
 المحاضرة الثالثة

 .. اللغة اكتساب نظريات

 خاصة عناصر اعتبارها فً تضع النظرٌات أو الفروض من مجموعة النفس علماء صاغ لقد

 فً األطفال خبرات على تؤكد التً النظرٌات إلى البٌولوجٌة األسباب من تتراوح اللغوي للنمو

 أن إال اللغة واكتسابه الطفل نمو فً معٌن بعد على تؤكد نظرٌة كل أن من الرغم وعلى البٌئة،

 طبٌعة ولكن اللغة، الكتساب بٌولوجً ٌؤتهو استعداد لدٌهم األطفال أن ٌعتقدون المنظرٌن غالبٌة

 كفاءة تشكٌل فً دورا   تلعب المعرفٌة متهقدرا نمو جانب إلى اللغة مع لها ٌتعرضون الخبرات

 : النظرٌات إلبراز عرض ٌلً وفٌما .اللغوٌة األطفال

 .. السلوكية النظرية:  أولا 

 ال فهً والقٌاس، للمالحظة القابلة بالسلوكٌات االهتمام تولً ٌنبغً أنه السلوكٌة النظرٌة تفترض

 هً المنظور هذا فً األساسٌة والمشكلة الداخلٌة، العملٌات أو العقلٌة بنىال على اهتمامها تركز

 ٌنكرون ال والسلوكٌون. تقاس أو تعرف أن ٌمكن ال فلذلك ترى أن ٌمكن ال العقلٌة األنشطة أن

 بالعملٌات مرتبطة للمالحظة القابلة السلوكٌات أن ٌرون ولكنهم العقلٌة، العملٌات هذه وجود

 فالسلوكٌٌن ثم ومن تالحظه أن ٌمكن ال ما دراسة ٌمكن ال أنه وٌرون الفسٌولوجٌة، أو الداخلٌة

 .اللغوي األداء مع تحدث التً الظاهرة السلوكٌات عن ٌبحثون

 .. المعرفية أو اإلدراكية المدرسة:  ثانياا 

 التً اللغوٌة النماذج على مبنٌة معٌنة فرضٌات تقدٌر طرٌق عن اللغوٌة التراكٌب الطفل ٌتعلم

 ٌتضح عندما وتعدٌلها اللغوي االستعمال فً االختبار الفرضٌات موضع هذه وضع ثم ٌسمعها،

 مطابقة تراكٌبه تصبح إلى أن الكبار تراكٌب من تدرٌجٌا   تقرٌبها إلى ٌؤدي تعدٌال   خطؤها له

 هذه ٌطبق ثم ٌسمعها التً النماذج من معٌنة لغوٌة قاعدة ٌستخلص الطفل أن أي لتراكٌبهم،

 العربً الطفل: فمثال   الكبار ٌستعملها التً القاعدة تطابق أن إلى ٌعدلها ذلك القاعدة وبعد

 إلخ....  طوٌلة - طوٌل ، كبٌرة - كبٌر:  نماذج مثل من العربٌة فً التأنٌث قاعدة ٌستخلص

 فٌعدل الحقة فترة فً المثال فً التطبٌق هذا خطأ ٌكتشف ثم أصفرة، فٌقول أصفر على فٌطبقها

 .أخرى وٌنشى والصفات األسماء من مجموعة على تنطبق بحٌث القاعدة

 



 .. العملية أو الواقعية النظرية:  ثالثاا 

 حٌث من المعرفٌة النظرٌة عن وتختلف الكالم، األطفال استخدام كٌفٌة على النظرٌة هذه تركز

 أن النظرٌة هذه أصحاب وٌرى. الكالم طرٌق عن به المحٌطٌن مع الطفل تفاعل بكٌفٌة اهتمامها

 الكالم ممارسة ٌستطٌع وأنه اآلخرٌن، من ٌرٌده عما التعبٌر ٌتمكن حتى مبكرا   اللغة ٌتعلم الطفل

 مطالب أو حاجات هناك أن كما. الخ...طول و شدة نغمة من المختلفة خصائصه ٌتعلم عندما

 . اللغة تشبعها أن ٌمكن بشرٌة

 .. الطبيعية النظرية:  رابعاا 

 وجمٌع فطرٌا ، ٌتم للغة الفرد اكتساب بأن ٌفٌد أساسً افتراض على الطبٌعً المذهب ٌقوم

 اللغة أن وٌذكر منظمة، بطرٌقة وإدراكها اللغة الكتساب ٌئهمته أداة ولدٌهم ٌولدون األفراد

 . المخلوقات من غٌره عن البشري الجنس فٌها ٌتمٌز سلوك

 .. الوظيفية النظرية:  خامساا 

 وٌرى وبٌئته، الطفل بٌن التفاعل نتٌجة اللغوٌة الكفاءة ارتقاء هو الوظٌفٌة النظرٌة جوهر إن

 .للفرد والعاطفً المعرفً البعد عن اللغة فصل الصعب من أنه النظرٌة هذه مؤٌدو

 .. البنيوية النظرية:  سادساا 

 على تدل واحدة كلمة من الطفل لغة ابه تنمو التً المنظمة الطرٌقة على النظرٌة هذه تركز

 طوٌلة بجمل الكبار مع العادي الكالم ممارسة إلى كلمتٌن، من مكونة جملة إلى الجملة، معنى

 .النحوٌة الصٌاغة حٌث من وسلٌمة ومعقدة

 .. اللغوية النظرية:  سابعاا 

 إذ. الفطرٌة والنظرٌة السلوكٌة النظرٌة بٌن توفٌق عن عبارة انهأ النظرٌة هذه أصحاب ٌرى

 بٌن التفاعل أن ترى ولكنها اللغة، اكتساب فً تؤثر البٌولوجٌة الفطرٌة العوامل أن تفترض

 أن اللغوٌة للمهارات أرٌد ما إذا ضروري شًء والخبرة البٌئة تأثٌر أي الراشدٌن، و األطفال

 ٌتضمن اإلتقان هذا وأن للغة، الطفل إتقان تفسر أن ٌمكن ال وحدها الفطرٌة فالمٌكانٌزمات تنمو

 . التقلٌد و اإلشراط من أكثر هو ما

 وأن هائلة، بسرعة التعقٌد بالغة لغوٌة قواعد ٌتعلمون األطفال أن النظرٌة هذه أصحاب وٌرى

 التً اللغوٌة البٌانات تحلٌل طرٌق عن اللغة الكتساب ٌؤهله خاص تركٌب لدٌه اإلنسان



 تحلٌل القدرة هذه اللغوٌة،وتسمى التراكٌب بناء كٌفٌة حول الفرضٌات وتكوٌن ٌستقبلها،

 . المعلومات

 .. الجتماعي التفاعل نظرية:  ثامناا 

 مع االتصال فً الرغبة من ٌنشأ اجتماعً نشاط بمثابة اللغة أن النظرٌة هذه أصحاب ٌرى

 تلعبه الذي الدور على نفسه الوقت فً التأكٌد مع التفاعلٌة، االجتماعٌة المواقف فً اآلخرٌن

 تطور إلى ٌؤدي مما الحدٌث فً المهارة ذوي البالغٌن مع االحتكاك من تنشأ التً الخبرات

 .اللغوٌة المهارات

 .. العضوية النظرية:  تاسعاا 

 استنتج حٌث. الكالم لعملٌة بالنسبة المركزي العصبً الجهاز وظٌفة على النظرٌة هذه تركز

 .األٌمن النصف من الكالم فً تحكما   أكثر األٌسر المخ نصف أن الباحثون

 .. والمحاكاة التقليد نظرية:  عاشراا 

 المحاكاة أعمال وأن به مزود فطري مٌل على ٌعتمد اللغوي التقلٌد أن النظرٌة هذه علماء ٌرى

 .وإرادة قصد عن ٌنبعث هذاالمٌل بواقع الطفل إلٌها ٌتجه التً

 


