفسالسلوكي ,وقد تحمس في تطبيق نتائج الدراسات ,التي أجريت على السلوكي
الحيوني ,في مجال السلوك اإلنساني .والسبب في ذلك يعود إلى اقتناعه بأن موضوع
علم النفس يجب أن يقتصر على دراسة السلوك الظاهر ,وأن يبتعد عن كل ما
اليمكن أن يقع تحت إدراك الحواس ,بما في ذلك العقل وما يرتبط به من فكر وذكاء
وغيرهما من القدرات العقلية الذهنية15.
ومن فروع املدرسة الحسية السلوكية التي اكتسبت الكثير من األتباع فى
القرن العشرين قانون األثر  Law Of Effectالذي نادى به إدوارد ثورندايك
 Edward L. Thorndikeوالذي يتبع االطار العام لنظرية التدريب التقليدي ولكنه
اليهتم بالرابطة بين املثير واالستجابة فحسب ,بل يتعدى ذلك إلى انتقال أثر التعلم
إلى مواقف جديدة لم تتناولها عناصر التجريب األصلية.وقد اهتم ثورندايك بالدور
الذي يلعبه الثواب والعقاب فى العملية التربويةّ ,
وبين أن الثواب ّ
يقوي الرابطة بين
املثير واالستجابة ,بينما العقاب يضعف من هذه الرابطة وقد ينتهي األمر بالكائن
الحي إلى نسيانها تماما إذا تكرر العقابّ .
ويحبذ كل من ثورندايك وسكينر B.F.
 Skinnerدور الحوافز والثواب فى التعلم ,ويؤكدان أن العقاب محدود األثر ألنه
يؤدي إلى كبت أو إطفاء سلوك الكائن الحي دون يبين له الطريق الصحيح ,بينما
ّ
وتشجعه على
الحوافز والثواب والتعزيز نؤكد للكائن الحي أن ما فعله مرغوب فيه
تكرار ما فعل ونؤكد بذلك تعلمه لالستجابة الصحيحة16.
14صالح عبد املجيد العربي,تعلم اللغة الحية وتعليمهما بين النظرية والتطبيق ,الطبعة األولى (بيروت  :مكتبة لبنان ,)1981 ,ص.8.
15عبد العزيز إبراهيم العصيلي ,النظريات اللغوية  .........ص21.
16صالح عبد املجيد العربي ,تعلم اللغة الحية ........ص.9.
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 .3التحليل عن النظرية السلوكية
ويوضح السلوكيون أن التعلم عملية تغيير السلوك حيث التعزيز والعقاب
أصبح حافزا لتحفيز املتعلمين على التصريف .اعتمد املبين على النظرية السلوكية
منذ فترة طويلة .ولكن من كل النظريات القائمة ,النظرية من سكنرSkinnerتأثر
كثيرا على تطور نظرية التعلم السلوكي.برامج التعلم مثل آلة التعليم والتعلم املبرمج
وقيامها وحدات وبرامج تعليمية أخرى في مفهوم التحفيز لالستباحة العالقات
والتركيز على العوامل يعزز (تعزيز) ,وهو برنامج التعلم التي تطبق نظرية التعلم
سكنر املقترحة.
وقد انتقد النظرية السلوكية ألنها غالبا ما تكون غير قادرة على شرح
املواقف املعقدة التعلم ,وذلكألن العديد من املتغيرات أو األمور املتعلقة أو التعليم
والتعلم التي يمكن أن تتحول إلى حافز بسيط والعالقة استجابة .يمكن أن هذه
النظرية التفسر االنحرافات التي تحدث في ما يتعلق بالتحفيز واالستجابة لها.
النظرية السلوكية أيضا أقل قدرة على شرح االختالف في مستوى املتعلمين
عاطفة ,على الرغم من أن لديهم نفس اكتساب الخبرة .ويمكن هذا الرأي اليفسر
ملاذا الطفلين الذين لديهم املهارات والخبرات وتعزيز نفسه النسبي ,يتحول سلوكه
على موضوع مختلف ,وأيضا مختلفة في اختيار مستوى الصعوبة .نعترف هذه
النظرية فقط من وجود الحافز ويمكن مالحظة استجابة .فهي التولي اهتماما لتأثير
األفكار أو املشاعر التي تجمع بين العناصر التي لوحضت.
هذه النظرية توجه أيضا املتعلمين يميلون إلى االعتقاد الخطبة ,غير البناء
وغير منتجة .وجهة النظر هذه النظرية أن التعلم هو عملية تشكيل أو صياغة ,هو
جعل املتعلمين على أو الوصول إلى هدف ّ
معين ,مما يجعل الطالب ليسوا أحرارا في
أن تكون خالفة ومبدعة .في حين أن العديد من العوامل التي تؤثر في عملية التعلم,
والتعلم ليس فقط تشكيل أو صياغة.
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ج .اكتساب اللغة األم
 .1تعريف اللغة واللغة األم
أصبح العالم اليوم قربة صغيرة بفضل تطور وسائل االتصال ،ولكي نكون
على اتصال بهذا العالم والذي يأتينا كل لحظة بجديد في مجاالت العلم و
التكنولوجيا و السياسة و االقتصاد و التربية وغيرها ،كان ال بد لنا من إتقان لغتنا.
فاللغة  :من مادة ((ل غ و) و فعلها من باب  :دعى و سعى و رض ي ) وزنها فعة.
حذفت المها ،وعوض عنها هاء التأنيث .وابن جني يرى أنها فعلة من (لغوت) أي
تكلمت ،وأصلها (لغوة) ككرة و ثبة كلها الماتها واوات .وعتبرها األزهاري  :من األسماء
الناقصة و أصلها (لغوة) من (لغا) إذا تكلم.17
اللغة هي فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها املتكلم ليعرف غيره ما في نفسه من
املقاصد و املعاني .18و قال علي الخولي إن اللغة هي عبارة عن النظام اإلعتباطي
لرموز صوتية لتبادل املشاعر بين أعضاء جماعة لغوية 19
وقال ابن خلدون عن تعريف اللغة " وأعلم أن اللغة في ااملتعارف عليه،
هي عبارة املتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني ناش ئ عن القصد بإفادة
الكالم  ،فال بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل وهو اللسان .وهو في كل
أمة بحسب اصطالحاتها .إذا أن اللغةش يء خطير في حياة البشر .وليست مجرد
وسيلة أو آلة للترجمة عن الفكر و االتصال بالغير فقط ،بل هو قبل ذلك تأكيد ملا
هيتنا األصلية ،وتوثيق عرى الجماعة ،ورمزما بينهم .وأما اللغة من الناحية النفسية
هي القدرة على فهم وادراك ما يقال و على تركيب جمل مفيدة وجمل جديدة.20
ُ
اللغة االم هى اول لغه يأ خدهاالطفلمن اهله ,يعنى يحتاج الطفل
إلىدرسهاليتكلم بها .و يعرفها قاموس كامبريدچبأنها ”اللغة التي يتعلمها الطفل او
الولد في سن صغاره أثناء طفولته في البيئة املعينة من والديه وذوية21.
 .11توفيق محمد شاهين  ,عوامل تنمية اللغة العربية ,الطبعة الثانية(عابدين:مكتبة وهبة ,)1993 ,ص11:
18الهاشمي ,السيد أحمد,القواعد األساسية للغة العربية( ,بيروت :دارالكتب العلمية .بدون السنة),ص.7:
 .19علي الخولي محمد ،أساليب تدريس اللغة العربية( ،األردن :دار الفالح للنشر و التوزيع2000 ،م) ،ص15 :
20عبد املجيد سيد أحمد منصور ,علم اللغة النفس ي(,الرياض:مطابع جامعة امللك سعود,)1982 ,ص.27:
21
.https://arz.wikipedia.org/wiki/ diakses pada 30 November 2018

134

Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019

أطلق اللغويون على أن اللغة األم  Mother toungueأو اللغة أثناء طفولته
في بئة معينة بين والديه وذوية أو أحضان القائمين على تربيته ويتلقى لغة هذه
البيئة فيكتسبها ،أي يتيقن قواعدها الصوتية و الصرفية والنحوية والداللية سواء
ً
عرقيا أو ً
أكانت هذه اللغة لغة والديه وقومه الذين يتصب إليهم ً
ثقافيا أو
دينيا أو
لم تكن كذالك.22
منها
تعاريفه
أو
األم
اللغة
معان
ووجدت
تعريفعامييقوإلناللغةاألمهياللغةالتييفكربهااإلنسانويحلمبهاويعدبها .و في الغالب أن
اللغة األم هي أول اللغة التي يتعلمها الشخص.
أمااذاأردناأننركزعلىاملهارةوالكفاءةفيمكنالقولبأناللغةاألمهيالتييضبطهاالش
خصبشكلجيد.ومنجهةزاويةاإلستخدامسوفنقولبأنهاهياللغةالتييستخدمهاأكثر.أما
عالئقيافيمكنالقولبأناللغةاألمهياللغةالتيتكونمرتبطةبهويةالشخص,
أما
كأنيقواللشخصأناعربيأولسانيعربي.
حيثيعرفنفسهبها,
بالنسبةملنيمثالألغلبيةفيأيمجتمعمناملجتمعات
,فسنجدأنكلهذهالتعاريفتتالحمفيمابينهاكيتحددلغةواحده,
وهيلغةاألغلبيةبمعنىأنلغةاألمللشعبالنرويجيباعتبارههواألغلبية,
ستكونهياللغةالتييضبطوالتيتعلمأوالويستعمألكثروالتييربطهابهويته23.
ويكونالحالنفسهبالنسبةألشخاصمزدوجياللغة
,كونهميضبطونلغةهيلغةاالقلية (العرببالنروجوالعربية) وهيالتييستعملونأكثر.
فليسبالضرورةأنيتعلمالطفلمزدوجاللغةلغتهاألم
ويربطونهابهويتهم.رغمذلك,
(لغةاألقلية)
كأوللغة.فيمكنأنيولدالطفلبأسرةمزدوجةاللغةحيثاألبمثاليتكلملغةاألغلبية
(أبنرويجيوأمعربية)

22عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ,النظريات اللغة والنفسية ...ص.11:
23
http://morsmal.no/ar/158-norske-kategorier/tema-morsmal-norsk-startside/om-morsmal/314-201011-29-11-44-55 diakses pada tanggal 01 Desember 2018
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كلغةأمأوأنيكونالطفلمتبنيامنوالدينيتكلمانفقطلغةاألغلبية,
باإلضافةالىذلكليسيقيناأنيربطالطفلهويتهبلغةمناللغات،
لهذافكاللتعاريفاملتقدمةليستبتعاريفمطلقةوتابثة .
,
منأجلذلكيجوزأننتحدثأحياناعنشخصبلغاتأممتعددة.
هذامايحملفيطياتهامكانيةربطذلكالشخصلهويتهبلغاتمتعددة
.لنزعممنزاويةنظرتعدديةأنمثلهذهالظاهرةهيش ىءمرغوبفيهبلومأمولفيه
غالباماتجعلهيربطنفسهبلغةاألغلبية,
االأنهيمنةاألغلبيةوضغطهاعلىالطفل,
رغمأنكفاءتهفيهاليستباملستوىاملطلوب.
ومن أهميات اللغة األم لها معنى ذوأهمية إلثبات هوية الطفل
والشعورالذاتي .اللغة األم هي األساس ملقدرة األطفال على التعليم ،بتعلم األطفال
لغتهم الثانية واملواد األخرى بشكل أسهل ،ولها فائدة كبيرة للمجتمع حينما يكون
الكثير من الناس متعدي اللغات.
بدأ يجري الطفل على إيجاده اللغة األم حينما اتصل الطفل ببيئته
اليومية حوله ،واكتساب اللغة األم أو اللغة األولى عند الطفل من حين ال يتكلم
الطفل من لغة حتى يتكلم لغة جديدة األولى.
ونستطيع أن نقول أن الطفل يتلقى اللغة عن طريقين ،طريق طبيعي
وهوطريق سماع األلفظ املنطوقة ورؤية ما يصحبه عدة من اشارات باليد أو غيرها.
والثاني طريق مكتسب وهو قراءة اللغة املكتوبة سواء أكانت القراءة بواسطة العين
أوغيرها كاليد.
 .2تعريف اكتساب اللغة
االكتساب اللغوية له معنيان ،املعنى األول إبداؤه على السعي الوعي الذي
ظهر من حركات أعضاء الطفل ومجتمعه وأفكاره من قبل .يقصد باكتساب اللغة
العملية غيرالشعورية ،وغيراملقصودة ،التي يتم بها تعلم اللغة األم ،ذلك أن الفرد
يكتسب لغته األم في مواقف طبيعية ،وهو غيرواع بذلك .ودون أن يكون هناك
تعليم مخطط له ،وهذا ما يحدث لألطفال ،وهم يكتسبون لغتهم األولى ،وهم ال
يتلقون دروسا منظمة في قواعد اللغة ،وطرائق استعمالها ،وإنما يعتمدون على
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أنفسهم في عملية التعليم ،مستعينين بتلك القدرة التي زودهم بها هللا تعالى ،والتي
تمكنهم من اكتساب اللغة في فترة قصيرة وبمستوى رفيع.
 .3أقسام اكتساب اللغة
انقسم اكتساب اللغة إلى غير اللفظية واللفظية ،املراد باكتساب اللغة غير
اللفظية هو تبدأ مظاهرالحياة عند الطفل بصيحة امليالد ،وتتطور هذه الصيحة
تطورا سريعا مع نموالطفل حتى تصبح معبرة عن بعض رغباته ،وتصبح وسيلة من
وسائل اتصال مع أمه أو مر بيته.
وأما املراد باكتساب اللغة اللفظية فهو يبدأ الكالم عند الطفل العادي
حينما يبلغ من العمر خمسة عشر شهرا بالتقريب ،فإذا تأخر إلى السنة الثانية فهو
حاجة إلى دراسة خاصة لتشخيص أسباب تأخره.
 .٤اكتساب اللغة عند السلوكيون
ولو أطلق اللغويين على أن اللغة األولى للطفل هي اللغة أثناء طفولته في
بيئته معينة بين والديه وذويه أو أحضان القائمين على تربية ويتلقى لغة هذه البيئة
فيكتسبها ،فإنهم يختلفون في تفسيرهم لعملية االكتساب وعندهم أراء متعددة
مستندة إلى نظرية أو اتجاه نحوطبيعة اللغة من ناحية ،واكتسابها وتعلمها وتعليمها
من ناحية أخرى.
اتفق السلوكيون على أن اللغة شكل من أشكال السلوك ومظهر من
مظاهره وأن اكتسابها اليختلف عن اكتساب أي مهارة سلوكية أخرى وبخاصة لدى
الطفل في اكتساب اللغة األم.
فاكتساب الطفل لغته في النظرالسلكيين يقوم على تكوين عادات ويعتمد
على تعزيز اإليجابي الذي يتلقاه من والديه أو من معلميه أو من غيرهم من
املحيطين به .وهم يركزون على النشاط اللغوي الظاهر ال على اللغة بوصفها نظاما
معقدا تتحكم فيها عدة عوامل داخلية وخارجية يعد السلوك اللغوي أحد
مظاهرها.
اهتم السلوكيون البيئة اللغوية املحيطة للطفل بما في ذلك الوالدان
واألقران واملعلم والكتاب .إذ يرون أن الطفل سلبي في عالقته مع البيئة فيما يتعلق
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باكتساب اللغة أي أنه يستقبل معطيات ببيئته اللغوية ويتأثر بها لكنه اليؤثر
فيها.24
اشترك السلوكيون في التركيزعلى السلوك اللغوي الظاهري وقياسه واالبتعاد
عن تفسير العمليات العقلية الذهنية .وهذا ال يعني أن السلوكيين اليؤمنون بأهمية
العمليات العقلية أثناء تعلم اللغة وإنما يعني أنهم يرون أنها عمليات معقدة،
يستحيل قياسه وتحليلها .لهذا السبب نراهم يركزون على األداء اللغوي ،ويهملون
الكفاية اللغوية التي يركز عليها أتباع املدرسة املعريفية.
د .الخالصة
النظرية السلوكية  Behavioral Theoryإحدي النظريات في علم النفس ,وبدأت
هذه النظرية على يد العالم الروس ي بافلوف 1839-1936( Pavlovم) الذي كان يقيس
مقدارما يسيل من لعاب الكلب عندما كان يقدم له الطعام .اتجه أهل هذه النظرية في
اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمها في نهاية القرن التاسع عشر املالدي أو بداية القرن
العشرين ,وتطلق أحيانا بالنظرية الترابوطية ,ينظر السلوكيون أن اللغة عادة يسهل
التحكم فيها والسيطرة عليها ,وأنها جزء من السلوك اإلنساني الذي تشكله البيئة ,وأن
االختالف اللغوية بين الناس ليست الوراثة بل نتيجة الختالف البيئات اللغوية ,النظرية
السلوكية لديه ثالثة مفاهيم ,هي الحافز (الحوافز) مع رمز ( S(Stimulusواالستجابة مع
رمز (  ,(ResponseRوالتعزيز مع رمز (.P(reinforcement
ومن أشهر النظريات السلوكية نظرية بافلوف  Pavlovونظرية واطسون
1958-1878(Watsonم) واملحاولة والخطأ  Trial and errorإلدوارد ثورندايك
1919-1874(Thorndike Edward L.م) واالشراط اإلجرائي لسكنر  .Skinnerوهي
إحدى نظريات التعلم التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر امليالدى وبداية القرن
العشرون.

24عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ,املرجع السابق .ص.23 ,
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اكتساب الطفل لغته في النظر السلكيين يقوم على تكوين عادات ويعتمدعلى
تعزيز االيجابي الذي يتلقاه من والديه أو من حوله في بيئته .وهم يركزون على النشاط
اللغوي الظاهر ال على اللغة بوصفها نظاما معقدا تتحكم فيها عدة عوامل داخلية
وخارجية يعد السلوك اللغوي أحد مظاهرها .ويرى السلوكيون أن اكتساب اللغة
اليختلف عن اكتساب املهارات اإلنسانية األخرى التي تحتاخ الى التلم والتدرب واملران,
مثل املثير الذي يتبعه استجابة تحتاج إلى تعزيز إن كانت إجابية ,واستبعاد إن كانت
سلبية.
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