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عمى ما يستمزمو استعمال  Behavioral theory (1)ترتكز النظرية السموكية  

المغة)في االتصال(، وتعطي اىتماميا لمجانب الممكن مالحظتُو عالنية، وىي بيذا 
 .(2)النظرية التصورية التي ترتكز عمى الفكرة أو التصّورتخالف 

 عام تقوم عمى جممة ُأسس منيا:والسموكية بوجٍو  

التشكك في كل المصطمحات الذىنية، تمثل العقل والتصور والفكرة، ورفض  .1
االستنباط كوسيمة لمحصول عمى مادة ذات قيمة في عمم النفس. ويجب عمى 
عالم النفس أن يقصر نفسو عمى ما يمكن مالحظتِو مباشرًة، وذلك بأن يعنى 

 والعمميات الداخمية. بالسموك الظاىر، وليس بالحاالت

وتطبيق ذلك عمى المغة يعني التركيز عمى االحداث الممكن مالحظتيا  
فيو. ومن ىنا أطمق  وتسجيميا، وعمى عالقتيا بالموقف المباشر الذي يتم إنتاجيا

، أو السموك Verbal Behavioralبعضيم عمى المغة مصطمح السموك النطقي 
عني معالجة الفكرة كسموك، والتخّمي عن . كما يLanguage Behavioralالمغوي 

 مفاىيم مثل اإلدراك واالحساس والشعور.

اتجاىيا الى تقميص دور الغرائز والدوافع والقدرات الفطرية األخرى، وتأكيدىا  .2
الذي يمعبو التعّمم في اكتسابو النماذج السموكية، وتركيزىا عمى  عمى الدور

 التربية أكثر من الطبيعة، ونسبة الشيء لمبيئة، والشيء القميل لموراثة.
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اتجاىيا اآللي أو الحتمي الذي يرى أن كل شيء في العالم محكوم بقوانين  .3
 الطبيعة.

ع من االستجابات أنَُّو يمكن وصف السموك عند السموكيين عمى أنَُّو نو  .4
Responses  لمثيراتStimuli  ما تقدما البيئة أو المحيطEnvironment 

 والشكل الذي يستعمل عادًة لتمثيل العالقة بين الُمثير واالستجابة ىو: 

س  م 

 وقد قبل بمومفيد اتجاىين عامين في مذىبو السموكي: 

 عدم الثقة في العقمية. .1
والفيزيقية  Positivismإيمان بالحتمية التي كثيرًا ما ُأشير إلييا بالوضعية  .2

Physicalism. 

كما  كان Speech-Eventوالمثال الذي ضربو بمومفيد لمحدث الكالمي  
 يأتي:

وبما أنيا  –ترى جيل تفاحة عمى شجرة  –جاك وجيل سائران في الطريق  
تأكل  –اك الشجرة ويعطييا التفاحة يتسمق ج –جائعة تسأل جاك أن يحضرىا ليا 

 جيل التفاحة.

 ولكن لم يسمم ىذا التفسير كذلك من االعتراض: 

فمن الممكن أن توجد جممة مثل:))ابنك مريض(( مياًل أو نزعة عند السامع  .1
لمذىاب الى ابنِو حيث يوجد. ولكن جماًل أخرى تخرج عن دائرة االىتمامات 

 توجد ىذا الميل.العممية الفورية ال تستطيع أن 



وحتى جممة:))ابنك مريض(( لن تخمق الميل أو النزعة نحو الذىاب إليو إال  .2
ال إذا  ال إذا اعتقد بصدق المتكمم، وا  إذا كان الشخص يولي ابنُو اىتمامًا، وا 
كان الخبر جديدًا بالنسبة لو. وحتى مع تحقيق ىذه الشروط قد ال يحدث 

في سجن، أو يكون في لحظة حرجة الميل بالضرورة. إذ قد يكون السامع 
تؤثر عمى مستقبمو السياسي أو االقتصادي، أو يكون ممتنعًا عن السفر 
لسبب ديني أو اعتقادي الى مكان معين، أو في يوم معين)وبخاصة أن 
الخبر لم يكن: ابنك مريض جدًا(. وغير ذلك من األسباب التي ال تنتيي. 

ابنك مريض سوف تخمق لدى السامع ومن غير المعقول أن نقول إنَّ عبارة: 
في الذىاب إذا كان ابنو محل االىتمام الكبير، وكان السامع يعتقد في صدق 
ذا لم يكن ىناك مانع جسدي أو  المتكمم، وكان الخبر جديدًا عمى السامع، وا 

ذا لم يكن... وما أظنُّ أننا يمكننا حصر القائمة.  ديني من الذىاب... وا 
نزعة أن تكون مرتبطة بمعنى الجممة فإننا سنغرق ي كذلك إذا كنا سنسمح أل .3

الشمس تبعد عن في أشياء ال عالقة ليا بالمعنى. أفترض أن شخصًا قال:))
، فأثارت ىذه العبارة نزعة عند شخص ليفتح ((مميون ميل 77األرض بمقدار 

فمو في تعّجب، فمن الواضح أنَّ ىذه النزعة، وىذا التعجب ال عالقة ليما 
لجممة. وتقرير ما إذا كانت))االستجابة(( وثيقة الصمة بالجممة أو ال بمعنى ا

 بخاصة. Morrisنقطة ضعف في النظرية السموكية بعامة، وفي تفسير 
))نظرية الميل(( فشمت  .4 في أن تثبت أنو يوجد ميل معين مرتبط واخيرًا فإنَّ

بمعظم الكممات والمنطوقات يحكم سموكنا المغوي اليومي. ولم تستطع أن تقّدم 
لنا مالمح سواء من المواقف أو الميول أو االستجابات موزعة بالشكل الذي 



تقتضيو النظرية. فالمعنى ال يتنوع بصورة مباشرة مع انواع العوامل التي سّمط 
 .(1)وء في ىذه النظرية بتقسيماتيا المختمفةعمييا الض

 

                                                           

(1) Semantic: Lyons  ،1/134  وما بعدىا؛ وSemantic: Leech؛ و 74، ص
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