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لسانيات تطبيقية                                             األستاذة جميمة : المقياس
 بوتمرالمستوى السنة الثانية أدب ونقد

النظرية المعرفية 
شيد النصف األول من القرن العشرين ظيور عدد ميم من النظريات التي ركزت اىتماميا األول عمى 

والترابطية ةسيكولوجية التفكير ومشاكاللمعرفة، متجاوزة بذلك الكثير من مفاىيم النظريات الميكانيكي
 .السموكية

 أن من بين علمشكالت، مالأو النظرية الكمية ىي أساسا نظرية فيالتفكير وح:نظرية الجشطمت/ 1
 .اإلدراك والتعمم القائم عمى الفيم واالستبصار: اىتماماتيا الرئيسية العمميات المعرفية األخرى مثل

 يفترض أصحابيذه النظرية أن العممية السيكولوجيةلالستبصار تشكل جوىر االىتمام في 
فالتعمّم يكون قد تم عندما يتم الفيم وعندما تتم تنميةاالستبصارفي الطبيعة الحقيقية . سيكولوجية التعمم
 القضايا األساسية في التعمم من وجيو نظر العالم النظري الجشطالتي ليست قضايا نإ. لمموقف المشكل

نما ىي قضايا االستبصار والفيم والتعمّم الحقيقي يعتمد عمى إدراك العالقات بين األشياء .االرتباطوا 
باإلضافة إلى تأكيدىم عمى . واالستفادة من الخبرات السابقة في تفسير المعمومات في موافق التعمّم الجديدة

سيامو بصورة فعالة في حّل  جابيتو في الربط بينيا وا  أىمية إدراك المتعمم لمعالقات بين مختمف المثيرات وا 
 .المشكالت التي تواجيو

في نظرتييالبنائيةبالبحث في كيفية نمو  (م1980-م1896)" بياجي" اىتم:البنائية" بياجي"نظرية / 2
فيو يّصر عمى أن التعمم . المعرفة اإلنسانية وتطّورىا من خالل اىتمامو بمراحل النّموالمعرفي عند الطفل

فالتعزيز في رأيو ال يأتي من البيئة كنوع من الحموى . الحقيقي ىو التعمّم الذي ينشأ عن التأمل والتروي
 .عمى سبيل المثال بل إّن التعزيز ينبع من أفكار المتعمّم ذاتو

إّن الفرضية ثونبّو بياجيإلى ضرورة التوازن بين العوامل الداخمية والعوامل الخارجية في العممية التعميمية، حي
األساسية التي تقوم عمييا نظريتو ىي إقامة توازن بين التّقدم الذي نالحظو في التنظيم المنطقي والعقميّ 

إّن مشروع بياجي العمميّ يتمحور حول إعداد نظرية لممعرفة . لممعرفة وبين سيرورات التكوين السيكولوجية
وتعّد الّمغة بموجب ىذا التصّور أحد مظاىر الوظيفة الرمزية التي ىي واحدة من الوظائف المعرفية السابقة 
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 عندما يتعمق ىعن النمو المغوّي ال توظف بمعنى الكممة إال عندما تكون ىذه الوظائف قد تحققت، وحت
 . مع ذلك تبقى غير كافيةااألمر بالمراحل النيائية لمتطور الذىنيّ حيث تكون المغة ضرورية، فإنو

تسبق النمو المغوّي كما أن المغة بحّد ذاتيا ال تولد العمميات المعرفية " بياجي"فالوظائف المعرفية بالنسبة ل 
يرى أّن الجانب " بياجي" بل إّن العمميات المعرفية ىي التي تسمح باستغالل المغة، وبعبارة أخرى فإن

 .الّمغوّي خاضع لمجانب المعرفيّ وليس العكس
  وثيقا مع المسانيات النفسية ويحاول اإلجابة عن األسئمة ايرتبط االتجاه المعرفيّ المعاصر، ارتباط

 :اآلتية
 ما العمميات العقمية التي تمّكن الفرد من إدراك وفيم المغة؟

 ما العمميات العقمية التي تمّكن الفرد من إنتاج المغة؟
  العقمية التي تمّكن الفرد من اكتساب وتعمّم المغة؟تما العمميا

 :النظريات المعرفية وتعّممالمغة
إّن كل إنسان يتعمم المغة، ال ألّن الجميع يخضعون لعمميات إشراط : إّن وجية الّنظر المعرفية تقول

 أنيا يوىذه القدرة عامة يطبقيا، بمعن. متشابية، بل ألّن كل إنسان يمتمك قدرة فطرية تسمح لو بتعمم المغة
 .تنطبق عمى جميع البشر في كل زمان ومكان

  أن نفسره باالعتماد عمىاوالمغة عند عمماء التعمم المعرفي شكل من أشكال السموك المعقد، ال يمكنن
 الذي وضج أن النظرية" ينسومسك" المؤثرات الخارجية فحسب، ومن بين الذين تصدوا ليذه القضية

السموكية أعجز من أن تفسرلنا قدرتنا عمى تعمم المغة واستخداميا فمن الخطأ استخدام مبادئ التعمم التي تم 
 .التوٌصل إلييا نتيجة إجراء التحارب عمى الحيوان لتفسير تعمّم اإلنسان

 
 :لالستفادة أكثر

 :يستفيد الطالب أكثر في ىذا الموضوع باّطالعو عمى مراجع أخرى منيا
  ". يوسف محمود قطامي" نظريات التعمم والتعميم _ 
 ".نايف خرما وعمى الحاج " الّمغات األجنبية تعميميا وتعّمميا _ 
 ".حسن مالك" المسانيات التطبيقية وقضايا تعميم وتعّمم المغات _


