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Abstract: 

This study focused on the effect of infant personal growth towards stages of language acquisition. 

It aims to discuss on personal growth stages and the objective of the study, and the extent of its 

effect in shaping the child’s language. It proposes a necessary question; does the study of personal 

growth stages can sufficiently rely on observation alone? Similarly, this research touches upon the 

importance of external factors that can affect the child’s life and language, and gives an idea on 

the development of foetus in its early weeks, and the relationship of the mother with the foetus, in 

terms of understanding the significance and educational relationship between the psychological 

and health condition of the mother and her foetus as a child-to-be, and how it passively and actively 

affects its psychology, stimulation, emotion and language in the future life. The current reality has 

shown that the early stage of infancy is crucial for the future life of a person as children in this 

stage of growth begin to properly adapt themselves with the external environment just as how 

cultures and traditions constitute their first lesson in life. No doubt that a child’s language 

acquisition is important in shaping a strong presence of his attempt to adapt to the very 

environment that he lives. This research concludes that personal growth has a major role in 

affecting the child’s language. The author suggests that it is necessary to materialize several 

applied linguistic and educational programmes and have them recognized to fruitfully benefit from 

the stages of growth in orientating the child’s education and language acquisition until he has 

obtain sound education based upon modern scientific foundations. 
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 ملخص البحث
ل و اتن إىلالبحث  يهدفحيث  الطفل. دل هذا البحث موضوع أتثري منو الذات على مراحل اكتساب اللغة عنو ايتن

هل دراسة مراحل النمو تعتمد على املالحظة و   ومدى أتثريها يف تكوين لغة الطفل.  ،دراستهامراحل النمو والغرض من  
يعطي فكرة عن تطور اجلنني يف أمهية العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف حياة الطفل ولغته. و   إىليشري البحث  كما  وحدها؟  

حالة جنينها النفسية والصحية و   األماالرتباط الرتبوي بني حالة  و   ندرك املغزىحيث    ،جبنينها  األموعالقة  ىل  و األسابيع األ
 الواقع  نإ جياابا يف مستقبل حياته.إو    لباا ـــــته سـغـول هـفـعواط االته و ـفعــنايته و ـــــــذلك على نفس أثرو  ،طفالا عندما يغدو 

ن يف اكتساب أو طفال يف هذه السن يبداأل  ن املستقبل ألمة كبرية يف حياة رجل  مرحلة الطفولة املبكرة ذات قي  نأب  خيربان
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 أن ، ومما ال شك فيه فاعر األل درس من دروس التقاليد و أو م يتلقون أهنتوافق الصحيح مع البيئة اخلارجية، كما ال
حث ولقد خلص البالته للتوافق مع البيئة اليت يعيش فيها. و ااالكتساب اللغوي عند الطفل يشكل حضوراا قوايا يف حم

 الرتبويةو   اللغوية  التطبيقاتبعض  بضرورة برجمة  الباحث    . ويوصيمنو الذات له دور كبري يف التأثري على لغة الطفل  أن   إىل
تربية  الطفليتلقى حىت  الطفل واكتسابه للغة تربيةتفادة من مراحل النمو يف توجيه سلال -أن تراعى واليت جيب  -

 .حديثةعلمية سس  أسليمة تقوم على  

 التطور اللغوي  –النضج    –املالحظة    -االكتساب اللغوي  –: منو الذات  الكلمات املفتاحية
  

 مقدمة

اخلروج بنتائج تصح ومن مث أييت دور التجريب و   ،ساساا على املالحظةأالدراسة العلمية تقوم    أنمما ال شك فيه   
بواه ما يعرتيه من أحد ما ابلواقع. وهذا هو احلال عند دراسة مراحل النمو. فالطفل عندما يولد يالحظ  إىلمطابقتها 

س من حوله الطفل السليم يالحظ النا ن إتغيري يتدرج حبسب تدرج الطفل يف النمو. وغين عن القول وخوف و  ضعف
 ناسن معينة يتوقع منه أال يقوم أبفعال ك إىلحىت يصل  ،بعد يوم يوماا  -خاصة النمو اللغوي  –مقدرته على النمو 

مع   تعاملهيف    حتول  أو  ،من سلوك مفاجىء  يظهر عليهما  و   العقلي،، و الحظ منوه اجلسمييقوم هبا يف صغره. و ابلتايل ي  
غريات نقف على الت أنو  ،نفهم النمو النفسي للطفل أنالغرض من دراسة مراحل النمو هو  أن. فإذا سلمنا اآلخرين

 الباحث يطرح السؤال التايل:  ن إاليت حتدث كنتاج طبيعي لنموه املتمرحل. فت أم لغوية، و نافعالية كنا،  اخلاصة به

 **هل دراسة مراحل النمو تعتمد على املالحظة وحدها؟

 الغرض من دراسة مراحل النمو:

هذا ما درج عليه العلماء و   ،الفهم يتعمق ابلتنبؤ، و املالحظة تستلزم الفهم  ن إابلطبع  إجابة عن السؤال السابق،   
 مهية دراسة مراحل النمو من خالل الشكل التايل:أي ظاهرة يقفون عليها. وعلى هذا ميكن وصف  أعند وصف وحتليل  
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 (1شكل رقم )

 

 اكتساب أساليب      البيئيةحتديد أحسن الشروط           دراسة تطور الوظائف النفسية         دراسة منو             
 التكيف االجتماعي         أحسن منو إىلتؤدي  اليت                      ناسنيف حياة اإل          السلوك البشري   
 

 (.1طفال()منو األوهنا يرى الباحث إدراج املعادلة اليت جاءت يف كتاب )تطور  

 الرعاية = التطور.   xواليت تقول: النضج

كرب قدر ممكن من املعلومات عن النمو أاالهتمام بدراسة مراحل النمو ينبع من إاتحة الفرصة لتجميع    نافإذا ك 
 منزلة تزداد وضوحاا  ،اطنا االجتماعية الرتبوية الراهنةأمنللطفل يف  ن إف ،املختلفةالذي حيدث للطفل يف فرتات سنيه 

. مما ينعكس إجياابا على األسرة واجملتمع اخلاصاللغوي عامله و  شخصية الطفللاالحرتام و التواضع يف ذلك يتمثل و 
تقاليد اجملتمع الذي يولد بنظم و  رتباطاا وثيقاا النظرة الرتبوية للطفل أتيت من كوهنا مرتبطة ا أن (. مبعىن 2وظائف الرتبية)و 

من   ستفادةتساعده يف كيفية االو   ،من حوله  ه جملاهبة البيئةد  ع  ت  و   ،نفسيته. فتتعمق يف دراسة خصائص الطفل و فيه الطفل
دراسة مراحل النمو ال تركز على النمو اجلسمي  أن يضيف معلومة مهمة وهي  أنه جيدر ابلباحث أنمكوانهتا. على 

 ، وكذلك النمو اللغوي.النمو االجتماعيبل تدرس أيضاا النمو العقلي واملعريف و   ،فحسب

 

 "PRENATAL PERIOD"مرحلة ما قبل امليالد:املبحث األول:

ا ن  ق  ل  خ  ف   ةا ق  ل  ع   ة  ف  ط  ا الن  ن  ق  ل  خ   * مث م كني  م   رار  يف ق   ةا ف  ط  ن   اه  ن  ل  ع  ج   * مث م ني   ط   ن  م   ة  الل  س   ن  م   ن اس  نا اإلن  ق  ل  خ   د  ق  ل  :)) و  ىلاقال تع
 (. 3(()ني  ق  اخلال    ن  س  ح  أ    للا    ك  ار  ب  تـ  فـ    ر  خ  آقاا ل  خ    ه  أانش  أن  مث م  ماا حل     ظام  ع   ال  ان  و  س  ك  ف    أماظع   ة  غ  ض  م  ا ال  ن  ق  ل  خ  ف    ةا غ  ض  م    ة  ق  ل  ع  ال  

 
 .31م ص 1962القاهرة  –ترمجة: د.إبراهيم حافظ واخرون عامل الكتب  –ويالرد أولسون: تطور منو األطفال 1
 .338م ص 1985األوىل الطبعة   -بريوت  –دار االندلس  –علي زبعور: الرتبية و علم النفس الولد يف الذات العربية 2
 (.14(,)13(,)12سورة املؤمنون اال ايت:)3

 
 
 

 الغرض من دراسة مراحل النمو



20, 202, No: 5) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

5 
 

 أنهذا  إىلضف أ ،النضج املتتاليةا تنطوي على مراحل النمو والتكامل و هنإف ،ايت من إجيازاتصفت به اآلعلى ما 
( ميثل 4منو الذات )  أنكما   ،الكرميةايت  كما جاء يف اآل    متكامالا   ئة املناسبة لينمو منواا ـيـاح له البـتـمه تأاجلنني يف بطن  

ياته اليت جبل نامكإيتاح للفرد من الظروف ما ميكنه من حتقيق  أن ويراد بنمو الذات هو  .متناغمةوحدة متماسكة و 
حصل تي  أن وما ميكن    ،لديه من قدرات عقلية فطرية  دراك ماإيث يبلغ هبا مستوى يستطيع معه  وتنميتها حب  ،فطرعليها و 

ومن مظاهر ذلك توظيف الطفل جلهازه الصويت  فضل وجه مستطاع.أعليه من خربات مكتسبة يف استخدامها على 
 الذي يعينه على تعلم اللغة مستقبالا.

من معرفه خالية مما يتلقى  تفاع الطفل  ناويقصد بذلك    ،اء حياة الطفل عن طريق األسرةثر إبد من    ب ما تقدم الناج  إىل
 (.5الشوائب )من  

 ةت حياناوملا ك  ،شهرأة  عالوالدة ومدهتا تس  إىل(  6املنوي ابلبويضة )  ن اي عند التقاء احليو أفتبدأ هذه املرحلة منذ احلمل  
كما   ،الرتبيةوختضع هذه املرحلة للعناية و  ،يضاا أة احلمل تعد من الطفولة لمرح نإمه فأمنذ محله يف بطن  أكل فرد تبد 

من انحية الضرر   األمابلظروف اليت متر هبا    أثر يتاجلنني  أنلقد ثبت  رض. و حياه الطفل احلقيقية على وجه األ  ختضع هلا
 (.7يضاا )أتشرتك يف تفسريها عوامل الوراثة كما    ،خوةتفسر الفروق الفردية بني اإل  على ضوء هذا التأثريو   ،ع النف  أو

( : تبدأ احلياة 8حيث يقول د.مصطفى فهمي ) ،ىلو سابيع األيعطي فكرة عن تطور اجلنني يف األ أنابلباحث وحري 
 ،ن امث إىلمث  ،ربع أ إىلمث  ،خليتني إىلخصاب مث تنقسم بعد عملية اإل ،ثى اليت تتكون من خلية واحدةنمن بويضة األ

ي أ" Ovumاصطالح" لني من احلياةو سبوعني األيطلق على الطفل يف األو  ،حىت يتكون اجلسم من جمموعة من اخلالاي
ي جنني. وأتخذ اخلالاي يف أ  "Embryoاصطالح"   من احلملينابينما يطلق عليه بعد ذلك حىت هناية الشهر الث  ،بويضة

خالاي خاصة بتكوين أو   " Bone  cells"خالاي عظمية  إىلخر البعض اآلو " Nerve cellsخالاي عصبية " إىلالتحول 
( اليت يتقامسها 9" )enesGاجلينات "  أن معلوم  و   ،" حيث يتواصل منو اجلنني فيزداد وزنه و طولهuscle cellsMالعضالت "

ستطيع ن ياحلادي والعشري  إىلالفرتة من األسبوع التاسع عشر    إىلوعندما يصل اجلنني    س.أانبنو البشر هي اليت متيزهم ك
 ) مهارة االستماع(.   ىل خطوات تعلم اللغة أو ومن هنا تبدأ   يسمع ويتحرك.  أن

 
 
 
 .16م ص1994الطبعة األوىل  –بريوت  –عبد العلي اجلسماين: سيكولوجية الطفولة و املراهقة و حقائقها األساسة الدار العربية للعلوم  4
 . 16املرجع السابق ص  5

6P .M. Pickard : Psychology of developing children-London, 1970- p.13. 
 .8م ص1982الرايض  –حسن مال عثمان: الطفولة يف االسالم )مكانتها وأسس تربية الطفل( دار املريخ 7
 .36 – 35م ص2004القاهرة   –دار مصر للطباعة  –مصطفى فهمي: سيكولوجية الطفولة و املراهقة  8

9  David G . Myers: Psychology – Second edition – Worth Publishers I. N. C. New York 1686- p. 58. 
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 (:2)شكل رقم    ثالث  إىلثناء فرتة احلمل أمراحل النمو    (10ويتيج)  –رنوف  أ** و يقسم  

 (2شكل رقم )

 

 

 

  

 ،يضاا أيكون سليماا    أنما بين عليه ال ميكن    ن إساس سليماا ففإذا مل يكن األ  ،ساسو تعترب مرحلة ما قبل الوالدة هي األ
خاليني من العيوب ن ابو أن يكون األ –ىل و ساسيات املرحلة األأو  ،ميكن البناء عليه على الوجه املطلوب بل قد ال
بوين اخلصائص البيولوجية ن الطفل كما يرث من األأل  ،خالق احلميدةأن يكوان من ذوي األو   ،راض الوراثيةاألمالعقلية و 

خالل فرتة احلمل تكون   األمأمنا حيدث يف رحم  على    يتفق العلماء( و 11خالقية)والسيكلوجية كذلك يرث اخلصائص األ
ضمن ذلك صحة جهاز النطق الذي يعومل عليه يف وبال شك يت ،له نتائج مهمة على صحة الطفل العامة عند الوالدة

 أنيف ما خيتص ابلتعلم فالدليل على  أما(. 12ثناء احلمل)أالصحية  األمعن حالة  فضالا  االكتساب اللغوي فيما بعد.
كذلك من الدراسة الطبية و " General observation" يؤخذ من املالحظة العامة ،ساس سيكلوجيأعملية التعلم هلا 

 (.13للحالة)

حيث تبدأ العناية   ،ىل لنفسية اجلننيو ساسيات األراحل البنائية املهمة يف وضع األكما تعترب هذه املرحلة من امل 
وال تسمح  ،ذىأو هي متنع عنه كل  ،اليت تعطي جنينها كل ما حيتاجه ،مه أن طريق ع عقلياا روحياا و و  ابجلنني جسمياا 

ك تعطيه الغذاء مهضوماا جاهزاا مث هي بعد ذل ،ليه بواسطة ذلك احلاجز املنيع املسمى املشيمةإللميكروابت ابلدخول 
  (. 14الكربون)د  يكسأو   يناثأتخذ منه السموم مثل البولينا و و  ،كسجنيو األ  هتعطيو 

 
 .49م ص 2011طبعة القاهرة  –دار ماكجروهيل للنشر  –خرون آعادل عز الدين األشول و : ترمجة –ويتج: مقدمة يف علم النفس  –أرنوف  10
 . 91م ص1981السعودية  -دار املريخ -يوسف مصطفى القاضي.د.مقداد ابجلن:علم النفس الرتبوي يف االسالم 11
 .78م ص2000الرايض  –دار املريخ  –عبد الستار إبراهيم: اسس علم النفس  12

13Chartes W. Telford – James M. Saworey: Psychology as anatural science – second edition – Brooks/cole 

Publishing company 1972 –P.184. 
 . 114ص–ليلى عبد الرشيد عطار: اجلانب التطبيقي يف الرتبية االسالمية  14

 ويتيج  -أثناء فرتة احلمل عند أرنوف   مراحل النمو

 )اجلنني يف طوره األول(  مرحلة النطفة

 مرحلة اجلنني املكتمل

 اجلنني غري املكتملمرحلة  
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 نأل ،ساساا أ األملية للجنني يف مرحلة احلمل وهي مسؤولية و ساسية األمرحلة الرتبية األ خصاب تبدأاإل دبع   
الضعف الشديد للمرأة مدة احلمل و القلق النفسي    أن النفسية تؤثر على احلمل. ويقرر علماء النفس  حالة املرأة اجلسمية و 

سس معقولة ابألدرجة    إىلفعايل تتعلق  نيف االستقرار االفعاالت و نالفروق الفردية يف اال  أن(. كما  15على الطفل)  ن اثر ؤ ي
بعد أ إىلواع السلوك. بل يذهب علماء النفس أنالقوى الوراثية قد تكون السبب يف الكثري من  ن إ(. وهبذا ف16الوراثية)

حبيث  ،هو مازال جنيناا الطفل يضحك ويبكي و  أن ثبتت أالتجارب احلديثة قد  أنمن ذلك حيث يرى فكري داؤود 
 (.17احلزن)  أوابلسعادة   األمحساس  إينعكس عليه  

ذلك  أثرو  ،طفالا حالة جنينها عندما يغدو األم النفسية والصحية و االرتباط الرتبوي بني حالة هنا ندرك املغزى و  منو 
 جياابا يف مستقبل حياته.إفعاالته وعواطفه سلباا و ناعلى نفسيته و 

االنفعالية حالتها و  األمطعام  ،وامل اليت تؤثر على حياة اجلننيعهم الأمن  أنثبتت الدراسات احلديثة ألقد  
انت املختلفة من و اهلرم نها يف سرايأثر  االنفعالية األمحلالة ( و 18شرب اخلمر على اجلنني) أثرو  ،األم أوب ومرض األ

طراب غدد ضوال ،اجلنني بتلك اهلرموانت ثرأت إىلر يؤدي األماستمرار هذا و  ،الدم بنسب ختتلف عن نسبتها الطبيعية
شعور  أنالضعف العقلي. كما  أونقص يف منو العظام  إىلقد يؤدي هذا فراز اهلرموانت و إأو زايدة يف نقص  أثر األم
خص تلك اليت يصحبها ارتفاع يف وعلى األ ؛األممراض اليت تصاب هبا ( يؤثر يف اجلنني. و ميكن لأل19ابخلوف ) األم

 ،ريالزه ،الدرن  ،راض املزمنة مثل السكراألمأبي من  األم إصابة ن إو عليه ف ،تضر ابجلنني النامي أن درجة احلرارة 
وهذا يوضح جلياا ضرورة   ،(20طفال)ة يف األييف ظهور عيوب خلق  كون سبباا ت  ،راض املعدية للجهاز البويلاألم  ن،السيال

حتافظ  أن الذي بواستطه تستطيع  ،اتحة الفرصة هلا لتجد حظها يف التثقيف الرتبويإمن خالل  ،األماالهتمام بصحة 
من حيث تطور اجلنني فقد  أمااختصاصيو علم النفس. رباء الرتبية و خوذلك بتطبيق كل ما يوصي به  ،على جنينها

ما جيدر ذكره ( و 21هو فرتة العشرينات)م يرتبط ابلتطور السليم للطفل فضل عمر لألأ أن شارت الدراسات االرتباطية أ
الوالدة   ن التكويين أبحيث يرى كل علماء النفس    ،تشكل نقطة حامسة يف حياة الكائن البشري  ،الوالدة يف حد ذاهتا  أن 

 
 .95ص -.يوسف مصطفى القاضي.د.مقداد ابجلن: علم النفس الرتبوي يف االسالم15
 .248م ص 1981جدة  -هتامة -الطبعة االوىل –.حممد مجيل حممد يوسف:قراءات يف مشكالت الطفولة 16
 .17بدون اتريخ ص –القاهرة   –فكري داود: نظرية جديدة )الكتاب االول( دار العامل العريب للطباعة .17
 .103-102بدون اتريخ ص  -القاهرة –دار الفر العريب  –: االسس النفسية للنمو من الفولة اىل الشيخوخة دفؤاد البهي السي .18
 .106م ص2001بريوت –دار التعارف للمطبوعات  – فاضل احلني امليالين -تعريب –لوراثة و الرتبية حممد تقى فلسفي: الطفل بني ا .19
السعودية  –الطبعة العربية: دار املريخ  -دارماكجروهيل للنشر -خرون آترمجة:د.سيد الطواب و  –الطبعة الثانية  –لندا ل.دافيدوف: مدخل علم النفس .20
 .111م ص1984القاهرة  –ة يكادميو املكتبة األ –
 . 67م ص1989وىل الطبعة األ –بريوت  –دار اجليل  –ساسيات علم النفس التطوري أفيق فالح حسان: . ش21
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أبكملها: فباالضافة   ناسنللقلق ينفس عنه خالل حياة اإل  ناختلق عنده خز حقيقية يعيشها املولود اجلديد و   متثل صدمة
العاطفة العنيفة اليت يتكبدها اجلنني يف هذا العمل و  الصدمة الفيسيولوجبة ىهناك صد ،اليت ترافق الوالدة اآلالم إىل

 (.22الذي جيعل منه مولوداا جديداا)

 آليت:حيث جيب االهتمام اب  ،مهية خاصةأ  وأتثري البيئة يف اجلنني ذ  أنخالصة القول يف مرحلة ما قبل امليالد  *و 

 أ. الصحة العامة لألم.

 .األمب. غذاء  

 احلالة النفسية لألم.ج.  

 من حوهلا.د. االرشادات الرتبوية لألم و 

التوجيه و ولكن عملية الرتبية    ،اب فطرية يسرية قد يتقنها كل كائن حيجنة اإليعمل  أناحلقيقة املاثلة    نإحيث   
حىت تتاح هلا فرصة الرتبية   ،(24الفهم)ية و ناحماطة ابملشاركة الوجد   األمتكون    أنعلى هذا جيب  ( و 23رسالة شاقة و نبيلة)

 السليمة.

 "BABY-HOOD"  سىن املهد:  املبحث الثاين:

ا يبدأ الوليد حياته ه من عمر الوليد. وفييناوتستمر حىت هناية العام الث ،تبتدئ هذه املرحلة من حلظة امليالد 
ىل بعد الوالدة و سابيع األخراج. وتعترب األالفسيولوجية الضرورية كالتغذية والنمو والتنفس و اإلمبجموعة من الوظائف 

وهنا نقف عند وظيفة التنفس، فالطفل يف هذه املرحلة   عداد عملي للبيئة اجلديدة.إهي  و   ،امتداداا الشهر احلمل التسعة
 يتدرب  جزئياا على طريقة تنظيم التنفس مما يساعده مستقبالا يف عملية الكالم.  –ال شعورايا    –

يقوم حبركات  أن وىل من حياته يستطيع يف الساعة األو  ،الزفرييىل يبدأ تنفسه الشهيقي و و لوالدة األالوليد يف حلظة او 
 (.25السعال)تصاص للرضاعة وبعض احلركات املنعكسة كالعطاس و مااله يستطيع القيام بعملية  أنكما    ،عشوائية تلقائية

إذ تتحدد   ،الوظائف الفسيولوجية يف هذه الفرتة املبكرةالنفسية و يوجد فاصل بني الوظائف    ه الأنشارة إليه  وما جتدر اإل
التكوين الكيميائي لسوائل  راج و خاإلو مبا يف ذلك عمليتا التغذية    ،رغباته يف تكوينه احليوي العامميوله و حاجات الطفل و 

 
 .32-31م ص1991وىل الطبعة األ –لبنان  –جروس برس  -نت؟ أكرستني نصار: أيها الطفل من   .22

  د.عبد احلميد حممد اهلامشي: علم النفس التكويين – الطبعة الثا نية – بريوت – 2002م ص23.85
24 D.W. Dean: Education for moral Improvement – The open university – 1991- p.18. 

 .90ص -مرجع سابق  –د.عبد احلميد حممد اهلامشي: علم النفس التكويين25
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اتصاالا وثيقاا ابلوظائف يتصل  -ثناء هذه املرحلةأ -سلوك الطفل ن إميكن القول و  ،حدة نشاطه العضليو و  ،جسمه
 (.26الفسيولوجية)

هو و  نااحلنو ابلدفئ  هفتنعكس هذه الفوائد على الوليد يف شعور  ،االنفعاليةأما من انحية الفوائد النفسية و  
ا هي موقف منإو   ،شباع حاجة فسيولوجيةإالرضاعة ليست    أن(  27يؤكد علماء النفس)مه. و أملتصق جيس نبضات قلب  

 ل فرصة للتفاعل االجتماعي.أو هو  و   ،األميشمل الرضيع و   ،شاملاجتماعي  

هي مرحلة و  ،طالقة كربى للقوة الكامنةناهي مرحلة و  ،الوليد يف منو مستمر أن مما يالحظ يف هذه املرحلة و  
احلركات. وفيها يتعلم زراا حسياا حركياا ملحوظاا يف السيطرة على  و آت  ،ازات الكبرية حيث تشهد منواا جسمياا سريعاا جناإل

 (.28فعايل)نالنمو االو   ،االحتكاك االجتماعيو   ،و يكتسب اللغة  ،الرضيع الكالم
 (.29يشرب به)ء و انيرفع اإل  أنشهر ميكنه أية  نامث  إىليصل عندما يتقدم يف النمو و و 
ب احلكيمة هي اليت تستطيع اختيار لع األمو  ،و يف هذه املرحلة يهتم علماء النفس بضرورة اللعب للطفل 

من   األمموقف    أنكما   بناء لغته.  علىخاصة اللعب اللغوية اليت ستساعد الطفل   ،العقليطفلها املناسبة لنموه الزمين و 
اعتماد الطفل على نفسه تدرجيياا.  إىلمما يؤدي  ،الصربفعايل و ناال ن ايتسم ابالتز  أن الفطام يف هناية هذه املرحلة ينبغي 
 عادة املوازنة.إبد من احلذر و   ال ،و كلما قطعنا شوطاا يف تربية الطفل

مث مير الطفل يف منوه مبراحل خمتلفة تبدأ ابلطفولة املبكرة، مث الطفولة املتأخرة، واملراهقة. وسنتناول يف هذا اجلزء أتثري 
 عند الطفل.  ةخالل مراحل اكتساب اللغالنمو يف هذه املراحل على لغة الطفل من  

 

 اكتساب وإنتاج وإدراك اللغةاملبحث الثالث:  
يولد الطفل وهو مزود ابلقدرة على التعبري، إال أنه ال يســــتطيع القيام هبذه الوظيفة فعالا إال بعد أن تصل األجهزة 

األجهزة هي املسؤولة عن منط من االســـــــــــتجابة اخلاصة ابلكالم إىل درجة معينة من النضج، حيث تعترب هذه    الداخلية
الكالم يف وقت معني، واللغة اليت يتعلمها   حيث يتعلم الطفل  .هي عملية الكالم نفسها  ؛معني وحيقق وظيفة معينة للفرد

 
 .95ص -.أمحد زكي صاحل: علم النفس الرتبوي26
 . 122ص –ليلى عبد الرشيد عطار: اجلانب التطبيقي يف الرتبية االسالمية  27
 . 124ص –ليلى عبد الرشيد عطار: اجلانب التطبيقي يف الرتبية االسالمية 28

29Elizabeth B. Hurlock: Developmental psychology – fourth edition – mc Graw – Hill Company – New York – 1975 

– p.70. 
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وطة بنضج جهازه الصـــويت ووظائفه إال أن قدرة الطفل على تعلم لغة ما مشـــــر   هي اليت يســــــــــــــــمعها من أبويه واحمليطني به،
 .فيما يندرج حتت منو الذات  العقلية

أن الطفل مير مبراحل معينة حىت يـتـعـلم لغة أبويه وحىت ميكنه الكالم هبذه اللغةبطالقة، ويف الواقع إن عــــــملية الكالم   بيد 
من يقود ســـــــيارة، ففي بداية األمر يشــعر شـــــعوراا خبصـــــائصها، مثله يف ذلك مثل  تتم بطريقة آلية دون أن يشعر الفرد

فإنه يف هـــــــــذه احلالة   ، أما بعد أن يـمارس هذه العـملية عـدة مرات ويـتـقـنها،لم القيادةرجليه ويديه أثناء تعــ  قوايا حبركات
 القيادة أوتــوماتـيكياا.   إطـالقاا، بل يـــتعامل معال يــكون انـتـباهـه وتـركـيـزه على حــركات رجــلـيـه  

برتكيب األصـــــــوات يف لغة أبويه، واختالف  األمر يشــعر شعوراا قوايا  كذلك احلال ابلنـســــبة للطـــفـل، فإنه يف ابدئ
، وعـندئـذ ال يكون تفكريه وتركيزه منصـــــباا مراحـل نـمو اللغة لديـه الصــــــــيغ والربـــط بــيــن الكـلمات يف اجلـمـلة، حىت تـتم

على خصــــــائص تلك األصـــــوات أو تلك العبارات. فالطفل يولد ويـنـمو يف بـيـئة مـشــــحونـة أبصــوات ذات داللة ومعـىن 
 الطـفل يـكـون حماطاا ابللغة من مجيع االجتاهات.  ، أي أن 

. فالطفل على هذا   30ي سوسري أن اللغة: " تنظيم من اإلشارات املفارقة "يرى د   :عند الطفل  مراحل اكتساب اللغة
اللغوية   املراحل  مير اكتساب الطفل للغة بعدة مراحل ميكن إجيازها يفحياول أن يتعرف وينظم تلك اإلشارات. وبذلك  

  31:التالية
 مرحلة ما قبل اللغة  -1

على اختالف   -فسر العلماء    لقد   .يعرب فيها الطفل عن قدومه إىل احلياة ابلصراخبلحظة امليالد اليت    ترتبط ارتباطاا وثيقاا 
الرئتني وإىل اجملاري اهلوائية التنفسية،    اهلواء إىل  فالفسيولوجيون يعتربونه جمرد اندفاع  الصراخ تفسريات شىت،  -توجهاهتم 

ىل الصدمات اليت تعرتض حياة الفرد تعبري عن أو  -(O.Rank)خاصة أوتو رانك-ويعتربه علماء النفس التحليلي 
 امليالد" بعد انفصال الطفل عن بطن أمه.   وهي"صدمة

وحميطه االجتماعي خاصة الوالدين ، كما يساهم الصراخ أيضاا يف عملية  فعن طريق الصراخ يتم االتصال بني الطفل
 .الطفل أن يتحكم يف التنفس حبسب قوة الصراخ ودرجته  هامة جداا وهي تعلم

 تكوين التناسق احلسي احلركي الذي يسبق اللغة ، فالطفل يالحظ أنه عن طريق الصراخ يلعب الصراخ أيضاا دوراا يف
يتطور ليصبح صراخاا انفعالياا يعرب   تلىب له الكثري من احلاجات الفسيولوجية والنفسية ) قدوم األم حلمله وإرضاعه (، مث

 
 111، ص1985ردينان دي سوسير، دروس في األلسنية العامة، تعريب، محمد شاوس وآخرون، الدار العربية للكتاب، تونس، ف 30
 25، ص2008 1مجموعة من الباحثين، اللغة والتواصل التربوي والثقافي، منشورات علوم التربية، المغرب، ط 31
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الرمزية  الطفل كلما أراد شيئاا وأول وسيلة الكتشاف الوظيفة يستعملها عن حالة نفسية ، وبذلك يصبح الصراخ إشارة
 .للغة

يبدأ تكوين اللغة   بني الطفل والراشدين ترتكز على العالقة بني الطفل واألم، ففي داخل هذه العالقة  إن بداية االتصال
غ يف غياب الثدي وهو يفعل املص يف الفرا  ، نالحظ على الطفل قبل التغذية أو الرضاعة حركة مسبقة وهي صوت

اليت عن طريقها   (حوايل شهرانسجاماا واتساقاا هي املناغاة )صوتية أكثر  ذلك إرادايا ، بعد هذه احلركة أتيت حركة
املناغاة حينما يصبح هلا  بني الطفل واألبوين، فاألم جتيب ابللغة والكالم والطفل يعيد املناغاة، وتقل يتكون احلوار

 هدف.

 مرحلة لغة الصغار  -2
كل ما يسبق هذه املرحلة يكتسب ابإلعانة اخلارجية )احمليط، األبوان ( خاصة مع دخول األب يف العالقة مع الطفل، 

األم فإن طفلها يتأثر بصوهتا أكثر من  حيث يكون له دور إجيايب جداا يف فهم الطفل وجعله يتلفظ ببداية كلمة، أما
الطفل أثناء هذه املرحلة من عملية إنتاج األصوات غري املفهومة املختلفة إىل عملية إنتاج   أتثره أبصوات اآلخرين، وينتقل

 تكوين العالقة بني الصوت واللغة.  أصوات هلا معىن ، فيبدأ

يبدأ أيضاا يف هذه املرحلة فهم املتضادات، ويف الشهر العاشر ميكن للطفل أن يفرق بني اباب وماما، ومما يساعد على 
يف هذه املرحلة ينتج   .اللغة  اللغة يف السلوكيات االجتماعية هي القدرة على التمثيل اليت تتطور يف خط متواز مع  دخول
واملعاين ودالالهتا عند منو  وحدات هلا معىن لكنها كلمات على شكل مقاطع، مث يتواىل اكتساب الكلمات الطفل

ك و  ن  الطفل رمزاا أو قانوانا سهالا حسب حتليله وفهمه للواقع، الطفل: احلسي واحلركي، االجتماعي والنفسي، حيث ي  
 .جلمل الكبار  ل  دةقيبات أخرى بعدها تظهر اجلمل املكل كلمةجديدة تستعمل يف ترك

 مرحلة اللغة احلقيقية  -3
 بنية اللغة، وهذا يكونومفرداهتا وتعبرياهتا ، وبداية بنيات تشبه  الدخول يف هذه املرحلة يبدأ برتك لغة الصغار      

لكن نالحظ أهنم  مبساعدة من النمو العقلي والفكري، وللكبار دور أساسي يف اكتساب الطفل للغة احلقيقية،
هذه الطريقة تعترب يف نظر   Babytalk:ـ لـيستخدمون كالماا غري منسق عندما يتكلمون مع األطفال، وذلك ابستعماهلم  

ري العاطفي، لكنها خاطئة ، ألن الطفل سيتعود عليها ويكون من الصعب عليه الكبار أحسن وسيلة للكالم والتعب
كما أن الطفل يبدأ يف فهم معاين بعض املفردات اعتماداا على السياق الذي حتدث اخلروج من مرحلة لغة الصغار.  

 32. فيه
 

 241، ص2003، 11المعرفي، دار الشروق للنشر والتوزيع، طعماد عبد الرحيم الزغلول، علم النفس  32
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حىت خيرج من مرحلة لغة الصغار. أما الدور احلقيقي الذي جيب أن يلعبه الكبار هو إعطاء الطفل قدراا من االطمئنان،  
 . الكبار ومن انحية أخرى يفضل عامل الطفولة  فللطفل رغبتان متضاداتن من انحية يريد تقمص

الطفل حسب منوذج لغة الكبار، حيث يرتك الطفل لغة الصغار ويبدأ عنده  سنوات تتطور اللغة عند 4و 3ما بني 
والقدرة على اإلبداع يف إنتاج الكلمات واحلكاايت، ويساهم   العقلي لديه والتخيلالكالم، كما يتطور التمثيل    التنسيق يف

، فهذه  "يف منو هذه املرحلة تكوين األان، اليت تساعد الطفل على التعرف على ذاته، ويستبدل كلمة "هو" بكلمة "أان
 وحدة اجلسم والذات (.   :الذاتاملرحلة تعترب يف نظر الطفل أول اعرتاف للطفل بنفسه ككل موحمد) مرحلة تصميم  

يف هذا الصدد:" إن اللغة احلقيقية تتكون عندالطفل عندما يبدأ استعمال كلمة *أان* فباستعمال    (Pichon)يقول بيشون 
قواعد وقوانني لغة الكبار"وبفضل األان وبفضل تكوين شخصيته، يصبح كالم  هذه الكلمة يدخل كالم األطفال يف

أين، مىت، " يتبادله مع الكبار، يبدأ الطفل يف األسئلة للوصول إىل املعرفة، ويكثر من كلماتحوار  الطفل جزءاا من
 "كيف….؟؟

كيف ميلك الطفل القواعد اللغوية ؟ وهل هلا تركيب خاص    :لكن السؤال اجلوهري الذي يطرح نفسه يف هذا السياق
          افرتاضات للجواب عن هذا السؤال:       يف ذهنه؟ وضع العلماء عدة

اللغة )الطفل عندما يفهم معىن وداللة كلمة ما ميكن أن  فهم الكلمات واملعاين يساعد على اكتساب تركيب -
  .التكرار وحاسة السمع اليت تتعود على الكلمات وأتلفها  يركبها لغوايا( ويساعده يف ذلك

املختصني يتعلم الطفل قواعد اللغة عن طريق تكوين قواعد اللغة عند الطفل، فحسب    دور احمليط مهم جداا يف -
اجلملة الكلمات  تقليداألم، وتقليد كالم الكبار يف مرحلة ما قبل اللغة ومرحلة لغة الصغار، فهو يقطف من

 . اليت يعرفها ويعيدها يف مجل وتراكيب جديدة
 ، ويف هذا الصدد يقولمع الطفل أثناء الوالدة  اجلانب الفطري واالستعدادات اليت تظهر ال ميكن إمهال -

اللغوية املعروفة  : "لألطفال استعدادات انجتة عن النمو وهي اليت تدفعهم الختيار األشكال (Mild)ميلد 
 يشكل اللغات اإلنسانية."  واملقبولة، وأيضاا  يوجد تركيب بيولوجي هام جداا هو الذي

كري متواصل يف اللغة، وانتج أيضاا عن انتج عن تف التطور الذي نالحظه أيضاا يف ميدان اللغة عند الطفل -
 .اللغوية اليت ترجع يف األساس إىل اكتساب املفاهيم من قبل  تدريب تلقائي يف اكتساب البنية

، إال املعرفية لدى الطفل  اإلشارة إىل أن الكثري من األحباث أكدت على ضرورة وجود اللغة حلدوث العمليات  بد من  ال
اللغة، حيث و جد أن الطفل األصم ميكنه تنظيم عامل  إمكانية حدوث تلك العمليات بدون أنه ال ميكن اجلزم بعدم 

 خرباته بدون لغة ما.
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، لسلبابذلك ابإلجياب أم    الوسيلة الوحيدة احليوية والفعالة اليت تعني الطفل على التعبري عن رغباته، سواء كان  اللغة هي
مث يتعلم االستجاابت اللفظية تدرجيياا، فينطق اللفظ اخلاص   اسطة اإلشارة،إذ يبدأ الطفل االستجابة للمواقف واألشياء بو 

 ابلتدريج التعبري عن رغباته ابستعمال اجلمل بعد أن كان يستعمل الكلمة، وكلما منت  ابلشيء أو ابلشخص، ويستطيع 
التجريدية، وأن يتعامل هبا  استطاع أن يستخدم الرموز يف حديثه، واستطاع أن يفهم األلفاظ ،ذخريته اللغوية وازدادت

 .مع غريه
 : اللغوي  العوامل املؤثرة يف النمو

 :هناك عدة عوامل تؤثر يف منو احلصيلة اللغوية منها
  : العوامل الفسيولوجية  -1

وإدراك وفهم اللغة من جهة، ومن جهة أخرى البد من سالمة هذه  يتحتم وجود األجهزة الثالثة حىت يتم اكتساب
 :األجهزة وهي

 اإلعاقة الذهنية، اإلصــــاابت املخـية  واملخـية احلـركيـة والعصبية.   :اجلهاز العـــصــيب -
 الصمم وضعف السمع. : اجلهاز السمعي -
 اجلهاز النطقي : تشوهات يف أعضاء جهاز النطق. -

  : ومنها: عوامل نفسية  -2
 عالقة األم بطفلها. -
 احلرمان العاطفي. -
 اضطراابت نفسية وسلوكية عند الطفل. -

  : عوامل اجتماعية  -3
 : واملدرسة واجملتمع ككل ومنها  توفرها األسرة

 سليمة.  التنشئة االجتماعية: وجود الطفل يف بيئة لغوية -
 التفاعل اللفظي. -
 االتصال اللفظي. -

 ومنها:: عوامل عامــة  -4
 اللغوي.  السن : كلما كرب الطفل يف السن كلما ازداد منوه *
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اجلنس: يعتقد الباحثــون أن اإلانث أكــثـر كـفاءة عـلى اكـتـســــاب الـلـغـة مـن الذكور، ويعـطـون أدلة على ذلك بقــدرة  *
اللغة عندهـن تفوق الســـرعة عند الذكور، كما إن  اإلانث على اكتســـــاب عـدد أكبــــر مـن الكلمات، وسرعة منو

 .منه عند الذكور دو أكثر عند اإلانثإجادة اللغة وإتقاهنا يب
 
 

 والنتائج  امتةاخل

 أشارأتثري منو الذات على مراحل اكتساب اللغة عند الطفل.حيث  حبمد للا تعاىل، قد تناول هذا البحث موضوع
البحث أمهية العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف حياة الطفل ولغته.   بنيم  إىل مراحل النمو والغرض من دراستها، كما  البحث  

يث ندرك املغزى واالرتباط الرتبوي بني حالة حبعطي فكرة عن تطور اجلنني يف األسابيع األوىل وعالقة األم جبنينها أو 
إجياابا اطفه ولغته سلباا و نفعاالته وعو ااألم النفسية والصحية وحالة جنينها عندما يغدو طفالا، وأثر ذلك على نفسيته و 

، وأتثري ذلك على تكوين لغته. وقد تناول البحث أيضاا مراحل اكتساب اللغة عند الطفل ودور منو يف مستقبل حياته
 العوامل الفسيولوجيةاملتمثلة يف  تؤثر يف منو احلصيلة اللغوية  اليت  عوامل  الوأشار أيضاا إىل    الذات يف هذه املراحل املختلفة.

 ية واالجتماعية وعوامل أخرى عامة.والنفس
أن الوالدين هلما دور كبري يف مساعدة   ولقد خلص البحث إىل أن منو الذات له دور كبري يف التأثري على لغة الطفل، كما

 حىت يتم اكتسابالطفل لينمو منواا لغوايا سليماا. وأشار البحث إىل ضرورة سالمة أعضاء جهاز النطق وخلوه من العيوب  
هاز السمعي الذي له دور كبري يف مساعدة الطفل على متييز جلابد من سالمة  ومن جهة أخرى ال .وإدراك وفهم اللغة

إن وجود بيئة لغوية سليمة يسهم يف دعم عملييت التفاعل اللفظي واالتصال اللفظي عند  والبد من ذكر ت.األصوا
 الطفل.
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