
 العوامل المؤثرة باكتساب اللغة

فالعوامل المؤثرة باكتساب اللغة تعود  لما كانت الخبرة اللغوٌة ثمرة التفاعل بٌن الفرد والمحٌط

البٌئة الخارجٌة التً ٌعٌشها فٌها، فالذكاء والمرض والفرق بٌن و البٌئة الداخلٌةو الفرد نفسهإلى 

 تلعب دوراً فً ذلك. ...الجنسٌن

تبٌن األدلة التجرٌبٌة أن هناك عالقة قوٌة بٌن ذكاء الطفل كما ٌقاس وفق : العقليةالقدرات  -

، ال 52اختبارات الذكاء وتطور الطفل اللغوي فاألطفال المعتوهٌن الذٌن ال تتجاوز نسبة ذكائهم 

 52أكدت أبحاث مٌد أن الطفل العادي ٌبدأ الكالم فً عمر  ،ٌتمكن على األطالق من الكالم

وعند ضعاف العقول ٌتأخر الكالم  وفهم معناها ٌقصد بذلك نطق األلفاظ بطرٌقة صحٌحةشهراً و

 55-7شهراً. وتدل أبحاث تٌرمان على أن الطفل الموهوب ٌبدأ الكالم فً عمر  43حتى سن 

شهراً تقرٌباً، وٌرتبط المحصول اللغوي عند األطفال بنسبة ذكائهم حتى أنه ٌعتبر مؤشر لقٌاس 

 الذكاء.

تائج السابقة ال تمكننا من استنتاج أي العاملٌن السبب وأٌهما النتٌجة بمعنى هل أخرهل تفوق فالن

أم أن ارتفاع ذكائه هو  الشخص لغوٌاً ٌجعله ٌحصل على درجات أعلى فً اختبارات الذكاء

 المسؤول عن سرعة تطوره اللغوي.

: تشٌر أبحاث لودر أن األطفال الذٌن ٌنتمون إلى بٌئات اجتماعٌة غنٌة فً البيئة االجتماعية -

بشكل أبكر من األطفال الذٌن ٌنتمون إلى المثٌرات ٌتكلمون تلقائٌاً وٌعبرون بوضوح عن أرائهم 

بٌئات فقٌرة، فمحاكاة الطفل إلى الوسط االجتماعً الذي ٌحٌا فٌه على جانب كبٌر من األهمٌة 

غة ألن اللغة أداة لألنصهار االجتماعً واالتصال مع األخرٌن وتلبٌة حاجات فً اكتساب الل

لك األم تلعب دوراً كبٌراً فً اكتساب اللغة لطفلها. فقد أشارت آنا فروٌد ذاألخرٌن وإرضائها. ل

الذٌن تربوا عند أهلهم، أشهر مقارنة بأقرانهم  6بأن أطفال المعاهد قد ٌتأخر لدٌهم الكالم حوالً 

 ت بأن الطفل سرعان ما تضعف لدٌه موهبة الكالم عند ابتعاد أمه عنه.أكد كذلك

كذلك أكدت أبحاث مكارثً أن الطفل الوحٌد ٌكتسب اللغة بسرعة أكبر نظراً للتشحٌع والعطف 

لغة إلى تعثر فً التفى هذا التشجٌع قد ٌؤدي بالطفل وإذا ان الذي ٌتلقاه من الوالدٌنوالحنان 

 ت الكالم مثل التأتأه والتلعثم واالرتباك.وظهور بعض اضطرابا

فالرصٌد اللغوي للطفل ٌعكس المحٌط الذي نشأ فٌه ولٌس المقصود بهذا الرصٌد حجم المفردات 

 فقط وإنما اتساع أفقها وعمق معانٌها أذ أن الطفل فً اكتساب اللغة ٌواجه أمرٌن:



 اكتساب شكل األلفاظ والتعابٌر اللفظٌة -

 نه تلك األلفاظ من خبرات ومعانً.اكتساب ما تتضم -

فإذا كان الوسط فقٌرأ نشأ الطفل فقٌراً فً مضمون ومعانً الكلمات بٌنما إذا كان غنٌاً اقتبس 

ومن أهم هذه الخبرات التً ٌتعرض لها  الطفل الكثٌر من الخبرات واألنشطة السائدة فً المحٌط

ألشخاص المحٌطٌن بالطفل والوقت الطفل /السفر واألحداث التً توسع خبرات الطفل، عمر ا

 .الذٌن ٌقضونه معه، دور الرعاٌة لألظفال/

هناك بعض األمراض التً تصٌب األطفال فً السنوات األولى من عمرهم تؤخر  المرض:

نموهم اللغوي السٌما األمراض التً تتصل بجهاز السمع والكالم واألمراض المزمنة فالصمم 

التقلٌد الصحٌح لأللفاظ والعبارات التً ٌستخدمها فً حٌاته الجزئً والكلً ٌحول بٌن الطفل و

 الٌومٌة وال ٌكاد ٌبتٌن مخارجها. 

فً دراسة قام بها سمٌث على مجموعتٌن من األطفال، المجموعة األولى من األطفال المرضى 

الذٌن أصٌبوا بأمراض مزمنة مختلفة فً حٌاتهم األولى والمجموعة الثانٌة من األطفال الذٌن 

المؤثرة فً النمو اللغوي باستثاء المرض، دلت ٌتساوون مع المجموعة األولى بكل العوامل 

شهراً فً  5..5شهراً عند المجموعة األولى و  55.5أن متوسط عمر بدء الكالم ٌبلغ النتائح 

 المجموعة الثانٌة.

: ٌبالغ بعض األباء فً تدرٌبهم أبنائهم على الكالم فً سن مبكرة، وذلك قبل السلوك المضاد

اجات والدٌه وصولهم إلى مراحل النمو المناسبة لتعلم الخبرة الجدٌدة وٌخفق الطفل فً تلبٌة احتٌ

لعدم وصوله إلى النضج الكافً وٌؤدي ذلك عن الكالم وٌسلك سلوكاً عكسٌاً مضاداً وٌتطور 

وتقول أزاكس أن ً إلى تجنب الكالم مع األخرٌن بعد نضجه اللغوي. معه هذا السلوك االحجام

 قلق الطفل نتٌجة شعوره بخٌبة األمل والحرمان ٌسبب له عٌوب فً الكالم.

وصلت الدراسات إلى نتائج متناقضة حول المقارنة فً األظفال الذٌن ٌنمتون إلى : عامل العرق

فً أعراق وأجناس مختلفة بعضها ٌؤكد تفوق األطفال من عرق أبٌض على األطفال السود 

مختلف جوانب التطور اللغوي وهناك دراسات أخرى أكدت عدم وجود فروق بٌن األطفال 

أن كافة الدراسات كشفت أن التطورات اللغوٌة هً نفسها لدى السود والبٌض فً نمو اللغة. إال 

 األطفال بغض النظر عن العرق والجنس الذي ٌنتمً إلٌه الطفل.



لغتٌن فً الوقت نفسه / هل من المفٌد أم الضار للتطوراللغوي للطفل أن ٌتعلم : أزدواجية اللغة

. هناك أطفال ٌراد التطور اللغوي لغة أجنبٌة باإلضافة إلى لغته األم/ خالل الفترة الحرجة من

لهم تعلم أكثر من لغة فً نفس الوقت )لغتٌن مختلفتٌن( فً سن مبكرة ٌتأخرون فً نموهم 

اللغوي، ألن لكل لغة صفاتها الخاصة تمٌزها عن األخرى ولهذا ٌخلط الطفل بٌن اللغتٌن فً 

ل تشومسكً ٌرون اكتساب ألفاظهم وتعابٌرهم فٌتأخر نموه فً كلٌهما وهناك باحثٌن أخرٌن مث

 أكثر من لغة فً سنوات العمر األولى ٌعتبر فترة ذهبٌة ألن الكفاٌة اللغوٌة تكون فً ذروتها.

 األدلة العلمٌة وصلت لنتائج متناقضة ولعل أهم ما كشفت عنه: 

التطور اللغوي لألطفال الذٌن تعلمو لغتٌن فً الوقت ذاته متأخراً عنه لدى األطفال الذٌن  -

 ٌتعلمون لغة واحدة.

تزاد نسبة الذٌن ٌعانون من مشكالت لغوٌة كالتأتأة وغٌرها عند األطفال الذٌن تعلمو لغتٌن فً  -

 الوقت ذاته.

ٌفضل ادخال اللغة الثانٌة بعد تخطً الطفل المراحل الحرجة فً النمو اللغوي ألن األثار  -

 .السٌئة الدخال اللغة الثانٌة تزداد فً األعمار الحرجة

أن ٌسمع الطفل كل لغة باستمرار من مصدر واحد، أي ٌتلقى لغة على الدوام من األب  لٌفض -

 واللغة الثانٌة من األم

شهراً  53.1تشٌر أبحاث  مٌد أن متوسط بدأ الكالم عند األطفال اإلناث سن : الفروق الجنسية

ستجابات المفهومة عند ً أن اال، كذلك تؤكد أبحاث مكارثشهراً  52.7بٌنما ٌكون عند الذكور 

  عند اإلناث من نفس العمر %41شهراً وتبلغ  51فً عمر  %53الذكور تبلغ 

فالبنات أكثر تقدماً من البنٌن فً عملٌة اكتساب اللغة بسبب كثرة الوقت الذي تقضٌه البنت 

افات الثق.هذا ٌنطبق على الفتٌان والفتٌات من كافة بجانب أمها بٌنما ٌنصرف الذكور إلى اللعب

 فالفروق لها داللة لصالح اإلناث المستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والقدرات العقلٌةو

 اللغة والوراثة:

ة غرٌزة نتعلمها تلقائٌاً؟ ما ذا ٌحدث غٌسأل الباحثون كٌف ٌتم اكتساب اللغة؟ هل اللغة؟ هل الل

 اللغة؟ ي؟ كٌف تحدث عملٌة اكتسابالً عاشا بعٌداً عن المجتمع البشرلوأن طف



ل فً السنوات األولى من العمر عن اكتساب اللغة ُتعذر تعلٌمهم اطفتؤكد الدراسات أن تأخر األ

 اللغة فً مرحلة الحقة إال بشكل محدود.

كان ٌروي  -جٌل–تم اإلشارة إلى أول المحاوالت فً كتاب / طفل الذئاب وطفل اإلنسان/ للسٌد 

إلى ملجأ لإلٌتام بعد قتل الذئبة. قصة طفلتٌن هندٌتٌن عاشا معاً فً حجر للذئبة وقد تم حملهم 

وكانت تسلك سلوك  سنوات 1ماتت الطفلة الصغٌرة مباشرة، بقٌت الكبرى التً كان عمرها 

تعوي عواء الذئاب، تمشً على أربع، تنام فً النهار وتنشط فً اللٌل، لم تكن تخشى الظالم، 

 الذئاب فً ساعات محددة من اللٌل، تكشر عن انٌابها عند اقتراب أحد منها، تشرب الماء لعقاً.

بعض مضً سنتٌن من إجراء تدرٌبات متواصلة تمكنت من الوقوف على قدمٌها مع إغراء، 

سنوات وقفت على قدمٌها  4تناولت طبق الطعام فً الٌدٌن، نطقة أول كلمة /ما/.بعد مضً 

دها بدون إغراء، أصبحت تخشى الظالم، تشرب بالكوب بطرٌقة البشر، وأصبح رصٌدها لوح

سنوات، كذلك أبدت الحٌاء فأصبحت ترفض الخروج من الغرفة  6كلمة بعد مرور  .4اللغوي 

كلمة  32سنوات أصبحت تخشى الكالب عند نبحها، بلغ رصٌدها اللغوي  7بدون مالبس. بعد 

 ن ذلك:سنة ٌتضح م 57وماتت بعمر 

 ال ٌكتسب الطفل اللغة إذا عاش بعٌداً عن المجتمع. -

 العٌش مع الحٌوان ٌكسبه السلوك الحٌوانً. -

 بعد سنوات العمر األولى ٌصعب على الفرد اكتسابها.اللغة التأخر فً اكتساب  -

 .اكتساب المشً والطعام ٌتم فً الوسط البشري ولٌس وراثٌاً  -

 والطفل المحروم من اللغة محروم من الفهم. اللغة هً التً تعٌن السلوك -

 األجهزة الصوتٌة لدى األنسان تساعد على اكتساب اللغة. -

 االستعداد لدى الطفل الكتساب أي اللغة ٌظهراً واضحاً. -

 ٌكتسب الطفل لغة المجتمع الذي ٌحٌا فٌه. -

جتمع البشري دوراً فً : لدى الكائن البشري استعداد لتعلم اللغة واكتسابها وٌلعب المالخالصة

 إطالق هذا االستعداد.

 



 :الحصيلة اللغوية

ٌتلقى الفرد اللغة وٌتلفظها وٌدرك مدلوالت المفردات والمعانً والتراكٌب ٌسهل علٌه فهم عندما 

 على زٌادة حصٌلته اللغوٌة. واستٌعاب الجمل والمفردات وٌساعد

 اللغة وتنامي الحصيلة اللغوية.يمكن تلخيص النتائج االيجابية التي تترتب على ثراء 

زٌادة الخبرات والمعارف والمهارات التً ٌكتسبها الفرد على أساس أن الكلمة هً الوسٌلة  -5

 األولى التً ٌتخاطب بها الفرد وٌستخدمها لنقل تجاربه ومعارفه وخبراته.

ن األلفاظ األثار النفسٌة التً تتمثل بزٌادة الثقة بالنفس فالشخص الذي ٌقل محصوله م -5

والمعانً تقل قدرته على التعبٌر والتواصل والتكٌف وٌؤدي إلى الشعور بالنقص وعدم تقدٌره 

 لذاته ودخوله باالكتئاب ورغبة باالنسحاب االجتماعً والعزل ثم الفصام.

ٌساعد على فهم وإدراك الفرد لما ٌقراءه فالقدرة على القراءة والكتابة والتخاطب تضاعف  -4

 لتجارب اللغوٌة لدى الفرد.الخبرات وا

بناء ثقافة أصٌلة ممتدة الجذور فاللغة الحالٌة لٌست آال امتداد للغة التراث واألجداد وأن  -3

 حصل علٌها بعض التغٌٌر.

تصبح الحصٌلة اللغوٌة أكثر تداوالً نتٌجة التواصل مع األخرٌن واستخدام هذا االتصال  -2

 أكثر تداوالُ وحضوراً. ٌؤدي لجعل المفردات والتراكٌب والصٌغ

بناء الشحصٌة األجتماعٌة النافدة التً تتمتع بروح القٌادة وذلك من خالل التفاهم مع  -6

 بالقدرة على اإلبداع واإللقاء البلٌغ.األخرٌن المقرون 

 

 :السلبيات الناجمة عن النقص في الحصيلة اللغويةيمكن تلخيص 

العزلة االجتماعٌة: اإلنسان بفطرته لدٌه مٌل إلى االنتماء إلى الجماعات، وٌقوم بالعالقات  -5

مع األفراد المجموعة وٌتبادل المشاعر واألفكار ووسٌلته بذلك هً اللغة، فالشعور بالعجز لعدم 

تحقٌق المصالح التً ٌطمح لها ٌؤدي إلى االنطواء نحو الذات وعقدة نقص وتخلف عن مستوى 

ألخرٌن ربما تكون عزلته ناجمة عن خوفه وقلقه بالخطأ فً  التعبٌر عن المشاعر وبالتالً ا

 .محرجةالتعرض لمواقف 



اضطراب فً الشخصٌة: عدم التعبٌر عن األفكار بشكل طلٌق والعجز عن التواصل  -5

 والتخاطب ٌؤدي الشعور بالنقص والدونٌة وصراعات وإحباطات متكررة وبالتالً ٌصاب الفرد

باضطرابات فً الشخصٌة تظهر بشكل سلوك منحرف لدٌه، فمن المشاكل األساسٌة التً ٌعانً 

 منها األشخاص المضطربٌن العجز فً التعبٌر عن متاعبهم وصعوباتهم فً ألفاظ.

والفكري:المفردات اللغوٌة هً وسٌلة األنسان لنقل أفكاره واٌصالها إلى  ضٌق األفق الثقافً -4

لغة الوسٌلة لنقل المعارف من جٌل إلى جٌل ومن شعب إلى أخر دوت هذه األخرٌن، كذلك ال

الوسٌلة ال تبقى إال لغة اإلشارة. فالعجز عن امتالك هذه الوسٌلة ٌجعله ٌتعثر فً فهم ما ٌسمع 

 أ وبالتالً احجامه عن ذلك.وما ٌقر

ٌكن موجودمن ضفف وضحالة النتاج الفكري: االبداع ٌعنً الخلق واالتٌان بشًء جدٌد لم  -3

قبل، وٌتطلب القدرة على التخٌل وهو قائم على أساس ما ٌجنٌه من ثمار لتجارب وخبرات 

األخرٌن وٌعٌد صقلها مرة أخرى وهو عبارة عن /إنتاج الفكرة القدٌمة بارتباطات جدٌدة/. ٌقول 

ً األفكار غٌر بٌرت / تولٌد الفكرة األبداعٌة ٌجب أن ٌتطلب أفكار غزٌرة جداً فالغزارة القلٌلة ف

 كافٌة/. فالضعف فً االبداع واالنتاج ناتج عم الضعف فً الحصٌلة اللغوٌة.

/أجنبٌة/ قصور اللغة األم عند الشخص ٌشجعه على التشبث بلغة أخرى  االزدواجٌة اللغوٌة: -2

وبالتالً نشوء أزدواجٌة للغة، مثل هذا االختالف واالختالظ اللغوي ٌجعل الفرد فً صراع 

ثقافً ال ٌدري إلى أي ثقافة ٌنتمً وال إلى أي ثقافة ٌعود فهو فً صراع لٌختار بٌن نفسً و

 الصواب والخطأ والحالل والحرام والمقبول وغٌر المقبول.


