
 ألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علوي                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      امراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفل

فاسفاسفاسفاس–––– ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز ––––  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                                                                       (1)    شعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفس 

  مراحل تطور اللغة عند الطفل

  

 إسماعيل علوي. د

  شعبة علم النفس– الخامسالفصل 

  . فاس- كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ظهر المهراز

 

 ساعة 40 :مالي للساعات المخصصة للمجزوءة هو العدد اإلج : عدد الساعات والحـصص   

  . حصة20موزعة على 

مراحل تطور اللغة عنـد     " نونة ب تندرج هذه المجزوءة المع   : السياق والتوجهات 
دراسـة  بضمن التوجهات النظرية الجديدة للسيكولوجيا المعرفية والتي اختـصت          " الطفل  

 عموما، والمعرفـة اللغويـة علـى وجـه         بشروط بناء وتكون المعرفة   والتمثالت الذهنية   
كـرة   كفاءات معرفية مبالبحث في فرضية وجود   ب وتنظيم المعلومات في الذاكرة و     التحديد،

وإذا كانت   . تتمثل في قدرته على إنجاز مشاريع معرفية ومراقبتها والوعي بها          ،عند الطفل 
 بدراسة قدرة الطفل على فهم اللغة وإنتاجهـا  ،الدراسات السيكولسانية قد اهتمت في البداية  

باعتبارها أداة للتواصل والتعبير عن معارفه وأفكاره وتمثالته، فإن أبحاثا أخرى ظهـرت             
.  اتخذت من الوعي اللغوي كموضوع سيكولـساني       ،اخر السبعينات وبداية الثمانيات   في أو 

فلقد انتبهت إلى أن اللغة ال يكتسبها الطفل ويستعملها من أجل الفهم واإلنتاج والتواصـل،               
وإنما من شأن هذه اللغة نفسها أن تكون موضوعا للتفكير والتحليل والـوعي بعناصـرها               

أي أن الطفل يستطيع إقامة نوع مـن        ... كيبية والمعجمية والتداولية  المتعددة الداللية والتر  
   .المسافة بينه وبين اللغة، ويتمكن من إنجاز مجموعة من األنشطة الواعية حولها
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، تنمية  نسعى من خالل محاور ومضامين هذه المجزوءة       :الكفاءات المراد تطويرها  

تية عند طالب شعبة علم النفس      االمهاروتطوير مجموعة من الكفاءات المعرفية والمنهجية و      

  :الذي يدرس في الفصل الخامس، ويمكن تلخيصها في العناصر التالية

تتـوخى   إلى مواضيع وقضايا سيكولوجية جديدة متخصـصة         انتباه الطالب توجيه   -

الدقة والضبط وبعيدة عن العموميات، ويتعلق األمر بمراحل تطـور اللغـة عنـد              

 .الطفل

الدراسات والنظريات الجديدة والمعاصرة والتـي      على  إلطالع  تمكين الطالب من ا    -

 في إطار مقاربـة نورومعرفيـة والتـي         ،تناولت موضوع تطور اللغة عند الطفل     

 .اعتمدت على نظرية الذكاءات المتعددة

والدراسـات الـسيكومعرفية    ظيف واستثمار المعارف    جعل الطالب قادرا على تو      -

 التربوية والتواصلية وفي مختلف المؤسـسات        في مجال الممارسة   ،والسيكولسانية

      ..تستدعي الخدمات السيكولوجية من دعم ومرافقة وتأهيل واندماجوالمرافق التي 

 نروم من خالل محاور هذه المجـزوءة تحقيـق األهـداف            :األهداف البيداغوجيا  

  :التالية

ن األولـى   ، في إطار مقـاربتي    تبيان مراحل نمو التواصل ما قبل لفظي عند الطفل         -

 .وصفية والثانية تصنيفية

إبراز أهمية وصعوبة إشكالية العالقة بين الطفل واللغة والتي تميـزت بالـصراع              -

الفلـسفي  (والسجال النظري بين التوجه الفطري والتوجه االجتمـاعي والثقـافي           

 ).والسيكولوجي والنورولوجي
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فل والتي اختلفت في    تحديد أهم النظريات الكالسيكية في االكتساب اللغوي عند الط         -

النظرية الفطريـة   (بستيمولوجية ونظريتها العلمية ونتائجها التجريبية      مرجعياتها اإل 

 ...).ونظرية التعلم والنظرية التكوينية والنظرية االجتماعية

تبيان أهم النظريات المعاصرة في الوعي اللغوي عند الطفل والتي توزعـت بـين               -

وحة الوعي اللغوي المتأخر، وهي نظريـات       أطروحة الوعي اللغوي المبكر وأطر    

 .الميدانيةمستمدة من األبحاث والدراسات البراهين الحجج وال يمقدحاولت ت

ـ اشتغال اللغة عند الطفل     آليات  إبراز أهمية المقاربة النورولوجية في تفسير        - ا فهم

تحدد الفصوص والباحات المسؤولة عن النشاط      ا، وهي مقاربة علمية     وإنتاجا وتذكر 

 .لمعرفي عموما والنشاط اللغوي تحديدا، عند الطفل في مراحل نموه اللغويا

مراحل تطور اللغة عنـد     ن الدراسات الميدانية التي درست      اإلطالع على نماذج م    -

، ووقع اختيارنا على دراسة قمنا بها حول مراحـل نمـو الـوعي              الطفل المغربي 

هير حول مراحل نمو الوعي      ودراسة أنجزها األستاذ أحمد الز     ؛الداللي عند الطفل  

 ودراسة قام بها األستاذ بنعيسى زغبوش حـول الـذاكرة           ؛الفونولوجي عند الطفل  

       .المعجمية
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  :هاومحاورالمجزوءة مضامين 

 مراحل تطور اللغة عند الطفل

  

 :مقدمة

 مظاهر نمو التواصل قبل اللفظي عند الطفل

 الطفل واللغة بين الفطرة واالكتساب 

 ت اكتساب اللغة عند الطفل   نظريا

 )النظرية السلوكية( نظرية التعلم واكتساب السلوك اللغوي       

 )اللسانيات التوليدية( الفطرية واألساس الوراثي للغة ة       النظري

 )السيكولوجيا التكوينية( نظرية النمو والتفسير التكويني للغة         

 ) السيكولوجيا السوفياتية(ين النمو والتعلم النظرية االجتماعية والتفاعل ب       

 مراحل نمو الوعي اللغوي عند الطفل 

     أطروحة الوعي اللغوي المبكر 

     أطروحة الوعي اللغوي المتأخر

 نحو مقاربة نورولوجية : الطفل واللغة 
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  رفي لفهم اللغة وإنتاجه وتذكرها    التفسير النورومع

 البحوث حول مراحل تطور اللغة عند الطفل المغربينماذج من : دراسات وأبحاث   

 )بحث لألستاذ علوي(    نمو الوعي الداللي عند الطفل 

 )بحث لألستاذ الزاهر(    نمو الوعي الفونولوجي عند الطفل 

  )بحث لألستاذ بنعيسى(    الذاكرة المعجمية عند الطفل 

* * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 :     مقدمة

متى تبدأ اللغة عند الطفل؟ هل تبدأ مع اللغة المنطوقة أم مع اللغة اإلشارية وغيـر                          

أم جهازه  ) األذن( باشتغال جهازه السمعي     له عالقة   اللغة عند الطفل    استعمال  اللفظية؟ هل   

ـ  عمليات اكتساب اللغة    ؟ هل تقترن    ..)اللسان والشفتين والحبال الصوتية   (الصوتي   الفهم ب

اج أم هما معا؟ وكيف يكمن تفسير سيرورة اكتساب اللغة عند الطفل؟ وأخيرا، هل              أم باإلنت 

 ؟)اشتغال الدماغ(نورولوجيا تفسيرا أصبح باإلمكان اآلن، تفسير اكتساب وتطور اللغة 

كد بشكل ال يتـرك أي مجـال   ؤ والدراسات الميدانية المعاصرة ت  ثمة العديد من األبحاث   

المشيمة يسمع األصوات ويتواصل مع أمه ويفرح ويغـضب         للشك، أن الجنين في مرحلة      

يـز بـين    يميستطيع الت  و ،يستمتع لسماع الموسيقى  (ويستجيب لمختلف المثيرات الخارجية     

 ...).المكنسة اآللية وينزعج لصوت ،ت أمه وأصوات غريبةصو
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اسية من خالل هذه األدلة العلمية، يتبين لنا الجهاز السمعي للجنين هو جد متقدم وله حـس               

وهـذه  . عالية، وهذا ما يجعله قادرا على التواصل ومستعدا النتقال إلى مرحلـة جديـدة             

 قصد دراسة آليـة اشـتغال الخاليـا         ،النتائج العلمية فتحت المجال لألبحاث النورولوجية     

 .العصبية واقتراناتها في دماغ عند الجنين

تبيـان دور   هـو    ،ليـه  إ نسعىما   هذا العنصر، ألننا     عن   سوف لن نطيل في الحديث      

وأهمية هذه المرحلة والتي كانت لسنين عديدة، مهملة وال تدخل فـي دائـرة اهتمامـات                

بداية التواصل اللغوي عن الطفل وهـي  اإلشارة إلى  هو ،ما نريد التركيز عليه و. الباحثين

 إذا اعتبرنا أن اللغة هي أشمل من الكـالم        هذا   ة تعتمد اإلشارة والحركات،   لغة غير لفظي  

. وبعد ذلك نقف عند أهم النظريات الكالسيكية قي االكتساب اللغوي         . واستعمال األصوات 

وأخيرا، سنتطرق إلى مظاهر نمو الوعي اللغوي عند الطفل مع نمـاذج مـن الدراسـات       

واألبحاث التي أنجزت حول الطفل المغربي في الوعي الداللي والوعي الصوتي والذاكرة            

 . المعجمية

 

  تواصل قبل اللفظي عند الطفلمظاهر نمو ال 

إلنسان هي قدرته على التواصل مع اآلخر عبر صيغ وأشـكال           إن الخاصية التي تمز ا       

وتعتبر اللغة المنطوقة، هي    . متعدد ومختلفة، حسب المحيط السوسيوثقافي الذي ينتمي إليه       

 الوسيلة   الفرد عن حاجاته ورغباته، فهي     عبر ي ،الشكل التواصلي األرقى والذي عن طريقه     

عبر اللغـة   غير أن التواصل ال يتم      . المالئمة للحوار والتفاهم ونقل المعلومات والمواقف     

 فقط، وإنما هناك الكثير من األدوات والوسائل التعبيرية األخرى، وهي عبـارة             المنطوقة

 هامـضامين فـي    عن عملية التواصل اللفظي، وقد تختـزل         وبنتعن إشارات وإيماءات    

 مع دي سوسير، ثورة فـي       عتبر المنجزات التي حققتها اللسانيات الحديثة     وت. دالةعناصر  
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مجال اللغة، حيث تم االنتقال من الدراسة التاريخية إلى البحث في بنية اللغـة باعتبارهـا                

وهذا التأسيس  . عالمات لسانية قابلة للتقسيم إلى دوال ومدلوالت، وبينهما عالقة اعتباطية         

ا رحبة كان من نتائجه،هو بداية التعاون المشترك بين علم النفس           العلمي، هو الذي فتح أفاق    

تحليل التركيبية  واللسانيات، بعد ذلك أصبح االهتمام ينصب حول لغة الطفل على مستوى            

وهذا التعاون المشترك، أسفر عن مجموعة من االتجاهات النظريـة          .. والداللية والتداولية 

والتي بدأت في الخمـسينات مـن     Psycholinguistiqueفي مجال علم النفس اللساني 

  . القرن الماضي

 لغة الطفل كموضوع سيكولساني،     اتخذت والدراسات التي    األبحاثقبل الخوض في نتائج     

 عند الطفل،   اللفظيةفي البداية، اإلشارة إلى بعض مظاهر اللغة غير         نرى من الضروري    

أن هذه المراح تتميز بالغنى والثراء،      ونشير هنا   . والتي تبدأ مند الشهور األولى من والدته      

ألنه هي التي تؤسس المرحل الالحقة وتيسر لنا فهم سيرورة اكتساب اللغة عنـد الطفـل                

  .كراتاوانتظام داللة األلفاظ وآليات تذكرها وتسجيلها في أنواع الذ

يقوم الطفل بعد الوالدة،بحركات يتواصل بها مع األشخاص، وتكون هذه اإلشارات            -

هذه االسـتجابات تعبـر عـن حاالتـه         و. رغباته من أكل وشرب ونظافة    إلشباع  

ويمكن اختـزال   . الصوتالوجدانية، فهو يستجيب لحضور اآلخر عن الصورة أو         

أشكال هذه االستجابات خالل الثالثة الشهور األولى، في أنـه يحـدق ويـضحك              

المرحـة  وبعد هذه   . ويحدث أصواتا ثم يهدأ، وتكون هذه العمليات مرفقة بحركات        

تغدو حركات الطفل أكثر تميزا، وقد تكون إيجابية أو سلبية، بمعنى أنه يعبر إمـا               

ويعتبر الوجه والصوت وتحريك الرجلين واليدين، من األدوات        . بالقبول أو الرفض  

 . عن فرحه أو قلقهواإلفصاحالتعبيرية التي يعتمدها الطفل للتواصل 
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لوفين لديه  شخاص المأ ع التمييز بين األ   عندما يصل الطفل إلى شهره التاسع، يستطي       -

فعـال، فهـو    الل مجموعة من السلوكات وردود األ     والغرباء، وهذا ما يظهر من خ     

وعندما .  عبر إشارات الرفض أو البكاء     يبدي تحفظه ورفضه التواصل مع الغرباء     

 عن طريق االبتـسامة ورفـع اليـدين         بتهاجيةات ا يرغب بشخص ما، يقوم بحرك    

 .وحركات الرجلين

في الشهر الثاني عشر يستطيع الطفل معرفة اسمه وكذلك أسماء اآلخرين، بـشكل              -

النداء والقبول والدعوة إلـى     : جيد وتغدو إشاراته وحركاته أكثر دقة ووضوح مثال       

فـي البدايـة    . ويستطيع تكرار الكلمات المرفقة بالحركات مثال إلى اللقاء       ... الفعل

 .توى النطق والمرفقة بالحركاتيستعمل الطفل الكلمات السهلة على مس

  :وإذا انتقلنا من المقاربة الوصفية إلى المقاربة التصنيفية، يمكن تحديد العناصر التالية

، وذلك من أجـل االسـتمرارية فـي         تشمل الحركات لجلب االنتباه   : حركات النداء  -

 .التواصل مع اآلخر

 للمخاطب  االستجابةو  تشمل سلوكات تعبر عن طلب القيام بالفعل أ       : الحركات الدالة  -

            .التعاون معه واإلشارة إلى شيء ماأو 

 

 الطفل واللغة بين الفطرة واالكتساب

 .إشكالية العالقة بين الفطري والمكتسب قديمة قدم التفكير الفلسفي العقالني

تندرج هذه اإلشكالية ضمن نظرية المعرفة التي بدأت مع سقراط واستمرت مع أفالطـون              

، واستمرت في سياق الفلسفة الحديثة مع ديكارت وجون لوك ودافيد هيوم وأخيرا             وأرسطو
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كيف تكون المعرفة ممكنة؟ مـا      : أهم األسئلة التي طرحت في سياق هذه النظرية هي        و .كانط

ة أم هما معا؟هي مصادر المعرفة اإلنسانية؟ هل لها مصادر بيولوجية وفطرية أم اجتماعية وتعلمي  

تبر سقراط أن كل فرد يمتلك معرفة والتزم بمساعدته لتوليد األفكار القابعة داخله، لكـن               في البداية، اع  

التـصور  تـم التركيـز علـى       مع ديكارت   .  اعتمد على مبدأ االختالف في الطبائع البشرية       أفالطون

غير أن كانط استطاع إيجاد الحـل       . العقالني، في مقابل التصور التجريبي مع دافيد هيوم وجون لوك         

  .ن طريق الجمع بين قدرات العقل ومعطيات التجربةع

هناك مـن جهـة،     : تصورين بارزين وانتقلت هذه اإلشكالية إلى مجال اللغة، حيث يمكن التمييز بين           

التصور المثالي أو األداتي للغة، ويمثله برغسون الذي منح األولوية للفكر على حساب اللغة، واعتبار               

ومن جهة ثانية، نجد التصور المادي والبنيوي مـع         . باإلمكان تغييرها هذه األخيرة مجرد أداة ووسيلة      

دي سوسير الذي أقر بالعالقة التالزمية بين اللغة والفكر، فهما وجهين لعملـة واحـدة وحقيقـة ذات                  

       .دال وهو متوالية صوتية، ومدلول وهو الصورة الذهنية: وجهين

 

  نظريات اكتساب اللغة عند الطفل

ينتقل من مرحلة    ، بحيث  لمراحل نمائية في اكتسابه للغة      الطفل يخضع  إذا كان    
تعلمه للغة الشفهية داخل األسرة إلى مرحلة تعلمه للغة المكتوبة داخل المدرسة، فإن هـذا               
التحول في معارفه وسلوكه اللغوي يحتاج إلى كفاءات وقدرات ذاتية مـن جهـة، وإلـى                

ال أن األسئلة التـي حاولـت اإلجابـة عليهـا      إ .قنوات ووسائط خارجية من جهة ثانية
ما هي العوامل المـؤثرة     : النظريات واالتجاهات الكبرى في مجال االكتساب اللغوي هي       

، فهل يتعلق األمر بعوامـل وراثيـة بيولوجيـة أم بعوامـل             عملية االكتساب اللغوي  في  
  ؟كوينية أم بعوامل مدرسية تعليميةاجتماعية مكتسبة أم بعوامل نمائية ت

ن الحديث عـن عالقـة تـأثير        هل يؤثر االكتساب المدرسي في االكتساب اللغوي أم يمك        

  ؟متبادلة
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  ؟يتوفر الطفل على معارف قبل مدرسةهل  -

هل يأتي إلى المدرسة وهو ال يعـرف شـيئا عـن المعلومـات والمعـارف             -
  ؟التي يكتسبها داخل الفصل الدراسيوالمهارات 

 

 )النظرية السلوكية(للغوي نظرية التعلم واكتساب السلوك ا

إذا كانت النظرية السلوكية التي ظلت حاضرة بقوة على امتداد نصف قرن من الـزمن                  

قد اتخذت من السلوك موضوعها األساسي ومنحت لظاهرة الـتعلم مكانـة متميـزة فـي              

مشروعها العلمي، فإنها كذلك أولت أهمية قصوى لموضوع اللغة الذي أخذ حيزا هاما من              

فعلى امتداد سنوات متعـددة، حـاول       . سات واألعمال المخصصة لإلنسان والحيوان    الدرا

مجموعة من الباحثين إثبات الفكرة القائلة بأن اإلنسان هو حصيلة مجموعة من التعلمـات              

فـسواء تعلـق    . ات الخارجية واالكتسابات الناتجة عن المحيط البيئي واالجتماعي والمثير      

) Watson واطـسون (أو بثنائية المثير واالسـتجابة    ) Pavlov بافلوف(شراطية  إاألمر ب 

فجميع أقطاب هذا   ) Hullهول  (أو المتغيرات الوسيطية    ) Skinner سكينر(  التعزيز ومبدأ

حركيـة  -االتجاه السلوكي يتفقون حول أهمية التعلم، ودوره في اكتساب مهارات حـسية           

 مكان لألنشطة الذهنيـة أو      ولفظية، وهو تعلم تحكمه مثيرات خارجية وعوامل البيئة، وال        

  .الوعي وإبداعية الذات في هذه التعلمات

اللغة إذن هي مجموعة من السلوكات الناتجة عن العادات اللفظية حسب واطسون،               

فـالمثيرات الخارجيـة    ). 2003أحرشـاو، (وعن سلوك إسقاطي آني حسب سـكينر        

فالمجتمع هو الذي يعلـم     والتدريب والخبرة هي العوامل المؤثرة في السلوك اللغوي،         

. الطفل الكالم ويجعله ينتقل من مرحلة التعبير اإلشاري إلى مرحلة التعبيـر الـشفوي             

نموذجا للعالقة التـي    ) 1960 (Mowrer، قدم لنا مويرر     )1976(  وحسب أوليرون 
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ـ              ى التـدريب   تربط األم بالطفل في عملية االكتساب اللغوي والقائمة فـي البدايـة عل

 الطفل، ثم بعد ذلـك يـصبح        وأصواتنتاجات الصوتية لألم    إلبه بين ا  الصوتي والتشا 

وعلى الرغم من توظيـف     . قادرا على القيام بالنشاط اللفظي لوحده وفي غياب األبوين        

، إال أن   )2003أحرشـاو، ( التعزيز في تصحيح الوالدين أللفـاظ الطفـل          لمبدأسكينر  

طة والمقارنة بين السلوك اإلنساني     تركيز أقطاب المدرسة السلوكية على التعلمات البسي      

 باإلضافة إلى   ،والسلوك الحيواني يشكل أحد النواقص التي ميزت هذا االتجاه النظري         

  .إغفال إبداعية الذات المتكلمة واعتبارها مجرد آلة تتحكم فيها المثيرات البيئية

رات اإليجابية  عموما ،يمكن القول إن النظرية السلوكية أعطت األولوية للتعلم والتأثي            

على ظهور السلوك اإلنساني الفعال واإليجابي، فالطفل قد يتعلم أي شيء وفي أي سن              

إذا توفرت له الشرط الضرورية للتعلم، وفي مقدمتها إعداد بيئـة مالئمـة ومراقبتهـا       

   ).18: 2000, أحرشاو والزاهر(للتحكم في سلوك الطفل 

  

 )للسانيات التوليديةا(النظرية الفطرية واألساس الوراثي للغة 

قامت اللسانيات التوليدية منذ البداية بانتقاد النـزعة اإلمبريقية للمدرسة الـسلوكية               

التي أغفلت الخاصية اإلبداعية للذات المتكلمة وأقصت من اهتمامها التمثالت الذهنيـة            

نـشاطا  ) 1965 -1957( فاللغة اعتبرت حسب تشومـسكي    .والعمليات العقلية لألفراد  

هنيا، والطفل يولد وهو مزود بمعرفة تامة عن النحو الكلي، وبمخطط مـن البنيـات               ذ

المالئمة التي تساعده على اكتساب اللغة واستيعاب المفاهيم والقواعد المعقدة والبسيطة           

فحسب مؤسس النظرية التوليدية، على الرغم مـن محدوديـة معرفـة            . في اآلن نفسه  

ه قدرة خالقة وإبداعية في إنتاج تراكيب وجمل لـم          الطفل للمفردات والجمل، إال أن ل     

،إذن، فهو يرث الجهاز الفطري واالستعداد الطبيعي الكتساب وتطوير         .يسمعها من قبل  



 ألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علوي                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      امراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفل

فاسفاسفاسفاس–––– ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز ––––  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                                                                      (12)    شعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفس 

تجاربه اللسانية، أي يتوفر على المبادئ العامة للنحو الكلي أو الشمولي، وهـي نفـس              

ة إحـدى المـسلمات   ولذلك يشكل مفهوم الفطـر  . المبادئ التي تشترك فيها كل اللغات     

  .األساسية عند تشومسكي

اللغة تصبح في ضوء ذلك بمثابة نظام معقد من الرموز والمعاني الـذي ينتجـه                 إن  

وهذه المهـارات اللغويـة التـي       . الفرد بطريقة فطرية وبمعزل عن أية مراقبة واعية       

وهذا ما  " .يتوفر عليها الطفل هي بمثابة كفاءات لسانية أو معارف ضمنية لقواعد اللغة           

جعل تشومسكي يماثل بين الطفل وكيفية اكتسابه للغة والباحث اللساني وطريقة مقارنته            

إذن، فاكتساب اللغة وتعلمها حسب هذا التـصور        ). 17: 2003أحرشاو،  ( "لهذه اللغة 

هما بمثابة نشاط داخلي وعملية فطرية ال عالقة لها بالجوانب اإلمبريقية أو المعطيات             

در اإلشارة إلى أن هذه المواقف والتصورات التي اقترحها تشومـسكي           وتج. الخارجية

ر ساهمت بشكل إيجابي في ظهور نظريات مهمة نذكر من بينها النظرية القالبية لفودو            

  .توماتيكي في المعالجة اللغويةالقائمة على التفسير اآللي واأل

الحركي فقط، وإنمـا    المعرفة ال يمكن االستدالل عليها من خالل السلوك الحسي          إن    

هي تمثل ذهني ذات طبيعة رمزية، فكل معرفة تحتاج إلى رموز لتمثيلهـا والتعبيـر               

أهـم  ...) األعداد، الكميات،العالقات (وتمثل الرموز اللغوية والرموز الرياضية      "عنها،  

). 33: 2000أحرشاو والزاهر، ( "األنظمة الرمزية وأقواها من حيث وظيفتها المعرفية      

إلنسان يتميز بالقدرة على إنتاج واستعمال الرموز بهدف التفكير والتواصـل           وبما أن ا  

وتخزين التمثالت في الذاكرة، فإن المعرفية االشتغالية أو نظرية معالجـة المعلومـات      

ستنطلق من فرضية تشبيه اإلنسان بالحاسوب ومن اعتبار الـذهن البـشري كجهـاز              

فهو يستقبل المعلومات ويعالجها ثم      ،)1972 ، نيويل، 1973 سيمون،(يشتغل بالرموز   

ــه    ــة إلي ــام الموكول ــذ المه ــي تنفي ــستعملها ف ــوني ( ي ــاين 1989ب ، تبيرك

Tiberghien.1989(.     تخصـصية أضـحت ضـرورة       -والواقع أن العالقات بـين 
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 ألنها ساهمت في تطوير السيكولوجيا المعرفية وظهـور         ،إبستيمولوجية ال محيد عنها   

ات المهمة في مجال دراسة الذكاء الطبيعـي والـذكاء          مجموعة من األبحاث والدراس   

 .االصطناعي والتمثالت الذهنية بمختلف أنواعها

المفهوم، الذاكرة، التمثل،   ( تخصصية العديد من المفاهيم      -وقد أثمرت هذه العالقة بين    

، وظهور مجموعة من الدراسات واألعمـال والنمـاذج         ...)االستدالل، حل المشكالت  

النموذج القالبي، النموذج   (جال نظرية المعلومات أو المعرفية االشتغالية       التفسيرية في م  

فـإذا كانـت     ...).االقتراني، نماذج الذاكرة الداللية، نموذج شبكة االنتقـال المعـزز         

 عبارة عن قضايا أو أفعال أو خطاطات أو نماذج أصـلية أو أكثـر               ،التمثالت عموما 

الـذاكرة البعيـدة    ( مختلف أنواع الذاكرات     تمثيال أو سيناريوهات أو فئات مخزنة في      

، فإن أهم األسئلة التي تُطرح على الباحثين في هـذا           ...)المدى،الذاكرة القصيرة المدى  

  :المجال هي من قبيل

  الت وآليات اشتغالها واستعمالها؟ـ ما هي طرق معالجة هذه التمث

 ؟ تسجل وتخزن في الذاكرةـ كيف 

  أم بمعالجة مراقبة وواعية؟توماتيكية غير واعية والجة أهل يتعلق األمر بمع, وأخيرا

القالبي على فكرة معالجة الذهن للمعلومـات بواسـطة         -يعتمد النموذج الحاسوبي     

وإذا كان  .  تماما كما يقوم بذلك الحاسوب عن طريق الموصالت اإللكترونية         ،الرموز

ا ذهنيا ويفتـرض    يتفق مع تشومسكي في اعتبار اللغة نشاط      ) Fodor) 1983فودور  

أن اإلنسان مزود بجهاز مكتمل ومبرمج من الناحية التكوينية وقـادر علـى القيـام               

 بأنشطة بسيطة ومعقدة كمعالجة اللغة وفهمها وإنتاجها، فإنه يقتـرح نظامـا قالبيـا   

Modulaire          لالشتغال المعرفي، ويشتمل هذا النظام على قوالب متخصصة وفطرية

. وغيـر واعيـة    توماتيكيةوغة وإنتاجها تتم بسرعة كبيرة وأ     فعملية فهم الل  . ووراثية
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فسيرورة فهم جملة ما، مثال،هي النتيجة النهائية لسلسلة من المعالجات التي تتكفل بها             

بيـة  ت بمجموعة مـن العمليـات بطريقـة ترا        القوالب المستقلة، حيث يقوم كل قالب     

لذي يعـالج األصـوات     نولوجي ا و، فهناك القالب الف   )من تحت إلى فوق   ( تصاعدية  

  ، ليمر إلى القالب الداللي الذي يحدد معنى الكلمة وداللتهـا          ،ويتعرف على الفونيمات  

  .ليمر إلى القالب التركيبي، ليصل في النهاية إلى عملية الفهم

يعمل بطريقة تصاعدية من تحـت       )1983( إذن، فالنظام القالبي كما يعرفه فودور        

 كل إجبـاري وسـريع ويـسميها بالملكـات العموديـة           والمعالجة تكون بش  , إلى فوق 

Facultés Verticales )،1990 ريشار.(  

وهي التـي    الهندسة القالبية وحدها هي القابلة للدراسة العلمية      ) 1983(بالنسبة لفودور   

المعلومة التي تـم اسـتقبالها       تصلح كنموذج تجريبـي ألن اشتغال القالب يتوقف على       

  . النظام المعرفي ما يجري داخليهمهوال 

يتكون مـن كيانـات فطريـة       ) 1983(إن النموذج القالبي الذي يقترحه علينا  فودور       

مستقلة ومتخصصة وتشتغل بطريقة حتمية وآلية وغير واعية،وهذا ما جعله يتعـرض            

  :للعديد من االنتقادات التي يمكن تلخيصها في العناصر التالية

ة القوالب وعدم قابليتهـا للتغيـر والتـأثر         صيـ إذا كان فودور يقر بفطرية وتخص        

بالمعطيات االجتماعية والسياقات الخارجية، فإن مجموعة من األبحاث أكـدت علـى            

وجود عالقات اقترانية ودينامية بين مختلف عناصر ومكونات المعارف التـي يتـوفر          

   ).كارمليوف سميت، ديـمترييو، سبيك( عليها الذهن اإلنساني

ية وعلـى المعالجـة     فطريعتمد على المعلومات الرمزية وال    ج القالبي   إذا كان النموذ    

توماتيكية للمعلومات، فـإن النمـوذج غيـر القـالبي الـذي يقترحـه              والتصاعدية األ 

، يستند إلى المعلومات الحسية والتي تقترن بـالقرارات المتخـذة إزاء            )1990(ريشار
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مهام والسياقات الداللية تتميـز      المعارف اإلجرائية والمعلومات حول ال     ذهوهاألفعال،  

 ألن اإلنسان يستطيع القيام بالمراقبة والتضبيط فـي إطـار تحديـد             ،بخاصية الوعي 

  ).1990ريشار ، ( االستراتيجيات المناسبة أثناء إنجاز المهام

  

  )السيكولوجيا التكوينية( نظرية النمو والتفسير التكويني للغة 

ئية الكتساب المعارف من خالل تتبـع مراحلهـا         لقد اعتمد بياجي على مقاربة بنا         

فعملية انبناء المعـارف تـتم عبـر نموهـا          . وأطوارها وسيرورة تكوينها عند الطفل    

وانتقالها من مستوياتها الدنيا إلى مستوياتها العليا، إنها سيرورة نمائية تبدأ بالعمليـات             

عرفة المجردة، حيث يقوم    القائمة على الفعل الحركي وتنتهي بالعمليات القائمة على الم        

 عامـة داخليـة   ميكانزماتمع المحيط، وذلك عن طريق     الطفل بدور نشيط في تفاعله      

إن رغبة بياجي في تحديده للبنى الفكريـة العامـة          ...). فعل التوازن، الضبط الذاتي   (

طوار، فكل مرحلة هـي ضـرورية        جعلته يعتمد على نظرية المراحل واأل      ،والشمولية

 ،وإذا كان الطفل حسب هذا التـصور      .  الالحقة وتتميم المرحلة السابقة     المرحلة ئلتهي

 الخاصة، فإن للنمو دورا مهمـا فـي ضـبط حـدود             هيشارك بفعالية في بناء معارف    

 التغيرات التي تقع على هذه المعارف، بما فيها المعارف اللغوية والتي اعتبرها بياجي            

  .متلكها الطفلكجزء تابع للمعارف العامة التي ي )1923-1945(

السيكولوجيا التكوينية منحت األولوية للنمو المعرفي على حـساب النمـو            المالحظ أن     

 الذي يعرف انطالقته األولى مع نهاية المرحلـة الحـسية الحركيـة، خاللهـا ال               ،اللغوي

يستطيع الرضيع التمييز بينه وبين العالم الخارجي، أو التعبير عـن أفكـاره أو تجاربـه                

 الحركيـة ونقـل     - ، حسب بياجي، ببناء أشكال منظمة من االستجابات الحـسية         ويكتفي

شيمات الحركة وتحويلها من وضعية إلى أخرى، أي تكرارها وتعميمها علـى وضـعيات     
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إجرائية، يبدأ بـالتوظيف     -قبلمرحلة ودخول الطفل إلى المرحلة      ومع نهاية هذه ال   . جديدة

االنطالق من ذاته كمحور مركـزي للتفاعـل مـع          ب ،الذاتي للصور الذهنية توظيفا رمزيا    

   .األشخاص وإدراكه للموضوعات واألشياء وحل المشكالت المطروحة عليه

  

 األساس الرمزي للتمثالت اللغوية

من بناء الصورة الرمزيـة انطالقـا مـن         , )1945(يتمكن الطفل، حسب بياجي       

بين األنشطة المعرفية    من   ،ويعتبر كل من التقليد واللعب الرمزي     . نشاطه الحركي 

فحينمـا يحـاكي الطفـل      . التي تساعد الطفل على التحكم في عملياته اإلدراكيـة        

الموضوع أو الحدث أو الحركة التي أنجزت أمامه، فهـو يكـون بـصدد إنـشاء                

إشارات تعبر عن فهمه لهذه الموضوعات والوضعيات التي تأخذ صورة ما، كـأن             

اش، أو بفتح فمه لإلشارة إلـى انفتـاح علبـة           يقوم بتمثيل الوسادة بقطعة من القم     

  .الكبريت

في البداية ال يستطيع الطفل التعبير عن الموضوعات واألشياء بواسطة اللغة، لكن             

 الـذي   Signifiantفيما بعد يتمكن من استعمال التمثالت التي تشكل اجتماع الدال           

 فإذا .يشير إلى الفكر الذي  Signifiéيساعد على استحضار الوقائع الغائبة بالمدلول

كان التمثل يتيح للطفل استحضار الموضوعات والوقائع، فإنه يتشكل نتيجة اتحـاد            

ومن خالل هذه الوظيفة الرمزية تتأسس اللغة وتـستمد بعـدها           . الدوال بالمدلوالت 

في البداية، تكون لغة الطفل متمركزة حول الذات، أي         ). 1945,بياجي( االجتماعي

ت طابع فردي، ثم بعد ذلك ومن خالل انتقالـه إلـى مرحلـة              عبارة عن رموز ذا   

 تصبح لغته أداة للتواصل واالندماج االجتماعي ووسيلة للتعبيـر عـن            ،الالتمركز

  .تصوراته الذهنية وتمثالته بطريقة موضوعية



 ألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علوي                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      امراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفل

فاسفاسفاسفاس–––– ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز ––––  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                                                                      (17)    شعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفس 

هـو أول مـن قـام    ) De Saussure) 1916والجدير بالتذكير أن دي سوسير   

 وصـورة   Conceptباعتبارها تجمع بين تـصور       Signeبتحديد العالمة اللسانية    

نفسي ، وهذه األخيرة ليست صوتا ماديا، وإنما األثر الImage acoustiqueسمعية

  . فهو شيء مجرد،أما التصور. الناتج عن الصوت، أي التمثل

على العموم، يركز دي سوسير على خاصية أساسية للعالمة اللـسانية وهـي                 

دالها ومدلولها، ذلك أنه ليست للفكرة أية عالقة طبيعيـة مـع   اعتباطية العالقة بين  

 ، تمنعه من تحقيق هذه العالقة     االمتوالية الصوتية، في حين أن الرمز تعترضه أسباب       

  ). رمز العدالة هو الميزان:مثال( ألن بين داله ومدلوله بقية من العالقة الطبيعية 

بـصورة  , مادام أن الدال يشكل   أن بياجي يوظف مفهوم الرمز،      , من الواضح إذن   

فر على بعض خاصيات الموضـوع أو       اما،الجوهر الحقيقي والواقعي للمدلول ويتو    

وهذا ما يفسر منح بياجي األولوية للسياق الفـردي         ). 1945بياجي،( شيمات الفعل 

 مادام أنه نـاتج عـن النمـو         ،في تأسيس التمثل الداللي عوض السياق االجتماعي      

لكن رغم  . توسط السلوكات الخاصة بالتقليد واللعب الرمزي     الحركي بفعل   -الحسي

 إنشاء اللغة وظهورها عند     ميكانزماتاعترافه بأهمية التمثل ودوره في التعبير عن        

 في تقديم التفسير الواضح والدقيق النتقال الطفل من       ،الطفل، إال أنه لم يفلح مع ذلك      

ـ العالمـات المت  لى مستوى اسـتعماله     مستوى اعتماده اللغة الرمزية إ      عليهـا   قف

 الحظ بياجي  "تمثل العالم عند الطفل   "ففي دراسة له حول     ). 1981كوهن،(اجتماعيا  

أن األطفال صغار السن يعتقدون أن الكلمـة قـد تتـضمن خاصـيات               ,)1929(

 5( ، وقد وجه لألطفال ما بين     ...)اللون، الشكل، القامة  ( الموضوع التي تحيل إليه     

، ... كالشمس والسماء  :لق بأسماء الكلمات وموضوعات العالم    ة أسئلة تتع  تس )11و  

  :وكانت النتائج على الشكل التالي
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مثال  فر على خاصية تميزها،   اـ يعتقد أطفال سن الخامسة والسادسة أن الكلمة تتو         

  .الشمس تُسمى بهذا االسم ألننا نراها أو ألنها ساخنة

بأن اهللا أو اإلنسان األول هو الذي خلق        فأجابوا  , أما أطفال سن السابعة والثامنة    ـ   

  .أو جاء بالكلمات

ينبغي انتظار بلوغ الطفل إلى سن العاشرة والحادية عـشرة لتـصبح            , ـ وأخيرا  

  .الكلمة كعالمة لسانية

انتهت إلى نفس النتيجـة مـادام أن         ،)1934( كما أن مالحظات فيكوتسكي          

 بالخاصيات التي تميـز الموضـوعات       درسين يفسرون الكلمات  تمالماألطفال غير   

كما أنه   ،"القُرون"فر على امثال تسمى كذلك ألنها تتو    ،  "بقرة"التي تحيل إليها، فكلمة     

أمـا    ألن األولى تعطينا الحليـب،     ،  "حبرا" ،"البقَرة"ال يمكن بالنسبة لهم أن نسمى     

  ).1990، كومـبر( الثاني فنستعمله للكتابـة

 إال  ، في هذا البحث   )1929 (لنتائج التي توصل إليها بياجي    على الرغم من أهمية ا     

أنه لم يستطع تحديد شروط وعوامل انتقال الطفل إلى مرحلة الوعي بالعالقة التـي              

، كما أنه لم ينتبه إلى تأثيرات الوسط المدرسي         جمع بين الكلمة ومرجعها الفيزيقي    ت

عي بالقواعـد اللغويـة     ودورها في إدراك الطفل للعالمة اللسانية واكتـسابه الـو         

  ...).زمن الفعل،الجمع، المؤنث، المذكر(  األساسية

اجي في دراسة تطور البنات المعرفية ونمو الذكاء عند الطفل جعلـه            بيإن رغبة           

 .فر عليها الطفـل ايبالغ في تحديد مراحل كونية كبرى ويغفل الكفاءات المبكرة التي قد يتو           

حاث والدراسات التي أنجزت، ابتداء من سنوات الـسبعينات،         وهذا ما تأكد من خالل األب     

 ،1978 كـالرك،  ،1978 صـلوبين، ( ساني والكفاءة المبكرة عند الطفل    حول الوعي الل  

  ).1984 ،طوليل
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ق الفعلي لنمو وانبناء المعـارف      لإذا كان بياجي قد جعل من الفعل والحركة المنط         

 ظهور الوعي وسيرورة انتقاله مـن       فإن األمر ذاته ينطبق على عملية      عند الطفل، 

   .مستوى الوعي الخاطئ والجزئي والضعيف إلى مستوى الوعي الناضج والكامل

 

 لبداية الالواعية للنشاط المعرفيا

، ة ومتميزة في علم النفس التكـويني      شكلت مسألة الوعي موضوع دراسة خاص        

طفل وانتقالها مـن    وذلك من خالل التركيز على البعد التدريجي في نمو معارف ال          

 هو سـيرورة  ،فالوعي حسب بياجي ،connaissance   إلى المعرفةFaire الفعل

 تمر عبر مستويات متفاوتة  تبـدأ بـالوعي الخـاطئ            Conceptuelleمفهومية  

 ،فجـائي و الوعي ليس مجرد نتيجة لمعطى طارئ        ،إذن"وتنتهي بالوعي الناضج،    

تجاوز ما تم اكتسابه مـن خطاطـات        وإنما هو سيرورة مفهومية يعمل على بناء و       

لقد قام بياجي بدراسة القوانين التـي تـتحكم فـي           ). 27: 1974بياجي،  (  "الفعل

 وذلك مـن خـالل   ،Comprendre إلى الفهم Savoir-faireاالنتقال من المهارة    

 Réussir etو )de conscience  La prise )a1974:عملـين هـامين همـا   

comprendre )b1974 ( ما إلى أن الطفل عندما يتواجد أمام حدث ما         وخلص فيه

 يقوم بمجموعة من العمليات التي تخضع لنوع من التـدرج تبـدأ             ،أو موضوع ما  

 ،تي وتمر عبر إضفاء طابع المفهمـة علـى الفعـل          ابالنجاح على المستوى المهار   

فإذا نجح الطفل في حل مشكل ما، فهذا النجاح ذاته يحتـاج إلـى               .وتنتهي بالوعي 

 .ر في هذه الوضعية وضبط العوامل المؤثرة فيها واقتراح الحلول المناسبة لها          التفكي

 يمكن اإلشارة إلى ثالث مراحل يقترحهـا علينـا بيـاجي           وإذا أردنا التدقيق أكثر،   

)b1974 (           هي التي تتحكم في سيرورة النمو المعرفي عند الطفل، وبالتالي وصوله

  :كل التاليونعرضها على الش. إلى مرحلة الوعي الناضج
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يرتبط بالفعل المادي وضعيات ومشاكل واضـحة وبـسيطة   :  ـ المستوى األول    

وسهلة الحل قد يستطيع الطفل إنجازها أو حلها بنجاح، ولكـن بـشكل ال واعـي                

منــزل بواسـطة   سـقف   حينما طلب من األطفال بناء    : فمثال .)b1974, بياجي(

  بواسطة أربع بطاقـات، من بنائهالحظ أنهم يتمكنون  ،Les cartesبطاقات اللعب 

  .لكن دون إعطاء أجوبة واضحة ومقنعة حول عالقة السقف باألعمدة

، حيث يتم تحويـل     Conceptualisationخاص بعملية المفهمة    : المستوى الثاني  

). لغـة، صـورة ذهنيـة     ( خطاطات الفعل إلى مفاهيم وعمليات وتمثالت رمزية        

ظيفي المتمثل في توجيه الفعل ومـنح الطفـل         وتكمن أهمية المفهمة في دورها الو     

 عندما يكون مطالبا بمعالجـة وضـعية مـا      ،القدرة على اختيار االحتمال المناسب    

إلى لحظتـين   ) a1974( يشير بياجي    ،ولتحقيق هذا الهدف  . وإعطاء الحل السريع  

 L'abstraction تتحـدد أولهمـا فـي لحظـة التجريـد المـشخص      : أساسيتين

empirique  على الخاصية الماديـة     اط وصفي يساعد الطفل في التركيز     ، وهو نش

 L'abstraction   وتتمثـل ثانيهمـا فـي لحظـة التجريـد الـواعي      . للفعـل 

Réfléchissante .            ن الطفل من البحث عن العالقات بـينمكوهو نشاط منطقي ي

ففي حالة الفشل يبحث عـن      . األفعال وتحديد األسباب المؤثرة في الفشل أو النجاح       

وفي حالة النجاح سيدفعه     بالوسائل المعتمدة، ) أي الفشل (أسبابه ومصدره وعالقته    

 أو في المتناول، مقارنـة  ؟لماذا هذا الموضوع هو سهل: إلى طرح أسئلة من قبيل     

  ؟ذا الفعل ناجح مقارنة مع فعل آخرمع موضوع آخر؟ لماذا ه

 اعي ليصبح أكثر نضجا،   يكمل ويتمم لحظة التجريد الو    : المستوى الثالث واألخير    

ويمكن الطفل من التفكير في نشاطه المعرفي ومن مقارنـة مختلـف اإلجـراءات              

 نتظـرة ومعالجة الوضعيات الجديدة والتنبؤ بفشلها أو نـجاحها وتحديد األهداف الم         

  ).b1974 بياجـي،(منـها 
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علـى  ومن الواضح إذن أن بياجي يؤكد على البداية الالواعية للنشاط المعرفي               

    . إلى مراحله العليـا    حيث يمر من مراحله الدنيا     التدرج في مستويات بناء الوعي،    

لقد سبقت اإلشارة إلى أن بياجي لم يخصص وقتا كافيا لدراسة سيرورة اكتـساب              و

فهو . اللغة، واعتبر المعرفة اللغوية جزءا تابعا للمعارف العامة التي يمتلكها الطفل          

يفة الرمزية، فإنه لم يتمكن من تحديد العالقة التفاعلية         وإن تحدث عن التمثل والوظ    

 المعارف ونموها عبـر     بين اللغة والطفل، فاكتفى بإعداد نظرية عامة حول انبناء        

  .مراحل محددة

 ،إذن يشكل النمو شرطا أساسيا في اكتساب المعارف حسب النظريـة التكوينيـة              

فإذا كانـت الـسلوكية     . لمحيطيط وفعال في عالقته مع ا     نشحيث يقوم الطفل بدور     

تعطي األولوية للتعلم على حساب النمو، فإن النظرية البنائية ترى في النمو العامل             

 بما فيها اللغة، فالطفل يكتسب اللغـة        ،األساسي لتحقيق سيرورة اكتساب المعارف    

 أحرشـاو (ويتعلمها بفعل جهازه النوروعصبي وذكائه وقدراته المعرفيـة العامـة           

بيـستمولوجي،  لكانطية حاضرة في مشروع بياجي اإل     إذا كانت النزعة ا    و .)2003،

فإن العديد من المؤاخذات واالنتقادات الموجهة إلى النظرية التكوينية أشارت إلـى            

مية واللغوية في عمليـة     يإهمالها لدور العوامل االجتماعية والثقافية والسياقية والتعل      

   .نبناء المعارف وتكونهاإ

 

  تماعية والتفاعل بين النمو والتعلمالنظرية االج

 وطـوره برينـر   ) 1934/1985(يعتبر الموقف الذي عبر عنـه فيكوتـسكي            

، مـن أنـضج وأبـرز       )Hikman 1983هيكمان  (وآخرون، من أمثال    ) 1983(

لثراء، من حيث   تفاعلية تتميز بالغنى وا   والمواقف التي بلورت لنا نظرية اجتماعية       
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نا عن المحاضرات والندوات    تفصلالمسافة الزمنية التي    فرغم  . أفكارهاتصوراتها و 

ـ التي كان يلقيها فيكوتسكي في سـنوات الثالثين        ات، حـول الـوعي والالوعـي       ي

إال أن هـذه    ... واإلحساس والوجدان والنظام السيميائي وتمثـل الطفـل للكلمـة         

 فـي   المواضيع والقضايا تشكل حاليا، أهم وأبرز المحاور التي يهتم بها الباحثون،          

  .مجال األنشطة المعرفية الواعية ونظرية الذهن عند الطفل

أنماط التفـاعالت االجتماعيـة وأشـكال الممارسـات     أن عتبر ا فإذا كان بياجي   

ال تؤثر بشكل فعـال فـي النمـو، فـإن نظريـة  فيكوتـسكي                ثانوية  التربوية،  

 عبـارة عـن   ذلك أن النشاط السيكولوجي، هو   . ها دورا أساسيا  تمنح السوسيوثقافية

عملية استدخال لمختلف العالقات االجتماعية والثقافية السائدة، وتمثل العالقة بـين           

عن طريق ثراء وغنى هذه العالقـات       ف. الراشد والطفل، إحدى مظاهرها األساسية    

التفاعلية، يكتسب الطفل النظام السيميائي الضروري، الذي يعتبـر مـن األدوات            

عبر اللغة المتمركزة حول الذات      ذلك   الطفل، ويتحقق للنشاط الذهني عند    األساسية  

واألنشطة اللغوية والسيرورات المعرفية الواعية وتكوين المفاهيم والقراءة والـتعلم          

والمالحظ، أن فيكوتسكي لم يكتب شيئا عن موضوع التعلم الـذاتي، ومـع              .الذاتي

ـ  ...ذلك شكلت أعماله حول الوعي واللغة والمعرفية واإلحساسات        ارا نظريـا   إط

العالقـة بـين    و .يعكس لنا الخاصيات الذاتية واإلرادية لعملية التفاعل االجتماعي       

اشد يساعد الطفـل    فالر. عملية التعلم عند الطفل   لطفل، تمثل اإلطار المالئم      /راشد

يلخص فيكوتسكي هـذه العالقـة     ).1990مورو ورودينكايز، (في حل المشكالت،

 Zone proximale deالمجــاورة للنمــوالتفاعليــة، فــي مفهــوم المنطقــة 

développement      التي تمثل الفارق القائم بين ما يقـدر المـتعلم علـى فعلـه 

  ).2004أحرشاو، (وإنجازه بمفرده، وما يستطيع  فعله وتحقيقه بمساعدة اآلخرين 
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عموما، يمكن القول أن فيكوتسكي حاول اإلجابة على إشكالية العالقة بين النمو               

فإذا كان الطفل، حسب المنظور الـسلوكي،       . م، باستعمال كل الوسائل المقنعة    والتعل

كذهن فارغ يتأثر وال يؤثر أو كنشاط ذاتي مبرمج من الناحية التكوينيـة، حـسب               

خاضعة إلكراهات النمو، كمـا أقـرت     حركية -التصور التوليدي، أو كذات حسية    

ترى بـأن الـتعلم يمكنـه أن        ماعية  كوينية، فإن النظرية االجت   بذلك السيكولوجيا الت  

أن التعلم الحقيقي والمفيد هو الذي يكون سابقا للنمـو          "يتحول إلى نمو؛ وهذا يعني      

ومؤثرا فيه، وبالتالي فأحسن تعلم هو الذي يسبق النمو الفعلي ويكون داخل المنطقة             

 )20 : 2000أحرشاو والزاهر، " (المجاورة للنمو

قام بتطوير النظرية االجتماعية لفيكوتسكي، مـن       ) 1983(ونشير هنا، أن برينر      

خالل مفهومي الوساطة والنشاط، وذلك بتفسيره ألشكال العالقات الفردية والتفاعلية          

  :بين الطفل والراشد، والتي تتم من خالل العناصر التالية

ـ مساعدة الطفل على حل المشاكل وتقديم مختلف التوجيهات له، للحصول علـى             

  .طلوبةالفاعلية الم

  .ـ تكثيف أشكال المراقبة والوصاية على الطفل، أثناء إنجاز المهام

أدوات التواصل، للحصول على أفضل تفاعل ممكن بـين الطفـل           وتنويع  ـ تفعيل   

  .والراشد

قد اقترح أفكارا مهمة حول هذه العالقة، نلخصها فـي          ) 1987(والواقع أن برينر    

ء كثيرة حول اللغة، في سياق العالقات التفاعلية        ن الطفل يتعلم أشيا   أ: لقائلةالفكرة ا 

والتواصلية التي تربطه بأمه، فيعمل على توظيف معرفته بالحـاالت االجتماعيـة            

  ).2003أحرشاو، (في تحديد معاني األلفاظ والمفاهيم التي يستعملها مع أمه و



 ألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علوي                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      امراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفل

فاسفاسفاسفاس–––– ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز ––––  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                                                                      (24)    شعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفس 

ـ           و ال تمثل المدرسة إحدى الحلقات األساسية في سيرورة االكتساب اللغـوي وانتق

الطفل من مرحلة التعبير الشفهي إلى مرحلة التعبير الكتابي، حيث يتعلم مهـارات             

القراءة والكتابة كخطوة أولى، ثم يتعلم المعارف اللسانية والقواعد النحوية كخطوة           

وقد أكدت مجموعة من التجارب واألبحاث، على أهمية المدرسـة ودورهـا            . ثانية

لطفـل وتلقينـه مختلـف أنـواع المعـارف          الفعال واإليجابي في تغيير سـلوك ا      

والمعلومات، ودفعه إلى ولوج التفكير الـصوري المجـرد عـن طريـق العقـد               

  .,)المدرسة، التلميذ، المعرفة(الديداكتيكي والعالقة الثالثية بين 

 :وتحتاج إلى إجابات وهي من قبيلمطروحة كثيرة سئلة ألكن تبقى 

هل يأتي الطفل إلى المدرسة وهـو ال    هل يتوفر الطفل على معارف قبل مدرسة؟

يعرف شيئا عن المعلومات والمعارف والمهارات التي يكتـسبها داخـل الفـصل             

 وإذا كان األطفال غير المتمدرسين يتقنون اللغة ويستعملونها، من أجـل   الدراسي؟

التواصل والتعبير عن أفكارهم، فهل يمكن الجزم بعدم قدرتهم على إدراك بعـض             

  انية المعقدة والمعلومات المدرسية المنظمة؟القضايا اللس

  

  مراحل نمو الوعي اللغوي عند الطفل

أو الوعي المعرفي نوعا من المعارف       Métacognitive " المطامعرفية"تشكل      

ـ            معرفيـة دراتهم ال العامة التي تتمثل في معارف األفراد حول معارفهم الخاصة وق

ية أو القدرة على ضـبط ومراقبـة أنـواع          إنها معرفية المعرف  , ذهنيواشتغالهم ال 

 أول مـن  Flavellويعتبر فالفـل  . فر عليها األفراد في ذاكرتهماالمعارف التي يتو 

فالنـشاط  . وسـيرورة الـتعلم   " اقترح هذا المفهوم في إطار حديثه عنّ المطاذاكرة       
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، ويـرتبط   "المطـاتعلم "و“ المطاقـدرة  فالفـل، ّ   حسب الواعي والمفكر فيه يتطلب،   

الذي يكشف عن االنتباه اإلرادي     " بالمطاانتباه"عارف وبمراقبة سيرورة التعلم و    بالم

الذي يقوم به األفراد في عالقتهم مع أنماط المعارف وأنواع المعلومـات وأشـكال              

 ). 1990كومبر،(الموضوعات الموجود في محيطهم البيئي واالجتماعي 

فر عليهـا الفـرد حـول       ايتوإذا كان الوعي المعرفي هو نوع من المعرفية التي            

نشاطاته ومعارفه الخاصة، وتشمل أشكال المراقبة التي يقيمها على هذه المعـارف            

ولقـد  . نفسها، فإن القدرة اللسانية الواعية تعتبر جزءا من هذه األنـشطة العامـة            

خصصت لها العديد من الدراسات واألبحاث، بالنظر إلى اتساع هذا الميدان وتعدد            

، توجد عـدة مـستويات مـن الـوعي          )1990(فحسب كومبر . رهمكوناته وعناص 

اللساني، فهناك الوعي الفونولوجي والوعي الداللي والوعي التركيبــي والـوعي           

، وإذا كان الوعي يشكل ظاهرة سيكولسانية بامتياز، فإن أسئلة عديـدة            ...التداولي  

ـ   . وقضايا إشكالية شائكة طرحت على الباحثين في هذا المجال         ياغتها ويمكـن ص

  :كاآلتي

  هل يصح مقارنة الطفل بالباحث اللساني الذي يفكر في اللغة بواسطة اللغة؟ -

   ما الفرق بين النشاط اللساني الواعي والخطاب اللساني الواعي؟ -

  ؟ اكتساب اللغةكيف يمكن تحديد طبيعة العالقة بين الوعي اللساني وسيرورة -

  وعي اللساني عند الطفل؟ما هي المرحلة العمرية التي يظهر فيها ال -

 وأخيرا، ما هي العوامل المؤثرة في هذا الوعي؟ فهل يتعلق األمـر بعوامـل             -

وراثية بيولوجية أم بعوامل اجتماعية مكتسبة أم بعوامـل نمائيـة تكوينيـة أم              

  بعوامل مدرسية تعليمية؟
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  الوعي اللساني كموضوع سيكولساني

ي من الموضوعات المهمة التي استقطبت      يعتبر البحث في النشاط اللساني الواع        

العديد من الدراسات واألبحاث، خصوصا في العقد األخير من القـرن العـشرين،             

حيث تبلورت على إثر هذا االهتمام الجديد اتجاهات متنوعـة ونظريـات تعمـل              

جميعها، على البحث في عوامل وشروط الوعي اللساني عند الطفل وقدرته علـى             

والمالحظ أن اللغة ليست    . مواضيع للتفكير والمراقبة والتضبيط   اتخاذ الملفوظات ك  

لها وظيفة التواصل ونقل المعلومات فقط، وإنما قد تتحول هذه اللغة نفـسها إلـى               

فر على عناصر متعـددة     اموضوعات للتفكير والتحليل والوعي، باعتبارها بنية تتو      

   ...). داللية، تركيبية، معجمية، تداولية( ومختلفة 

 ينبغي أن نميز بـين التعريـف اللـساني والتعريـف الـسيكولوجي للنـشاط              و  

 Jakobsonفإذا كـان جاكبـسون   . Activité métalinguistique "المطالساني"

هي وصف اللغة وتحليلها والتعليق     " للمطالغة"، يعتبر أن الوظيفة الوحيدة      )1963(

 األمر يتعلـق  لساني، فإن   عليها بواسطة اللغة نفسها، وهي وظيفة خاصة بالباحث ال        

بالقدرة على إقامة نوع من المسافة بيننا وبين اللغة، وجعلهـا موضـوعا للتفكيـر               

 .والقيام بالعمليات منطقية أو تصنيفية أو تحويلية

وقد برهنت التجارب واألبحاث التي أنجزت في مجال السيكولسانيات، أن األطفـال،                 

التـصحيح الـذاتي   ( بمجموعة مـن الـسلوكات   ومنذ فترات متقدمة من عمرهم، يقومون   

، والتي تكشف عن نوع من الكفـاءات        ...)لألخطاء والحكم على الجمل واللعب بالكلمات     

إذن، فالطفل ليست له القـدرة      . المبكرة والقدرات الواعية في التفكير في األنشطة اللغوية       

 اءرأ اقتـراح اللغـة و  على فهم وإنتاج اللغة فقط، وإنما يستطيع كذلك التعليق على هـذه             
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والـذي  " المطالـساني "حولها، وهذا ما أصبح يعرف في إطار الدراسات الجديدة، بالنشاط   

 . يعتبر جزءا من النشاط المعرفي الواعي العام

: تطبق اآلن في جميع الـسيرورات المعرفيـة       " Meta" "مطا"المالحظ أن صيغة    

ويجـب التـذكير أن     "... ة والمطـاذاكر    والمطـاتعلم    والمطاانتبـاه   كالمطافهم"

باعتبارها " المطاذاكرة"أو  " المطانتباه"، قام بتعريف    )1934(فيكوتسكي، ومنذ سنة    

إن االنتباه الذي له مصدر ال إرادي، يتحول إلى فعل          : "أنشطة معرفية واعية بقوله   

والذاكرة اآللية تتحول إلى ذاكرة منطقيـة وسـلوك         . إرادي، ويرتبط بتفكير الطفل   

  ).17: 1990كومبر، (  "فر على عنصر الوعياراقب، والذي يتوإرادي وم

من الواضح إذن، أن مفهوم الوعي أصبح القاسم المشترك الـذي يجمـع بـين                 

 . مجموعة من األبحاث والدراسات

متى يتحقق هذا الوعي اللساني؟ وما هـي        : ويبقى السؤال الجوهري واألساسي هو    

لتي يصبح فيها الطفل قـادرا علـى الـوعي          المرحلة العمرية على وجه التحديد، ا     

بأنشطته اللغوية؟ وأخيرا، كيف يبنى ويؤسس هذا الوعي اللساني؟ وما هي مراحله            

                                    .وأطواره ومستوياته؟ وما هي العوامل المؤثرة فيه؟

رات وتعـددت   في إطار اإلجابة على هذه األسئلة، اختلفـت المواقـف والتـصو                   

تتمثل األولى في األطروحة القائلـة      : النظريات، ويمكن حصرها في أطروحتين بارزتين     

 وبقدرة الطفل على القيـام بمجموعـة مـن األنـشطة اللغويـة،             ،بالوعي اللساني المبكر  

كالتصحيح الذاتي لألخطاء واللعب بالكلمات وتحديد بعض الوحدات اللسانية والحكم علـى            

  . بين الملفوظاتالجمل والمقارنة

وإذا كان مشكل السن يطرح نفسه بحدة، في كل الدراسات واألبحاث السيكولسانية            

التي تتناول موضوع النشاط اللساني الواعي عند الطفل، فيجب اإلشـارة إلـى أن              
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األعمال التي اهتمت بدراسة دور الوعي في سيرورة اكتساب اللغـة، قليلـة ولـم           

 هل يعتبر الوعي ظاهرة طبيعيـة   :ن األسئلة من قبيل  تستطع اإلجابة على العديد م    

بيولوجية وفطرية ترتبط بمراحل عمرية محددة وتخضع إلكراهات النمو، أم نشاطا           

إراديا يتأثر بعوامل اجتماعية وبيئية، ويتم اكتسابه عن طريق الـتعلم والتحـصيل             

  المدرسيين وتعلم مهارة القراءة والكتابة؟ 

  

   المبكرأطروحة الوعي اللساني

فر على قدرة مبكـرة وعلـى       اأصحاب هذه األطروحة على أن الطفل يتو         يتفق  

 يتجلى في عدة أنشطة مـن       ت األولى من نموه، هذا الوعي     وعي لغوي في السنوا   

لكـنهم  اللعب بالكلمات وتصحيح األخطاء والحكم على بعض الملفوظـات،          : قبيل

طفل صغير السن، قـادرا علـى       يختلفون حول المرحلة العمرية التي يصبح فيها ال       

سـنوات، أي   ) 6(سنتين إلى   ) 2(إنجاز مثل هذه المهارات اللغوية، فهي تمتد من         

  وبوني وطامين  ؛Taulelle  ،1984 طوليل   ؛1978 ،كالرك(قبل مرحلة التمدرس    

فحسب هذه الدراسات واألعمال، يهتم الطفل باللغة التي يـتكلم           ).1984،  كرديس

ل أفهو يس . لة االكتساب اللغوي، أي ابتداء من السنة الثانية       بها أو يسمعها منذ مرح    

عن أسماء األشياء والموضوعات ويستغرب لسماع كلمات مركبة أو غريبة عنـه            

ويلعب بالكلمات ويصحح أخطاءه وأخطاء اآلخرين، كما يستطيع التمييز بين لغتـه            

  ...ولغة أجنبية ويستطيع إصدار أحكام حول بعض الملفوظات 

 ال يمكن اعتبارها، بأي حال مـن األحـوال،          ، كل هذه األنشطة والمهارات    إن   

 يتحقـق بـشكل ال إرادي        أو عديمة األهمية، أو مجرد سلوك      مجرد ظاهرة عادية  

واعيـة   اكتساب اللغة وتعلمها هو عبارة عن سيرورة ال       صحيح أن   . وأوتوماتيكي
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 لكن،  درسيةلمات الم وتعلم طبيعي وضمني وال يستدعي أي مجهود، مقارنة مع التع         

 أنشطته اللغوية، ألن عملية اكتسابه لنظام اللغـة         يال ينبغي الجزم بأن الطفل ال يع      

. ال تتحقق بأكملها وفي دفعة واحدة، بل بالتدريج وعبر مراحل تمتد لمـدة طويلـة              

لذلك قد يعمل النشاط اللساني إلى جانب النشاط اللساني الواعي، وقد يتمكن الطفل             

  .سلوكه اللساني بالموازاة مع اكتسابه للغةمن مراقبة 

وإذا كانت المدرسة تشكل الفضاء الذي يتعلم فيه الطفل مهارات وآليات التحليـل              

والفهم والوعي بمختلف عناصر ومكونات اللغة المكتوبة، فإنها ليـست المؤسـسة            

ثقـافي،  فاألسرة وما تتيح للطفل من إمكانيات للتواصل اللغوي والتفاعل ال         . "األولى

فعلـى  . من شأنها تزويده بمختلف القواعد االجتماعية واألنظمة اللغوية والسيميائية        

الرغم من تعقد النظام اللغوي، فإن جل األطفال يتعلمون اللغة فـي سـن مبكـرة                

الوالدين ما يقوم به    ويوظفون مكوناتها الصوتية، وهذه المهارة ال يمكن عزلها عن          

 ) 15: 2003, اوأحرش" (هات وتوجيت تدخالمن 

ولقد أظهرت العديد من األبحاث والدراسات، باللغتين الفرنسية واإلنجليزية، قدرة            

 أثنـاء   األطفال ابتداء من سن الثانية على القيام بمجموعة من المهـارات اللغويـة            

ظهر من خالل التصحيح الـذاتي والتعليـق والتفـسير          مرحلة االكتساب، والتي ت   

وفي هذا اإلطار، توصلت كالرك     .  الملفوظات والجمل  وإصدار الحكام حول بعض   

إلى نتائج جد مهمة بعد أن قامت بتتبع مراحل نمو الـسلوكات اللغويـة              ) 1978(

بوني وطامين  (سنوات  ) 5و2(ألبنائها الصغار الذين تراوحت أعمارهم ما بين سن         

وهذا األسلوب الذي يعتمد على المالحظـة التجريبيـة والعمـل            ).1984كرديس  

الميداني المتواصل، وظفه العديد من الباحثين اللسانيين والسيكولسانيين، نذكر مـن           

هذا األخير، قام بمراقبـة     ). 1978، صلويين   1984، طوليل   1974سميت  : (بينهم

، حيث قام بتدوين كل التعليقات والتعريفـات        Heidaوتتبع المراحل اللسانية البنته     
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) 5(أشـهر إلـى     ) 9(العمرية من سـنتين و    التي اقترحتها، وامتدت هذه المرحلة      

أن ابنـة   : وأسفرت هذه التجربة المهمة، عن نتيجـة مفادهـا        . أشهر) 7(سنوات و 

ـ  ا لـساني  اأشهر، تكوين رصـيد   ) 4(سنوات و ) 3(صلوبين استطاعت في     ، ا مهم

اسـم،  ... هـذا يـسمى  ... هذا يعني: "والحظ أنها استعملت بعض الصيغ من قبيل  

، كما أنها في حالة سماعها لجملة خاطئة، ال تكتفي          ..."ا يشبه هذ..تكلم.. كلمة، قال 

 EZ  ZAHER.) ، (2004" فقط بتصحيحها، بل تعمل على شرح وتحديد مكان الخطأ

وفي نفس اإلطار، توصلت مجموعة من األعمال والدراسات إلـى أن األطفـال              

ـ            رفض حـول   البالغين سن الثانية فما فوق، يستطيعون إصدار أحكام بالقبول أو ال

جمل قابلة للقلـب،    (فر على خاصيات لسانية متعددة      امجموعة من الجمل التي تتو    

 ،Gleitmanكليتمـان   ...) جمل غير قابلة للقلب، جمل غير مقبولة جمل خاطئـة         

1972. 

، مـن   )1996( سميت وآخرون    - بها كارميلوف  تكما تمكنت دراسة مهمة، قام      

إلثبات وجود القدرة اللسانية الواعية عند ) On line/ of line(توظيف تقنية جديدة 

سنوات، ) 3(ولقد توصلت هذه النتائج، إلى كون أطفال سن         . األطفال صغار السن  

وتتلخص هذه التقنية، في سرد قصة      . يتوفرون على تمثالت ومعارف حول الكلمة     

وعندما يعود المجرب لمواصـلة سـرد    .لألطفال مع القيام بمجموعة من التوقفات

وتتميم أحداثها، يطلب منهم تحديد الكلمة األخيرة التي تم التوقـف عنـدها،             القصة  

 وكان األطفال يستجيبون لهذه التقنية، وهذا ما يؤكد على وجود وعي لساني بالكلمة            

EZ  ZAHER.) ، (2004. 
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عموما، يمكن القول أن االعتماد على الرصيد اللساني لألطفال صـغار الـسن،               

ليقاتهم حول ما يسمعونه أو يتلفظون به، أسفرت عن نتـائج           وحصيلتهم اللغوية وتع  

  .مهمة تتفق كلها، على أنه باإلمكان الحديث عن وعي لساني مبكر عند الطفل

 من  إذا كان السؤال المحوري الذي طرحته كل      : كرديس-نموذج بوني وطامين  

 متى يتكلم الطفل عن اللغة؟ فـإن األسـلوب          ،هو) 1984(بوني وطامين كرديس    

لمناسب المعتمد في تحديد وتصنيف السلوكات اللسانية الواعية عند األطفال صغار           ا

 . السن، هو االعتماد على مدونتهم الكالمية وأنشطتهم اللغوية التلقائية

ولقد انتهت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ أن الطفل يهتم باللغة منذ تعلمه الكالم                

سنوات، فهو يسأل عن أسماء بعض الموضـوعات        ) 6(و) 2(ن  وتحديدا، ما بين س   

واألشياء ويلعب بالكلمات ويصحح بعض األخطاء ويميز بين الكلمـات المألوفـة            

فمن خالل تدوين وتسجيل مجموعـة كبيـرة مـن          … والشائعة والكلمات الغريبة    

مالحظة، تـم تـصنيف أشـكال وأنـواع         ) 700(المالحظات، والتي وصلت إلى     

:  التي يستعملها األطفال، حينما يتكلمون عن اللغة على الـشكل التـالي            الملفوظات

أسـاليب النـداء، التفـسيرات،       ،استشهادات، أسماء اإلشارة أو األساليب الوصفية     

  .التعليقات

 يستعمل العديـد مـن      فهوفر على رصيد معجمي غني،      االطفل يتو فالمالحظ أن     

، يتكلم، يطلب، إنها، هذا يعنـي، مـاذا         يحكي( الصيغ اللسانية واألساليب اللغوية     

ؤشر على وجود أنشطة لسانية واعية مبكرة عند الطفل،         وهذا ما ي  ...) "تقصد بذلك؟ 

  .منذ مراحل اكتسابه للغة

سنوات، من توظيف األساليب التفسيرية، التي تكون إما        ) 4 و 3(يتمكن أطفال سن    

المجرب الطفل أمـام قـط      فمثال، يضع   . سيكولوجية -منطقية أو وجدانية   -سببية
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هل يستطيع هذا القط االستجابة لنا؟      : مصنوع من الورق، ويوجه له السؤال التالي      

ال يستطيع فعل أي شيء، ألنه مصنوع من        : " منطقي -فيجيب الطفل، بتفسير سببي   

، عنـدما تريـد     "أبي"لماذا تستعمل كلمة    : وفي حالة توجيه السؤال التالي    ". الورق

:  سـيكولوجي  -، في هذه الحالة، يجِيـب بتفــسير وجـداني        التحدث مع والدك؟  

 .”ألنني أحب ذلك"

ويمكن تلخيصها فـي    . تم تحديد ثالث مراحل من نمو الوعي اللساني عند الطفل         و

  :العناصر التالية

الوعي بالسلوك الكالمي وبعملية التعـرف علـى أسـماء          يتحقق  : األولىمرحلة  ال

خالل هـذه المرحلـة،     و. سنوات) 3 إلى 2 (الموضوعات واألشياء، وتمتد من سن    

يتمكن الطفل من الوعي باللغة التي يستعملها، وهذه القدرة تنمو بشكل موازي مـع              

الطفل حينما يتكلم، يتحول من ذات متكلمة إلـى         ف .عملية اكتسابه لهذه اللغة نفسها    

ـ              اول ذات واعية ومنخرطة في فعل الكالم، فهو يبدي اهتماما كبيرا بهذه اللغة ويح

  .معرفة المزيد من األسماء والكلمات

مرحلة وعي الذات واهتمامها باللغة وبعناصرها ومكوناتهـا،        هي  :  المرحلة الثانية 

وهي مرحلـة الـوعي بالعالمـات اللـسانية         . سنوات) 4(إلى  ) 3(وتمتد من سن    

فالطفل يتوفر علـى وعـي،      . ككيانات لغوية تحيل إلى أشياء وموضوعات مختلفة      

عي اللغوي ال يتحقق نتيجة احتكاكه بالوسط والمحيط االجتماعي، وإنمـا           وهذا الو 

كاالستـشهادات  : نتيجة عملية التلفظ ذاتها واستعماله لعدة صيغ وأسـاليب لـسانية       

  .والتعليقات والتفسيرات وأدوات اإلشارة وصيغ النداء

ـ          هي  : المرحلة الثالثة  ن مرحلة وعي الطفل بهويته كذات متكلمة، حيث يـتمكن م

تعرفه على العالمة اللسانية، باعتبارها تمتلك خاصيات داللية وصورية، وتمتد من           
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وهي المرحلة التي يستطيع فيها     . أشهر) 6(سنوات و ) 4(سنوات إلى سن    ) 4(سن  

الطفل إدراك الخاصيات الصورية للغة، ويتمكن من تقطيع الكلمات إلـى وحـدات             

قات بـين العناصـر والمكونـات       صوتية صغرى، ويمتلك القدرة على تحديد العال      

 ...). كلمة، اسم ، حرف(اللسانية 

نستنتج إذن، أن إثبات وجود الوعي اللساني المبكر عند الطفل، تم مـن خـالل                  

مجموعة من المعطيات التجريبية والمعاينة الميدانية والمتابعة المباشـرة واليوميـة       

نا عديمة األهميـة وتظهـر      وهي وإن كانت تبدو ل    . لكل أشكال الملفوظات اللغوية   

بشكل تلقائي في السلوكات اللغوية للطفل، إال أنها تكشف عن انتباهـه واهتمامـه              

  .وإعجابه باللغة التي يتلفظ بها

 

بتسجيل مجموعـة مـن     , )1984(  لقد قامت طوليل   :نموذج دومينيك طوليل  
باإلضـافة إلـى     من خالل المتابعة اليومية والمباشرة ألطفالها،        جمعتهاالمالحظات التي   

  .سنوات) 6 إلى 2(أطفال آخرين تمتد أعمارهم من 

من البديهي أن الطفل يتعلم، بشكل طبيعي وتلقائي، اللغة التي توجد في محيطـه              
وبأقل جهد ممكن، ويتمكن من اكتساب مجموعة من الصيغ والملفوظات والجمـل التـي              

لكن، رغم  . اعره ومواقفه يستعملها للتواصل والتعبير عن األشياء والموضوعات وعن مش       
تلقائية هذا اللقاء بين الطفل واللغة، فإنه باإلمكان الحديث عن سلوكات لسانية واعية وعن              

ويتجلى ذلك،  . أنشطة لغوية، تُظهر مدى قدرة األطفال صغار السن، على التفكير في اللغة           
من خالل لعبهم بالكلمات وطرحهم لمجموعـة مـن األسـئلة حـول معـاني وأسـماء                 

ولقد أثبتت التجارب والمالحظات األولى التي تم تدوينها وجمعها، عن بداية           . لموضوعاتا
هذا التفكير أو االهتمام الذي يبديه هؤالء األطفال باللغة، ويمكن تلخيص أهم مؤشرات هذه              

  :السلوكات اللسانية الواعية، في العناصر التالية
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األطفـال، عـن طلـبهم    وهي وسيلة يعبر من خاللها : Le Regardـ النظرة 
للمعلومات اللسانية وهذه الرغبة في التعلم واالكتساب، يمكن تفسيرها بوجود نـوع مـن              

  .الفضول اللساني الواعي لديهم

وهو التعبير الذي يقوم بـه الطفـل بواسـطة    : Les Mimiquesـ اإليماءات 
  .الوجه، من أجل التواصل وإظهار فرحه، حينما يجد الكلمة المناسبة

ويظهر من خالل اللعب بالكلمـات ومكوناتهـا الـصوتية    : Le rireحك ـ الض
  ...).فونيمات، مقاطع(

وتكون، إما ضمنية أو صريحة، ويكـشف  : les Questions ـ طرح األسئلة
من خاللها األطفال صغار السن، عن مالحظاتهم حول اللغة خصوصا، عند سـماع لغـة               

  .أجنبية

ع إنتاجات األطفال اللغوية مـن ملفوظـات        باإلضافة إلى ذلك، قامت الباحثة بجم     
وخلـصت فـي    . وجمل وتعابير، وحاولت دراسة مكوناتها التركيبية ومضامينها الدالليـة        

ال يرد فقط اللغة التي يكتسبها في محيطه االجتماعي، وإنما يستطيع           الطفل  النهاية، إلى أن    
  .سانية واعية، على مهارات لهفراإبداع كلمات جديدة، وهذه عالمة دالة على تو

الواقع أن هذا العمل الميداني، قد كشف عن العديد من األنـشطة التلقائيـة التـي                
هل هذه المعرفة الـضمنية    : لكن يظل السؤال قائما   . اعتبرتها الباحثة، أنشطة لسانية واعية    

  واألنشطة اللغوية كافية للحديث عن وعي لساني مبكر؟
 

  أطروحة الوعي اللساني المتأخر

التفاق على أن النشاط اللساني الواعي، يتحدد في قدرة الطفل على التفكير            لقد تم ا  
في اللغة وإصدار أحكام حولها، وهذه نتيجة توصـلت إليهـا مجموعـة مـن األبحـاث                 

، )1990كومبر   ،1980، برتود ببندروبولو    1980 ، هاكس 1979كليتمان  (والدراسات  
قترح وجهة نظر مخالفـة للفرضـية       وهي تدافع عن أطروحة الوعي اللساني المتأخر، وت       
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فالنشاط اللـساني الـواعي، حـسب هـذه     . بوجود وعي لساني المبكر عند الطفل    : القائلة
األطروحة، يتحدد في قدرة الطفل على التفكير الصريح في اللغـة والـوعي بعناصـرها               

ع ومكوناتها، وفي تمكنه من إنتاج خطاب حولها، أي القيام بمجموعة من المهام، كـالتقطي             
الفونولوجي والتصحيح والتعليق والتعريف وإصدار األحكام حول الملفوظات والجمل التي          

وهذه المهام واألنشطة المعقدة من الصعب على األطفـال  ... تتميز بخاصيات لسانية معينة  
صغار السن إنجازها، ألنها ترتبط بتأثيرات الوسط المدرسي والذي يتعلم فيه الطفل قواعد             

ابة، ويكتسب داخله مجموعة من المهارات والمعارف اللسانية الجديدة، تمكنه          القراءة والكت 
أما السلوكات اللسانية   . من وضع مسافة بينه وبين اللغة التي يستعملها أو يسمعها أو يكتبها           

واعيـة تـتم     التلقائية التي يقوم بها، في مرحلة اكتسابه للغة، فهي عبارة عن سيرورة ال            
 يبذل أي مجهود في استعمالها، في حين أن النشاط اللساني الواعي            بشكل طبيعي وآلي وال   

يتطلب قدرا من الوعي والمراقبة واالنتباه اإلرادي والحر لمختلـف عناصـر ومكونـات              
  ...اللغة، سواء كانت فونولوجية أو داللية أو تركيبية أو معجمية

 المفـاهيم    يعتمدون على مجموعة من    ،المالحظ أن المدافعين عن هذه األطروحة     
 وتصورات، فرضت نفسها وسجلت حضورا قويا في جـل األبحـاث            تنتمي إلى نظريات  

... الكفاءة اللسانية، الوعي، التجريد الواعي، التمركز، الالتمركـز       : السيكولوجية من قبيل  
ففي الوقت الذي نجد مجموعة من الباحثين يوظفون مفهوم الكفاءة اللسانية، الذي جاء بـه               

ــضمني  تشومــسكي للتمي ــصاحب أو ال ــساني الم ــشاط الل ــين الن ــز ب  والالواعــيي
Epilinguistique  ــصريح ــواعي وال ــساني ال ــشاط الل  Métalinguistique والن

، )1972، كليتمـان    1980، هاكس   1987 لوبونياك   1980، بياليستوك   1990كومبر(
) 1984، فـان كليـك      1986، كولنـسكي    1980برنود ببندروبولو   (فإن أعماال أخرى    

لم يبحث  ) 1974(فعلى الرغم من أن بياجي      .  االستفادة من السيكولوجية التكوينية    فضلت
ـ عن األنشطة اللسانية الواعية بالصيغة المعروفة في سنوات الثمانين         ات، إال أن تعريفـه     ي

كالتجريـد اإلمبريقـي    : للوعي، وتتبعه لمراحله النمائية  وصياغته لمجموعة من المفاهيم        
شكلت عامال مساعدا وحافزا مهما، ساهم فـي        ... مركز والالتمركز والتجريد الواعي والت  

 بموضـوع   ،ظهور مجموعة من األبحاث والدراسات السيكولسانية، والتي اهتمت أساسـا         
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الوعي اللساني عند الطفل وبمراحله النمائية والتكوينية، وأكدت كما قال بذلك بياجي، على             
التدرج في مستويات الوعي انتقاله     "الطفل، وعلى   البداية الالواعية للعمليات التي يقوم بها       

من مرحلة المهارة إلى مرحلة التفكير في هذه المهارة، مع األخذ بعين االعتبار المراحـل               
برتـود ببنـدروبولو،    ( "العمرية والتفاوت الزمني بين النشاط الالواعي والنشاط الـواعي        

1980 :9.(  

بتوظيف مفهـوم  ) 1980اكس ، هLunddarg ،1978لندارع (فلقد قام كل من   
الالتمركز، وذلك لتفسير الكفاءة اللسانية الواعية وسيرورة االنتقال من الالتمركـز إلـى             

فإذا كان الطفل، في المرحلة األولى، ال يستطيع التمييز في اللغة، بين الـشكل              . "التمركز
ة واحـدة فـي   والمضمون، ففي المرحلة الثانية قد يتمكن من االهتمام ببعد واحد أو خاصي      

  ). 388 :1986كلونسكي، " (عالقته بالكلمة أو بالجملة

إلى أن الطفل قبل سن التمـدرس، قـد   ) 1984(      في نفس االتجاه، توصل فان كليك      
 الداللي، لكن بعد    ، إما بجانبها الخطي والشكلي أو المضمون      يهتم بخاصية واحدة في اللغة    

يز بين معاني الكلمات في الجملـة وعناصـرها          قد يتمكن من التمي    ،سن السادسة والسابعة  
  ).كلمة، حرف، فونيم( التركيبية 

  

دراسة في  ) 1980( لقد أنجزت برتود ببندروبولو    :برتود ببندروبولو  نموذج
غاية األهمية، حول النشاط الداللي الواعي بالكلمة عند األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين             

كيف : ثة اإلجابة على مجموعة من األسئلة من قبيل       ولقد حاولت الباح  . سنة) 12 و 4(سن  
يدرك الطفل الكلمة؟ كيف يتعامل مع مختلف أنواع الكلمات؟ متى تبـدأ القـدرة الدالليـة                

  الواعية بالكلمة عند الطفل؟ كيف تنمو هذه القدرة وما هي مراحلها النمائية؟

  :وقد اشتمل هذا البحث على خمس تجارب، وهي

  ".كلمة"ـ تعريف لفظ  "



 ألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علوي                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      امراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفل

فاسفاسفاسفاس–––– ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز ––––  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                                                                      (37)    شعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفس 

  . ـ الحكم على الكلمات المقترحة

قـصيرة،   طويلـة، (  ـ اقتراح نماذج من الكلمات التي لها خاصـيات معينـة            
  ..).صعبة

  ".كلمة" ـ إنتاج 

 ،برتـود ببنـدروبولو   "( ـ تحديد الكلمات في الجمل المقترحة على األطفـال                 

1980 :41-42.(  

فال يمرون بمراحل متعـددة حتـى       وقد انتهت الباحثة إلى نتيجة مفادها، أن األط       
  :يصلون إلى مرحلة الوعي الداللي بالكلمة وهي

سنوات، ال يستطيع األطفـال     ) 5(وأقل من   ) 4(ما بين سن    :  ـ المرحلة األولى  
  .إعطاء تعريف للكلمة

ال يستطيع األطفال البالغين سن السادسة، التمييز بين المعطى         :  ـ المرحلة الثانية  
فمن خالل هذه المرحلـة     . داللي المجرد للكلمة، أي بين الدال والمدلول      المادي والمعطى ال  

قطار، : ال تحظى الكلمة بوجود مستقل عن مرجعها الفزيقي، فمثال الكلمة الطويلة قد تكون            
  .هي موجودة، ألنها تنبث في الحديقة" الفرولة" "Fraise"وكلمة 

عة، حيث يعتبـر األطفـال      وتمتد ما بين سن السادسة والساب     :  ـ المرحلة الثالثة  
ومن خالل هذا المعيار الكمي في      . الكلمة كفعل للكالم، أي اعتبارها مجموعة من الحروف       

إدراك الطفل للكلمة، فهو ال يضع أدوات التعريف أو الضمائر أو أسماء اإلشارة في خانة               
الدرجـة  فر على الحروف الكافية، وهذا المعيار هو داللـي ب         االكلمات، بدعوى أنها ال تتو    

، "حمـار  " "Ane"، فهو يقبل كلمـة      "هي" "Elle"فإذا كان يرفض مثال، ضمير      . األولى
  .ويبرر الطفل جوابه هذا،  بأن هذه الكلمة األخيرة موجودة في الواقع

وهنا، يعتبر الطفـل    . وتمتد من سن السابعة إلى سن الثامنة      :  ـ المرحلة الرابعة  
 نعثر في أجوبة األطفال، استعمال مقوالت تركيبية        الكلمة كجزء من السلسة الكالمية، وقد     

  ....كلمة، اسم ، فعل ، صفة: تعلمها في المدرسة من قبيل
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ألطفـال  ا عند   ن سن العاشرة فما فوق، حيث تصبح      وتبدأ م :  ـ المرحلة الخامسة  
القدرة على اعتبار الكلمة كيانا مستقال، فالكلمة، بالنسبة لهم، ليست مجموعة من الحروف             

، وإنما هي عالمة لسانية تعبر عن أشياء وموضوعات موجودة في الواقـع، وليـست               فقط
  ).المدلول(والشيء المادي الذي تحيل عليه هذه الكلمة ) الدال(هناك عالقة بين المنطوق 

إن أهم الخالصات التي يمكن الخروج بها، من خالل هـذه الدراسـة؛ هـي أن                
فإذا كان الطفل يعتمـد علـى       . عي الداللي بالكلمة  الباحثة قامت بدراسة تكوينية نمائية للو     

 وذات طابع كمي في المراحل األولى، فإن        Extralinguistique لسانية   -معايير خارج 
 في جعله يتعلم قواعد القراءة والكتابة والـوعي بالكلمـة ككيـان             ا مهم االمدرسة لها دور  

  .ة في اقتراحه وتعريفه للكلمةمستقل، وبالتالي فهو يعتمد هنا، على معايير لسانية وتركيبي

تعتمد دائما على مرجعية بياجويـة فـي        ) 1991(المالحظ أن برتود ببندروبولو     
.  هي التي تفسر لنا نمو الـوعي       فبالنسبة لها، السيرورة الدينامية لنمو المعارف،     . أعمالها

 يخضع لمراحل معينة، ليصل إلى أعلى مستوياته، أي إلـى مرحلـة التفكيـر فـي                 الذي
فر عليها الطفل، حيث تصبح األدوات المعرفية موضوعات للمعرفـة،          امعارف التي يتو  ال

والمعرفة اللسانية هي القدرة على تناول اللغة وعناصرها، كمواضيع للتفكيـر والتحليـل،             
فحسب الباحثة،  . وهي تُلقن في المدرسة أثناء تعلم القراءة والكتابة وتعلم القواعد األساسية          

ية التلقائية التي يقوم بها الطفل، خالل مراحل االكتساب، ليست سوى قدرة            السلوكات اللسان 
 فهي تؤكد على ضـرورة التمييـز بـين          .لغوية، ال يمكن نعتها بالكفاءة اللسانية الواعية      

ولكي تتأكد من هذه الفرضية، قامـت بدراسـة    . المهارة اللغوية والمعرفة اللسانية الواعية    
وفي هذا السياق الحظت أن األطفال صـغار الـسن، حـين            . مراحل نمو الجملة المنفية   

، فهـذا النفـي   Elle n'est pas propre" هي ليست نظيفة: "يستعملون جملة من قبيل
هذه "و" هذه الدمية نظيفة  : "يكون في البداية تلقائيا وتعارضيا قائما على التضاد بين جملتين         

  .)1991برتود ببندروبولو، " (دمية أخرى غير نظيفة

ا في المرحلة الثانية، فالنفي يكون تفسيريا، حيث يوظف الطفل صيغة االستفهام            أم
في جملة ما، للتعبير عن رفضه لمعطى واقعي معين، مع تقديم التفـسيرات الـضرورية               
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" نظيفـة "ال يمكن أن نقول شيئا عن دمية متسخة، باستعمال كلمـة            : "لذلك؛ كأن يقول مثال   
  " .نظيفة"ألنها ليست 

 نصل إلى المرحلة الثالثة واألخيرة، أي مرحلة استعمال الجملة المنفيـة            وأخيرا،
فهـو  . "وهذا النشاط اللساني الواعي، يتحقق في فترة متأخرة من نمو الطفل          . بشكل واعي 

، للتعبيـر عـن     "الدمية ليست نظيفة  : "في الجملة؛ كأن يقول   " نظيفة"يستطيع توظيف كلمة    
أن الطفـل يـدرك المعنـى       علـى   لك دليل واضح    مالحظته ورأيه في الموضوع، وفي ذ     

الحقيقي للصيغة االستفهامية المستعملة في الجملة، وكذلك مدلول الكلمة التي استعملها في            
" فر على وعي داللي وتركيبـي فـي اآلن نفـسه         امن الواضح هنا، أن الطفل يتو     . الجملة

لعب دورا أساسيا ومهما،    لكن إذا اعتبرنا أن المدرسة ت     ). 52: 1991برتود ببندروبولو،   (
في تلقين الطفل قواعد اللغة وآليات التفكير، فهل يمكن اعتبار هذا الطفل ذاته، كذهن فارغ               

  ال يمتلك أبسط أدوات التحليل والتصنيف والمالحظة؟

إن البحث عن العالقة بين معارف الطفل قبل المدرسـية ومعارفـه المدرسـية،              
لموضوعات البارزة والمهمة، التي خُصصت لهـا       أصبحت في السنين األخيرة، من بين ا      

ورغم أهمية نتائج هذه الدراسات التي قامت بها الباحثـة          . العديد من الدراسات واألبحاث   
ية تتعلق أساسا، باسـتخدام     ، فإن ثمة صعوبات منهج    )1991-1980برتود ببندروبولو،   (

، يجـد األطفـال     فهذه الـصيغ المجـردة    ... كلمة، جملة : مثلمن  لسانية  صيغ ومقوالت   
  . صعوبات في فهمها أو استيعابها

  

  خالصة

من خالل مضامين هذه النماذج، التي وقفنا عندها وحاولنا تحديد أهـم مواقفهـا              
وتصوراتها، حول فترة ظهور الوعي اللساني عند الطفل ومراحل نموه، يتبين أنها تتميـز              

عي اللـساني المبكـر أهميـة       ففي الوقت الذي تبرز فيه أطروحة الو      . باالختالف والتباين 
االكتساب اللغوي ودوره في خلق نوع من الفضول اللساني الواعي عند الطفـل، وجعلـه               
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ينتبه إلى عناصر اللغة ومكوناتها الصوتية والداللية، نجد أن أطروحة الـوعي اللـساني              
تي المتأخر تعتبر أن المدرسة هي التي تعطي للطفل أدوات التحليل والتصنيف والتقطيع ال            

غير أنه ينبغي التذكير ببعض الوقائع      . من خاللها، يتمكن من الوعي باللغة كنظام اعتباطي       
  :التي نلخصها فيما يلي

ـ من المالحظ أن الطفل في السنوات األولى من نموه، قد يظهـر نوعـا مـن                 
اإلعجاب واالهتمام باللغة التي يسمعها أو يستعملها، وقد يقوم بمجموعـة مـن األنـشطة               

انية الواعية المبكرة، لكن يجب أن نأخذ بعين االعتبار، مستويات وعي الطفل بعناصر             اللس
وفـي اآلن نفـسه، أشـكال       ... اللغة ومكوناتها الفونولوجية والداللية والتركيبية والتداولية     
بريـدار  ...( تعريـف الحكـم و  الالمالحظات واألنشطة المعرفية التي يقوم بها؛ كالتعليق و       

   ).Bredart &  Rondal، 1982وروندال 

ـ  أطروحة الوعي اللـساني المتـأخر،         أن أصحاب  ونستنتج  حـضور   ونشترطي
 . الخطاب اللساني الواعي؛ أي قدرة الطفل على إنتاج خطاب واعي حول اللغة

لكن رغم عدم قدرة األطفال صغار السن على التعبير عن مالحظاتهم ومـواقفهم             
فلقد توصـلت مجموعـة مـن األعمـال         . لوعياتجاه اللغة، إال أن ذلك ال يعني غياب ا        

واألبحاث إلى نتائج مهمة حول الكفاءات المبكرة منها، أنه بإمكان الطفل تكوين نظريـات              
ميلـو  (  في إطار ما أصبح يعرف بنظرية النظريـات        ...حول اللغة والطبيعة والبيولوجيا   

Melot 1996 سبيلك ،Spelke 1999 ندال  ،Nadel  1999.(  

  

  

حل تطور اللغة نماذج من البحوث حول مرا: حاثدراسات وأب

  عند الطفل المغربي

 )إسماعيل علوي. د: (نمو الوعي الداللي عند الطفل -
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عنـوان  .  بحث لتحضير رسالة الدكتوراه تحث إشراف األستاذ الغالي أحرشـاو         
فـي   حالة الجملة المبنية للمجهول      –نمو التمثالت المطاداللية للجملة عند الطفل       " الرسالة  

  .اللغة العربية

نمو التمثالت المطاداللية للجملة المبنية للمجهـول فـي اللغـة    "  يعتبر موضوع
اإلشكالية المركزية لهذا البحث، فإذا كان نمو هذه التمـثالت الدالليـة    "العربية عند الطفل

 فإن األنشطة المطالسانية للطفل على مستوى الواعية جزءا من التمثالت اللسانية الواعية،
مظاهرها الداللية والتركيبية والمعجمية والتداولية تشكل بـدورها جـزءا مـن أنـشطته              
المطامعرفية العامة، وهذا ما يفسر أن ميدان علم النفس المعرفي يشكل اإلطار المرجعـي              

صبح يتناول بالبحث والتقصي التمثالت الذهنية والعمليات       أوهو الميدان الذي    . لهذا البحث 
  .نبنائهاإعلى مستوى طبيعتها ووظيفتها وسيرورة العقلية لألفراد 

وتتلخص إشكالية البحث العامة في محاولة تحديد مراحل نمـو هـذه التمـثالت              
الداللية الواعية، ودراسة مختلف االستراتيجيات التي يوظفها الطفل فـي فهمـه وإنتاجـه          

 عن طبيعة العالقـة  للجملة المبنية للمجهول والحكم عليها وإدراك مكوناتها، وأخيرا البحث 
  . بين نمو الوعي الداللي لهذه الجملة وعملية التحصيل الدراسي

طفال ) 160(وقمنا بتطبيق االختبارات المخصصة لهذه التجارب على عينة تضم          
ينتمون كلهم إلى أوساط اجتماعية متقاربة      . سنة) 12 إلى   4(تمتد مستويات أعمارهم من     

فلقد حرصنا على أن يكون انتمـاء آبـائهم         . جتماعيةمن حيث المستويات االقتصادية واال    
وأولياء أمورهم إلى الطبقة المتوسطة، فجميعهم يعملون في قطاعـات التعلـيم والـصحة              

  .واإلدارة العمومية واألمن الوطني والشرطة ويقطنون في األحياء الجديدة لمدينة الرشيدية

  .تجارب أساسيةثالث ولقد تطلب منا ذلك التركيز على 

حددنا هدف التجربة األولى فـي دراسـة نمـو الـوعي الـداللي عنـد الطفـل                 
  . واستراتيجيات فهمه للجملة المبنية للمجهول وإنتاجها
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ر السن يجدون صـعوبة     إن األطفال صغا  : "واعتمدنا على الفرضية العامة القائلة    
  :لتاليوحاولنا، اإلجابة على األسئلة ا".  وإنتاجها الجملة المبنية للمجهولفي فهم

  ؟لطفل فهم الجملة المبنية للمجهولـ متى يستطيع ا

ستراتيجية الفهم لدى   إن بنية الجملة عائقا أمام تحقيق       ـ هل يشكل غياب الفاعل ع     
  الطفل؟

للجملـة   أهم االستراتيجيات المعرفية واللسانية التي يوظفها الطفل في فهمه           ـ ما 
  ؟المبنية للمجهول وإنتاجها

ساهم المعارف العامة والخبرات والتجارب اليوميـة التـي         إلى أي حد ت   , وأخيرا
  فر عليها الطفل في فهمه لهذه الجملة وإنتاجها؟ايتو

أما التجربة الثانية فقد خصصناها للبحث في نمو الوعي الـداللي عنـد الطفـل               
ولقد طبقنا اختبارات   . واستراتيجيات إدراكه لمكونات الجملة المبنية للمجهول والحكم عليها       

ه التجربة على نفس العينة، سواء في عددها أو مستويات أعمارها، كما اخترنا الفرضية              هذ
تكون أحكام وتعاريف األطفال صغار الـسن للجملـة المبنيـة للمجهـول             : "العامة التالية 

  :وقمنا بصياغة األسئلة التالية. مطاداللية، ثم تتحول إلى مطاتركيبية مع تقدمهم في السن

  ؟لطفل حول الجملة المبنية للمجهولام التي يصدرها ا طبيعة األحكـ ما

  ـ هل يصدر الطفل حكمه المطاداللي قبل حكمه المطاتركيبـي؟

ـ هل يعيق ترتيب الكلمات وحذف الفاعل في الجملة المبنية للمجهـول عمليـة              
  حكمه على هذه الجملة وإدراكه لمكوناتها وعناصرها ؟

  الداللية والتركيبية لمكونات هذه الجملة؟ـ متى يستطيع األطفال إدراك الوظائف 

وأخيرا، حاولنا في التجربة الثالثة البحث عن طبيعة العالقة بـين نمـو الـوعي               
وإذا كنا قد وظفنا االختبارات المخصـصة       . الداللي عند الطفل وعملية التحصيل الدراسي     

ضـية العامـة   فإننا قمنـا بـصياغة الفر   لهذه التجربة على نفس عناصر العينة المختارة،     



 ألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علويألستاذ إسماعيل علوي                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      ا                     الفصل الخامس                      امراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفلمراحل تطور اللغة عند الطفل

فاسفاسفاسفاس–––– ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز  ظهر المهراز ––––  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                                                                      (43)    شعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفسشعبة علم النفس 

يساعد الوعي الداللي المبكر الطفل المتمدرس علـى إنجـاز       " :المعتمدة على الشكل التالي   
  :، اإلجابة على األسئلة التاليةوحاولنا". رادف أو التضادمهام التحويل وإصدار أحكام بالت

 دور التمثالت المطاداللية المبكرة للجملة المبنية للمجهول عند الطفـل فـي             ـ ما 
  ؟حوية والتركيبيةالتحصيل الدراسي وفي تعلمه للقواعد النعملية 

بناء للمعلوم  ـ وهل يستطيع األطفال صغار السن إنجاز مهمة تحويل الجملة من ال           
  ؟إلى البناء للمجهول

ـ هل يتمكن الطفل غير المتمدرس من إصدار أحكام بالترادف أو التضاد بـين              
  ؟لمبنية للمعلوم والمبنية للمجهولالجملتين ا

ـ وأخيرا، هل يعتمد األطفال صغار السن، في تأكيدهم للترادف أو التضاد بـين              
  هاتين الجملتين، على تبريرات داللية أم تركيبية؟

 األسئلة تساعدنا،   ذهة هذه الفرضيات واإلجابة على ه     الواقع أن التحقق من مصداقي    
.  للمجهول عند الطفـل    من جهة، على فهم مظاهر نمو التمثالت المطاداللية للجملة المبنية         

البرهنة على المصداقية العلمية والمعرفيـة ألهـم المواقـف          من   تمكننا،  ومن جهة ثانية  
  .والتصورات التي شكلت السند النظري واألساس المنهجي لبحثنا الحالي

  :استراتيجيات الفهم ومراحل نمو التمثالت المطاداللية

ن األطفال صـغار الـسن تتفـاوت    المالحظ من خالل النتائج التي توصلنا إليها أ  
غياب : درجات فهمهم للجملة المبنية للمجهول، وذلك تبعا لألسباب التي يمكن تلخيصها في           

الفاعل عن بنية الجملة ،وطبيعة الحدث الوارد فيها،درجات القلب، وأخيرا نوعيـة الفعـل    
  .المبني للمجهول وخاصيته الصرفية والداللية

ة ال ينتبهون إلى غياب الفاعل في الجملـة المبنيـة           ـ فإذا كان أطفال سن الرابع     
للمجهول  وال يهتمون إال بالحدث في حد ذاته وباألثر الذي خلفـه هـذا الحـدث ، فـإن               
األطفال ابتداء من سن الخامسة يدركون هذا الغياب ويحققون نجاحا متزايدا وقابال للنمـو              

  .مع التقدم في السن
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حديدا البالغين سن الرابعة والخامسة، يجدون      ـ وإذا كان األطفال صغار السن، وت      
صعوبة في فهم وضعية الحدث المثير مقارنة مع وضعية الحدث غير المثير، فإن أطفـال               
سن السادسة فما فوق يستطيعون فهم وضعية الحدثين المثير وغيـر المثيـر ويقترحـون               

 صـعوبات  والمالحظ أن أطفاال من سن الرابعة إلى الـسادسة يجـدون        . إجابات صحيحة 
حقيقية في فهم الجملة المبنية للمجهول والقابلة للقلب ، فهم ال يميزون بين الفاعل الغائـب                
في الجملة والمفعول به الذي عوض الفاعل، وهذا اللبس راجع باألساس إلى توفر الجملة              

كائن حي، فهؤالء األطفال يوظفون استراتيجيات داللية فـي فهمهـم        /على ثنائية كائن حي   
في حين أن األطفال صغار السن، ابتداء من سن الرابعـة،ال يجـدون أدنـى               .الجملةلهذه  

صعوبة في فهم الجملة المبنية للمجهول غير القابلة للقلب أي الجملة التي تتوفر على ثنائية               
  .جماد/ كائن حي

ـ إذا كان األطفال صغار السن يتمكنون من التعبير عن تمـثالتهم المطادالليـة              
تضمن الفعل المبني للمجهول البسيط ابتداء من سن الرابعة فما فوق، فـإنهم             للجملة التي ت  

يجدون صعوبات في فهمهم للفعل المركب المبني للمجهول وال يتمكنون من تحقيق النجاح             
المطلوب إال في حدود سن السابعة، وهذا ما يفسر اعتماد األطفال معيار الفعل البسيط في               

  .لفهمهم للجملة المبنية للمجهو

وعموما، يمكن تحديد ثالث مراحل لنمو استراتيجيات فهم الجملة المبنية للمجهول           
  .عند الطفل 

  :المرحلة األولى

يجد األطفال صغار السن والبالغين سن الرابعة والخامسة صعوبة في فهم الجملة            
فر المبنية للمجهول التي تعبر عن وضعية الحدث غير المثير وتتميز بقابليتها للقلب وتتـو             

  .على الفعل المبني للمجهول المركب

  :المرحلة الثانية
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ـ يتمكن األطفال البالغين سن السادسة والسابعة من فهم الجملة المبنية للمجهـول            
وإن كانت تعبر عن وضعية الحدث غير المثير أو تتميز بقالبتها للقلب وتتوفر على الفعل               

ديث عن بدايـة ظهـور التمـثالت        وفي هذه المرحلة يمكن الح    . المركب المبني للمجهول  
المطاداللية للجملة المبنية للمجهول، ويمكن البرهنة على ذلك من خالل أنماط التفـسيرات             

  .وأنواع التبريرات المقترحة من لدن المفحوصين

  :المرحلة الثالثة

المالحظ أن األطفال البالغين سن الثامنة فما فوق يحققون نجاحا كبيرا في إجاباتهم             
الخاصة بفهم الجملة المبنية للمجهول ويوظفون استراتيجيات تركيبية في فهمهم          الصحيحة  

وهذا ما يفسر تراجع نمو التمثالت المطادالليـة للجملـة المبنيـة            . وتفسيرهم لهذه الجملة  
إذن، فتأثيرات الوسـط    . للمجهول، والتي تم تعويضها بالتمثالت المطاتركيبية لهذه الجملة       

  .ء المفحوصينالمدرسي واضحة على أدا

  النتائج

   :استراتيجيات فهم الجملة المبنية للمجهول وإنتاجها -

إذا كان الهدف العام الذي خصصناه للتجربة األولى يتحدد فـي معرفـة مـدى       
الصعوبات التي يجدها األطفال صغار السن في فهمهم وإنتاجهم للجملة المبنية للمجهـول             

. حاولنا فحص ذلك باالعتماد على أربعة اختبـارات     مقارنة مع الجملة المبنية للمعلوم، فقد       
  :وهي على التوالي 

اختبار المقارنة والفهم، اختبار الفهم واإلنتاج، اختبار االختيار والتفسير، وأخيـرا           
ونشير هنا إلى أنه على الرغم من تنوع وتعدد هذه االختبـارات،            . اختبار الفهم والترتيب  

  .الفهم واإلنتاج: أساسيين همافإنه يمكننا  اختزالها في أداءين 

بشكل عام، يجد األطفال صغار السن صعوبات في إنتـاج الجملـة المبنيـة للمجهـول                  
فر على الفعل المركب المبني     ا تلك التي تعبر عن الحدث غير المثير والتي تتو         ،خصوصا
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 في حين أنه ابتداء من سن السابعة سيعرف أداء األطفال بعض التحسن حيـث               ،للمجهول
   . مبنية للمجهولتمكنون من اقتراح جمالي

  :المرحلة األولى

وهي المرحلة التي يجد فيها األطفال الممتدة أعمارهم مـا بـين سـن الرابعـة                
 تلك التـي تعبـر عـن        ، صعوبات في إنتاج الجمل المبنية للمجهول خصوصا       ،والسادسة

ئويـة الـضعيفة،    فبالنظر إلى عدد اإلجابات الصحيحة والنـسب الما       . الحدث غير المثير  
 تجد صعوبة في إيجاد جمل تتناسب مع الصور المقترحـة           أن هذه الفئات العمرية   نالحظ  

  .عليهم

  :المرحلة الثانية

خالل هذه المرحلة ستتزايد نسب اإلجابات الصحيحة خصوصا في الفترة الممتدة           
ما بين سن السابعة والتاسعة حيث يتمكن األطفال مـن إنتـاج جمـل مبنيـة للمجهـول                  

 تلك التي تحيل إلى الحدث المثير، وهذا ما يفسر وجود التمثالت المطادالليـة              ،خصوصا
فهم يوظفون استراتيجيات إنتاج جمل يغيـب عنهـا      . ند هاته الفئات العمرية   لهذه الجملة ع  

والمثير لالنتباه أن األطفال في سن السابعة يكتسبون بعـض القواعـد التركيبيـة              . الفاعل
مبنية للمجهول ويستطيعون اقتراح جمل مبنية للمجهـول مـن قبيـل            والصرفية للجملة ال  

، علما بأن بداية تعلم التراكيب والقواعد الخاصة بهذه الجملة تبدأ في حدود             "التفاحة أكلت "
  .ي القسم الرابع من التعليم األساسسن الثامنة أي

  :المرحلة الثالثة

لعاشرة والحادية عشرة مـن     وهي المرحلة التي يتمكن فيها األطفال البالغين سن ا        
 في إنتاج الجملة المبنية للمجهول سواء تعلق األمـر بـالمعبرة عـن              ا كبير اتحقيق نجاح 

الحدث المثير أو عن الحدث غير المثير، كما يحصلون نسب مائوية مرتفعة فـي عمليـة                
  .ترتيب الكلمات المبعثرة في جمل مبنية للمجهول تتوفر على أفعال مركبة
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  لة المبنية للمجهول والحكم عليها إدراك الجماستراتيجيات -

أن األطفـال   وجدنا   من خالل المعطيات اإلحصائية التي قمنا بتحليلها ومناقشتها         
الممتدة أعمارهم ما بين سن الخامسة والسابعة يوظفون استراتيجيات داللية فـي حكمهـم              

حيحة أو خاطئة تركيبيا،    على الجمل المبنية للمجهول الممكنة دالليا وال يهمهم إذا كانت ص          
 تكون لديهم تمثالت مطاتركيبية للجملة      ، أن األطفال البالغين سن الثامنة فما فوق       ،في حين 

المبنية للمجهول وال يقبلون الجمل الخاطئة تركيبيا ويتضح ذلك مـن خـالل التبريـرات               
  .المعتمدة في هذه األحكام

غياب الفاعل فـي الجملـة      ـ المالحظ أنه إذا كان األطفال صغار السن يدركون          
المبنية للمجهول التي تتوفر على أفعال الزمة، فإن العكس هو الذي يحدث في حالة تـوفر       
هذه الجملة على أفعال متعدية حيث يجد األطفال البالغين ما بين سن الرابعـة والـسابعة                

ائمـة  صعوبات حقيقية في تحديد الفاعل في الجملة فهم يوظفون استراتيجيات الترتيـب الق  
  ـ " االسم األقرب إلى الفعل هو الفاعل:"على القاعدة التي تقول

من خالل هذه المعطيات والوقائع، يمكن تحديد نوعين من االستراتيجيات تتمثـل            
  .أولهما في استراتيجيات الحكم وتتجلى ثانيهما في استراتيجيات التعريف

الت المطاداللية عنـد    يمكن تحديد ثالث مراحل أساسية تبين لنا مراحل نمو التمث         
  .الطفل من خالل توظيفه الستراتيجيات الحكم على الجملة المبنية للمجهول

  :المرحلة األولى

وتمتد من سن الرابعة إلى السادسة وهي المرحلة التي يوظـف فيهـا األطفـال               
ومـن   .استراتيجيات داللية في حكمهم على الجمل الممكنة دالليا وإن كانت خاطئة تركيبيا           

 يتبين لنا أن أحكام األطفال تكون في البداية داللية، وهـذا مـا       ، التبريرات المقترحة  خالل
  .ند هذه الفئات العمريةيؤشر على بداية ظهور التمثالت المطاداللية ع

  :المرحلة الثانية
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وهي المرحلة التي تستمر فيها األحكام الداللية في التزايد واالرتفاع لتصل إلـى             
  %).65( ود سن السابعةأقصى نسبة لها في حد

  :المرحلة الثالثة

دأ هذه المرحلة من سن الثامنة فما فوق، حيث نالحظ تقلص األحكام الدالليـة              وتب
فكلما تراجعت  . وتزايد األحكام التركيبية، فالمالحظ أن الطفل يكتسب معارف لسانية جديدة         

سه تمثالته المطاتركيبيـة     تزايدت في الوقت نف    لية للجملة المبنية للمجهول،   تمثالته المطادال 
  .لهذه الجملة

من خالل دراستنا لمراحل توظيف األطفال الستراتيجيات إدراك أفعـال فـي الجملـة                
  :وتعريف مكوناتها وعناصرها، يمكن تحديد ثالث مراحل أساسية

  : المرحلة األولى

وتمتد من سن الرابعة إلى السادسة، وهي المرحلة التـي يجـد فيهـا األطفـال                
. ت حقيقية في تعيين الفاعل في الجملة التي تتوفر على فعل متعدي مبني للمجهول             صعوبا

خاصية الفعل الوارد في الجملة، ففي حالة الفعل الالزم المبنـي           على   يتوقفإذن فنجاحهم   
للمجهول كانت أعداد اإلجابات الصحيحة مقنعة عند األطفال صغار السن، وهذه المالحظة            

تعريف مكونات الجملة المبنية للمجهول التي تكون خالل هـذه          تنطبق على استراتيجيات    
  .المرحلة داللية باألساس

  :المرحلة الثانية

وهي المرحلة التي يستطيع فيها األطفال ما بين سـن الـسابعة والتاسـعة إدراك               
 ويتمكنـون مـن     ،غياب الفاعل في الجملة التي تتضمن أفعاال متعدية مبنيـة للمجهـول           

  .اد األدوار الداللية واألدوار التركيبية لمكونات الجملة المبنية للمجهولالمزاوجة بين إسن

  :المرحلة الثالثة
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وتبدأ هذه المرحلة من سن التاسعة فما فوق، وهي المرحلة التـي يحـصل فيهـا          
األطفال على نسب مائوية مرتفعة، فهم يدركون غياب الفاعل بسهولة وكذا الفـرق بـين               

 .مبني للمجهول ، وبين نائب الفاعـل      المتضمنة للفعل المتعدي ال   الفاعل الغائب عن الجملة     
  . يقترحون تعاريف لسانية ومدرسية لمكونات الجملة المبنية للمجهول،وفي اآلن نفسه

  

  لمبنية للمجهول والتحصيل الدراسينمو الوعي الداللي بالجملة ا -

منـا جعـل    قد تطلـب   ،إن تحديد العالقة بين الوعي الداللي والتحصيل الدراسي       
األطفال ينجزون مهام تحويل الجملة من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهـول وتأكيـد إمـا                

  .الترادف أو التضاد بينهما

 فإنه ابتداء من    ،إذا كان األطفال صغار السن يجدون صعوبات في تحويل الجملة         
 عند فئتي سـن     ، نحصل على بعض اإلجابات الصحيحة خصوصا      ،سن السادسة فما فوق   

لسادسة والسابعة رغم عدم تعلمهم قواعد التحويل والتراكيب الخاصة بالجملـة المبنيـة             ا
ويمكن تحديد  . وهذا ما يبرهن على بداية النشاط المطاداللي عند هؤالء األطفال         . للمجهول

  .ثالث مراحل لنمو الوعي الداللي

  :المرحلة األولى

ن الرابعـة والخامـسة مـن       وهي المرحلة التي ال يتمكن فيها األطفال البالغين س        
إنجاز مهام تحويل الجملة من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول، وهذه الـصعوبة كانـت               

  .متوقعه بالنظر إلى صعوبة هذا االختبار

  :المرحلة الثانية

 حيث نالحظ بداية ظهور اإلجابات الصحيحة       ،وتمتد من سن السادسة إلى السابعة     
مدى قدرة بعض األطفال على ذكر أو كتابـة الجملـة دون            والمحاوالت األولى التي تبين     

 فعلى الـرغم    .وهذا ما يؤشر على دور الوعي الداللي في األنشطة المدرسية         . ذكر الفاعل 
فران على المعلومات اللسانية الكافية حـول الجملـة         اال تتو ) 2ق(و )1ق(من أن الفئتين    
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ي مبكر بالقواعد واألحكام الخاصة      مع ذلك يبرهنون عن وعي دالل       فإنهم ،المبنية للمجهول 
  .بهذه الجملة

  :المرحلة الثالثة

فال هذه الفئـات     حيث يتمكن أط   ،وهي المرحلة التي تبدأ من سن الثامنة فما فوق        
) 6ق(و) 5ق(وتصل النسبة المائوية عند الفئتي       . من إنجاز مهام التحويل بسهولة     يةالعمر

تحصيل الدراسي وتعلم األطفال للقواعـد       ويمكن تفسير ذلك بدور وأهمية ال      .%)100(إلى
  .النحوية والصرفية الخاصة بالجملة المبنية للمجهول

إذا كانت التبريرات الداللية حاضرة بقوة في إجابات األطفال صغار السن حـول             
إصدار األحكام بالترادف أو التضاد، فإن هذه التبريرات تتقلص لتظهر تبريرات تركيبيـة             

كتساب والتعلم المدرسيين، وبالتالي يمكن اقتراح ثالث مراحل أساسية         لها عالقة وطيدة باال   
  .لنمو هذه األحكام بالترادف أو التضاد

  :المرحلة األولى

وهي المرحلة التي يجد فيها أطفال سن الرابعة صعوبة في تأكيـد التـرادف أو               
تبريراتهم قليلـة   التضاد بين جملتين األولى مبنية للمعلوم والثانية مبنية للمجهول، كما أن            

  .العدد وتكون داللية باألساس

  :المرحلة الثانية

وهي تمتد من سن الخامسة إلى السابعة حيث يتمكن األطفال من إصـدار أحكـام      
بالترادف أو التضاد ويحققون نسبا مائوية مقنعة، غير أن تبريراتهم لهذه األحكـام تبقـى               

  :ن الجملتين يصدرون حكما بالتضاد بين هاتي، فهم مثال.داللية

  .ـ حرث الفالح األرض 

  .ـ حرث الفالح
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إن الفالح إنسان ال يمكن أن يحـرث فـي حـين أن             :" ويقترحون التفسير القائل  
وهـذا مـا يبـين أن األنـشطة         ".األرض عادة هي التي تحرث من أجل إعطاء الحبوب        

  .المطاداللية تظهر خالل هذه المرحلة

  :المرحلة الثالثة

لمرحلة، حضور نوعين من التبريرات لدى األطفال البالغين        المالحظ خالل هذه ا   
كلمـا تقلـصت     ف .التبريرات الداللية والتبريـرات التركيبيـة     : سن الثامنة فما فوق وهما    

 تزايدت أعداد التبريرات الثانية لنحصل على أقصى نسبة لها في حدود            ،التبريرات األولى 
لعب دورا مهما في جعل الطفـل ينتبـه         إلى أن المدرسة ت    ،ونشير هنا . سن الحادية عشرة  

إلى أوجه االختالف والتشابه بين الجملة المبنية للمعلوم والجملة المبنية للمجهـول وفـي              
تقديم التبريرات الالزمة، والتي لها عالقة بالمعلومات النحوية والصرفية المكتسبة داخـل            

  .فضاء المدرسة

  

  ية للمجهولية للجملة المبنعوامل نمو التمثالت المطادالل -

إذا كانت هذه الوقائع والمعطيات تبرز أهم الخالصات التي توصلنا إليها، وتحـدد        
أطوار ومراحل نمو التمثالت المطاداللية للجملة المبنية للمجهول عند الطفل، فإنه يمكننـا             

  .الوقوف عند أبرز العوامل الفاعلة والمؤثرة في هذا النمو

 العامل النمائي له تأثير واضح وجلـي علـى أداءات         يمكن استنتاج أن     :العامل النمائي 
 تزايدت أعـداد إجاباتـه الـصحيحة وتبريراتـه المناسـبة،            ،الطفل، فكلما تقدم في السن    

ذلك أننا الحظنا في أغلب االختبارات اسـتقرارا        .  ما بين سن الرابعة والسابعة     ،خصوصا
منـع مـن خـضوع أداء       في هذه اإلجابات في حدود سن الثامنة فما فوق، لكن هـذا ال ي             

  .األطفال إلكراهات عامل السن

المالحظ أن العامل االجتماعي له تأثير كبير في إجابات المفحوصين           :العامل االجتماعي 
.  األطفال صغار السن الممتدة أعمارهم ما بين الرابعـة والـسادسة           ،وأداءاتهم، خصوصا 
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ـ             ى أهميـة العوامـل     وهذا ما يزكي المواقف والتصورات االجتماعيـة التـي تؤكـد عل
السوسيوثقافية في اكتساب األطفال المهارات والمعارف النابعة من تجـاربهم وخبـراتهم            

ونذكر على سبيل المثال فيكوتسكي الذي أعطى األهمية        . فردية -الواقعية والعالقات البين  
" بالوساطة"برينر الذي تحدث عن ما اسماه       جتماعية والممارسات التربوية، و   للتفاعالت اال 

وهذا ما لمسناه من خـالل  . وعن العالقة اإليجابية والمثمرة التي تجمع بين الطفل والراشد 
إجابات األطفال صغار السن وتبريراتهم ، فهم يدركون مثال أن العلبة عادة هي التي تفتح               

ن الورقة هي التي تمزق ولـيس       وليست األم، وأن الكرة هي التي تقذف وليس الالعب،وأ        
  .أحمد

تلعب المدرسة، باعتبارها مؤسسة تربوية واجتماعية، أدوارا مهمة فـي           :المدرسيالعامل  
تطوير وتنظيم التمثالت المطاداللية للجملة المبنية للمجهول عنـد األطفـال المتمدرسـين             

 في الفترة التي تبدأ من سن الثامنة فما فوق، وهي الفترة التي سيتعلمون فيهـا                ،خصوصا
  . بهذه الجملة والقواعد الخاصةالتراكيب

وقد بينا، من خالل التفسير ومناقشة نتائج التجربة الثالثـة، حجـم هـذا التـأثير                
فإذا كان بعض األطفال البالغين سـن الـسادسة         . ومراحل نموه تبعا لمستويات التمدرس    

والسابعة يتمكنون من إنتاج مهام التحويل من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول دون سابق              
، فإنه عند بلوغه مستوى  القـسم         الجملة ذه واألحكام التركيبية الخاصة به    لقواعدمعرفة با 

 التمثالث المطاداللية السابقة وإدماجهـا فـي      ذه ه الرابع من التعليم األساسي سيتم استثمار     
  .  المعارف المطالسانية الجديدة
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