ٗظش٣خص حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٝططز٤وخطٜخحُظشر٣ٞش
دٞٓ .ع ٠سؽ٤ذ كظخِٓش
ًِ٤ش حُذسحعخص حُؼشر٤ش ٝح٩ع٤ٓ٬ش -در٢
ٓـِش ٓـٔغ حُِـش حُؼشر٤ش ح٧سدٗ٢
حُؼذد( ) 07ػخّ(ٛ7240ـ) ٖٓ حُقللش 96اُ67 ٠
ٓ:وذٓش
أفزق حُؼخُْ حُ ّٞ٤هش٣ش فـ٤شس رلنَ ططٞس ٝعخثَ ح٫طقخٍ ٌٕٞٗ ٢ٌُٝ ،ػِ ٠حطقخٍ رٜزح حُؼخُْ
ٝحُز٣ ١ؤط٘٤خ ًَ ُلظش رـذ٣ذ كٓ ٢ـخ٫ص حُؼِْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُغ٤خعش ٝح٫هظقخد ٝحُظشر٤ش ٝؿ٤شٛخ،
ًخٕ  ٫رذ ُ٘خ ٖٓ اطوخٕ ُـظ٘خ ٖٓٝ ،ػْ طؼِْ ُـش ػخٗ٤شُ ،ظ٘لظق حًٞ٧حٕ حُٔ٘ـِوش أٓخٓ٘خ ٌُٕٞ٘ٝ ،ػِ٠
ػِْ ٝدسح٣ش رٔخ ٣ـش ١كُ٘ٞخُ٘ٝ ،ؼذ أٗلغ٘خ ُٔـخسحس حُٔغظـذحص ٝحُظٌ٤ق ٓؼٜخ ،امخكش اُ ٠حٗلظخف
ح٥كخم ُِظلخػَ حُؼوخكٔٓ ٢خ ٣غخػذ ك ٢ك ْٜح٥خشُ .زُي ٣ؼذ طؼِْ حُِـخص أٓشح ٜٓٔخ ،ػِ ٠إٌٔٞ٣ ٫
رُي ػِ ٠كغخد حُِـش حُؼشر٤ش ،حُظ ٢طؼظزش ٣ٞٛش حٓ٧ش ٝػ٘ٞحٕ حعظوُٜ٬خٝٝ ،ػخء ػوخكظٜخ
ٝ.كنخسطٜخ
ٝهزَ حُؾشٝع ك ٢طؼِْ أُ ١ـش٣ ،ـذ اُوخء حُنٞء ػِ ٠ؿٜٞد حُشٝحد ٝدسحعخطٝ ْٜرلٞػ ْٜكٓ ٢ـخٍ
حًظغخد حُِـش .كوذ ٜٓذص ؿٜٞد ْٛحُطش٣ن ُظوزَ حُِـش حُؼخٗ٤ش٤ًٝ ،ل٤ش حًظغخرٜخٌ٘ٓٝ ،ض ٖٓ ادسحى
حُؼوزخص ٝحُؼٞحثن حُظ ٢طوق كـش ػؼشس أٓخٜٓخٝ .هذ أكخدص ٛز ٙحُـٜٞد ٝحُ٘ظش٣خص حُِـش حُؼشر٤ش ك٢
ٓـخٍ طؼِٜٔخ ٝطؼِٜٔ٤خٝ ،عذص ٛز ٙحُذسحعخص رؼل حُؼـشحص حُ٘خطـش ػٖ هقٞس حُزلغ حُِغخٗ٢
حُؼشر ٢خخفش ك ٢حُٔـخٍ حُظطز٤و٣ٝ .٢ـذ إٔ ٣ؼِْ إٔ كوَ حُزلٞع حُٔظؼِوش رخًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش
ُْ ٣ظٞهق طؤػ٤ش ٙػِ ٠حُِـش ،رَ طـخٝص رُي اُ ٠طـ٤٤ش حُطش٣وش حُظٗ ٢لٌش رٜخ كٔ٤خ ٣خـ حُظؼِْ
ٝ.حُظؼِٝ ،ْ٤اُ ٠طؾٌَ ٓؼشكظ٘خ ك ٍٞحُِـخص حٗ٩غخٗ٤ش رؾٌَ ػخّ
إ ٓؼظْ حُزلٞع حُظ ٢أؿش٣ض كٓ ٢ـخٍ حُِـشً ،خٕ ٓلٞسٛخ ٓؼشكش ً٤ل٤ش حًظغخد حُِـش ٤ًٝل٤ش
كل ٢حُخٔغ٤٘٤خص ٖٓ .ططٞسٛخ ٔٓٝخسعش طذس٣غٜخ ػِ ٠أعظ ُغخٗ٤ش ٗٝلغ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝطشر٣ٞش
ٛزح حُوشٕ ًخٗض ٘ٛخى ٗظش٣ظخٕ هذ ططٞسطخ ٝأفزلظخ ؽخثؼظ ٖ٤ك٤ً ٍٞل٤ش حًظغخد حُِـشٛٝ .خطخٕ
 ٢ٛٝحُظ( Behaviorism) ٢حُ٘ظش٣ظخٕ ًخٗظخ ٓظنخدط ٖ٤ك ٢ح٧كٌخس :ح ٠ُٝ٧حُ٘ظش٣ش حُغِ٤ًٞش
)(Environmental Influencesطش ٟإٔ حُِـش طظطٞس ٗظ٤ـش ػٞحَٓ أٓ ٝئػشحص ر٤ج٤ش
ٝطش ٟإٔ حُِـش طظطٞس رلؼَ ػٞحَٓ كطش٣ش )ٝ(Nativismحُ٘ظش٣ش حُؼخٗ٤ش ٢ٛ ،حُ٘ظش٣ش حُلطش٣ش
طُٞذ ٓغ حٗ٩غخٕ ٝطقخكز ٚك ٢ك٤خطٞٓ ٢ٛٝ ،ٚؿٞدس ك ٢دحخِ ،ٚأٓخ ح٧كٌخس ٝٝؿٜخص حُ٘ظش حُلذ٣ؼش
ك٤ً ٍٞل٤ش حًظغخد حٗ٩غخٕ حُِـش ،كظشًض ػِ ٠حُـٔغ أ ٝحُظلخػَ ر ٖ٤حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش ٝحُوذسحص
حُظ ( Interactionist Theories ) ٢حُلطش٣ش ٓ ٞٛٝخ ٣قق إٔ ٗطِن ػِ ٚ٤حُ٘ظش٣خص حُظلخػِ٤ش
).(Berk,1998طخظِق ك ٢طلغ٤شٛخ ُؼِٔ٤ش حًظغخد حُِـش
:طؼش٣ق حُِـش
هزَ حُذخ ٍٞك ٢دسحعش ٗظش٣خص حًظغخد حُِـش ًخٕ  ٫رذ ٖٓ طؼش٣ق حُِـش ٖٓ هزَ ػذد ٖٓ حُؼِٔخء
ٝحُزخكؼ ٖ٤ك٤غ ٗغظط٤غ حُظؼشف ػِٗ ٠وو حُظ٬هٗٝ ٢وو ح٫خظ٬ف ر ٖ٤حُؼِٔخء ٗٝغظط٤غ إٔ
ٗ.غظخِـ ٓخ ٘٣لؼ٘خ كٓ ٢ـخٍ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ح٧خشٟ

:حُِـش رو٣(kenneth pike, 1967) ُٚٞؼشف ً٤٘٤غ رخ٣ي
حُِـش عِٞىٝ ٢ٛٝ ،ؿٝ ٖٓ ٚؿ ٙٞحُ٘ؾخه حُزؾشٝ ١حُز٣ ١ـذ أ٣ ٫ؼخَٓ ك ٢ؿٛٞش٘ٓ ٙلق ٬ػٖ
.حُ٘ؾخه حُزؾش ١ؿ٤ش حُؾل١ٞ
:ك٤و٣ٝ((Plotnik ,1999 ٍٞؼشكٜخ رِٞط٘ي
حُِـش ؽٌَ ٖٓ أؽٌخٍ حُظٞحفَٗ ،ظؼِْ ٓ٘ ٚحعظؼٔخٍ هٞحٗٓ ٖ٤ؼوذس طؾٌَ سٓٞصح (ًِٔخص أ ٝاؽخسحص)،
.طُٞذ رذٝسٛخ ػذدح ؿ٤ش ٓلذٝد ٖٓ ؿَٔ رحص ٓؼ٘٠
:ك٤ؼشكٜخ رو(Pie, 1966) ُٚٞأٓخ رخ١
حُِـش هش٣وش حطقخٍ ر ٖ٤أػنخء ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘خط ػٖ هش٣ن ح٧فٞحص ،طؼَٔ ٖٓ خ ٍ٬ػن١ٞ
.حُ٘طنٝ ،رُي رخعظؼٔخٍ سٓٞص فٞط٤ش طلَٔ ٓؼخٗٓ ٢ؼ٘٤ش
:حُِـش رو٣ٝ(Weedon,1997) ُٚٞؼشف ٣ٝذٕٝ
حُِـش  ٢ٛحٌُٔخٕ حُلو٤وٝ ٢حُٔؼو٧ ٍٞؽٌخٍ حُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػٓٝ ٢خ ٣ظشطذ ػِٜ٤خ ٖٓ أٓٞس "
".حؿظٔخػ٤ش ٝع٤خع٤ش ٓلذدسٌُٜ٘ٝ ،خ أ٣نخ ٌٓخٕ ٧كخع٤غ٘خ حُزحط٤ش حُظ ٢ر٘٘٤خٛخ
:حُِـش رو٣ٝ(Malinowski, 1965) ُٚٞؼشف رشٗٝضُٓ ٞخُٞ٘٤عٌ٢
حُِـش ٗٞع ٖٓ حٌُ٣ ّ٬و ١ٞحُشٝحرو ػٖ هش٣ن حٌُ ّ٬حُزٔ٣ ١خسع ٖٓ ًَ ٚحُزذٝ ١ٝحُلنش١؛ "
ٝإ ًخٕ ٛزح حُلذ٣غ هق٤شح ػذ ْ٣حُلخثذس كُِ٘ ْٜٓ ٜٞخط ٝمشٝسٌٞٗٞ٤ُ ،ُْٜ ١ح ك ٢حٗغـخّ طخّ
ٓ".غ رؼن ْٜرؼنخ
أٓخ ٔٛزُٞض ك٤ش ٟإٔ حُِـش " :٢ٛاٗظخؽ كشدٝ ١حؿظٔخػ ٢ك ٢إٓ ٝحكذ ٢ٛٝ ،ؽٌَ ٓٝنٔ٢ٛٝ ،ٕٞ
آُش ٞٓٝمٞعٗ ٢ٛٝ ،ظخّ ػخرغ ٝف٤شٝسس ٓظطٞسس ٢ٛٝ ،ظخٛشس ٓٞمٞػ٤شٝ ،كو٤وش
".(Mounin,1972).رحط٤ش
)٣ٝؼشف حرٖ ؿ٘(٢صٛ264.ـ)حُِـش رو " :ُٚٞأفٞحص ٣ؼزش رٜخ ًَ ه ّٞػٖ أؿشحم7( ."ْٜ
ٝرٜزح حُظؼش٣ق ٗ٬كع إٔ حرٖ ؿ٘ ٢عزن ػِٔخء حُِـش حُٔؼخفش ٖ٣رٔجخص حُغ٘ٝ ،ٖ٤ػشف حُِـش
طؼش٣لخ ٓٞؿضح ٝؽخًِٓٔٝ .٬ش حُو ّٞػ٘ذ حرٖ ؿ٘٣ ٢وقذ رٜخ حُٔـظٔغ رخُٔل ّٜٞحُٔؼخفشٛ ٖٓٝ .زٙ
:حُظؼخس٣ق ٗغظخِـ حُظؼش٣ق ح٥ط٢
حُِـش  ٢ٛحُطش٣وش ح ْٛ٧ك ٢كلع حُظشحع ٗٝوِ ٖٓ ٚؿ َ٤اُ ٠ؿٝ ٢ٛٝ ،َ٤عِ٤ش حُظؼز٤ش ػٖ أكٌخسٗخ "
ٗٝ".وَ أكخع٤غ٘خ ُ٦خشٝ ،ٖ٣حُظٞحفَ ٓؼٝ ْٜكٓ ْٜؾخػش ٌٕٞ٤ُ ،ْٛحُـٔ٤غ ك ٢حٗغـخّ طخّ
:حًظغخد حُِـش
٣ظؼِن حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش رذسحعش حُطش٣وش حُظ٣ ٢قزق كٜ٤خ حُلشد هخدسح ػِ ٠طؼِْ ُـش أ ٝأًؼش،
ؿ٤ش ُـظ ٚح ٌٖٔ٣ٝ .٠ُٝ٧إٔ ٣لقَ رُي رٔخخهزش أ َٛحُِـشًٔ .خ إٔ حُظلق َ٤حُِـ ١ٞأٓش خخمغ
ُِ٘وخػ ،هذ ٣زذأ ٖٓ حُطلُٞش أ ٝرؼذ عٖ حُزِٞؽٝ ،حُلشد حُٔخٛش ك ٢طؼِْ ُـظ٣ٝ ٖ٤غظط٤غ إٔ ٣ظلذع
(Bilingual).رغـ٤ش ٝطِوخث٤ش  ٌٖٔ٣حػظزخس ٙػ٘خث ٢حُِـش
 ٌٖٔ٣ٝطوغ ْ٤حُذسحعخص كٞٓ ٍٞمٞع حًظغخد حُِـش اُ ٠هغٔ :ٖ٤حُوغْ ح٣ٝ ٍٝ٧ظؼِن رذسحعخص
أ ١حُِـش حُٔغظٜذكش(L2) .أ ١حُِـش حٝ ،٠ُٝ٧حُوغْ حُؼخٗ٣ ٢ظؼِن رخُِـش حُؼخٗ٤ش )(L1حُِـش حّ٧
ٝطظؼِن ٓؼظْ حُذسحعخص ك ٢حُوغْ ح ٍٝ٧ك ٍٞحُِـش ح ّ٧رخ٧هلخٍ ٝطظؼِن حُذسحعخص حُٔظؼِوش رخُوغْ
حُؼخٗ ٢رخُزخُـ ٌُٖ ،ٖ٤ح٧ؿِذ إٔ حُ٘ظش٣خص حُٔظؼِوش رخًظغخد حُِـش ح٬ٓ ٠ُٝ٧ثٔش ً٫ظغخد حُِـش
(Fodor 1974).كٞدس .حُؼخٗ٤ش
ٝ (Johnؿ ٕٞد٫ٝسد ) (Robert Seareكخ ٍٝػِٔخء ح٫ؿظٔخع حٓ٧شً ٖ٤٤أٓؼخٍ سٝرشص ع٤شص
ارخٕ ػوذ ١حُؼ٬ػ٤٘٤خص ٝح٧سرؼ٤٘٤خص إٔ ٞ٣كذٝح حُظلِِِ٤ٓ َ٤ٗٝ (Neal Miller) َ٤ش )Dollard
حُ٘لغٓ ٢غ ٓلخ ْ٤ٛحُظؼِْ ُظلو٤ن كخثذس أًزش ك ٢عز َ٤طط٣ٞش حٗ٩غخٕٝ .هذ أفزلض ٛز ٙحُطش٣وش
ؽخثؼش ُؼذد ٖٓ حُغ٘ٞحص ٌُٖ ،طلغ٤شحص حُظلِ َ٤حُ٘لغ ٢رو٤ض ٓغؤُش ػغ٤شس رل٤غ ٣قؼذ طلغ٤شٛخ

أ ٝكلقٜخًٝ ،خٗض ٗظخثؾ حُزلٞع ؿخٓنش ٓٝظذحخِش ك ٢أؿِذ ح٧كٞحٍ .ؽخرِٖ ًٝش٣ٝي( 7606
ٝرو٤ض حُلخٍ ًٔخ  ٖٓ ٢ٛد ٕٝاكشحص أ ١طوذّ كظ ٠ؿخء عٌ٘ش )Chaplin and Krawiec
ٝأكذع حٗو٬رخ كٓ ٢ـخٍ حُظؼِْ ٝهزوض ٗظش٣ظ ٚكٓ ٢ـخٍ حُظؼِ ْ٤حُقلٝ ،٢حعظؼٔخٍ " )(Skinner
(Gelfand &Others,1982).حُِـش ٝحُلٌش" .ؿِلخٗذ ٝآخشٕٝ
٣(Burt &Dulay,p.55):و ٍٞر٤شص ٝدٚ٤ُٝ
ٓخ ٗؼِٔ ٚح ٕ٥إٔ حٌُزخس ٝح٧هلخٍ ع٤خٕ٣ ،زذ ٝإٔ ُذ ْٜ٣حُوذسس ػِ ٠حًظغخد حُِـش ك ٢أ ١عٌُٖٖٝ .
ارح ٝؿذ ؽخـ ُْ ٣غظطغ حًظغخد حُِـش ،ك٤شؿغ رُي ٧عزخد هخسثش أٓ ٝئػش خخسؿ٤ُٝ ٢ظ رغزذ
.طٞحمغ هذسحط ٚحُلطش٣ش
ٝك ٢حُلو٤وش كبٕ ػذّ حًظغخد حُِـش ٣ ٫ظٞهق ػِٓ ٠ذ ٟهذسحص حُلشد حُلطش٣ش كوو ،رَ ٘ٛخى أعزخد
ًؼ٤شس ؿذحٜ٘ٓ .خ إٔ رؼل حُذسحعخص طؾ٤ش اُ ٠إٔ كؾَ حُط٬د ح٧ؿخٗذ ك ٢اطوخٕ حُِـش حُؼخٗ٤ش،
٣ؼظٔذ ػِ ٠حُغٖ حُز ١رذة ك ٚ٤رذسحعش طِي حُِـشٝ ،ػِ ٠حُضٖٓ حُزٔ٣ ١ن ٚٗٞرقلزش أر٘خء حُِـش
حُٔغظٜذكش .كل ٢اعزخٗ٤خ أؿش٣ض دسحعش ػِ ٠ػ٘٤ش ٖٓ حُط٬د حُزُ٘ٞذٝ ٖ٤٣حُٔـخسرش حُز٣ ٖ٣ؼ٤ؾٕٞ
٘ٛخى ،كٌخٗض ٗظ٤ـش حُذسحعش إٔ اطوخٕ حُزُ٘ٞذ٪ُ ٖ٤٣عزخٗ٤ش ٞ٣ ٫حؿ ٚأٓ ١ؾٌِشٝ ،رُي ٗ٫ذٓخؿْٜ
ك ٢حُـ ٞحُٔذسع ،٢رٔ٘٤خ ٞ٣حؿ ٚحُطِزش حُٔـخسرش ٓقخػذ ؿٔشٗ ،ظشح ٗ٫ؼضحُ ْٜػٖ ح٥خشٖ٣
ٝ. (Santos, 1999).روخثٓ ْٜغ رؼن ْٜرؼنخ ك ٢أؿِذ ح٧ك٤خٕ
ٝحُٔؼشٝف إٔ حُِـش ط٘ٔٝ ٞطظطٞس رخعظٔشحسًِٔ ،خ صحد حطقخٍ حُلشد رخ٥خشٝ ،ٖ٣رغزذ رُي طضدحد
حُؼشٝس حُِـ٣ٞش ٝطظغغ ،رٔ٘٤خ ًِٔخ ٓخٍ حُلشد اُ ٠حُؼضُش مخهض ٓغخكش حُِـش حُظٔ٣ ٢ظٌِٜخُ .وذ
أؿش٣ض ًؼ٤ش ٖٓ حُذسحعخص كٞٓ ٢مٞع حًظغخد حُطلَ حُِـش حٞ٣ٝ ،٠ُٝ٧ؿذ ًْ ٛخثَ ٖٓ ٛزٙ
حُذسحعخص ٓٔخ أػط ٠حُلشفش ُِٔذسعٝ ٖ٤حُزخكؼ ٖ٤إٔ ٣نؼٞح خ٬فش ُٜز ٙحُزلٞع ٘ٓٝخهؾش
ٗ.ظخثـٜخ ٓٝوخسٗظٜخ ٓغ حُذسحعخص حُظ ٢أؿش٣ض كٞٓ ٍٞمٞع حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش
ًز٤شس ٝهذ أؿش٣ض ) (L2إٔ حُؼ٬هش ر ٖ٤حُِـش حٝ ّ٧حُِـش حُؼخٗ٤ش )٣ٝ(Cummins, 1984شً٘ٔ ٟض
ٝطؤػ٤شٛخ ك ٢طؼِْ )(L1دسحعخص ًؼ٤شس كٛ ٢زح حُقذد ر٘٤ض أ٤ٔٛش حُظطٞس حُٔؼشك ٢ك ٢حُِـش حّ٧
اُ ٠أ٤ٔٛش حُٔغخٔٛش )(Faerch&Kasperأؽخس ًَ ٖٓ كخسػ ًٝخعزش (L2).حُِـش حُؼخٗ٤ش
.أ ٝحعظؼٔخُٜخ )(L2ح٧عخع٤ش حُظ ٢طو ّٞرٜخ حُِـش ح ٠ُٝ٧ك ٢طذس٣ظ حُِـش حُؼخٗ٤ش

دسحعش ػِ ٠ػ٘٤ش ٖٓ ح٧هلخٍ ٖٓ حُـ٘غ٤ظ ٖ٤حُؼشر٤ش ٝحُظشً٤ش )ٝ(Baker, 1988أؿش ٟرٌ٤ش
ٝ.حُٔو ٖ٤ٔ٤كُ٘ٞٛ ٢ذح٣ ٖٔٓ ،ذسع ٕٞك ٢حُٔشكِش ح٫رظذحث٤ش ك ٢حُٔذسحط حُلٌ٤ٓٞش
كوذ طِو ٠ح٧هلخٍ حُظؼِٔ٤خص ك ٢حُغ٘ٞحص حُؼ٬ع ح ٠ُٝ٧رِـظ ْٜحٝ ّ٧ك ٢حُغ٘ش حُشحرؼش طِوٞح
.حُظؼِٔ٤خص رِـظ ْٜحٝ ّ٧رخُِـش حُُٜ٘ٞذ٣شٝ ،رؼذ حُغ٘ش حُخخٓغش طِوٞح حُظؼِٔ٤خص رخُِـش حُُٜ٘ٞذ٣ش كوو
إٔ اطوخٕ حُلشد ُِـظ ٚح٣ ٠ُٝ٧غ َٜػِ ٚ٤طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤شٝ" ٚٗ٧ ،هذ دُض رؼل حُذسحعخص ػِ٠
ٌ٣ظغذ خزشس ك ٢طؼِْ حُِـش رؾٌَ ػخُّٝ .وذ طز ٖ٤إٔ ح٧هلخٍ حُز٣ ٖ٣ظؼِٔ ٕٞحُِـش حُؼخٗ٤ش هزَ اطوخٕ
حُِـش ح٣ ٠ُٝ٧ؼخٗ ٖٓ ٕٞمؼق ك ٢حُِـش حٝ ٠ُٝ٧حُِـش حُؼخٗ٤ش ػِ ٠حُغٞحءُٜٝ .زح كبٕ طؼِ ْ٤حُِـش
".(Alkholi,1988) .حُؼخٗ٤ش رؼذ اطوخٕ ح٣ ٠ُٝ٧ؼظزش هشحسح ك ٢فخُق حُِـظ ٖ٤ك ٢إٓ ٝحكذ
ٝخِـ حُزخكؼ ٕٞحُٔؾخسً ٕٞكٛ ٢ز ٙحُذسحعش اُ ٠إٔ ح٧هلخٍ كووٞح ٓغظٓ ٟٞوز ٫ٞكُ ٢ـظ ْٜحّ٧
ٝك ٢حُِـش حُُٜ٘ٞذ٣شٝ ،رُي ٓوخسٗش ٓغ ح٧هلخٍ حُز٣ ٖ٣ذسع ٕٞك ٢حُٔذحسط حُُٜ٘ٞذ٣ش ح٧خش،ٟ
ٝحُز ُْ ٖ٣طـش ػِ ْٜ٤حُذسحعش٘ٛ ٖٓٝ .خ كوذ كخصص كٌشس طؼِ ْ٤حُِـش حُُٜ٘ٞذ٣ش رٜز ٙحُطش٣وش ػِ٠
أسم٤ش ٓؼوُٞشٝ ،أهشص حُلٌٓٞش حُُٜ٘ٞذ٣ش ػخّ  ّ7667حُذٝس حُٔ ْٜحُز ١طو ّٞرُ ٚـش حُطلَ
ح ٠ُٝ٧ك ٢طغ َ٤ٜدسحعش حُِـش حُُٜ٘ٞذ٣شٝ .ػٝ٬س ػِٓ ٠خ عزن كوذ طْ حُظشً٤ض ػِ ٠ػوخكش حُطلَ
ح٧فِ٤ش ٝحعظؼٔخٍ حُٔض٣ذ ٖٓ ُـظ ٚح ّ٧ك ٢حُٔشحكَ ح ،٠ُٝ٧أٓخ ك ٢حُٔشحكَ حُذسحع٤ش حُؼِ٤خ
(Driessen,1997).كخُٞحؿذ حعظؼٔخٍ ُـش حُزِذ حُز٣ ١و ٕٞٔ٤كٚ٤
) ٖٓٝ (Anto’n and Dicamilla,1998حُذسحعخص حُلذ٣ؼش دسحعش أؿشحٛخ حٗظٞحٕ ٝدٌ٣خٓ٬٤

ٓل٤ذ ك ٢طؼِْ حُِـش )ً (Mother Languageخٗض ٗظ٤ـظٜخ إٔ حعظؼٔخٍ حُِـش ح٠ُٝ٧
(Target Language).حُٔغظٜذكش

ٝأكذع ح٥سحء حُٔئ٣ذس ٫عظخذحّ حُِـش ح ٠ُٝ٧ك ٢طذس٣ظ حُِـش حُؼخٗ٤ش ؿخءص ٖٓ دسحعش هخّ رٜخ
ٝكٛ ٢ز Dutcher and Tuker,1997)) ٙحُز٘ي حُذٝ ،٢ُٝأؿشحٛخ دٝطؾش رخُظؼخٓ ٕٝغ طٌش
حُذسحعش حٌُٔؼلش سحؿؼخ رٜخ ؿٔ٤غ حُذسحعخص حُغخروش رحص حُؼ٬هشًٝ ،خٗض حُ٘ظ٤ـش ح ْٛ٧حُظ ٢طٞفِٞح
اُٜ٤خ  :٢ٛػ٘ذٓخ  ٌٕٞ٣حُظؼِْ  ٞٛحُٜذف رٔخ ك ٢رُي طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش٣ ،ـذ حعظؼٔخٍ ُـش حُطلَ
ح ٠ُٝ٧أ ٝحُِـش حًٞ ّ٧ع٤و ك ٢حُظؼِٔ٤خص ٝرُي ك ٢حُغ٘ٞحص ح ٖٓ ٠ُٝ٧حُٔذسعش .إ حعظؼٔخٍ حُِـش
ح ٠ُٝ٧أعخع ٢ػ٘ذ رذح٣ش طذس٣ظ حُوشحءس أ ٝح٫عظ٤ؼخد ك ٢حُٔخدس ٓٞمٞع حُذسحعش .اٜٗخ خطٞس
.مشٝس٣ش طغخػذ ك ٢ططٞس حُٔؼشكش ،حُظ٣ ٢و ّٞػِٜ٤خ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش
٘ٛٝخى حُٔض٣ذ ٖٓ حُذسحعخص حُظ ٢طئ٣ذ ٝؿٜش حُ٘ظش ٛزُِٝ ،ٙؼِْ كبٕ ؿٔ٤غ حُظـخسد أؿش٣ض ػِ٠
حُلٞ٤حٗخص ٤ُٝظ ػِ ٠حٗ٩غخٕ ٤ُ ٚٗ٧ظ ع ٬ٜاؿشحء ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُذسحعش ػِ٠
.(Elman et al.,1997).حٗ٩غخٕ
ٝأًذ ػِٔخء حُ٘لظ ٝحُظشر٤ش رؤٕ حُ٘ٔ ٞحُؼوِٗ٪ُ ٢غخٕ ٓ٘ٞه ر٘ٔ ٙٞحُِـٝ ،١ٞأًِٗٔ ٚخ ططٞسص
ٝحطغؼض ُـظ ٚحسطوض هذسحط ٚحُؼوِ٤ش ٔٗٝخ رًخإٝ ٙه ١ٞطلٌ٤شٝ ٙادسحًٝ ،ٚحُؼٌظ
.(Akel,340).رخُؼٌظ
ُزح ٌ٘٘ٔ٣خ حُو ٍٞإ حعظؼٔخٍ حُِـش ح ّ٧ػ٘ذ طذس٣ظ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش أٓش ٓؾـغ ػ٘ذ طؼِْ حُِـش
حُؼخٗ٤ش ،ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣رُي ُِٔزظذث٣ٝ .ٖ٤ئ٣ذ حُزخكغ حعظؼٔخٍ حُِـش ح ّ٧ك ٢حُٔشحكَ ح ٠ُٝ٧خخفش،
ٝمٖٔ ٗطخم ٓلذدٝ ،رُي ك ٢طلغ٤ش ح٧عجِش أ ٝحُظذس٣زخصٝ ،رُي ُؼذّ حٓظ٬ى حُطلَ حُوذسس ػِ٠
.حُوشحءس ٓٝؼشكش حُٔطِٞد ٓ٘ٚ

ٝسرٔخ ٞ٣حؿٛ ٚزح حُشأ ١رخ٫ػظشحك ،رذػ ٟٞأٗ٤ُ ٚظ ٖٓ حُٔقِلش إٔ طذخَ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢
حُظذس٣ظ اُ ٠ؿخٗذ حُؼشر٤شٗ ،وُٜ ٍٞئ٫ء حُـٞ٤س ٖ٣ػُِ ٠ـظ ،ْٜإ ٝؿٜش حُ٘ظش ٛز ٙفل٤لش ارح طْ
طذس٣ظ حُِـش حُؼخٗ٤ش ؿ٘زخ اُ ٠ؿ٘ذ ٓغ حُِـش ح٣ٝ .ّ٧ـذ أ٣ ٫لذع رُي ا ٫رؼذ إٔ ٔ٣ظِي حُطلَ
.أعخع٤خص ُـظ٣ٝ ٚغظٞػذ ٗظخٜٓخٝ ،ا ٫كغ٤ظؼشك اُ ٠حُنشس ٗلغ٤خ ٝر٤٘ٛخ
ٝفشحػخ دحخِ٤خ ٖٓ ٗٞع آخش ،أٗٝ(Diglossia) ٞٛٝ ٫زًش كٛ ٢زح حُٔوخّ أٗ٘خ ٗٞحؿ ٚحصدٝحؿخ ُـ٣ٞخ
حُقشحع ر ٖ٤حُِٜـخص حُؼخٓ٤ش ٝحُلقلٓٝ .٠ؼِ ّٞحُ ّٞ٤إٔ ؽٞ٤ع حُؼخٓ٤ش ٝحًز ٚحٗلذحس حُِـش
حُلقلُ .٠زُي ٝؿذ ػِ٘٤خ إٔ ٗلشؿ ػُِ ٠ـظ٘خ ٗٝلخكع ػِٜ٤خ ٖٓ ح٧خطخس حُذحخِ٤ش ٝحُخخسؿ٤ش،
 ٕ٧.ح٫عظو ٍ٬حُِـ٣ ١ٞؼخدٍ ح٫عظو ٍ٬حُغ٤خع٢
٣ٝئ٣ذ ٝؿٜش ٗظش حُلش٣ق ٖ٤أ ٝحُٔظخٞك ٖٓ ٖ٤حعظؼٔخٍ حُِـش حُؼخٗ٤شٓ ،خ ٣وُٚٞ
حُِـخص  ٌٖٔ٣ ٫إٔ ٣ظشى رؼنٜخ رؼنخ ٝؽؤٜٗخ ،كخُِـش دحثٔخ طلخ ٍٝإٔ " رؤٕ )ًِٞ(kloss.1969ط
".طض٣ق ح٧خش ٟؿـشحك٤خ ٝحهظقخد٣خ
٘ٛ ٖٓٝخ ػِ ٠حُذُٝش أ ٫طوق ٓٞهق حُٔظلشؽ ،كؼِٜ٤خ طز٘ ٢هشحسحص طخذّ حُغ٤خعش حُظشر٣ٞش ػخٓش
ٝ.حُغ٤خعش حُِـ٣ٞش خخفشٝ ،رُي رخعظقذحس هٞحٗ ٖ٤طلون أٛذحكٜخ ٝطللع ٤ٛزش ُـظٜخ
ٓٝغ طوذّ حُؼِْ ٝطٞكش حُٔخظزشحص ٝح٧ؿٜضس أط٤لض حُلشفش ُخذٓش حُِـش ٝاػطخثٜخ دكؼش ه٣ٞش اُ٠
حٓ٧خّٝ ،رُي رذسحعش ح٧ػقخد ٝػ٬هظٜخ رخًظغخد حُِـشٝ .أؿش٣ض دسحعخص ٓ٤ذحٗ٤ش ػذ٣ذسُٔ ،ؼشكش
ٝ (Paulaظخثق حُذٓخؽ ٝػ٬هظ ٚرخُِـش ٖٓٝ .رؼل ٛز ٙح٧رلخع ،أرلخع رخ ٫ٝهٍ٬
حخظقخف٤ش ح٧ػقخد ك ٢ؿخٓؼش دٗلش .طش ٟحُزخكؼش إٔ ح٫سطزخهخص حُِـ٣ٞش )Talal,1999,p.23
طزذأ ك ٢حُظؾٌَ رذٓخؽ حُـ٘ ٞٛٝ ٖ٤ك ٢رطٖ أٓٝ .ٚإٔ رؼل حُٔؾٌ٬ص حُِـ٣ٞش طؼٞد رـزٝسٛخ اُ٠

ح٩ؿٜخد ٝحُنـو حُ٘لغ ّ٨ُ ٢ك ٢كظشس حُلَٔ ،ك٤غ ٣ؼَٔ ح٩ؿٜخد ػِ ٠اخلخم ٛشٓ ٕٞحُـ٘ظ
ٝٝ.مغ ٛشٓٗٞخص ح٩ؿٜخد ٝحُنـو آُ ٠غظ٣ٞخص فل٤شٍ
 ٖٓٝحُٔؼشٝف ٓ٘ز صٖٓ رؼ٤ذ إٔ ٘ٛخى ٓ٘خهن ٓخظِلش رخُذٓخؽ ُٜخ ٝظخثق ٓلذدس ،كخ٧ؿضحء
حٓ٧خٓ٤ش ػِٜٔخ ٓظؼِن رخُظلٌ٤ش حُٔ٘طوٝ ٢حُظخط٤و ،رٔ٘٤خ ح٧ؿضحء حُخِل٤ش طظؼِن رخُ٘ظش ٘ٓٝز ػٜذ
هش٣ذ ًخٕ ح٫ػظوخد عخثذح إٔ ٛز ٙح٧ؿضحء حُٔظخققش ططٞسص ػٖ ٓخطو ٝسحػ ٞٛ ٢حُٔغئ ٍٝػٖ
.(Sotillo, 2002).ػَٔ ٛز ٙح٧ؿضحء ك ٢حُذٓخؽ
أٓخ ٓخ ػزض رؼذ اؿشحء ٛز ٙحُذسحعخص حُلذ٣ؼش ٞٛ ،إٔ حُذٓخؽ أًؼش ٓشٗٝش ٓٔخ ًخٕ ٣ؼظوذ عخروخ.
ك٘ظ٤ـش حُذسحعخص طؾ٤ش رؤٕ ح٧ػٔخٍ حُٔلذدس حُظ ٢طو ّٞرٜخ رؼل أؿضحء حُذٓخؽ ُْ  ٌٖ٣ػِٜٔخ
ٓ.لذدح ٓ٘ز حُ٫ٞدسٌُٜ٘ٝ ،خ طؾٌِض كٔ٤خ رؼذ ٗظ٤ـش حُخزشس ٝحُظؼِْ
٘ٛٝخى ٓض٣ذ ٖٓ حُزلٞع حُظ ٢أؿش٣ض ػِ ٠حُذٓخؽ أػزظض إٔ حُ٘قق ح٣٧غش ٖٓ حُذٓخؽ ٣ظذخَ ك٢
ٓؼظْ ٝظخثق حُِـشٝ ،حعظذٍ ػِ ٠رُي ٖٓ إٔ أ ١افخرش أ ٝػطَ ُذ ٟحُزخُـ ٖ٤كٛ ٢زح حُـخٗذ ٣ئد١
آُ ٠ؾٌِش طظؼِن رخُِـش ٬٣ٝصٓ ٚػخٛش ٓغظذٔ٣شٜٔٓٝ .خ  ٖٓ ٌٖ٣أٓش ،كبٕ  ٖٓ %77ح٧كشحد حُزٖ٣
ٌ٣ظز ٕٞرخُ٤ذ حُ٣ /٠٘ٔ٤قخر ٕٞرلخ٫ص ٖٓ حُظؤخش حُذسحع٧ ٌٕٞ٣ٝ ،٢ؿضحء حُذٓخؽ حُ٤غش ٟأ ٝحُ٠٘ٔ٤
.(Banich,1997).أٜٔ٤ًِ ٝخ طؤػ٤ش ٓ ْٜك ٢طؼِْ حُِـش
إٔ ٘ٛخى حخظ٬كخ ر ٖ٤حُزًٞس ٝحٗ٩خع اُ ٠كذ ٓخ ٖٓ ك٤غ هز٤ؼش ٝػَٔ ٣ٝ (Bigler,1992):شٟ
حُذٓخؽ ،كخ٧ؿضحء حٓ٧خٓ٤ش ٖٓ حُذٓخؽ طظذخَ ك ٢طؼِْ حُِـش ك ٢حُٔشحكَ ح ٖٓ ٠ُٝ٧حُظؼٌُِْٜ٘ٝ ،خ
.طوَ ك ٢حُٔشحكَ حُٔظؤخشس
دسحعش طظؼِن رخ٧ػقخدٝ ،خِقخ )ٝ( Albert and Oliver,1978أؿش ٖٓ ًَ ٟأُزشص ٝأُٝلش
اُ ٠إٔ ٖٓ ٣ؼشف أًؼش ٖٓ ُـش ٝحكذس٣ ،غظؼَٔ دٓخؿ ٚأًؼش ٖٓ أكخد ١حُِـشٓٝ ،غ إٔ حُظـخسد
ٝحُذسحعخص ٓخ صحُض ٓلذٝدس ٌُٖٝ ،طز ٖ٤إٔ حُـضء حُٔظؼِن رٞظخثق حُِـش ك ٢حُذٓخؽ ػ٘ذ أكخد١
حُِـش ٓخ صحٍ ػِ ٠كخُٝ .ٚأؿش ٟحُزخكؼخٕ ٓشحؿؼش ُِؼذ٣ذ ٖٓ حُذسحعخص ٝحُزلٞع ُٔظؼذد ١حُِـخص
ٖٓ ػ٬ع ُـخص اُ ٠عض ٝػؾشُ ٖ٣ـش ،كٞؿذٝح إٔ ٓ٘خهن ٓلذدس ك ٢حُذٓخؽ هذ ططٞسص ًٝزُي
..رشصص طلخفِٜ٤خ رؾٌَ ِٓلٞظ
ٗغظخِـ ٖٓ ٛز ٙحُذسحعش إٔ ٓ٘خهن ٓلذدس ك ٢حُذٓخؽ طغ٤طش ػِ ٠حُِـشٛٝ ،ز ٙح٧ؿضحء  ٌٖٔ٣إٔ
.طظـ٤ش ٝطظطٞس ٓغ حُخزشس حُل٤خط٤ش
ُ٘(Environmentalist Theories):ظش٣خص حُز٤ج٤ش
٣ش ٟحطزخع ٛز ٙحُ٘ظش٣ش إٔ حُِـش ط٘ؾؤ ٝطظطٞس مٖٔ ٓل٤طٜخ ٝر٤جظٜخ ح٫ؿظٔخػ٤شٝ ،ك ٖ٤طٞؿذ
ٓئػشحص خخسؿ٤ش ٣لقَ حُظلخػَ ٣ٝئد ١اُ ٠طؾٌ َ٤عِٞى ُـ٣ ١ٞذكغ اُ ٠حُظؼِْٝ ،أرشص ٓئ٣ذٛ ١زٙ
حُ٘ظش٣ش أفلخد حُٔذسعش حُغِ٤ًٞش٣ٝ .ش ٟأطزخع ٛز ٙحُ٘ظش٣ش إٔ ػِٔ٤ش حًظغخد حُِـش  ٫طخظِق
ػٖ أٞٗ ١ع ٖٓ أٗٞحع حُظؼِْ ح٧خشًٔ ،ٟخ أٜٗخ طخنغ ُِوٞحٗٝ ٖ٤حُٔزخدة رحطٜخ حُظ ٢طخنغ ُٜخ
.أٗٞحع حُظؼًِ ْ٤خكشً ،خُٔلخًخس ٝحُؼٞحد ٝحُؼوخد ٝحُظؼض٣ض
أفلخد حُ٘ظش٣ش حُز٤ج٤شٝ ٖٓ ْٜٗ٧ ،ؿٜش ٗظش ٙكؾِٞح كٝ(McNeil,1970 ) ٢هذ حٗظوذ ٓخًَ٘٤
طلغ٤ش ظخٛشس ح٫رظٌخس حُِـ ١ٞحُظ ٢طظزذ ٟػ٘ذ حُطلَ كٔ٤خ ر ٖ٤حُؼخٗ٤ش ٝحُخخٓغش ٖٓ ػٔشٝ ،ٙحُظ٢
طٌٔ٘ ٖٓ ٚاٗظخؽ ػزخسحص ُْ ٣غٔؼٜخ ك ٢ر٤جظ ٖٓٝ .ٚحعظخذحّ رؼل حُوٞحػذ حُِـ٣ٞش ؿ٤ش حُٔظٞحكشس
كُ ٢ـش حُشحؽذ ٖ٣ك ٢ر٤جظًٔ .ٚخ إٔ حُلطش٣ ٖ٤٣ؼـض ٕٝػٖ طلغ٤ش ػِٔ٤ش حًظغخد حُِـش ٖٓ دٕٝ
.ػِٔ٤ظ ٢حُظوِ٤ذ ٝحُظؼض٣ضٛ ٕ٧ ،خط ٖ٤حُؼِٔ٤ظ ٖ٤طؾٌ ٕ٬حُٔلظخف ح٧عخعً٫ ٢ظغخد حُِـش
(Behaviorist Theory):حُ٘ظش٣ش حُغِ٤ًٞش
رذأص حُ٘ظش٣خص حُغِ٤ًٞش رخُؼٞسس ػِ ٠ػِْ حُ٘لظ حُظوِ٤ذٝ ١رُي رشكنٜخ ُٜٔ٘ؾ ح٫عظزطخٕ ك٢
حُزلغٓ ،ؼظٔذس ػِ ٠حُٜٔ٘ؾ حُظـش٣ز ٢حُٔخزش ٖٓٝ .١سٝحد ٛز ٙح٫طـخ ٙا٣لخٕ رخكِٞف فخكذ
ٗظش٣ش حُظؼِْ حُؾشه ٢حٌُ٬عٝ ،٢ٌ٤عٌ٘ش فخكذ ٗظش٣ش حُظؼِْ حُؾشه ٢ح٩ؿشحثٗٝ ٢ظش٣ش حُظؼِْ٤
حُزحط ٢حُٔؼضص ٝكٌشس حُظؼِ ْ٤حُٔزشٓؾٝ ،ادٝحسد ػٞسٗذح٣ي فخكذ ٗظش٣ش حُٔلخُٝش ٝحُخطؤٝ ،حُز١

أمخف هخٗ ٕٞحٗظوخٍ ح٧ػش ٝحُظذس٣ذٝ ،طُٔٞخٕ حُزٗ ١ـق ك ٢حُٔضؽ ر ٖ٤أكٌخس حُٔـخٍ ٝحُغِ٤ًٞش.
٣ٝؼظزش رخكِٞف سحثذ حُٔذسعش حُغِ٤ًٞش حُظوِ٤ذ٣ش ٘ٓٝؾجٜخ ك ٢سٝع٤خٝٝ ،حهغ٘ٓ ٕٞؾت حُغِ٤ًٞش
.حُظؼِٔ٤ش ك ٢أٓشٌ٣خ ػخّ 7672-7674
ًخٗض ٝؿٜخص ٗظش حُغِ ٖ٤٤ًٞك ٍٞطؼِْ حُِـش ٝطؼِٜٔ٤خ ٓغ٤طشس ك ٢حُؼوذ ٖ٣حُظخُُِ ٖ٤٤لشد
إٔ ٛز ٙح٧كٌخس سعٔض حُ٘ظش٣خص حُؼخٓش ُِظؼِْ ٖٓ هزَ )(Gasem,2000حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش٣ٝ .شٟ
فخكذ ًظخد " حُظؼض٣ض ك ٢طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼِ(Skinner,1957) "ْ٤حُغٌُٞٞ٤ؿٓ ٖ٤٤ؼَ عٌ٘ش
ٝ" "Behaviour Modification" "ٝؽٜشط ٚحطغؼض رؼذ افذحس ًظخر ":ٚ٤طؼذ َ٣حُغِٞى
ٝ".رلغ ػ٘ٞحٗ "ٚػِْ حُظؼِْ ٝكٖ حُظؼِ" " Verbal Behaviour" ْ٤حُغِٞى حُِـ /١ٞحُِلظ٢
كٓ ٜٞئعظ حُٔزٛذ حُغِٝ ٢ًٞحُشحثذ كٓ ٢ـخٍ ػِْ حُ٘لظ )(Watson, 1924أٓخ ٝحهغٕٞ
حُز ١طٞفَ كٜٗ ٢خ٣ش طـخسر ٚاُ(Thorndike,1932) ٠حُظطز٤وٝ ٢ػِْ ٗلظ حُ٘ٔٝ ،ٞػٞسٗذح٣ي
(Law ofهخٗ ٕٞحُظذس٣ذ  (Law of Effect)2-ػ٬ػش هٞحٗ ٖ٤سث٤غ٤ش  -7:٢ٛٝهخٗ ٕٞح٧ػش
(Law of Readiness).هخٗ ٕٞح٫عظؼذحد Exercise) 3-
٣ٝؼظزش حُغِ ٕٞ٤ًٞحُِـش ؿضءح ٖٓ حُغِٞى حٗ٩غخٗٝ ،٢هذ أؿشٝح حٌُؼ٤ش ٖٓ حُذسحعخص روقذ طؾٌَ٤
ٗظش٣ش طظؼِن رخًظغخد حُِـش حٝ .٠ُٝ٧حُطش٣وش حُغِ٤ًٞش طشًض ػِ ٠حُغِٞى حُِـ ١ٞحُز٣ ١ظلذد ػٖ
هش٣ن حعظـخرخص ٬ٓ ٌٖٔ٣كظظٜخ رؾٌَ كغٝ ٢ػ٬هش ٛز ٙح٫عظـخرخص ك ٢حُؼخُْ حُٔل٤و رٜخُٝ .وذ
ع٤طشص ٛز ٙحُٔذسعش كٓ ٢ـخٍ ػِْ حُ٘لظ ك ٢حُخٔغ٤٘٤خص ٝحعظٔشص اُ ٠حُغزؼ٤٘٤خص ٖٓ حُوشٕ
حُٔخمًٝ .٢خٕ ُٜخ طؤػ٤شٛخ حُو ١ٞػِ ٠ؿٔ٤غ حُ٘ظْ حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝػِ ٠ؿٔ٤غ حُٔخظقٝ ٖ٤حُؼخِٓ ٖ٤ك٢
.حُٔ٤ذحٕ حُظشر١ٞ
 ٌٖٔ٣ٝ:ا٣ـخص حُظطز٤وخص حُظشر٣ٞش حُٔظؼِوش ر٘ظش٣ش حُظؼِْ حُؾشه ٢حٌُ٬ع ٢ٌ٤رٔخ ٣ؤط٢
:اطوخٕ ٓخ ٓ ٞٛظؼِْ 1-
إ ًَ طؼِْ ػزخسس ػٖ حعظـخرش ُٔؼ٤ش أ ٝرخػغ ٝح٫عظـخرخص حُظ٣ ٢و ّٞرٜخ حُٔظؼِْ  ٢ٛحُظ ٢طلذد
ٓذٗ ٟـخكٝ ٚاطوخُٗٔ ٚخ طؼِٔ٣ ٫ٝ .ٚظلون حُ٘ـخف ا ٫ارح هخّ حُٔؼِْ رظذ ٖ٣ٝطِي ح٫عظـخرخص ُظلذ٣ذ
ٓذ ٟحُظوذّ حُز ١أكشص ٙحُٔظؼِْٝ ،ر٤خٕ حُقٞحد ٖٓ حُخطؤ ُِظِٔ٤زٝ ،اػ ًَ ّ٬هخُذ رخُظلغٖ حُز١
أكشص ،ٙار إ رُي ٓذػخس ٫هشحد حُظلغٖ٣ ٫ٝ ،ظْ رُي ا ٫رغِغِش ٖٓ ح٩ؿشحءحص ٝح٫خظزخسحص
ٝ.حُظو ْ٣ٞحُٔغظٔش
:حُظٌشحس ٝحُظٔش2- ٖ٣
حُظٌشحس ُ ٚدٝس ٓ ْٜك ٢كذٝع حُظؼِْ حُؾشه ،٢ك٤غ ٣شطزو حُٔؼ٤ش حُؾشه ٢رخُٔؼ٤ش حُطز٤ؼ٘٣ٝ ٢ظؾ
ػٖ رُي ح٫عظـخرش .إ حُٔلخًخس أ ٝحُظٌشحس ر٘ ٢ػِٜ٤خ ك ٢حُٔـخٍ حُظطز٤وٓ ٢خ ٣غٔ ٠رظٔخسٖ٣
ًٝخٕ حُٜذف ٜٓ٘خ طؼِ ْ٤حُِـش ػٖ هش٣ن طٌ ٖ٣ٞػخدحص ُـ٣ٞش  ""Pattern Drillsحٔٗ٧خه
رطش٣وش  ٫ؽؼٞس٣ش ٞٛٝ .أعِٞد ٓ ْٜك ٢حُظؼِْ خخفش ك ٢حُٔشحكَ ح٤ُٝ ،٠ُٝ٧ظ ك ٢حُٔشحكَ
حُٔظؤخشس٣ ٌُٖٝ ،ـذ إٔ ٣ؼِْ رؤٕ ُ٤ظ ًَ طٌشحس ٣ئد ١اُ ٠حُظؼِْ ،رَ حُظٌشحس حُٔل٤ذ أ ٝحُزُٚ ١
ٓؼ٘ ،٠ك٤غ ِ٣ؼذ دٝسح ٜٓٔخ ك ٢كذٝع حُظؼِْ حُؾشهًِٔٝ ،٢خ ًخٗض ٓشحص حُظٌشحس أًؼش صحدص هٞس
حُٔؼ٤ش حُؾشه ٢ػ٘ذ ظٜٞس ٙرٔلشد٣ ٌُٖٝ .ٙـذ ػِ ٠حُٔؼِْ كظ٣ ٠نٖٔ حُ٘ـخف إٔ ٣لغٖ ح٫خظ٤خس
 ٌٖٔ٣ٝحعظخذحّ حُظٌشحس ٝحُظٔشٝ. ٖ٣إٔ ٓ ٌٕٞ٣خ ٣خظخس ٖٓ ٙمٖٔ حٛظٔخٓخص حُظِٔ٤ز ٓ ٖٓٝغظٞحٙ
ك ٢كلع حُوشإٓ حٌُشٝ ْ٣ح٧كخد٣غ حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش ٝك ٢دسٝط حُلغخد ٝحُــشحك٤خ ٝخخفش دسحعش
حُخشحثوٝ ،هٞحػذ حُِـش حُؼشر٤ش ٝحٗ٧خؽ٤ذ ٝحُوقخثذ حُؾؼش٣ش ٝكلع ٓؼخٗ ٢حُٔلشدحص ك ٢حُِـش
ٝ.حُوٞحٗ ٖ٤حُؼِٔ٤ش ،رخ٩مخكش اُ ٠ح٧ؽـخٍ حُ٤ذ٣ٝش ٝحعظؼٔخٍ ح٫٥ص حٌُخطزش
:حعظٔشحس ٝؿٞد حُذٝحكغ 3-
طٞكش حُذٝحكغ أٓشح ٘ٓ ٫خؿ ٓ٘ ٚارح أسدٗخ طلو٤ن طؼِْ كؼخًٍِٔٝ ،خ ه ١ٞحُذحكغ طلون حُظؼِْ
حُٔشؿٞدٝ ،طؼٞد حُلخثذس حُٔشؿٞس ػِ ٠حُظِٔ٤زٗٝ ،ـخف حُٔؼِْ ك ٢طلو٤ن حٛ٧ذحف حُٔشعٓٞشُ .زُي
ٝؿذ اكخهش حُز٤جش حُقل٤ش رخُٔؼ٤شحص حُلؼخُش كظٗ ٠نٖٔ حعظٔشحس حُظٞحفَ ر ٖ٤حُٔؼِْ ٝه٬ر،ٚ

 ٌٕٞٗٝرزُي مٔ٘خ حُظٞحفَ ر ٖ٤ػ٘خفش حُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝكٗ ٢لظ حُٞهض سعخ ٓخ طؼِٔ ٚحُظ٤ٓ٬ز
.ك ٢أرٛخٗٝ ،ْٜرخُظخُ٣ ٢قؼذ حُ٘غ٤خٕ
:مزو ػ٘خفش حُٔٞهق حُظؼِٝ ٢ٔ٤طلذ٣ذٛخ 4-
إ مزو ٝطلذ٣ذ ػ٘خفش حُٔٞهق حُظؼِٝ ٢ٔ٤طلذ٣ذٝ ٙطوذ ٚٔ٣رؾٌَ ٓ٘خعذ ك ٢ؽٌَ ٝكذحص سث٤غ٤ش
أ ٝكشػ٤ش ٝكغذ ٓغظ ٟٞحُظ٤ٓ٬ز ٣ذػ ٞاُ ٠ؽذ حٗظزخ ٙحُٔظؼِْ ٝرزُي ٣ظلون حُٜذف رلذٝع حُظؼِْ
ٖٓ د ٕٝارطخء أ ٝطؤخ٤ش  ٖٓٝد ٕٝحُلخؿش اُ ٠حُظٌشحس ٝحُظٔشٛٝ ٖ٣ذس حُٞهضٝ .ػِ ٠حُٔذسط إٔ
٣ذسى رؤٕ ط٘ظ ْ٤ػ٘خفش حُٔـخٍ حُخخسؿ٣ ،٢غخػذ ػِ ٠طٌ ٖ٣ٞحسطزخهخص طغخػذ ك ٢اٗـخص
ح٫عظـخرخص حُٔطِٞرشًٔ ،خ طـؼَ ٓٞمٞع حُظؼِْ ك ٢كخُش ٗؾخه ٓغظٔشٝ .ػِ٘٤خ إٔ ٗذسى رؤٕ ًؼشس
حُٔؼ٤شحص  ٫طؼ٘ ٢رخُنشٝسس طلو٤ن حُ٘ـخف ،رَ سرٔخ طؤط ٢ر٘ظخثؾ ػٌغ٤ش ٣ ٫ٝلذع حُظؼِْ
.حُٔشؿٞد
ك٤غ ُْ ٣وظ٘غ رخدػخء حُغِ ٖٓٝ( Rivers, 1964) ،ٖ٤٤ًٞحُٔؼخسمُ٘ ٖ٤ظش٣ش حُغِ ٖ٤٤ًٞسكشص
رؤٕ حُظؼِْ  ٞٛػِٔ٤ش ٌٓ٤خٗ٤ٌ٤ش ُظؾٌ َ٤حُؼخدسٝ .هؼٖ ك ٢حُوغْ حٌُٔ٤خٗ ٢ٌ٤أ ٝح ٖٓ ٢ُ٥كشم٤ظ،ْٜ
ٝ.ر ٖ٤إٔ حُؼخدس طظطٞس كوو ػٖ هش٣ن حُلخؿش ُِظٞحفَ ٓغ ح٥خشٝ ٖ٣ك ٢كخُش ح٫عظشخخء
كطؼٖ كٓ ٢ل ّٜٞحُؼخدس ٗلغٝ .ٚر ٖ٤إٔ ٓل ٢ٜٓٞحُٔؼ٤ش )(Chomsky,1959أٓخ طؾٓٞغٌ٢
ٝ.ح٫عظـخرش ٔٛخ ٓلٜٓٞخٕ أؿٞكخٕ .ك٘لٖ ٗ ٫غظؼَٔ حُِـش حعظـخرش ُٔؼ٤ش عِٓ ٢ًٞلذد ٝٝحمق
ٝاٗٔخ ٓخ ٣ظؼِْ رخُلؼَ  ٞٛهٞحػذ طل٤ِ٣ٞش طؼط ٢حُوذسس ُِٔظلذع ػِ ٠ط٤ُٞذ أٗٞحع ٣قؼذ كقشٛخ
ٖٓ حُـَٔ حُـذ٣ذس رحص حُطخرغ حُ٘ل .١ٞأ ١إٔ ٓخ ٣ظؼِْ ُ٤ظ عِغِش ٖٓ حٌُِٔخص ك ٢كذ رحطٜخ،
ٝ.اٗٔخ ٣ظؼِٜٔخ حُلشد ًٔلخ ْ٤ٛطٔؼَ كجش رؼٜ٘٤خ ط٘ظٔ ٢اُٜ٤خ ٛز ٙحُٔلخْ٤ٛ
ٝ ٖٓٝؿٜش ٗظش حُغِ ،ٖ٤٤ًٞكبٕ ػخدحص حُِـش ح ٠ُٝ٧طٌٓ ٕٞغخػذح ً٫ظغخد ػخدحص حُِـش حُؼخٗ٤ش،
ًٔخ إٔ طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ٣غخػذ ك ٢حُظـِذ ػِٛٝ( Positive Transfer) ٠زح ٓخ ٣طِن ػِٚ٤
ٝهذ فخؿٜخ سٝرشص ٫د(William Little). ٝحُلشٝم رٗ ٖ٤ظخّ حُِـش حٗٝ ٠ُٝ٧ظخّ حُِـش حُؼخٗ٤ش
" Linguistics Acrossفخكذ ًظخد " حُِغخٗ٤خص ػزش حُؼوخكخص )(Robert Lado, 1957
:رخ٥طcultures)) ٢
ٓ ٌٖٔ٣وخسٗش ُـش حُذحسط ح ٠ُٝ٧رخُِـش حُؼخٗ٤ش حُظ٣ ٢شؿذ ك ٢طؼِٜٔخٛٝ ،زح ٓخ ٣طِن ػِ1- " ٚ٤
) Contrastive analysis).حُٔوخرِش حُظلِ٤ِ٤ش
 ٖٓٝح٫خظ٬كخص حُظ ٢طزشص رؼذ ٛزح حُظلٌِ٘٘ٔ٣ ،َ٤خ إٔ ٗظ٘زؤ رخُؼ٘خفش حُِـ٣ٞش حُظ ٢طغزذ 2-
)حُقؼٞرشًٝ ،زُي ح٧خطخء حُظ٣ ٢ظؼشك ُٜخ ٓ ٞٛٝخ ٣طِن ػِ ٚ٤ػخدس كشم٤ش حُظزخ ٖ٣حُظلِ٢ِ٤
(Contrastive analysis hypothesis.
ٌ٘٘ٔ٣خ ح٫عظلخدس ٖٓ ٛز ٙح٫عظ٘ظخؿخص ،أ ١حُؼ٘خفش حُظ ٢طلظخؽ آُ ٠شحػخس خخفش ك ٢حُٔغخهخص 3-
.حُظٗ ٢ذسعٜخ أ ٝحُٔٞحد حُظٌٗ ٢ظزٜخ
رخُ٘غزش ُٜز ٙحُؼ٘خفش ػِٝ ٠ؿ ٚحُخقٞؿٌ٘٘ٔ٣ ،خ إٔ ٗغظؼَٔ طو٘٤خص ٌٓؼلش ًخُظٔخس ٖ٣حُظ4- ٢
طؼظٔذ ػِ ٠حُظٌشحس ٝح٩ػخدس ،ك٤غ ٣ظْ حُظـِذ ػِٛ ٠زح حُظذحخَ ٝطؤع٤ظ ػخدحص مشٝس٣ش ؿذ٣ذس.
ٛ ٖٓٝ.ز ٙحُظو٘٤خص أ٣نخ ٓخ ٣طِن ػِٜ٤خ حُٔغخهخص حُغٔؼ٤ش -حُزقش٣ش
ٝهذ هٞس ٓئ٣ذٛ ٝز ٙحُ٘ظش٣ش حُظؼِْ ػٖ هش٣ن حُؼ٬هخص حُظ ٢طظقَ ر ٖ٤أؿضحء حُٔؼ٤ش حُِـ،١ٞ
رٔؼ٘ ٠إٔ هٞس ٛز ٙحُؼ٬هخص أ ٝمؼلٜخ هذ ٣ض٣ذ أ٣ ٝوَِ ٖٓ حُغِٞى حُِـ.١ٞ
(Sampson,1987) .عخٓزغٕٞ
ٝهذ كً ٟٞظخر "ٚحُغِٞى حُِـٝ(Skinner, 1957) "١ٞسحثذ ٛز ٙحُٔذسعش حُغِ٤ًٞش  ٞٛعٌ٘ش
ٓلخ٫ٝط ٚر٘خء ٗظش٣ش ؿذ٣ذس ك ٢حُظؼِْ حُِـٓ ٞٛٝ .١ٞؼشٝف رظـخسر ٚػِ ٠حُغِٞى حُلٞ٤حٗٓٝ ٢خ
٣ؼشف رـ" ف٘ذٝم عٌ٘ش" ٝحُز ١حعظطخع إٔ ٣غخ ْٛك ٢طط٣ٞش حُظؼِ ْ٤ػٖ هش٣ن حُظؼِ ْ٤حُٔزشٓؾ
ك ٍٞحُغِٞى ؿضءح ٖٓ ٗظش٣ظٝ (Skinner,1968) ٚأدٝحص حُظؼِ ْ٤ح٧خشٝ .ٟطؼظزش ٗظش٣ش عٌ٘ش
أ٤ٔٛش طؼض٣ض ) )ُِThe Law of Effectظؼِْ ػٖ هش٣ن حُٔؼ٤ش حُؾشه٣ٝ ٢ئًذ هخٗ ٕٞح٧ػش

اؿخرخص حُٔظؼِْ ٝرُي رٌٔخكؤط ٚػِ ٠ح٩ؿخرخص حُٔظؼذدس ٝطقل٤ق ح٧خطخء٣ٝ .ش ٟحُغِ ٕٞ٤ًٞإٔ
حُٔزذأ ح٧عخع ٢ك ٢طؾٌ َ٤حُغِٞى حُٔشؿٞد ُِٔظؼِْ ع٤ظلون رغُٜٞش ٖٓ د ٕٝػٞحثن ارح هغٔ٘خ
ؿضث٤خ حُغِٞى حُٔؼوذ اُ ٠ػ٘خفش ٝػِٔ٘خ ٙػ٘قشح رؼذ ػ٘قشٝ ،طلض ٛز ٙحُٔزخدة ح٫كظشحك رؤٕ
ٝحُظ ٢طظؤُق ٖٓ )(Habitطؼِْ حُِـش ًؤ ١طؼِْ آخش٣ ،ؤخز أٗٔٞرؽ طؾٌ َ٤حُؼخدس ،ك٤غ إ حُؼخدس
.حعظـخرخص أطٓٞخط٤ٌ٤ش طلذع ػ٘ذ اػطخء حُٔؼ٤ش
:رخُؾٌَ ح٥طٝ(Brook, 1960) ٢هذ فخؿٜخ رشٝى
إ حُلو٤وش حُٞحملش ك ٍٞطؼِْ حُِـش طظؼِن ُ٤ظ رلَ ٓؾٌِش رَ ك ٢طؾٌٝ َ٤اٗظخؽ ػخدحصٌٛٝ ،زح
كبٕ حُظؼِْ ٣ؤخز ٌٓخٗ ٚػ٘ذٓخ ُ ٌٕٞ٣ذ ٟحُٔظؼِْ حُلشفش ُِظذس٣ذ ٝرُي ػٖ هش٣ن اؿخرخص فل٤لش
٘ٛ ٖٓٝخ ًخٗض ح٩كخدس ٖٓ حُٔؼشكش حُغخروش ػ٘ذ )(Ellis,1998ػٖ أعجِش ٓؼ٘٤ش .سٝد اُظ
.حُغِ ٖ٤٤ًٞأ ْٛػخَٓ ك ٢حُظؼِْ
ًٔخ إٔ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ط٘خهؼ ػ٬هش حُظؼض٣ض ٝحُٔلخًخس ًؼٞحَٓ أ٤ُٝش ك ٢حًظغخد حُِـش .ك٤غ ٣شٟ
 ٞٛػزخسس ػٖ ٓلخًخس حُٔظؼُِٔٔ ٖ٤خ ٣غٔؼ ،ٚٗٞػْ ) (FLLحُغِ ٕٞ٤ًٞإٔ طؼِْ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش
ًٔخ ٣لخ ٍٝحُٔظؼِٔ ٕٞكٛ ٢ز. ٙرخُظٌشحس حُشٝط٣ (FL) ٢٘٤طٞس ٕٝػخدحط ْٜك ٢حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش
(L2).رٔخ ٣شؿز ٕٞكٓ ٢ؼشكظ ٚرخُِـش حُؼخٗ٤ش )(F1حُ٘ظش٣ش إٔ ٣شرطٞح ٓخ ٣ؼشك ٚٗٞكُ ٢ـظ ْٜح٠ُٝ٧
كبرح ًخٕ ٘ٛخى طؾخر ٚأ ٝطوخسد ر ٖ٤حُِـظ ٖ٤كغ٤ظْ ٗوَ حُخزشس رغُٜٞش٣ٝ ،طِن ػِ ٠رُي
ٝارح ًخٕ ٘ٛخى حخظ٬ف كظ٘ظوَ حُخزشس رقؼٞرشٝ ،طٌ ٕٞحُ٘ظ٤ـش )ٓ(Positive Transferقطِق
أ ١إٔ ح٧خطخء حُظ ٢طلذع طٌ(Negative Transfer) ٕٞعِز٤ش٣ٝ ،طِن ػِ ٠رُي ٓقطِق
ٗ.ظ٤ـش حعظؼٔخٍ ػخدحص ٖٓ حُِـش ح٠ُٝ٧
إٔ حُظوِ٤ذ ٝحُٔلخًخس ك ٢حُلو٤وش ٣ ٫غخػذحٕ حُٔظؼِْ ك ٢حُٞحهغ )ٝ(FLLحُٔؾٌِش كٛ ٢ز ٙحُ٘ظش٣ش
ًٔخ إٔ حُظذس٣ذ حُغخرن .حُل٤خط ،٢رُي  ٕ٧حُٔظؼِْ ٣لظخؽ اُ ٠طؾٌ َ٤ؿَٔ ػذ٣ذس ُْ ٣ؤُلٜخ ٖٓ هزَ
٤ُ.ظ ًخك٤خ ك ٢عز َ٤ح٫عظشعخٍ ك ٢حُلذ٣غ ٝكظ ٠رظٞؿ ٖٓ ٚ٤حُٔؼِْ
ٝحُٔؾٌِش ح٧خش ٟحُظ ٢طٞحؿٛ ٚز ٙحُ٘ظش٣ش إٔ حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٧خطخء حُظ ٢طشطٌذ ٖٓ هزَ ٓظؼِٔ ٢حُِـش
ٝرخُٔوخرَ كبٕ ح٧خطخء حُظ ٢طٞحؿ ٚحُٔظؼِٔ (L1) ٖٓ ٖ٤طٌٗ ٕٞخطـش ػٖ حُِـش ح(FL) ّ٧حُؼخٗ٤ش
ًٗٞ(Conrad, 1978).شحد .ح٧هلخٍ ارخٕ طؼِْ حُِـش حٓ ّ٧ظؾخرٜش
٣ٝش ٟحُزخكغ إٔ حُ٘ظش٣ش حُغِ٤ًٞش ٓخ صحُض ٓوزُٞش ُذ ٟرؼل حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُٔ٤ذحٕ حُظشر ١ٞػِ٠
حُشؿْ ٖٓ هقٞسٛخ ،ك٤غ ٓخ صحُض طٔخسط ك ٢طؼِ ْ٤حُِـخص .كلً ٢ؼ٤ش ٖٓ ٓذحسع٘خ ٓخ صحٍ حُؼذ٣ذ
ٖٓ ٓذسع ٢حُِـخص٣ ،ؼظٔذٓ ٕٝزذأ ١حُظٌشحس ٝحُظؼض٣ض ،ك٤غ ٣ؼذ حُٔذسط ٗٔخرؽ ُـ٣ٞش ؿخٛضس،
٣ٝ.طِذ ٖٓ حُطلَ ٓلخًخطٜخٓٝ ،ؼوزخ ػِ ًَ ٠اؿخرش فل٤لش رخ٫عظلغخٕ ٝحُظؾـ٤غ
 ٌٖٔ٣ٝ:ططز٤ن ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ك ٢طذس٣ظ حُِـش حُؼشر٤ش ٝرُي ػِ ٠حُ٘ل ٞح٥ط٢
طز٘ ٠ػِٔ٤ش طؼِ ْ٤حُِـش ػِٜ٘ٓ ٠ـ٤ش طٌ ٖ٣ٞػخدحص ً٤ٓ٬ش حٗط٬هخ ٖٓ اػخسس حُٔؼ٤ش (1) ٖٓٝ
.ح٫عظـخرش حُظِوخث٤ش ُٜزح حُٔؼ٤ش
.طظْ طو٣ٞش حُؼخدحص حٌُ٤ٓ٬ش رٞعخهش طؼض٣ضٛخ ٝطذػٜٔ٤خ رقٞسس ٓظٞحفِش )(2
طوظن ٢ح٧عخُ٤ذ ح٧عخع٤ش حُٔؼظٔذس رٜذف ط٘ٔ٤ش ح٧دحء حٌُُِ ٢ٓ٬ظِٔ٤ز حُظشدحد ٝحُٔٔخسعش )(3
ٝ.(Assayed,1982).طذػ ْ٤حُؼ٘خفش حٌُ٤ٓ٬ش ٝطظخرؼٜخ ك ٢حُغ٤خم حٌُ٢ٓ٬
طغِغَ حُٔخدس حُظؼِ٤ٔ٤ش ك ٢خطٞحص ٓظظخُ٤ش ٣غخػذ ك ٢حعظٔشحس حُ٘ؾخه ُذ ٟحُطخُذ ٝحٛظٔخٓ(4) ٚ
.رخُِـش حُؼشر٤ش
ُٝظلو٤ن ٗـخف ػِٔ٤ش حُظذس٣ظ  ٫رذ ٖٓ اػذحد حُظٔخس ٖ٣حُظ ٢طظنٖٔ حُز٘ ٠حُِـ٣ٞش رقٞسس
ٝحملش ،مٖٔ طٔشٓ ٖ٣ظخقـ ٓغ مشٝسس طشد٣ذ حُظ٤ٓ٬ز ُٜزح حُظذس٣ذ أًؼش ٖٓ ٓشسٓ ،غ
طقل٤ق حُخطؤ ٓزخؽشس كخٍ كذٝػٌٛٝ .ٚزح ٣ظؼِْ حُظِٔ٤ز حُِـش ػٖ هش٣ن طٌشحس حُـَٔٝ ،طوِ٤ذ حُز٘٠
حُِـ٣ٞش ٔٓٝخسعظٜخٝ ،طظْ حُٔٔخسعش ػٖ هش٣ن حُظٔخس ٖ٣حُ٘ٔط٤شُٝ .نٔخٕ ٗـخف ٛز ٙحُطش٣وش،
٣:ـذ ػِ ٠حُٔذسط ػ٘ذ ٝمغ حُظٔخس ٖ٣إٔ ٣ؤخز رخ٫طـخٛخص حُظشر٣ٞش ح٥ط٤ش
٣ـذ أ ٫طزًش حُوخػذس حُظ٣ ٢ز٘ ٠ػِٜ٤خ حُظٔش ٖ٣حُ٘ٔط ،٢ار طزو ٠حُوخػذس مٖٔ حٛظٔخٓخص 1-
.حُٔذسط حُٔغئ ٍٝػٖ ادحسس حُظٔشٖ٣

٣.ـذ اًغخد حُظِٔ٤ز رقٞسس آُ٤ش حُز٘ ٠حُقشك٤ش ٝحُظشً٤ز٤ش ُِـش 2-
٣ـذ اػطخء حُٔظؼِْ كشفش حعظؼٔخٍ حُز٘ ٠حٌُٔظغزش ٝحػظٔخد ٗٞع ٖٓ حُظذسؽ ك ٢طشً٤ض حُز٘3- ٠
.حُٔخظِلش ٝحعظؼٔخُٜخ ٝحعظـُٜ٬خ ػِ ٠أكغٖ ٝؿ ٚك ٢ػِٔ٤ش طؼِْ حُِـش
٣ـذ طض٣ٝذ حُظ٤ٓ٬ز دحثٔخ رخُـَٔ حُقل٤لش ً٣ ٫ ٢طشأ ػِٝ ْٜ٤مغ ٣ ٫ؼٞد ك ٢ظِ ٚطلو٤ن 4-
ح٫عظـخرش حُٔطِٞرش ك ٢كخٍ عٔخػ ْٜؿٔ ٬ؿ٤ش فل٤لشٔٓ ،خ ٣غ٢ء ٓزخؽشس اُ ٠ػِٔ٤ش
.(Assayed, 1998).حُظؼِْ
٣ٝش ٟحُزخكغ إٔ حُظؼِ ْ٤حُوخثْ ػِٛ ٠ز ٖ٣حُٔزذأ( ٖ٣حُٔلخًخس ٝحُظؼض٣ض) ٣ ٫وذّ طلغ٤شح ؽخٓ٬
ً٫ظغخد حُِـش ،ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ أدحث ٚدٝسح  ٫رؤط ر ٚكٓ ٢ـخٍ ٓغخػذس حُطلَ ك ٢طؼِْ حُِـش،
ٝرخ٧خـ ك ٢حُٔشحكَ ح ٖٓ ٠ُٝ٧حُظؼِْ .كخُطلَ ٣ظؼِْ حٌُؼ٤ش ٖٓ د ٕٝحُِـٞء اُ ٠حُٔلخًخس ،ك٤غ
أٓخ ٓزذأ حُظؼض٣ض كوذ ٣لوذ هٔ٤ظ ٚكً ٢ؼ٤ش ٖٓ حُٔٞحهق ،كخ٧هلخٍ ٣.زظٌش ًِٔخص ُْ ٣غزن إٔ طؼِٜٔخ
٣.ظؼٌِٔ٣ٝ ٕٞظغز ٕٞحُِـش رـل حُ٘ظش ػٖ ٓٔخسعش حُظؼض٣ض
ٝهذ طؼشمض ٗظش٣ش عٌ٘ش ُِ٘وذ حُؾذ٣ذ ٖٓ هزَ حٌُؼ٤شٗ ْٜ٘ٓٝ ٖ٣ؼّٞ
ٝرؼذ ػذس ع٘ٞحص سد ػِ ٠طؾٓٞغًٌ٘ ٢غ ٓخًٞسًذحٍ Chomsky,1970) ).طؾٓٞغٌ٢
ًٝ.خٕ سد ٙسدح ؽذ٣ذح دحكغ ك ٚ٤ػٖ آسحء عٌ٘ش )(MacCorquodal,1970
ك ٢حُظؼخَٓ ٓغ ٓٞمٞػخص ٓؼَ حُِـشً ،خٕ عٌ٘ش ؿخٓنخ ٝؿ٤ش "ٝ:حٗظوذ طؾٓٞغٌ ٢عٌ٘ش كوخٍ
ده٤ن ،رل٤غ ٣ ٫غظط٤غ أكذٗخ حٌُ ّ٬ػٖ حُٔؼ٤ش ٝح٫عظـخرش ك ٢طلِ َ٤ح٧ر٘٤ش حُ٘ل٣ٞش حُٔؼوذسٝ .ك٢
ٓلخُٝش عٌ٘ش إٔ ٣وظشف كخثذس ٓؼوُٞش ُِٔلخ ْ٤ٛحُؾشه٤ش ك ٢حًظغخد حُِـش ،كٖٔ حٌُٖٔٔ إٔ ٣زظؼذ
(Marx andآُ ٠خ ٝسحء حُٔ٬كظش حُٔخزش٣ش ٝحُلوخثن حُٔؼشٝمش"ٓ .خسًظ ٌ٤ِٛٝظ
Hillix,1979).
ٌٛٝزح رذأص حُ٘ظش٣خص حُغِ٤ًٞش طظٜخ ٟٝأٓخّ حُٜـٔخص حُؼ٘٤لش ٖٓ هزَ حُظؾٓٞغٌ )7696(.ٖ٤٤إ
سكل حُ٘ظش٣ش حُغِ٤ًٞش ًخٕ هخثٔخ ػِ ٠دسحعخص طـش٣ز٤ش ًخٕ ُٜخ ح٧ػش حُٔؼظزش ك ٢ػِْ حُِـش
 (Ellis,p.9).حُظطز٤وٓٝ ٢ـخٍ طؼِْ حُِـش .اُظ
) ٣ٝ (Audio-Lingual Methodؼظزش حُغِ ٕٞ٤ًٞإٔ حُطش٣وش حُغٔؼ٤ش -حُزقش٣ش ك ٢حُظذس٣ظ
ٓغظخِقش ٖٓ ٗظش٣ظٝ .ْٜحُٔؼشٝف إٔ حعْ ٛز ٙحُطش٣وش ٓشطزو رخ٧عِٞد حُٔظزغ رخُظذس٣ظ ٝحُز١
ك٤غ طؼشك ُٜخ ك(Lado,1964) ٢رِؾ رسٝط ٚك ٢حُغظ٤٘٤خصٓ ٖٓٝ ،ئ٣ذٛ ١ز ٙحُطش٣وش ٫دٝ
ًظخر " ٚطؼِ ْ٤حُِـش "٣ٝ .ئًذ ٫د ٝطؼِ ْ٤حُِـش حُذحسؿش رخُلٞحس ٝحُظٔخسٝ ،ٖ٣ك ٢حُلٞحس ٌٕٞ٣
ٓ٘نزطخ رخعظؼٔخٍ ػذد ٓلذد ٖٓ حُٔلشدحص حُـذ٣ذس ،ك٤غ ٣غظٔغ حُظ٤ٓ٬ز اُ ٠حُلٞحس ًِ ٚأ ٝػِ٠
.ؽٌَ أؿضحء أ ٝػٖ هش٣ن حُوشحءس ٖٓ هزَ حُٔؼِْ
ًٔخ إٔ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ًخٗض ٓٞمٞػخ ُِظلِٝ َ٤حُ٘وذ ،ك٤غ إ حُلٌشس حُٔشًض٣ش ك ٢حُظؼِْ ٓٞؿٜش ٖٓ
حُخخسؽٝ ،رُي رخُظؼخَٓ ٓغ عِٞى حُٔظؼِْٝ ،هذ سكنض ٛز ٖٓ ٙهزَ حُلطش ٖ٤٣حُز٣ ٖ٣ؼظزش ٕٝإٔ
)(Ellis,p.27حُٔظؼِٔ ٖ٤أٗلغ٣ ْٜنزط ٕٞطؼِْ حُِـش .اُظ
حُز٣ ١ش ٟإٔ ًؼ٤شح ٖٓ ) ٖٓٝ(Vivian Cook,1991حُٔ٘ظوذُٜ ٖ٣ز ٙحُ٘ظش٣ش ك٤ل٤خٕ ًٞى
:حُٔذسع ٖ٤هذ حطزؼٞح ٛز ٙحُطش٣وش ٧عزخد ٜٓ٘خ
أٜٗخ طضٝد حُٔذسط رؤٗٔٞرؽ ٓلذد ٣غظخذٓ ،ٚرخ٩مخكش آُ ٠ؼشكش حُٔؼِْ ٓخ عٞف ٣ؼِٔٓ ٚغزوخ- .
ٛٝزٝ " Habit Formation Theory" ٙطوغ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش طلض " ٗظش٣ش طؾٌ َ٤حُؼخدس
حُطش٣وش ؿ٤ش ٓ٘خعزش ُظذس٣ظ حُوٞحػذ ٝرؼل حُـٞحٗذ حُظ ٢طظؼِن رخعظؼٔخ٫ص حُِـش ح٧خشًٔ ٟخ
.أٜٗخ طٔظخص رؼذّ حُوذسس أ ٝحٌُلخ٣ش ك ٢طؾٌ َ٤حُؼخدس ًطش٣وش ُِظذس٣ظ
:كٓ ٢ـخٍ ٗوذُٜ ٙز ٙحُطش٣وش ك٤و٣ٝ(Ellis,1992) ٍٞن٤ق اُظ
ُوذ كوذص ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ؽؼز٤ظٜخ ك ٢حُ٣٫ٞخص حُٔظلذسٌُ ،ؼشس ٓخ دحس مذٛخ ٖٓ ٓ٘خهؾخص كخدس" .
ُٔٝخ كقِ ٚحُظ٤ٓ٬ز ٖٓ ٗظخثؾ ٓخ٤زش ُٓ٦خٍٛ ٕ٧ .ز ٙحُطش٣وش طلظخؽ آُ ٠ذسع ٖٓ ٖ٤ر١ٝ
حٌُلخ٣خص حُؼخُ٤ش ْٛٝ ،ك ٢حُٞحهغ هِش ٝؿ٤ش ٓظٞحكشً .ٖ٣زُي ٝؿذ حُذحسع ٕٞإٔ ٛزح حٞٔٗ٧رؽ
حُظذس٣ز٣ٝ َٔٓ ٢لوذ حُظ٤ٓ٬ز حٛظٔخٓٝ ْٜحٗظزخٝ ،ْٛكظ ٠حُٔظلٔغ .ْٜ٘ٓ ٖ٤إ ٗظش٣خص حُغِٖ٤٤ًٞ
ٝحُلطش ٖ٤٣ك ٢حُظؼِِْ٣ ،ؼذ كٜ٤خ حُذحسط دٝسح كؼخ ٫كٔ٤خ ٣ذسع٣ٝ ٚظؼِٜٔ٘ٓ ٚخٝ .أٓخّ ٛزٙ

حُٔ٘خهؾخص رذأ ر٘خء حُطش٣وش حُغٔؼ٤ش -حُزقش٣ش ٜ٘٣خسٝ ،رخ٧خـ كٔ٤خ ٣ظؼِن رخ٫ػظوخد رظشحؿغ مزو
(Dakin,1973):ػِٔ٤ش حُظؼِْ ٖٓ حُخخسؽٝ .هخٍ دٌٖ٣
ٓٝغ إٔ حُٔذسط  ٌٖٔ٣إٔ ٣نزو حُٔخظزشحص حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طؼشك ػِ ٠حُٔظؼِْ ا ٫إٔ حُٔظؼِْ " ٞٛ
(Ellis,1992).حُز٣ ١خظخس ٓخ  ٌٖٔ٣طؼِٜٔ٘ٓ ٚخ" .اُظ
٣ٝش ٟحُزخكغ أٗ ٚػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حٗ٫ظوخدحص حُلخدس حُظٝ ٢حؿٜض ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ا ٫أٗ ٚارح أكغٖ
.حعظـُٜ٬خٝ ،طٞحكش ُٜخ حُٔذسع ٕٞحُٔخِق ٌٖٔ٣ ،ٕٞح٫عظلخدس ٜٓ٘خ ك ٢طؼِ ْ٤حُِـش حُؼشر٤ش
ٝكٓ ٢ذحسع٘خ ٔ٣ن ٢حُطخُذ ؿٔ٤غ حُٔشحكَ حُذسحع٤ش رخُظؼشك ُٜٔخسط ٢حُوشحءس ٝحٌُظخرشٓ ،غ حُؼِْ
أٗ ٚرؤٓظ حُلخؿش آُٜ ٠خسط ٢ح٫عظٔخع ٝحٌُ .ّ٬اٗ٘خ ٗخدسح ٓخ ٗـذ ٓذسعخ ٣طزن ك ٢طؼِ ْ٤دسٝط
حُِـش حُؼشر٤ش أ ٝؿ٤شٛخ ٜٓخسط ٢ح٫عظٔخع أ ٝحٌُ٘ٛ ٖٓٝ .ّ٬خ ٗ٬كع إٔ رؼل ه٬ر٘خ كظ٠
حُٔخظق ٖ٤رذسحعش حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش٣ ،ظخشؿ ٖٓ ٕٞحُـخٓؼخص ٓ ْٛٝخ صحُٞح ٣ؼخٗ ٖٓ ٕٞحُنؼق ك٢
ٛ.خط ٖ٤حُٜٔخسطٝ ٖ٤كظ ٠كُ ٢ـظ ْٜحّ٧
إ حُطش٣وش حُلذ٣ؼش ك ٢طؼِ ْ٤حُِـخص طشًض طشً٤ضح ؽذ٣ذح ػِٛ ٠خط ٖ٤حُٜٔخسطٜٓٝ ٖ٤خسس حٌُ ّ٬أٝ
حُٔلخدػش رؾٌَ خخؿٝ ،آ ٫خ حُلخثذس ٖٓ طؼِْ ُـش ٗؼشف حٌُؼ٤ش ٖٓ هٞحػذٛخ ٝأدرٜخ ٗ ٫ٝغظط٤غ
.حُظلذع رٜخ رط٬هش
أٗ٘٣ ٚزـ ٢طلو٤ن ٛذك ٖٓ ٖ٤خ ٍ٬دسٝط )٣(Franc Marchand, 1970ش ٟكشحٗي ٓخسؽ٘ذ
حُٔلخدػشٔٛٝ ،خ إٔ ٣لخ ٍٝحُذحسط إٔ ٣ظذسد ػِ ٠حٌُٓ ّ٬خ أٌٓ٘ ٚرُيٝ ،إٔ ٣ظذسد ٓ٘ز حُزذح٣ش ػِ٠
حٌُ ّ٬رخُؾٌَ ح٧كنَ .أٓخ دٝس حُٔذسط ك ٌٕٞ٤حُظؾـ٤غ  ٢ِ٣ٝرُي ٓشكِش حُظقل٤ق ُِخطؤ كخٍ
ٝهٞػٝ ،ٚػِ ٠حُٔذسط ػ٘ذ حُظقل٤ق إٔ ٣ظغْ رخُِٝ ٖ٤حُِطقٝ ،ك ٢حُٔشكِش حُظخُ٤ش ٣لغق حُٔـخٍ
ُِذحسط إٔ ٣قلق خطؤ ٙر٘لغ٘ٛ ٖٓٝ .ٚخ ٌ٘٘ٔ٣خ حُو ٍٞإ أ ١طذس٣ظ كٓ ٢ـخٍ حُِـخص ٣ ٫ؼط٢
حُلشفش ُظ٘ٔ٤ش ٜٓخسس حُظؼِْ حُزحط ٞٛ ،٢طؼِْ ٗخهـ  ٫رَ كخؽَٝ ،إ حُظذس٣ظ حُلؼخٍ  ٞٛحُز٣ ١ضٝد
حُذحسع ٖ٤رخُٜٔخسحص حُ٬صٓش ُ ْٜكٛ ٢زح حُؼقش ػقش حُظلـش حُٔؼشكٝ ٢طذكن حُٔؼِٓٞخص ٝحٗ٫ظؾخس
حُغش٣غ ُِؼوخكخص ػِ ٠حخظ٬كٜخٝ ،حُظ ِْ٣ ٫ ٢رٜخ أ٣ ٝذسًٜخ ٓخِٞمُ .زُي كبٕ ٜٓخسس حُظؼِْ حُزحط٢
حُٔغظٔش أٓش ٣لشم ٚحُٞحهغ ٓٝوظن٤خص حُؼقشٝ ،حُظؼِْ حُ ّٞ٤أفزق خخسؽ أعٞحس حُٔذسعش أًؼش
 ٚ٘ٓ.ك ٢دحخِٜخ
ٝحُ٘ٛ ّٞ٤خى حُوِ ٖٓ َ٤ػِٔخء حُ٘لظ ٝحُِـ٣ ٖٔٓ ٖ٤٣ٞئ٣ذ ٕٝعٌ٘ش طؤ٤٣ذح ًخٓ ،٬ا ٫إٔ رؼل ػِٔخء
حُ٘لظ حعظلخدٝح ٖٓ ٗظش٣ظٝ ٚكخُٞٝح طٞع٤غ هخػذطٜخ ُظٌٓ ٕٞوزُٞش أًؼش ٝرُي رظؼذِٜ٣خٝ ،أهِوٞح
ٝهٞسٛخ رخكِٞف رذٝس ٙآُ ٠خ ٣ؼشف ر٘ظش٣ش  ( Mediation Theory).ػِٜ٤خ ٗظش٣ش حُٞع٤و
ٝحُٔوقٞد رزُي إٔ  ٌٕٞ٣حُٔؼ٤ش حُِـًِٔ ١ٞش أ ٝؿِٔش ٣غظِضّ )(Contiguity Theoryحُظٞحفَ
ٝػِ ٠أ ١كخٍ كوذ ) ( Self- Stimulusحعظـخرش ؿ٤ش ٓزخؽشس ٓ ٞٛٝخ ٣طِن ػِ ٚ٤حُٔؼ٤ش حُزحط٢
.طشًض ٓذسعش ػِْ حُ٘لظ حُغِ ٢ًٞػذدح ٖٓ ح٧عجِش حُظ ُْ ٢طغظطغ ح٩ؿخرش ػٜ٘خ رخقٞؿ حُِـش
كوذ حٗظوذص عٌ٘ش ُلؾِ ٚك ٢إٔ " ًٝ (Bandura,1977):زُي رخٗذٝسح ) (Brown, 1987رشحٕٝ
٣".ظؼخَٓ ٓغ حُٔؼ٤ش حُلغُِ٘ ٢خط ٓٝغ هذسحص حُظ٘ظ ْ٤حُزحط٢
ٝهذ حعظؼِٔض ٛز ٙحُٔذسعش حعظشحط٤ـ٤ش حُلٞحكض ٝحٌُٔخكآص حُخخسؿ٤ش ُض٣خدس حُذحكؼ٤ش ُِظؼِْٝ .هذ
ٗـلض رؾٌَ ٓلذٝد ،ا ٫أٗٓ ٚغ طوذّ حُؼِْ كٛ ٢ز ٙح٣٧خّ كوذ كذػض ططٞسحص ًز٤شس كٔ٤خ ٣خـ
حُذٓخؽ ٝح٧ػقخدٔٓ ،خ ٣ؾـغ ػِ ٠دسحعخص ؿذ٣ذس .كوذ دُض ٗظخثؾ أرلخع د٣غ٤لخُٝ ٢صٓ٬ثٚ
ٝ(kuhn,1993 ):أرلخع ً(Decivalle and Others,1991) ٖٛٞ
إٔ ٘ٛخى كشهخ ًز٤شح ر ٖ٤حعظـخرش حُذٓخؽ حُزؾشٌُِٔ ١خكآص ػِ ٠ح٧كؼخٍ حُزغ٤طش ٝحعظـخرظ ٚػِٜ٤خ
ُلَ حُٔؾٌ٬ص حُٔؼوذس .كخٌُٔخكآص هق٤شس حُٔذ ٌٖٔ٣ ٟإٔ طؼ٤ش حعظـخرش ٓخد٣ش ٝؿغٔ٤ش رغ٤طش
ٝ.أٓخ حُونخ٣خ حُقؼزش كبٕ حٌُٔخكآص حُٔخد٣ش  ٫ط٘لغ رَ هذ طٌ ٕٞرحص أػش مخس ٓٝؼخًظ
إ ؿٔ٤غ ػِٔخء حُ٘لظ ٘٣خهؾ ٕٞحُلٞحكض ٝحٌُٔخكآص ٝحُغِٞى ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظخٛش٣ش ،رؼٌظ ػِٔخء
ح٧ػقخد حُز٘٣ ٖ٣ظش ٕٝاُ ٠حُٔٞمٞع ٖٓ حُذحخَ ٣ٝظغخءُٓ :ٕٞخرح ٣ـش ٟرخُذٓخؽ؟ ك٣ ْٜش ٕٝإٔ
حُذٓخؽ رحط ٢حُظؾـ َ٤كٔ٤خ ٣ظؼِن رخٌُٔخكآص .أ ١إٔ ُذ ٚ٣ؿٜخص ٌٓخكآص دحخِ٤خ ٣ؼ٤ذ حُؾخـ ػِ٠
حُ٘ـخف ٣ٝؼخهز ٚػِ ٠حُلؾَٝ .طغٔ ٠حٌُٔخكآص حُظ٣ ٢قشكٜخ حُذٓخؽ " حُٜٔذثخص"ٝ .ط٘ظؾ ٛزٙ
حُٜٔذثخص أػشح ٣ؾز ٚأػش حُٔٞسك ٖ٤أ ٝحٌُل ٍٞأ ٝحٌُ٘ٞ٤ط ٖ٤أ ٝحُ٤ٜشٝث ٖ٤أ ٝحًٌُٞخث٣ٝ .ٖ٤وغ ؿٜخص

 (Hypothalamusحٌُٔخكآص ٝعو حُذٓخؽ ٣ٝغٔ ٠ؿٜخص ٌٓخكآص ٓخ طلض حُغش٣ش حُزقش١
ك٤غ ٞ٣ؿذ ك ٚ٤هغْ ٗ٩ظخؽ حُٔٞحد حُظ ٢طؾؼشى رخ٫رظٜخؽ أ ٝحُِزس ػ٘ذ )Reward System
. (Al- Harithi, 2001).حُ٘ـخف
ػِ ٠إٔ حُلٞحكض حُٔخد٣ش هذ طل٤ذ كً ٢ؼ٤ش ٖٓ ح٧كٞحٍ ٌُٜ٘خ ُ٤غض كؼخُش ًٔ((Neilخ دُض رلٞع َٗ٤
ٓ(Jansen, 1998).غ ؿٔ٤غ حُظ٤ٓ٬ز
كظش٣خٕ إٔ حُز٤جش ح٫ؿظٔخػ٤ش )(Burt and Heidy Dulay,1977أٓخ ٓخس٘٣خ رشص ٛٝخ٣ذ ١دٚ٤ُٝ
:حُظ٣ ٢ؼ٤ؼ كٜ٤خ حُطلَ طو ّٞرذٝس ٓ ْٜك ٢طؼِْ حُِـش
إ حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش ُِـش طٌ ٕٞرحص أ٤ٔٛش امخك٤ش كٔ٘٤خ  ٌٕٞ٣طشً٤ض حُٔظٌِْ ػِ ٠حُظٞحفَ حُِـ" ١ٞ
 ٫ػِ ٠حُِـش ٗلغٜخ .كل ٢حُلذ٣غ ر ٖ٤ؽخق ٖ٤طٌ ٕٞحُٔلخدػش هز٤ؼ٤شًٝ ،زُي ٘٣غخد طزخدٍ حُ٧لخظ
رؾٌَ هز٤ؼ .٢إ حُٔؾخسً ٖ٤ك ٢طزخدٍ حُلذ٣غ ٜ٣ظٔ ٕٞرظزخدٍ حُٔؼِٓٞخص ٝح٧كٌخسٝ ،ك ٢حُٞهض
ٗ".لغ٣ ٚغظؼِٔ ٕٞأر٘٤ش حُِـش٣ٝ ،لذع رُي ػِٔ٤خ دٝ ٕٝػ ٢أ ٝادسحى ُز٘خء حُـَٔ حُز٣ ١غظؼِٔٚٗٞ
 Benjamin andإ حٌُخطزظٓ ٖ٤ق٤زظخٕ كٔ٤خ رٛزظخ اُ٣ٝ ،ٚ٤ئًذ ر٘ـخٓٝٝ ٖ٤سف
إ حُظشحً٤ذ ٝحُؼ٬هش حُظٗ ٢غظؼِٜٔخ ٌُٗ ٢ل ْٜحُؼخُْ ،طؤط: " ٖٓ ٢رُي رؤُٜٞخ ))Whorf,1956
دحخَ ُـظ٘خ حُخخفشٌٛٝ ،زح كبٕ حُٔظٌُِِٔ ٖ٤ـخص ٓخظِلش٣ ،ل ٕٜٞٔرطشم ٓخظِلشٝ ،ػِ ٚ٤كبٕ
".حًظغخد حُِـش٣ ،ؼ٘ ٢حُظؼِْ ً٤ق ٗلٌش٤ُٝ ،ظ ً٤ق ٗظٌِْ
ٝ(Burt& Heidi Dulay1981):طوٓ ٍٞخس٘٣خ ر٤شص ٛٝخ٣ذ ١دٚ٤ُٝ
ُوذ كخُ٘ٝخ إٔ ٗنغ حُٔظؼِْ ٝحُز٤جش ٓؼخ ُظوذ ْ٣كوخثن ك ٍٞطؼِْ حُِـش طٌ ٕٞهخرِش ُِظطز٤ن ك٢
:حُـخُذٝ ،طٞفِظخ اُ ٠حُ٘ظخثؾ ح٥ط٤ش
.حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش مشٝس٣ش ًُ٬ظغخد حٓ٧ؼَ ُِـش 1-
٣.ـذ إٔ  ٌٕٞ٣ح٫طقخٍ حُِـ ١ٞرٔغظ ٟٞكقِ٤ش حُطلَ حُِـ٣ٞش 2-
.إٔ طٌ ٕٞحُِـش حُٔغظؼِٔش ٓلٜٓٞش ُِٔظؼِْ 3-
ُٝؼخُْ ح٫ؿظٔخع حُؼشر ٢حرٖ خِذ ٕٝسأ ١ك ٢طؼِ ْ٤حُِـش ،كوذ هخٍ كٓ ٢ؼشك ً ٚٓ٬ػٖ حٗظوخٍ
":حُ٧غٖ ٝحُِـخص ٖٓ ؿ َ٤اُ ٠ؿٝ ،َ٤رُي ك ٢كقَ ػ٘ٞحٗ" :ٚإ حُِـش ٌِٓش ف٘خػ٤ش
كخُٔظٌِْ ٖٓ حُؼشد ك٤غ ًخٗض ٌِٓش حُِـش حُؼشر٤ش ٓٞؿٞدس ك٣ ْٜ٤غٔغ ً ّ٬أ َٛؿٝ ِٚ٤أعخُ٤ز" ْٜ
كٓ ٢خخهزظ٤ًٝ ْٜل٤ش طؼز٤ش ْٛػٖ ٓوخفذًٔ ْٛخ ٣غٔغ حُقز ٢حعظؼٔخٍ حُٔلشدحص كٓ ٢ؼخٜٗ٤خ
كِ٤وٜ٘خ أ ،٫ٝػْ ٣غٔغ حُظشحً٤ذ رؼذٛخ كِ٤وٜ٘خ ًزُي ،ػْ ٣ ٫ضحٍ عٔخػُ ٚزُي ٣ظـذد كُ ًَ ٢لظش
ٓ ًَ ٖٓٝظٌِْ ٝحعظؼٔخُ٣ ٚظٌشس اُ ٠إٔ ٣ق٤ش رُي ٌِٓش ٝفلش سحعخش ً ٌٕٞ٣ٝؤكذٌٛ ،ْٛزح
.طق٤شص حُ٧غٖ ٝحُِـخص ٖٓ ؿ َ٤اُ ٠ؿٝ َ٤طؼِٜٔخ حُؼـْ ٝح٧هلخٍ
ٛٝزح ٓ ٞٛؼ٘ٓ ٠خ طو ُٚٞحُؼخٓش ٖٓ إٔ حُِـش ُِؼشد رخُطزغ أ ١رخٌُِٔش ح ٠ُٝ٧حُظ ٢أخزص ػُْ٘ٝ ْٜ
٣ؤخزٛٝخ ػٖ ؿ٤ش .ْٛػْ اُٗٔ ٚخ كغذص ٛز ٙحٌُِٔش ُٔنش رٔخخُطظ ْٜح٧ػخؿْ ٝعزذ كغخد ْٛإٔ
).حُ٘خؽت ٖٓ حُـ َ٤فخس ٣غٔغ ك ٢حُؼزخسس ػٖ حُٔوخفذ ً٤ل٤خص أخش(. "ٟحُٔوذٓش247،
٣ٝو ٍٞكٓ ٢وخّ آخشٓ ْٜ٘ٓ ًَٝ ":ظٞفَ رِـظ ٚاُ ٠طؤد٣ش ٓوقٞدٝ ،ٙح٩رخٗش ػٔخ كٗ ٢لغٛٝ ،ٚزح
ٓؼ٘ ٠حُِغخٕ ٝحُِـشٝ ،كوذحٕ ح٩ػشحد ُ٤ظ رنخثش ًُٔ ،ْٜخ هِ٘خ ٙكُ ٢ـش حُؼشد ُٜزح حُؼٜذٝ ،أٓخ
أٜٗخ أرؼذ ػٖ حُِغخٕ حُ ٖٓ ٍٝ٧ـش ٛزح حُـ َ٤ك ٕ٨حُزؼذ ػٖ حُِغخٕ اٗٔخ  ٞٛرٔخخُطش
).حُؼـٔش(."..حُٔوذٓش ،ؿ244
٣ش ٟحرٖ خِذ ٕٝإٔ حٌُِٔش فلش سحعخش ٫ٝ ،طظلون ٝطلقَ ٛز ٙحُقلش ا ٫رظٌشحس ح٧كؼخٍ.
ٓٝل ّٜٞحٌُِٔش ػ٘ذ حرٖ خِذ ٞٛ ٕٝهذسس حُٔظٌِْ ػِ ٠حٓظ٬ى ٗخف٤ش حٌُ ٖٓٝ .ّ٬هشحءس ٛزح حُ٘ـ
٫رٖ خِذٗ ٕٝذسى إٔ آسحء ٙعِٔ٤ش ٝطشطٌض ػِ ٠هٞحػذ ػِٔ٤ش فل٤لش ٫ٝ ،طزظؼذ ًؼ٤شح ػٖ
.حُ٘ظش٣خص حُلذ٣ؼش
:كل ٢حُ٘ـ ح ٍٝ٧ػذس ػٞحَٓ ٝطؼظزش أعخع٤ش ك ٢طؼِْ حُِـش ٢ٛٝ
حُؼخَٓ ح :ٍٝ٧حُظٌشحس  ْٜٓ ٞٛٝك ٢حًظغخد حُِـش ٝك ْٜطشحً٤زٜخ ٓٝلشدحطٜخ٣ٝ .ـذ إٔ ٣ظْ حُظٌشحس -
كٞٓ ٢حهق هز٤ؼ٤شٝ ،كٞٓ ٢حهق ك٣ٞ٤شٝ ،إٔ ٣ز٘ ٠ػِ ٠حُلٝ ْٜح٩دسحى ُِؼ٬هخص ٝحُ٘ظخثؾ ٝا٫

.أفزق ٖٓ د ٕٝحُلٜٓ ْٜخسس آُ٤ش  ٫طغخػذ فخكزٜخ ػِٞٓ ٠حؿٜش حُٔٞحهق حُـذ٣ذس
حُؼخَٓ حُؼخٗ :٢حُز٤جش حُقخُلش ُظؼِْ ُـش ٓخ ٢ٛ ،حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش أ ١ح٫خظ٬ه رؤفلخد طِي حُِـش -
.حُلق٤لش كظ٣ ٠غظو ْ٤حُِغخٕ
حُؼخَٓ حُؼخُغ :ح٫خظ٬ه رخ٧ػخؿْ ٣لغذ حُِـشُ ،زُي حؽظشه حرٖ خِذ ٕٝأخز حُِـش رخ٫ػظٔخد ػِ- ٠
.حُظشحع حُِـٝ ١ٞح٫خظ٬ه رؤ َٛحُِـش ًٝخٕ ٣وقذ حُؼشد حُلقلخء
حُؼخَٓ حُشحرغٝ :ؿٞد حُظوِ٤ذ ٝح٫هظزخط ك ٢رذح٣خص طؼِْ حُِـش ،ػْ طؤطٓ ٢شكِش ح٫ػظٔخد ػِٓ ٠خ -
ٝ.ػخٝ ٙكلظٝ ٚحعظؼٔخُ ٚكٞٓ ٢حهق ؿذ٣ذس
ٝك ٢حُ٘ـ حُؼخٗ٣ ٢وشس حرٖ خِذ ٕٝكو٤وش ػِٔ٤ش أخش ٢ٛٝ ،ٟإٔ حُِـش هذ ٣ق٤زٜخ حُظـ٤٤شٝ ،طظزذٍ
ٝطظطٞس طزذٍ حٌُخثٖ حُلٝ ٢ططٞس ٙعِزخ أ ٝا٣ـخرخٝ ،إٔ حُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش طظؤػش رخُز٤جش ٝرخُظخُ٢
.طٌ ٕٞػخٓ ٖٓ ٬ػٞحَٓ حُقشحع ر ٖ٤حُِـش ٓٝل٤طٜخ كبٓخ إٔ ط٘ظقش حُِـش أ ٝطٜ٘ضّ
٘ٛٝخى ػٞحَٓ ٝسدص ك ٢حُٔوذٓشٓ ٫ ،ـخٍ ُزًشٛخٓ ٖٓٝ .طخُؼش آسحء حرٖ خِذ٬ٗ ٕٝكع حُظٞحكن
حُؼـ٤ذ ر ٖ٤سإ٣ظ ٚحُظشر٣ٞش ُِـش ٝدٝسٛخ ٝأعظ طؼِٜٔ٤خ ٓٝذٓ ٟطخروظٜخ ُ٨عظ حُ٘لغ٤ش
ٝحُظشر٣ٞش ٝحُ٘ظش٣خص حُلذ٣ؼش .ك٘ظش٣ش حرٖ خِذ ٕٝك ٢حًظغخد حُِـش طؤخز ٓٞهؼخ ٓظٔ٤ضح رٓ ٖ٤ؼظْ
حُ٘ظش٣خص ،كوذ أطٓ ٠وخسرخ ُزٞسٞٛط عٌ٘ش ٝؿٝ ٕٞحهغ ٖٓ ٕٞحُغِٝ ،ٖ٤٤ًٞك٤ـٞطغٌٖٓ ٢
.حُظلخػِِِ٤ٓٝ ،ٖ٤٤ش ٗٝؼ ّٞطؾٓٞغٌ ٖٓ ٢حُؼوِٝ ٖ٤٤رو٤ش أٗقخس ح٫طـخ ٙحُظ٤ُٞذ ١حُظل٢ِ٣ٞ
ػِ )4072( ٠هخُزخ ٣ذسع ٕٞحُِـخص )ًٔ (Caroll,1967خ أػزظض حُذسحعخص حُظ ٢هخٓض رٜخ ًخسٍٝ
ح٧ؿ٘ز٤ش رخُـخٓؼخص حٓ٧ش٤ٌ٣ش٣ ْٛٝ ،ذسع ٕٞحُِـخص حُلشٗغ٤ش ٝحُٔ٧خٗ٤ش ٝحُشٝع٤ش ٝح٩عزخٗ٤ش.
ٝطؾ٤ش )  (M L Aطوذٓٞح ؿٔ٤ؼٓ٫ ْٜظلخٕ حٌُلخءس حُخخؿ رـٔؼ٤ش حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش حُلذ٣ؼش
حُذسحعش اُ ٠إٔ ٘ٛخى ػ٬هش ه٣ٞش ر ٖ٤حُٞهض حُز ١هن ٙٞرز٤جش حُزِذ حُٔن٤ق ك ٢حُخخسؽ ٗٝظ٤ـش
حٓ٫ظلخٕ .أ ١إٔ ح٧ؽخخؿ حُز ٖ٣دسعٞح ع٘ش أًؼش ٖٓ ؿ٤شً ْٛخٕ طلق ِْٜ٤حُؼِٔ ٢أكنَٖٓ ،
.حُز ٖ٣أٓنٞح ػطِش حُق٤ق ك ٢حُخخسؽ ع٤خكخ ٝمٖٔ كقٓ ٍٞؼذس ُزُي
(Caroll) ،اُ ٠حُ٘ظخثؾ ٗلغٜخ حُظ ٢طٞفِض اُٜ٤خ ًخسٝ(Tucker, 1977) ٍٝطٞفَ س٣ظؾخسد طٌش
ٝهذ ًظذ طٌش طوش٣شح ػٖ دسحعش أؿش٣ض ك ٍٞطذس٣ظ حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش رخُلِز " ،ٖ٤أؽخسص حُ٘ظخثؾ
اُ ٠إٔ حٌُلخءس رخُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش طؼٞد ٓزخؽشس اُ ٠حعظؼٔخٍ حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش ٝع٤طخ ك ٢حُظؼِ"ْ٤
إٔ ح٫طقخٍ رؼوخكش أؿ٘ز٤ش ٣زذ ٝأٗ ٢ٔ٘٣ ٚسؿزش "ُ(Burstall,1975):ؼذس ع٘ٞحص٣ٝ .ئًذ رشعظٍٞ
ً".ز٤شس ُذسحعش ٛز ٙحُِـش ح٧ؿ٘ز٤شٝ ،رُي ػٖ هش٣ن حُض٣خسحص أ ٝؿ٤شٛخ
ك٤و " :ٍٞإ ٛذك٘خ إٔ ٗنغ حُظِٔ٤ز رخٌُٔخٕ حُز٣ ١غخػذ ك (Krashen,1981) ٢أٓخ ًشحؽٖ
طلغُ ٖ٤ـظٓ ٚؼظٔذح ػِٗ ٠لغٝ ٚرُي رٞمؼ ٚرز٤جش هز٤ؼ٤ش ٘ٗ٧خ ٗ ٫غظط٤غ أٗ ٝظٞهغ إٔ ٗلقَ
ٓ".غظ ٟٞؿ٤ذح ٖٓ حٌُلخءس ك ٢حُلقَ ٝكذٙ
ُٝزُي ٬٣كع إٔ حُط٬د حُز٣ ٖ٣ذسع ٕٞك ٢حُز٬د ح٧ؿ٘ز٤ش٣ٝ ،ؼ٤ؾٓ ٕٞغ ػخث٬ص طِي حُزِذ ٌٕٞٗٞ٣
.أعشع ٖٓ ؿ٤ش ْٛك ٢اطوخٕ حُِـش
٘ٛٝخى حُؼذ٣ذ ٖٓ حُ٘ظش٣خص حُلذ٣ؼش  ٌٖٔ٣طق٘٤لٜخ مٖٔ حُ٘ظش٣خص حُز٤ج٤شٜ٘ٓٝ ،خ ٗظش٣ش ؽٓٞخٕ،
ُٓٞظٜخ ؿخٓؼش ٛخسكشدُٜٝ ،خ ) ٢ٛٝ (Schumann, 1975هخثٔش ػِ ٠دسحعش هخّ رٜخ ؽٓٞخٕ
.أ٤ٔٛش خخفش ك٤غ اٜٗخ طلغش ً٤ل٤ش حًظغخد حُٜٔخؿش ٖ٣حُزخُـ ٖ٤حُِـش حُٔغظٜذكش
ٛٝزح حٞٔٗ٧رؽ هخثْ ػِ ٠حكظشحك إٔ ٘ٛخى سحرطخ ٣قَ ر" ٖ٤حُظؼخهق" ٝحًظغخد حُِـش
حُوخثٔش ػِ(Schumann,1978b) ٠إ ٗظش٣ش ؽٓٞخٕ (SLA).حُؼخٗ٤ش
طظنٖٔ كشم٤ظ ٚح٧عخع٤ش ٝحُظ٣ ٢و ٍٞكٜ٤خ" :اٗ٘ ٢أكذ إٔ )(Acculturation Modelحُظؼخهق
أٗخهؼ رؤٕ ٘ٛخى ٓـٔٞػظ ٖٓ ٖ٤حُٔظـ٤شحص :حُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُ٘لغ٤ش ٝحُِظخٕ طِظو٤خٕ
ُظؾٌٓ ٬ظـ٤شح ٝحكذح ٞٛٝ ،حُٔظـ٤ش حُشث٤غ ٢حُٔئػش ك ٢حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤شٝ .حهظشف إٔ ٗطِن ػِ٠
ٝأػ٘ ٢رزُي إٔ طظٞكذ حُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘لغ٤ش ُذٛ(Acculturation) ٟزح حُٔظـ٤ش حُٔؼخهلش
حُلشد ٓغ ٓـٔٞػش حُِـش حُٔغظٜذكش .أهظشف ًزُي إٔ أٓ ١ظؼِْ  ٌٖٔ٣إٔ ٣ظؼشك ُغِغِش ٖٓ
ٝػ٘ذٛخ كوو (TL) ٌٖٔ٣حُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘لغ٤ش طظغغ أ ٝطن٤ن ٓغ ٓظؼِٔ ٢حُِـش حُٔغظٜذكش
".إٔ ٌ٣ظغذ حُٔظؼِْ حُِـش كغذ " حُٔؼخهلش" حُظ ٢كووٜخ

 "Socicalإ ٗظش٣ـش ؽٓٞـخٕ ًٔخ ٗش ٟهخثٔش ػِ ٠رؼذ :ٖ٣حُزؼذ ح٫ؿظٔخػٓ ٞٛٝ ٢خ ٣طِن ػِٚ٤
كل ٢حُزؼذ حٝ "Psychological Distance ". ٍٝ٧حُزؼذ حُ٘لغ٣ٝ ٢طِن ػِDistance" ٚ٤
٣ش ٟأًِٗٔ ٚخ صحدص حُٔغخكش ٝحطغؼض حُلشٝم ح٫ؿظٔخػ٤ش ر ٖ٤حُٔـٔٞػظ ٖ٤هِض دسؿش طؼِْ حُِـش،
ًِٔٝخ طوخسرض أٗٔخه حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش أ ٝطؾخرٜض صحدص دسؿش طؼِْ حُِـش ٝحهظشد حُٔظؼِْ ٖٓ
اطوخٜٗخًٝ .زُي حُلخٍ رخُ٘غزش ُِزؼذ حُ٘لغ ،٢كبرح ًخٗض حُلخُش حُ٘لغ٤ش ؿ٤ذس صحد طلخػَ حُلشد ٝحٗخشه
ٗ.لغ٤خ ٓغ حُٔـٔٞػش حُٔغظٜذكشٝ ،صحدص حُشؿزش ػ٘ذ ٙك ٢طؼِْ حُِـش ٝاطوخٜٗخ ٝحُؼٌظ فل٤ق
كٝ Wong Fillmore, 1976)) ٢ٜطئ٣ذ ٗظش٣ش ؽٓٞخٕ حُ٘ظخثؾ حُظ ٢طٞفِض اُٜ٤خ ٗٝٝؾ كِٔٞس
طو :ٍٞإ حٗذٓخؽ حُٔـٔٞػش حُظ ٢طذسط حُِـش حُٔغظٜذكش ٓغ رؼنٜخ رؼنخ ٣ئػش ػِ ٠حُٔـٔٞػش
ٗلغٜخ ٣ٝلوذٛخ ح٫طقخٍ أ ٝحُظؼخٓ ٕٝغ حُٔـٔٞػش ح٧خش .ٟرُي ٛ ٕ٧زح حٗ٫ذٓخؽ ٣ؼط ٢حُلشفش
ُِٔـٔٞػش إٔ طظٞحفَ رِـظٜخ حٝ ،ّ٧رخُظخُ ٢طزظؼذ حُٔـٔٞػش ح٧خش ٟحُظ ُْ ٢طظٞحفَ رِـظٜخ ح ّ٧رَ
طٞحفِض رخُِـش حُؼخٗ٤شٛٝ ،زح ٝحمق ؿذح ك ٢حُٔـٔٞػخص رحص حُخِل٤خص حُٔخظِلش ك ٢فلٞف طؼِْ
حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش ًِـش ػخٗ٤ش ك ٢حُ٣٫ٞخص حُٔظلذس ،ك٤غ ٣ؾٌِٓ ٕٞـٔٞػخص ٔ٣ٝنٝ ٕٞهظْٜ
٣ظٌِٔٓ ٕٞغ رؼن ْٜرؼنخ خخسؽ حُلق ٍٞرِـظ ْٜحٌ٘٘ٔ٣ٝ .ّ٧خ إٔ ٗطِن ػِ ٠حُٔـٔٞػخص أٝ
حُٔـٔٞػش حُظ ٢ط٘لقَ ػٖ حُٔـٔٞػش حُشث٤غش (حُـٔخػش حُِـ٣ٞش) أ ٝحُـٔخػش حٌُ٤ٓ٬شُٝ .ظٞم٤ق
حُـٔخػش حُِـ٣ٞش :ػِ ٠أٜٗخ ٓـٔٞػش حؿظٔخػ٤ش هذ طٌHidson, 1990)) ٕٞرُي ٣ؼشف ٛذعٕٞ
طظٔخعي ؿٔخػش ٝحكذس ٖٓ ) (multingualأٓ ٝظؼذدس حُِـخص )(monolingualأكخد٣ش حُِـش
طٞحطش أٗٔخه حُظؼخَٓ ح٫ؿظٔخػ٣ٝ ،٢لقِٜخ ػٖ حُـٔخػخص ح٧خش ٟك ٢حُٔ٘خهن حُٔـخٝسس مـو
"".خطٞه ح٫طقخٍ
٣ٝ:ش ٟؽٓٞخٕ إٔ ٘ٛخى ػ٬ع حعظشحط٤ـ٤خص  ٌٖٔ٣إٔ طظز٘خٛخ أٓ ١ـٔٞػش طظؼِْ حُِـش
كبرح ٓخ )ٝ (Acclturationحُٔؼخهلش )ٝ(Preservationحُٔلخكظش )(Assimilationحُٜنْ
سؿزض ٓـٔٞػش كٛ ٢نْ حُِـش حُٔغظٜذكش ٝطٔؼِٜخ ،كغظظخِ ٠ػٖ ػوخكظٜخ ٝطظز٘ ٠ػوخكش ٓـٔٞػش
حُِـش حُٔغظٜذكش رٔخ ك ٢رُي ُـظٜخ (حُٜنْ) .حُٔلخكظش ٝطؼ٘ ٢إٔ حُٔـٔٞػش -حُظ ٢عظذسط حُِـش
حُؼخٗ٤ش -طشكل ػوخكش حُِـش حُٔغظٜذكش ٝطظٔغي رؼوخكظٜخ .أٓخ حُظؼخهق كوذ عزن إٔ طلذػ٘خ ػ٘ ٚك٤غ
إ طؾخر ٚحُؼوخكش رٓ ٖ٤ـٔٞػظ٣ ٖ٤غ َٜحٗ٫ذٓخؽ رٜٔ٘٤خ ٣ٝغخ ْٛك ٢طؼِْ حُِـش
.Izzo,1981)) .حُٔغظٜذكش
))٣ٝ Klien and Ditmar,1979ئ٣ذ ٓخ رٛذ اُ ٚ٤ؽٓٞخٕ دسحعش هخّ رٜخ ًَ ٖٓ ًٝ ٖ٣٬دطٔخس
كوذ أؿش٣خ دسحعظٜٔخ ك ٢أُٔخٗ٤خ ػِ ٠ػذد ٖٓ حُؼٔخٍ ح٧ؿخٗذٛ ٖٓ %69 ،ئ٫ء حُؼٔخٍ ُْ ٣لنشٝح
ػخٓ ٖٓ ًِْٜٝ ،٬ح٩عزخٕ )دسعخ ك ٢طؼِْ حُِـشًٝ .خٕ ػذد ٖٓ هزوض ػِ ْٜ٤حُذسحعش(27
ٝح٣٩طخًُٝ ،ٖ٤٤خٕ ٛذف حُذسحعش ٓؼشكش حُؼٞحَٓ حُظ ٢طئػش ك ٢طؼِْ حُِـشٝ .خِقخ ٖٓ ٛز ٙحُذسحعش
:اُ ٠إٔ ٘ٛخى ػ٬ػش ٓظـ٤شحص طؼظزش حً٧ؼش طؤػ٤شح ك ٢طؼِْ حُِـش ػ٘ذ أكشحد ٛز ٙحُؼ٘٤ش
حُٔظـ٤ش ح :ٍٝ٧حُؼٔخٍ حُزً ٖ٣خٗٞح أًؼش حكظٌخًخ رخُٔ٧خٕ ح٧فًِ ،ٖ٤٤خٗٞح أًؼش حٓظً٬خ ٝحهظذحسح 
.رخُِـشٝ .أ ْٛػخَٓ ًخٕ ح٫كظٌخى أػ٘خء ٝهض حُلشحؽ
.حُٔظـ٤ش حُؼخٗ :٢حُؼٔش ،أ ١إٔ حُؼٔخٍ ح٧فـش ع٘خ ًخٗٞح حً٧ؼش حطقخ٫
حُٔظـ٤ش حُؼخُغ :ح٫كظٌخى رخُٔ٧خٕ أػ٘خء حُؼَٔ .أٓخ ه ٍٞح٩هخٓش ك ٢أُٔخٗ٤خ كٌخٕ ٜٓٔخ ك ٢
.حُغ٘ظ ٖ٤حٝ ٠ُٝ٧حُؼخٗ٤شٝ ،كغذ ٓخ ٣ؼظشك ُ ٚحُؼخَٓ ٖٓ ػٞحَٓ حؿظٔخػ٤ش
ٝؽِٔض ))٘ٛٝ Nida, Eugene.1971خى دسحعش أخش ٟطئ٣ذ ؽٓٞخٕ  ٢ٛٝدسحعش ٞ٣ؿٗ ٖ٤ذح
رؼل حٓ٧شٌ٣خٕ ٝحٗ٩ـِ٤ض حُز٣ ٖ٣ؼِٔ ٕٞك ٢أٓشٌ٣خ حُ٬ط٤٘٤ش ،كٞؿذ إٔ أكشحد ػ٘٤ش حُذسحعش رؼنْٜ
٣ظوٖ ح٩عزخٗ٤ش هشحءس ًٝظخرش ٓٝغ رُي ًخٕ ٣ ٫ظٌِْ اه٬هخ ا ٫رخٗ٩ـِ٤ض٣شٝ .هذ ًخٕ مٖٔ أكشحد
حُؼ٘٤ش ٓلخّ ٣ٝشحكوٓ ٚظشؿْ خخؿًٝ ،خٕ حُٔظشؿْ حُخخؿ ٣و ّٞرخُظشؿٔش ُِٔلخٓٓ ٢غ حُؼِْ إٔ
حُٔلخٓ٣ ٢ظوٖ ح٩عزخٗ٤ش هشحءس ًٝظخرشًٝ .خٕ حُٔظشؿْ ٔ٣ؼَ سٓضح ُِ٤ٜزشٔٓ ،خ عخػذ ػِٝ ٠مغ
حُلٞحؿض رٝ ٚ٘٤رٛ ٖ٤ئ٫ء ح٤ٓ٧شًٝ ٖ٤٤حٗ٩ـِ٤ضٓ ،ئًذح ػِ ٠حُظلٞم ٝحٌُزش٣خء ٖٓٝ .ؿٜش أخش،ٟ

ارح ًخٗض ٘ٛخى ٓـٔٞػش طظؼِْ حُِـش أهَ ٓغظ ٖٓ ٟٞحُٔـٔٞػش حُٔغظٜذكش حؿظٔخػ٤خ ،كغ٘ٛ ٌٕٞ٤خى
حطقخٍ ٓلذٝد ُظؼِْ حُِـش ،ا ٫ارح ًخٗض ٘ٛخى عِطش ٓغ٤طشس طلشمٜخٝ .أكغٖ حُلخ٫ص ُظؼِْ حُِـش
ٝ.حٗظؾخسٛخ ػ٘ذٓخ طٌ ٕٞحُـٔخػظخٕ ٓظغخ٣ٝظ ٖ٤حؿظٔخػ٤خ
إٔ حطـخٛخص ٝدٝحكغ حُظِٔ٤ز طؼظزش ؿضءح )ٝ( Schumann,1976bك ٢حُلخُش حُؼخٗ٤ش ٣ؼ٘ ٢ؽٓٞخٕ
ٓٔخ عٔ ٢رخُزؼذ حُ٘لغ .٢كٔؼ ٬ارح ًخٕ اٗـخص حُطخُذ مؼ٤لخ ك ٢حُِـش حُؼخٗ٤ش كٜزح ٣ؼٞد اُ ٠ػٞحَٓ
ٗلغ٤شٜ٘ٓٝ ،خ سكن ٚطؼِْ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤شٝ ،أك٤خٗخ ٣شكل طؼِٜٔخ ٜٗخث٤خ  ٚٗ٧رظؼِٔ ٚحُِـش حُـذ٣ذس
٣لذع ُ ٚطـ٤ش ؿزس ٌٖٔ٣ ١سإ٣ظ ٖٓ ٚخ ٍ٬طٌ٘شُ ٙطز٤ؼظٝ ٚػوخكظٜٔٓٝ .ٚخ  ٖٓ ٌٖ٣أٓش ،كبٕ طؼِْ
حُِـش رؾٌَ ٗخهـ أ ٝؿ٤ش ًخف٣ ،وق كـش ػؼشس أٓخّ حٗ٫ذٓخؽ ٓغ ػوخكش أخش٣ٝ ،ٟؼط ٢حُلشد
كشفش ح٫كظلخظ ر٣ٜٞظ٘ٛ ٖٓ .ٚخ ًخٕ ُِزؼذ أ ٝحٗ٫ؼضحٍ ػٖ ح٥خشٝ ٖ٣خخفش أفلخد حُِـش
.حُٔغظٜذكش أػش ًز٤ش ك ٢طؼز٤و حُٔظؼِْ ػٖ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش حُٔغظٜذكش ُوِش ٓؼخ٣ؾظٜخ
٘ٛخى حُؼذ٣ذ ٖٓ أؽٌخٍ حُؼضُش ،حُؼضُش ر( ٢٘٤أٗخ) " ٣ٝ (Earl Stevic, 1976):و ٍٞا٣شٍ عظ٤لي
ٝر ٖ٤حُٔؼِْٝ ،رُي ُزؼذ ٙػٖ ػوخكظ ٢ح٧فِ٤ش ٝرؼذ ١ػٖ حُؼوخكش حُٔغظٜذكشٝ .حُزؼذ أ٣نخ رٝ ٢٘٤رٖ٤
حُظ٤ٓ٬ز٘٣ٝ .ؾؤ ٛزح حٗ٫ؼضحٍ ٖٓ حُذكخع حُزٗ ١ز٘ ٚ٤ك ٍٞأٗلغ٘خٛٝ ،ز ٙحُذكخػخص حُظٗ ٢زٜ٘٤خ  ٫طغَٜ
".حُظؼِْ  ٌُٖٝطؼزطٝ ،ٚاصحُش ٛزح حُلخؿض ٣ئد ١اُ ٠حٗ٫ذكخع ُظؼِْ حُِـش
٣ٝ(Furnham and Bochner,1986):ئًذ ًَ ٖٓ كشٜٗخّ ٝرٞؽ٘ش
إٔ حطـخٛخص حُٔظؼِْ ٗل ٞػوخكش ٓؼ٘٤ش ُٜخ طؤػ٤ش ًز٤ش ػِ ٠حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ،خخفش كٓ ٢ـخٍ ٓخ
إٔ ٣قزق ٓظؼِْ "٣" Acculturationغٔ ٠رـ" حُظؼخهق"ٝ .حُٔوقٞد رٜزح حُٔقطِق حُٔغٔ ٠رـ
حُِـش حُؼخٗ٤ش ؿضءح ٖٓ حُٔـٔٞػش حُـذ٣ذس حُظ٣ ٢و ْ٤رٜ٘٤خ ٣ٝذسط ُـظٜخ .أ ٝرظؼز٤ش آخش  ٢ٛطؼذ٬٣ص
ططشأ ػِ ٠ػوخكش رذحث٤ش ٗظ٤ـش حكظٌخًٜخ رٔـظٔغ أًؼش طوذٓخٝ .ؽؤٕ ٛزح حٞٔٗ٧رؽ
ؽؤٕ حُ٘ظش٣خص ح٧خش ٟك ٢رذح٣خطٜخ ،ك٤غ رٛذ رؼ٤ذح ػِ ٠حػظزخس إٔ حُ٘ـخف ((Acculturation
٣ؼٞد اُ ٠ػٞحَٓ حهظقخد٣ش – حؿظٔخػ٤ش ،ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ إٔ ٘ٛخى ػٞحَٓ أخش ٟػذ٣ذس طؾ٤ش اُ ٠إٔ
.حُِـش طظؼذ ٟحُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٫هظقخد٣ش اُ ٠حُؼٞحَٓ حُ٘لغ٤ش حُظ ٢طئػش كٜ٤خ طؤػ٤شح ًز٤شح
:إ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش طو ّٞػِ ٠ػ٬ع كشم٤خص )٣ٝ(Bonny Norton,200و ٍٞرٞٗ ٢ٗٞسطٕٞ
:حُلشم٤ش ح٠ُٝ٧
حُظ ٢طؾ٤ش اُ ٠أٗ ٚارح ًخٗض حُٔـٔٞػش حُظ ٢طظؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش أدٗٓ ٠غظٓ ٖٓ ٟٞـٔٞػش حُِـش
.حُٔغظٜذكش ،كبٜٗخ عظوخ ّٝطؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش
:حُلشم٤ش حُؼخٗ٤ش
ارح ًخٕ أػنخء حُٔـٔٞػش حُظ ٢طظؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ،هذ ط٘خصُٞح ػٖ أعِٞد ك٤خطٜخ ٝهٜٔ٤خٝ ،طز٘ٞح
هشحص ك٤خس حُٔـٔٞػش حُؼخٗ٤ش ٝهٜٔ٤خ ،كبٕ حطقخُ ْٜع٤ضدحد رٔـٔٞػش حُِـش حُٔغظٜذكش ٣ٝض٣ذ
 ((SLA.طؾـ٤ؼ ْٜػِ ٠حًظغخد حُِـش
:حُلشم٤ش حُؼخُؼش
حُؼ٬هش رٓ ٖ٤ـٔٞػش حُِـش حُٔغظٜذكش ٝحُٔـٔٞػش حُذحسعش ُٜخ طضدحد ارح طٞحكشص ح٫طـخٛخص
.ح٣٩ـخر٤ش رٜٔ٘٤خ ٓٔخ ٣ض٣ذ ٖٓ حُشؿزش ٝح٫عظؼذحد ً٫ظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش
إ ٗظش٣ش ؽٓٞخٕ طٓ٬ظ حُٞحهغ ،كوذ ُٞكع إٔ حُط٬د حُؼشد حُـذد ٝحُوخدٓ ٖٓ ٖ٤أؿَ حُذحسعش ك٢
حُ٣٫ٞخص حُٔظلذسً ،خٕ ًؼ٤ش ٓ٘٘٣ ْٜظظٔ ٕٞك ٢كق ٍٞدسحع٤ش ٓؼذس ُظؼِْ حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣شٝ .إٔ
٘ٛخى رؼل حُـٔخػخص حُظً ٢خٗض ٓظ٬صٓش ٓؼظْ حُٞهض ٓغ رؼنٜخ حُزؼل ،دحخَ حُلقٍٞ
ٝخخسؿٜخٝ ،طشطذ ػِ ٠رُي أًٗ ْٜخٗٞح ٖٓ أًؼش حُٔـٔٞػخص طؤخشح ٌٞٓٝػخ ك ٢رشٗخٓؾ حُِـش
.حٗ٩ـِ٤ض٣شٝ ،رُي ُؼذّ طلخػِٓ ْٜغ ٓـظٔغ حُِـش حُٔغظٜذكشٝ ،رُي ُِخ٬ف حُؾذ٣ذ ر ٖ٤ػوخكظٜٔ٤خ
٣ٝش ٟحُزخكغ إٔ ٓخ ٣شح ٙؽٓٞخٕ ٣ظنخءٍ ؿٔ٤ؼ ٚأٓخّ سؿزش حُطخُذ حُٞحكذ رٔظخرؼش دسحعظ ٚك ٢حُزِذ
حُظ ٢أٝكذ اُ ٚ٤ار إ خٞك ٖٓ ٚحُلؾَ ٝحُخض ١ر ٖ٤أٝ ِٚٛر٘ ٢ه٣ ٚٓٞؼذ ٖٓ أه ٟٞحُذٝحكغ حُظ٢
.طغ َٜأٓخٓ ًَ ٚفؼذ ،كظزَُ ًَ ػوزش

)(Social Interactionsحُ٘ظش٣خص حُظلخػِ٤ش
رخعظؼشحك حُ٘ظش٣خص حُغخروش ٗش ٟأٗ ٫ ٚطٞؿذ ٗظش٣ش ٝحكذس ؽخك٤ش ُظلغ٤ش حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش.
ُزُي دٓـض أًؼش ٖٓ ٗظش٣ش ٓؼخٝ ،رُي ٣٩ـخد طلغ٤ش أًؼش هزٛ ٖٓٝ .٫ٞز ٙحُ٘ظش٣خص ٗظش٣ش
حُز٣ ١ش ٟإٔ أعخط طؼِْ حُِـش ٣ؼٞد اُ ٠حُظلخػَ ح٫ؿظٔخػٛٝ ،٢زح (Vygotsky) ٫ك٤ـٞطغٌ٢
٣ظؼخسك ٓغ أكٌخس حُغِ ٖ٤٤ًٞأ ٝحُلطش ٖ٤٣ك ٍٞطؼِْ حُِـش ٌُٖٝ .كٛ ٢ز ٙح٣٧خّ ٗش ٟحُؼذ٣ذ ٖٓ
ػِٔخء حُ٘لظ ٣لخ ُٕٞٝحُـٔغ رٛ ٖ٤ز ٙح٧كٌخس ٝدٓـٜخٝ ،رُي ُظؾٌٗ َ٤ظش٣ش ٓئُلش ٓذٓـش أهِن
(Social Interactions).ػِٜ٤خ حعْ حُظلخػَ ح٫ؿظٔخػ٢
ٝأػخد ف٤خؿظٜخ ))ٛٝ Lev Vygotsky,1962ز ٙحُ٘ظش٣ش أٝؿذٛخ طِٔ٤ز رخكِٞف ُ٤ق ك٤ـٞطغٌ٢
٣ٝذٝس ٓٞمٞع )".(Sc ovel, 2001حُؼ٬هش ر ٖ٤حُلٌش ٝحٌُِٔش  ٞٛاٗغخٕ ك: " ٢رخٌُِٔخص ح٥ط٤ش
ٗظش٣ش ك٤ـٞطغٌ ٢مٖٔ ٗطخم حُظلخػَ ح٫ؿظٔخػ ،٢ك٤غ ُ ٚطؤػ٤ش ه ١ٞك ٢ططٞس حُٔؼشكش٣ٝ .زغو
:سأ ٚ٣رو (Vegotsky,1978) ُٚٞك٤ـٞطغٌ٢
إ أ ١ػَٔ ٣ظؼِن رظطٞس حُطلَ حُؼوخك٣ ٢ظٜش ٓشطٓ :ٖ٤شس ػِ ٠حُٔغظ ٟٞح٫ؿظٔخػٓ ٢غ حُ٘خط "
ٝرٝ ،ْٜ٘٤أخش ٟػِ ٠حُٔغظ ٟٞحُلشد ١كٗ ٢لغ٤ش حُطلَ ٝدحخِٚ
(Interpsyclological)،(Intrapsychological)".
ُزُي ٣ؼظوذ ك٤ـٞطغٌ ٢إٔ ح٧هشحٕ ػخَٓ ٛخّ ٝأعخعُ ٢ظط٣ٞش حُلشد .إ ًظخرخط ٚطئًذ دٝس حُؼٞحَٓ
حُظخس٣خ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔؼشكشًٔ ،خ أٗ٣ ٚـخدٍ إٔ حُِـش أ ْٛأدحس سٓض٣ش ٝمؼٜخ
ط٘طٗ ١ٞظش٣ش ك٤ـٞطغٌ ٢ػِ ٠ػ٬ػش Lifrancois,1994)):حُٔـظٔغ٣ٝ .وُ ٍٞلشحٌٗٞط
ٓٞمٞػخص ،ح :ٍٝ٧أ٤ٔٛش حُؼوخكشٝ ،حُؼخٗ :٢حُذٝس حُشث٤غُِ ٢ـشٝ ،حُؼخُغ ٓ ٞٛٝخ عٔخٙ
((Zone of Proximal Growthandك٤ـٞطغٌ٘ٔ٤طوش حُ٘ٔٝ ٞحُظطٞس)،أ١
Development).
٣ؼظٔذ )) ZPDأ ١إٔ ٘ٛخى كظشس صٓ٘٤ش ٓلذدس ُظط٣ٞش حُٔؼشكشٝ ،حُظطٞس حُظخّ خٛ ٍ٬ز ٙحُلظشس
ػِ ٠حُظلخػَ حُظخّ خُٜ٬خ .إ ٓذ ٟحُظطٞس حُز ١طقِ ٚحُٜٔخسحص ٖٓ خ ٍ٬اسؽخد حُزخُـ ٖ٤أٝ
رخُظؼخٓ ٕٝغ ح٧هشحٕ ٣ضدحد أًؼش ٓٔخ ًُ ٞخٕ ٝكذ .ٙإ ٗظش٣ش ك٤ـٞطغٌٓ ٢خ  ٢ٛآ ٫لخُٝش ٣٩ـخد
ك ٍٞحُظؼِْ ) (Banduraاٗغخٕ حؿظٔخػًٔ .٢خ إٔ ٗظش٣ظ ٢ٛ ٚػَٔ طٌٔ٧ ٢ِ٤ػٔخٍ رخٗذٝسح
ح٫ؿظٔخػ .٢إ ٗظش٣ش ك٤ـٞطغٌ ٢ٛ ٢اكذ ٟحُ٘ظش٣خص حُؼخٓش كٓ ٢ـخٍ طط٣ٞش حُٔؼشكشٓٝ ،ؼظْ
ٝػِ ٚ٤كبٕ  ( (Vegotsky, 1962أػٔخُ ٚح٧عخع٤ش أؿش٣ض ك ٢ع٤خم ً٤ل٤ش طؼِْ ح٧هلخٍ حُِـش
. ((Wertsh, J.V.,1985حُظطز٤وخص ػِٛ ٠ز ٙحُ٘ظش٣ش  ٢ٛك ٢حصد٣خد ٝحطغخع
.إٔ ُٜزح حٞٔٗ٧رؽ طؤػ٤شح ًز٤شح كٓ ٢ـخٍ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٝ( (Ellis,1997طش ٟاُظ
ٝطٔظخص حُ٘ظش٣خص حُظلخػِ٤ش رٞؿٜخص ٗظشٛخ حُٔخظِلش كٔ٤خ ٣خـ طلغ٤ش ػِٔ٤ش حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش.
ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ٣ ،ؼظٔذ حُ٘ظش٣ش حُظق٘٤ل٤ش حُٞظ٤ل٤ش )ُ(Givon 1979,1984زُي ٗش ٟإٔ ؿلٕٞ
حُٔز٘٤ش ػِ ٠دسحعش حُ٘ل ٞحُٞظ٤لٝ ٢طـ٤ش حُِـش )(Functional- Typological Theory
.طخس٣خ٤خ
ٝآخش ٕٝكوذ حػظٔذٝح ٗظخثؾ حُزلغ ح٫ؿظٔخػٝ ٢حُٔؼشكٝ ٢طلِ(Hatch, 1978) َ٤أٓخ ٛخطؼ
ُظلغ٤ش حًظغخد حُِـش ،رٔ٘٤خ حػظٔذ ؿ٤ش ْٛػِٗ ٠ظخثؾ )(Discourse Analysisحُخطخد حُِـ١ٞ
 Pienemannدسحعخص ػِْ حُ٘لظ حُِـٝ ١ٞحُٔؼشكُِ ٢ظٞفَ اُ ٠هٞحػذ طلغ٤ش حًظغخد حُِـش
ًٝؼ٤شٓ ٖٓ ٕٝئ٣ذٗ ١ظش٣ش حُظلخػَ )٣ٝ (Hatch,1983ؼظزش ٛخطؼ ) )and Johnston,1987
حُظ ٢طٜظْ رخُظلخػَ ٓغ ح٥خش ٖ٣ك ٢طؼِْ حُِـش .كؼِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ )(Theories of Discourse
إٔ ؿٔ٤غ حُؼِٔ٤خص حُٔؼشك٤ش رٔخ ٝ ((Vygotskyهذ رًش ك٤ـٞطغٌ. ٢ر٘خء حُـَٔ ٣ظقٞس رخُٔلخدػش
.كٜ٤خ ٓٞمٞع حُِـش طزذأ ٖٓ حُظلخػَ ح٫ؿظٔخػ٢
كوذ هخٓخ  ٖٓٝ (Gass and Selinker,2001).أٗقخس ٛز ٙحُ٘ظش٣ش عٞصحٕ ؿخؿ ٝعٌِ٘ش
رظلغ٤ش هز٤ؼش حُٔذخ٬ص حُظ ٢طـؼِٜخ ٓلٜٓٞشٝ ،إٔ طٌٞٓ ٕٞفُٞش ٓغ حُٔخشؿخص رخُظلخػَ
.ح٫ؿظٔخػ٢
:حُ٘ظش٣خص حُلطش٣ش

٣ؼظوذ أفلخد حُٔزٛذ حُغِ ٢ًٞرؤٕ حًظغخد حُِـش ٣ظلون ػٖ هش٣ن حُز٤جش ح٫ؿظٔخػ٤شٝ ،إٔ ػوَ
حُطلَ فللش ر٤نخء ٗو٤ش طغظوزَ ٓخ ٣شد ػِٜ٤خ ٖٓ حُق٤ؾ ٝحُؼزخسحصٝ ،إٔ حُِـش  ٢ٛحُٔخضٕ حُز١
ِ٣ـؤ اُ ٚ٤حُطلَ ػ٘ذ حُنشٝسس ٌُ٣ ٢خظخس حُؼزخسحص ٝحٌُِٔخص ،ا ٫إٔ حُ٘وِش حُ٘ٞػ٤ش ٝحُظطٞس حُز١
٣.لقَ ػِ ٠حُِـش ػِ٣ ٠ذ طؾٓٞغًٌ ،٢خٕ ٓخخُلخ ُٔخ طؼخسف ػِ ٚ٤حُغِٗ ٕٞ٤ًٞل ٞحُِـش
ُٝزُي كبٕ طلغ٤شحص أفلخد حُ٘ظش٣خص حُغِ٤ًٞش ٌُ٤ل٤ش حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤شٝ ،ػذّ دهظٜخ
ٝٝمٞكٜخ ،هخدص حُزخكؼ ٖ٤اُ ٠ا٣ـخد أٗٔٞرؽ رذ ،َ٣ك٤غ ٝؿ ٚحُزخكؼ ٕٞحٗظزخ ْٜٛفٞد حُؼٞحَٓ
حُلؼِ٤ش حُظ ٢طؾٌَ حُظؼِْ .اٗ٣ ُْ ْٜزٛزٞح رؼ٤ذح ،ك٤غ ؽٜذٝح ٗوِش ك ٢حُظلٌ٤ش كٓ ٢ـخٍ ػِْ حُ٘لظ
ٝحُِـ٣ٞخص ،كشأٝح إٔ حُطز٤ؼش طؾٌَ حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش ُِظؼِْٝ .سًضٝح حٗظزخ٤ُ ْٛظ ػِ ٠حُطز٤ؼش
كلغذ ٝاٗٔخ ػِ ٠حُؼٞحَٓ حُلطش٣ش حُظ ٢طؾٌَ حُظؼِْٝ ،أهِن ػِٛ ٠ز ٙحُ٘ظش٣ش ٗظش٣ش حُؼوِ ٖ٤٤أٝ
أ٤ً ١ق إٔ حُوذسحص حُ٘ظش٣ش حُظٌِٜٔ٣ ٢خ حُؼوَ حُزؾش(Nature) ١حُلطشٝ .ٖ٤٣سًضٝح ػِ ٠حُطز٤ؼش
.طؾٌَ حُظؼِْٛٝ .زح حٞٔٗ٧رؽ أهِن ػِ ٚ٤حُ٘ظش٣ش حُلطش٣ش
ٛٝزح ٣ؼ٘ ٢إٔ حُِـش ُ٤غض عًِٞخ ٌ٣ظغذ رخُظؼِْ ٝحُظذسد ٝحُٔٔخسعش كلغذًٔ ،خ ٣ش ٟحُغِ،ٕٞ٤ًٞ
رَ ٘ٛخى كوخثن ػوِ٤ش ٝسحء ًَ كؼَ عِ ،٢ًٞأ ١إٔ حُِـش طؼذ ط٘ظٔ٤خ ػوِ٤خ ٓؼوذح ٜٗ٧خ أدحس طؼز٤ش
ٝ. (Chomsky, 1981).طلٌ٤ش ك ٢إٓ ٝحكذ
اُ ٠أ٤ٔٛش حُـٞحٗذ حُزُٞٞ٤ؿ٤ش ك ٞٔٗ ٢حُِـش؛ ك٣ ٜٞخخُق ) ٣ (Lennberg,1962ؾ٤ش ُ٘٤زشؽ
حُغٌِ٘٣ٝ ٖ٤٤ًٞش ٓزذأ حُظؼض٣ض حُٔغ٤طش ػِ ٠حُ٘ٔ٣ٝ .ٞغظؾٜذ ُ٘٤زشؽ ػِ ٠رُي رو :ُٚٞإ حُوذسس
ػِ ٠حٌُٝ ّ٬حُلُ ْٜذ ٟحُطلَ ُ٤غض ٗظ٤ـش حُظؼض٣ضحص حُخخفش حُظ٣ ٢ظِوخٛخ حُطلَ رؼذ حٌُٝ ،ّ٬رُي
 ٕ٧.حُطلَ ارح ٓخ ٝفَ اُ ٠عٖ حُ٘نؾ كبٗ٣ ٚغظط٤غ حٌُ ّ٬رخُظؼض٣ض أ ٖٓ ٝدٚٗٝ
ٝأٗقخس ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ٣ؼظوذ ٕٝإٔ طؼِْ رؼل أٝؿ ٚحُِـش أٓش كطش ْٛٝ .١كش٣وخٕ :كش٣ن ٣طِن
ٝ(Special Nativism).حُلش٣ن ح٥خش ٣ٝطِن ػِ((General Nativism ٚ٤ػِٚ٤
٣ش ٟحُلش٣ن ح ٍٝ٧أٗ ٫ ٚطٞؿذ آُ٤ش ُظؼِْ حُِـش ٌُٖٝ ،طٞؿذ ٓزخدة ػخٓش ٌُٜ٘خ ُ٤غض خخفش رخُِـش
ٝ((Eckman, 1996 .كذٛخ ،رَ  ٌٖٔ٣حعظخذحٜٓخ ك ٢أٗٔخه حُظؼِْ ح٧خشٟ
أٓخ حُلش٣ن حُؼخٗ ٢ك٤لظشم ٕٞإٔ ٘ٛخى ٗظش٣خص خخفش ٓظؼِوش رظؼِْ حُِـش٘ٛٝ ،خى ٓزخدة أ ٝأعظ
.خخفش ٓٝلذدس طلٌْ طؼِْ حُِـش٤ُٝ ،ظ ُٜخ أ ١ػ٬هش رؤٓ ١ؼشكش ؿ٤شٛخ
إ حُلش٣و٣ ٖ٤ش٣خٕ رؤٕ ؽ٤جخ كطش٣خ ٣ظؼِن رخُِـش ٓٞؿٞد ك ٢دحخِ٘خ  ٌُٖٝحُغئحٍ ٣ذٝس ك ٍٞهز٤ؼش
ٝ:رخُ٘غزش ُٜز ٙحُ٘ظش٣ش كبٕٛ ((Gass,2001زح حُـٜخص! عٞصحٕ هخؿ
.حٗ٩غخٕ  ٞٛحُٔخِٞم حُٞك٤ذ حُوخدس ػِ ٠طؼِْ حُِـش1-
Languageحُؼوَ حُزؾشٓ ١ضٝد روذسحص ُظؼِْ حُِـش٣ ،طِن ػِٜ٤خ ؿٜخص حًظغخد حُِـش2-
Acquistion Device)).
ٛ.ز ٙحُوذسحص  ٢ٛحُؼٞحَٓ ح ٠ُٝ٧ك ٢حًظغخد حُِـش3-
ٛ.ز ٙحُوذسحص مشٝس٣ش ٌُٖٝ ،كوو ٖٓ أؿَ طؾـ َ٤ػِٔ٤خص ؿٜخص حًظغخد حُِـش ٝطلش4-ٌٚ٣
 (Language Performance) ٞٛإٔ ح٧دحء حُِـٝ (Chomsky,1959) ١ٞسأ ٟطؾٓٞغٌ٢
ٔٓ (Languageخسعش حُِـش ٝحُظذسد ػِٜ٤خٝ ،إٔ ٛذف حُذسحعش حُِـ٣ٞش ٓ ٞٛؼشكش حٌُلخ٣ش حُِـ٣ٞش
رخُٞحهغ حُؼٌِٔ٘٘ٔ٣ ٫ٝ .٢خ حُٞف ٍٞاُٛ ٠ز ٙحُوٞحػذ أ ٝح٧عظ ا ٫ػٖ هش٣ن )Competence
حٌُ ّ٬حُخخسؿ ٢حُٔلغٞطًٔ .خ إٔ ٌَُ ر٘٤ش ُـ٣ٞش أ ٝهخُذ ُـ ١ٞر٘٤ظ ٖ٤اكذحٔٛخ طلظ٤شٝ ،ح٧خشٟ
.كٞه٤ش ٌٖٔ٣ ٫ٝ ،حُٞف ٍٞاُ ٠حُز٘٤ش حُظلظ٤ش ا ٫رٞعخهش حُلٞه٤ش
ػِ ٠سأ ١طؾٓٞغٌ ٢رو ٖٓٝ" :ُٚٞأًؼش عٔخص ٜٓ٘ؾ )٣ٝ(Samson, 1998ؼِن ؿلش ١عخٓغٕٞ
طؾٓٞغٌ ٢ك ٢دسحعش حُِـش طؤػ٤شح  ٞٛحُظٔ٤٤ض حُز٣ ١و ٚٔ٤ر ٖ٤حُوذسس حُِـ٣ٞش ٝح٧دحء حُِـ ١ٞأٝ
حُٔٔخسعش ٞٛٝ ،حعظشؿخع ُِظٔ٤٤ض ر ٖ٤حُٔوذسس ٝحٌُ ّ٬ػ٘ذ عٞع٤شٝ ،طؾٓٞغٌٗ ٢لغ٣ ٫ ٚلشم
ر ٖ٤حُٔوذسس ػ٘ذٝ ٙحُٔوذسس حُظ ٢طلذع ػٜ٘خ عٞع٤شٝ .أؿخرض ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ػٖ رؼل ح٧عجِش
ٛٝزح حُٔقطِق ٓؾظن ٖٓ ((Natives Approach.حُٔظؼِوش رخًظغخد حُِـشٝ ،أهِن ػِٜ٤خ حعْ

هخػذس أعخع٤ش  ٢ٛإٔ حًظغخد حُِـش أٓش كخفَ كطش٣خ ،ك٤غ ُٗٞذ ُٝذ٘٣خ حًُٔ٫ َ٤ظغخد حُِـش
.حُٔل٤طش ر٘خ
حٌُلخ٣ش حُِـ٣ٞش" حُزٝ ١سد مٖٔ ٗظش٣ش طؾٓٞغٌ ،٢ػشك ٚحرٖ خِذٝ " ٕٝرخُٔ٘خعزش كبٕ ٓقطِق
هزِ ٚرٔجخص حُغ٘ ٖ٤طلض ٓغٌِٔٓ "٠ش حُِغخٕ"ٓٝ .ؼِ ّٞإٔ ػِٔخء حُِـش حُؼشد ُْ ٣لخُٞٝح أٝ
٣.ظ٘زٜٞح " ُظؤع٤ظ حُٔقطِق ٝطوؼ٤ذ٤ُ ٌُٚ٘ٝ ،"ٙظ ؿش٣زخ ػْٜ٘
٣ٝ(Douglas Brown, 1987):و ٍٞدٝؿ٬ط رشحٕٝ
إ ح٧هلخٍ ُٞ٣ذُٝ ٕٝذ ْٜ٣حُلطشس ُظؼِْ حُِـشٛٝ ،ز ٙحُوذسحص حُلطش٣ش ٓٞؿٞدس ُذ ٟؿٔ٤غ أكشحد "
" (LAD ).حُ٘ٞع حُزؾش١
ُزُي ٗ٬كع حُغشػش حُضٓ٘٤ش حُظٌ٣ ٢ظغذ كٜ٤خ حُطلَ ُـظ ٚح ّ٧رؾٌَ ٫كض ُِ٘ظش .كل ٢صٖٓ هق٤ش
٣ظوٖ حُطلَ ُـظ ٚح ٖٓ ّ٧د ٕٝإٔ ٣ززٍ ؿٜذح ٓظؼٔذح ٣زًش ك ٢حُظؼشك ُٜخ .كل ٢أؿِذ ح٧كٞحٍ ِْ٣
حُطلَ -أ ١هلَ ٍ-رخُز٘ ٠ح٧عخع٤ش ُِـظٝ ،ٚادسحى حُؼ٬هخص حُٞظ٤ل٤ش ح٧عخع٤ش حُوخثٔش ر ٖ٤حٌُِٔخص
ك ٢حُـَٔٝ ،حٓظ٬ى حُوذسس ػِ ٠حٌُ ٞٛٝ ّ٬ك ٢عٖ  ٫طظـخٝص حُغخدعش ٛٝزح ٣ذػٗٞخ اُ ٠حُظغِْ٤
رؤٕ ح٧هلخٍ ُٞ٣ذٓ ْٛٝ ٕٝضٝد ٕٝرؤعظ رُٞٞ٤ؿ٤ش خخفش رخُـ٘ظ حُزؾش ١طنزو ػِٔ٤ش حًظغخد
.حُِـش
إ ًَ حُـٜٞد حُظ٣ ٢و ّٞرٜخ حُِـ ٕٞ٣ٞأ ٝحُؼخِٓ ٕٞكٓ ٢ـخٍ طؼِ ْ٤حُِـش طزٛذ عذ ٟارح ُْ ٗؼشك
ٛٝزح ٓخ ٗلظوذٗٝ ٙلٖ رؤؽذ  (Target Language).حُطلَ رٔخ ك ٚ٤حٌُلخ٣ش ُِـش حُٔغظٜذكش
حُلخؿش اُ ٚ٤ػ٘ذ طؼِ٘ٔ٤خ ُـظ٘خ حُؼشر٤ش حُلقل .٠ك٘لٖ ٗظؼشك ٤ٓٞ٣خ ٝكُ ًَ ٢لظش اُُٜ ٠ـخط٘خ
حُٔلِ٤ش ٢ٛٝ ،هذ طزظؼذ ػٖ حُِـش حُلقل ٠أ ٝطوظشد ٜٓ٘خ كغذ حٌُٔخٕ حُزٗ ١ؼ٤ؼ كُ ٚ٤زُي
كـٜٞدٗخ حُظٔٗ ٢نٜ٤خ ك ٢حُٔذسعش ُظؼِْ حُِـش حٌُٔظٞرش أ ١حُلقل ٠ػِٓ ٠ذحس ع٘ٞحص حُذسحعش ٫
طؾلغ ُِذحسط رؤٕ ٣ظٌِْ ػذدح ٓلذٝدح ٖٓ حُـَٔ رِـظ ٚحُلقلٝ ،٠رُي ُوقٞس ٓؼـٔ ٚحُغٔؼ،٢
ٗظشح ُغ٤طشس حُِٜـش حُٔلِ٤ش ٝك٤خصطٜخ حُوغو حً٧زش ٖٓ ٓؼـٔ٣ٝ .ٚئ٣ذ ٛز ٙحُلشم٤ش حُلطش٣ش ٖٓ
" ك٤غ ٣ش " :ٟإٔ حُِـش ٗٞع ٖٓ عِٞى ٓلذٝد )) Lenneberg, 1967ؿٞحٗذ ٓظؼذدس ُ٘٤زشؽ
ٝإٔ ٘ٛخى أٗٞحػخ ٖٓ حُٔ٬كظش حُلغ٤ش ،طق٘ق حُوذسحص ٝح٧دٝحص ح٧خشSpecies-Specific ) ٟ
".حُٔظؼِوش رخُِـش ٓ ٢ٛٝلذدس رذحخِ٘خ عِلخ
ك٤ش ٟإٔ " :حُوٞس حُٔشًض٣ش حُظ ٢طوٞد اُ ٠حًظغخد ) (Chomsky, 1965أٓخ ٗؼ ّٞطؾٓٞغٌ٢
حُِـش ٢ٛ ،ؿٜخص ٓلذد ٓٞؿٞد رذحخَ دٓخؽ حٗ٩غخٕ" ،أ ١إٔ طؾٓٞغٌ٣ ٢ش ٟإٔ حُٔزخدة ح٧عخع٤ش
حُلطش٣ش حُٔٞؿٞدس ك ٢حُذٓخؽ طلٌْ ؿٔ٤غ حُِـخص حُزؾش٣ش ٝطوشس ٓخ  ٌٖٔ٣إٔ ٣ئخز ٜٓ٘خ ػ٘ذ
حُلخؿش٘ٛ ٖٓٝ .خ كبٕ طؾٓٞغٌ٣ ٢شكل سكنخ هخهؼخ حُ٘ظش٣ش حُغِ٤ًٞش حُوخثٔش ػِٓ ٠زذأ حُظوِ٤ذ،
ٛ ٕ٧ز ٙحُ٘ظش٣ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظش ٙطغ ١ٞر ٖ٤حُغِٞى حُلٞ٤حٗٝ ٢حُغِٞى حٗ٩غخٗ ٢حُز ١حٓظخص ػٖ
.عخثش حٌُخث٘خص رخٓظ٬ى حُِـش
)ٝ Berko, 1958هزَ إٔ ٣قَ أفلخد حُ٘ظش٣ش حُظ٤ُٞذ٣ش اُ ٠عِْ حُؾٜشس خِقض ؿ ٖ٤ر٤شًٞ
ٖٓ طـشرظٜخ اُ ٠إٔ حُطلَ ٣ظؼِْ حُِـش ُ٤ظ ػِ ٠ؽٌَ ٝكذحص ؿ٤ش ٓظشحرطش ٣ ٌُٖٝظؼِٜٔخ )Jean
ًٞٓ ٬كذح .رٔؼ٘ ٠إٔ حٗ٩غخٕ ٓضٝد كطش٣خ رخُوذسس ػِ ٠طؼِْ حُِـش رـل حُ٘ظش ػٖ حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش
ٝحُخِل٤ش حُِـ٣ٞش ٝحُزُٞٞ٤ؿ٤ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُؼٞحَٓ ح٧خشٓ ٞٛٝ .ٟخ ٣ئًذ ٙأٗقخس ٛز ٙحُ٘ظش٣ش رؤٕ
ؿٔ٤غ حُزؾش ُذ ْٜ٣حُوذسس رحطٜخ ػِ ٠حًظغخد حُِـش ٔ٣ٝظٌِ ٕٞػٔ٤ٓٞخص حُِـش (حُوٞحػذ حُ٘ل٣ٞش):
٣ٝ" Universal Language".طِن ػِ ٠رُي حُ٘ل ٞحٌُ٢ٗٞ
ٛٝ (The Natural Orderز ٙحُؼٔ٤ٓٞخص طوغ طلض ٗظش٣ش طغٔ :٠كشم٤ش حُشطزش حُٞظ٤ل٤ش
حُز٣ ١ش ٢ٛٝKrashen)). ٟاكذ ٟكشم٤خص حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ػ٘ذ ًشحؽٖ )Hypothesis
ٝ(L2) .ك ٢حُِـش حُؼخٗ٤ش )(L1إٔ حًظغخد حُِـش ٌ٣ظغذ  ٌٖٔ٣ٝحُظ٘زئ رٓ ٞٛٝ ٚظؾخر ٚك ٢حُِـش حّ٧
ٝأػزظض حُذسحعخص إٔ دحسع ٢حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش ًِـش ػخٗ٤ش ػِ ٠حخظ٬ف ُـخطٝ ،ْٜهؼٞح رخ٧خطخء
ٗلغٜخ رـل حُ٘ظش ػٖ خِل٤خط ْٜحُِـ٣ٞش حُظٔ٣ ٢ظٌِٜٗٞخ .إ رؼل ٛز ٙح٧خطخء طؾخر ٚح٧خطخء
ٝػِ ٠أ٣ش كخٍ كبٕ حُ٘وذ حُٔٞؿُٜ ٚز ٙحُ٘ظش٣ش((L1. ،حُظ٣ ٢وغ كٜ٤خ ح٧هلخٍ ػ٘ذ طؼُِٔ ْٜـظ ْٜحّ٧
 ٞٛإٔ حُذسحعخص حُظ ٢أؿش٣ض رقذدٛخ ٓلذٝدس ،كٜ٘خى ػذد هِ ٖٓ َ٤ح٧خطخء حُ٘ل٣ٞش حُظ ٢طْ
سفذٛخ ٝدسحعظٜخ ٝطلِِٜ٤خٝ .حُٔؾٌِش ح٧خش ٢ٛ ٟإٔ حُزخكؼٝ ٖ٤ػِٔخء حُِـش رؾٌَ ػخّ ٣ ٫ل٤طٕٞ

رـٔ٤غ حُِـخص ك ٢حُؼخُْ ٌُؼشطٜخ ُزُي ٗـذ إٔ ٗغزش مجِ٤ش ٜٓ٘خ طْ رلؼٜخ ٝدسحعظٜخً .ش٣غظ٘٤خ
ًٗٞ(Christina Conrad, 1978) .شحد

ُذ ٟطؾٓٞغٌٗUniversal Grammar ٢ظش٣ش حُوٞحػذحُؼٔ٤ٓٞش
طذ ٖ٣رؼٔن اُ ٠كشع آخش ٖٓ حُِـ٣ٞخص ٓ ٢ٛٝشطزطش روٞس ((SLAإ ػِٔ٤ش حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش
ر٘ظش٣ش ٗؼ ّٞطؾٓٞغٌ " ٢حُوٞحػذ حُؼٔ٤ٓٞش"٣ .ش ٟطؾٓٞغٌ ٢إٔ حُِـش طلٌْ ٖٓ هزَ ٓـٔٞػش
ٓؼظٔذ ٖ٣ػِٓ ٠ؼشكظ ٖٓ(L1) ْٜحُٔزخدة حُٔٞؿٞدس كُ ًَ ٢ـش .كخ٧هلخٍ ٣ظؼُِٔ ٕٞـظ ْٜح٠ُٝ٧
ٛٝز ٙحُٔؼشكش حُظً ٢خٗض ػ٘ذ رذح٣ش طؾٌَ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ٣ؾخس اُٜ٤خ رـٜخص حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش
ٓ ٢ٛٝخ طؼشف ح ٕ٥رخعْ )ٝ (LADرخخظقخس )(Language Acquisition Device
ك٘وخػ طؾٓٞغٌ٣ ٢ذٝس كٓٝ((UG. ٍٞخظقشٛخ ) (Universal Grammarػٔ٤ٓٞخص حُوٞحػذ
حُظ ٢طؼشف ح٧هلخٍ ػِٜ٤خ ٢ٛٝ ،ؿ٤ش ًخك٤ش  ٕ٧طـؼِ ْٜهخدس ٖ٣ػِ ٠حًظؾخف ) (inputحُٔذخ٬ص
.هٞحٗ ٖ٤حُِـش حُظٞ٣ ٢د ٕٝطؼِٜٔخ
٘ٛ ٖٓٝخ ٣ش ٟحُِـ ٕٞ٣ٞحُظ٤ُٞذ ٕٞ٣حُظؾٓٞغٌ ٕٞ٤حًظغخد حُِـش ح ٠ُٝ٧رخػظزخسٗ ٙؾخهخ ٓٝوذسس
خخف ٖ٤ػِٗ ٠و٤ل ٓؼظْ أؽٌخٍ حُظؼِ ْ٤ح٧خشٛٝ ،ٟزح حُ٘ؾخه ٣ؼظٔذ ػِٓ ٌٕٞٓ ٠ؼٞٓ ٖ٤ؿٞد ك٢
 ٞٛٝرؾٌَ ٓلذد رـخٗذ حُوٞحػذ )(LADحُٔخ ػِٗ ٠لٝ ٞسحػ ٞٛٝ ،٢ؿٜخص حًظغخد حُِـش
حُؼٔ٤ٓٞشٝ .ك ٢مٞء رُي كبٕ حًظغخد حُِـش ح ٠ُٝ٧حُز٘٣ ١ـض ًَ ٙح٧هلخٍ حُطز٤ؼ ٖٓ ٖ٤٤دٕٝ
ٓ٬كظش ؿخُزخ ٝ ٖٓٝد ٕٝطؼِ٘ٓ ْ٤ظْٔ٣ ،ظخص رؾٌَ ٓلذد ػٖ طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش كٔ٤خ رؼذٝ ،ػٖ
حُذسحعش حُٔظؼٔوش ك ٢حُٔذسعش ُِـش حُٔشء ح ٢ٛٝ ،٠ُٝ٧ػَٔ ٣زخؽش ٙحُٔشء رؾٌَ ٝحع ٣ٝظطِذ
.((Robins,1997طؼِٔ٤خ ٖٓ ح٥خش ،ٖ٣أ ٢ٛ ٝػِ ٠ح٧هَ طؼِ ْ٤رحطٓ ٢ظؼٔذ
ٝهذ أػ٤شص حٌُؼ٤ش ٖٓ ح٧عجِش كٓ ٍٞخ ارح ًخٕ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٗظ٤ـش ػٞحَٓ ر٤ج٤ش أ ٝػٞحَٓ
ػوِ٤ش طلٌْ حُٔذخ٬ص حُظ٣ ٢ؼشك ػِٜ٤خ حُذحسط أ ٖٓ ٝػٞحَٓ ػوِ٤ش دحخِ٤ش ٝحُظ ٢اُ ٠كذ ٓخ
طِٔ٤ً ٢ق ٣ل ْٜحُذحسط حُز٘ ٠حُ٘ل٣ٞش .إ حًظؾخف حٞٔٗ٧رؽ حُز٣ ١ز٤ً ٖ٤ل٤ش حًظغخد حُٔظؼِْ ُِـش
ٝ ٞٛحكذ ٖٓ أ ْٛحُ٘ظخثؾ حُظ ٢طْ حُظٞفَ اُٜ٤خ ٢ٛٝ .طذػْ حُ٘ظ٤ـش حُظ ٢طْ حُظٞفَ اُٜ٤خ ػٖ هش٣ن
دسحعش أخطخء حُذحسط حُؾخثؼش ،أػ٘ ٢إٔ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٣ظغْ رخُظ٘ظٝ ْ٤حُؼٔ٤ٓٞش ٣ٝؼٌظ
حُطشم حُظ ٢طلٌْ رٜخ ح٤ُ٥ش حُٔؼشك٤ش حُذحخِ٤ش ػِٔ٤ش حً٫ظغخد ،رـل حُ٘ظش ػٖ حُخِل٤ش حُؾخق٤ش
ُِٔ (Rod Ellis,1995).ظؼِٔ ٖ٤أ ٝحُٔٞهق حُظؼِ .٢ٔ٤سٝد اُظ
إ ٗظشس حُظؾٓٞغٌٗ ٖ٤٤ل ٞحُوٞحػذ حُظل٤ِ٣ٞش طلظشك إٔ حُٜٔٔش ح ٠ُٝ٧حُظٌ٣ ٢ظغزٜخ حُٔظؼِْ
رطش٣وش كطش٣ش ٝرخُظلذ٣ذ  ٢ٛحُِـ٣ٞخص ٝحُٔؼشكش ٝػٔ٤ٓٞخص حُوٞحػذٛٝ .زح ٣ؼ٘ ٢إٔ ٘ٛخى ٓزخدة
ػخرظش ك ٢حُؼوَ حُزؾشٓ ١لذدس رُٞٞ٤ؿ٤خ اُ ٠دسؿش ٓؼ٘٤ش ٓٝخظقش ك ٢طؼِْ حُِـشٝ .هذ فخؿٜخ
طؾٓٞغٌ ٢ػِ ٠حُ٘ل ٞح٥ط" :٢ػٔ٤ٓٞخص حُوٞحػذ ٓ ٢ٛـٔٞػش ٖٓ حُز٘ٝ ٠حُؾشٝه حُظ ٢طؾٌَ
".حُلخُش " ح٤ُٝ٧ش" ك ٢طؼِْ حُِـش حُظ٣ ٢شؿذ كٓ ٢ؼشكظٜخ ٝطط٣ٞشٛخ
ٛٝز ٙحُٔزخدة حُِـ٣ٞش حُٔـشدس ٜٓٔش ٝطخنغ ُٜخ ؿٔ٤غ حُِـخص حُطز٤ؼ٤شٝ ،طؾَٔ حُوذسس حُشث٤غش
ح٧عخع٤ش ُِـش ٝحُظ٣ ٢ظٔظغ رٜخ ًَ كشدٛٝٝ ،زض ُ ْٜرؾٌَ ٓٞكذ ٝرخُظغخٗٝ .١ٝظش٣ش ػٔ٤ٓٞخص
حُِـش  ٫طظؼِن كوو رخًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ،إ ططز٤ن ٛز ٙحُ٘ظش٣ش كٛ ٢زح حُٔـخٍ ؿخء ٖٓ خٍ٬
(White,1985b).أػٔخٍ ؿذ٣ذس ُؼذد ٖٓ حُزخكؼ ٖ٤كٓ ٢ـخٍ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤شٝ .ح٣ض
ارح عِٔ٘خ ٓغ طؾٓٞغٌ ٢رٞؿٞد ٛز ٙحُٔزخدة كٜزح ٣ؼ٘ ٢أٗ ٚرخعظطخػش حُلشد إٔ ٌ٣ظغذ أُ ١ـش
رؾش٣ش ٓخ دحّ ٔ٣ظِي ػٔ٤ٓٞخص ٓؾظشًش ٓٞؿٞدس ُذ ٚ٣رخػظزخسٛخ ؿضءح ٖٓ طـ٤ٜض ٙحُؼوِٝ ٢حُلطش.١
ٛٝ.زح ٞ٣مق ُ٘خ ٓذ ٟأ٤ٔٛش طؼِْ حُِـش ؽل٣ٞخ هزَ طؼِ ْ٤حُوشحءس ٝحٌُظخرش
ٝطلذ٣ذ )ٝ (UGأؿش ٟحُظؾٓٞغٌ ٕٞ٤دسحعخص ٓؼٔوش ٝرُي كٓ ٢لخُٝش ُظلذ٣ذ خقٞف٤خص حُِـش
حُٔزخدة حُٔـشدس ُِوٞحػذ حُظ ٢طخـ ٓـٔٞػخص ٓؼ٘٤ش ٖٓ حُِـخص حُزؾش٣شٝ .طظؤُق ٗظش٣ش
ػٔ٤ٓٞخص حُوٞحػذ ٖٓ هٞحٗ ٖ٤خخفش ُ٤غض ُِـش خخفش رؼٜ٘٤خ ٓ ٖٓ ٌُٖٝـٔٞػش ٖٓ حُٔزخدة
 ٌٖٔ٣Barry,p.82)) .ططز٤وٜخ ػِ ٠ؿٔ٤غ حُِـخص .رخس١
٘ٛٝخى هشم ٝرلٞع ٓظؼذدس أؿش٣ض ك ٢دسحعش حُِـ٣ٞخص رؾٌَ ػخّ ٝكٓ ٢ـخٍ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش

(Gass,1984).رؾٌَ خخؿ .عٞصحٕ هخؿ
ٝطٓ٬زط ٚرظلِٓ َ٤ؼِٓٞخص طٔؼَ أٗٔٞرؿخ ُِـخص حُؼخُْ ٖٓ ) (GreenBery,p.84كوخّ ؿش ٖ٣ر٤شؽ
أؿَ حعظ٘زخه أٗٔٞرؽ ػخّ٘ٛٝ .خى حطلخم ػخّ ر ٖ٤ؿٔ٤غ حُِـ ٖ٤٣ٞػِٛ ٠ز ٙحُؼٔ٤ٓٞخصٝ ،حُغئحٍ اُ٠
أٓ ١ذ ٌٖٔ٣ ٟإٔ طخظِق ٛز ٙحُِـخص ك ٢حُؼٔ٤ٓٞخص كٔ٤خ رٜ٘٤خ ٝرُي ٖٓ ك٤غ ر٘خإٛخٝ .سًضص
دسحعش ؿش ٖ٣ر٤شؽ ػِ ٠حُؼٔ٤ٓٞخص حُٔؾظشًش ر ٖ٤ؿٔ٤غ حُِـخصٝ ،ػِ ٠ح٫خظ٬كخص حُلخفِش
.(Comrie,1981).رٜ٘٤خ
 Absoluteػِ ٠حُؼٔ٤ٓٞخص حُٔؾظشًش ر ٖ٤حُِـخص حعْٝ((Comrie, p.84هذ أهِن ًٓٞش١
ٓٝ(Cook,1991ؼخٍ رُي ٝؿٞد كشٝف حُؼِش ك ٢ؿٔ٤غ حُِـخص .طو ٍٞك٤ل٤خٕ ًٞى ))universals
 ٞٛأكذ ٗٔخرؽ حُٔؼشكش حُز Universal Grammar)) ١إ أٗٔٞرؽ ػٔ٤ٓٞخص حُِـش Vivian):
٣ئًذ أ٤ٔٛش ػوَ حُلشد ك ٢حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش٣ٝ .ئًذ ٛزح حُ٘ٔٞرؽ إٔ حُِـش ؿضء ٖٓ حُؼوَٝ ،هذ
حهظشف طؾٓٞغٌٛ ٢زح حٞٔٗ٧رؽ ك ٢ػخّ ٝ .ّ7677هذ هٞس أكٌخس ٙحُغخروش كٛ ٍٞزح حٞٔٗ٧رؽ ك٢
" (The second conceptualػخّ ٤ُ ،ّ7677ظؾٌَ ٓخ ٣غٔ" ٠حُؼٞسس حُٔلخ٤ٔ٤ٛش حُؼخٗ٤ش
ُ٤لغش ً٤ق ٣ظْ طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤شٝ ،رخ٧خـ ٖٓ )ٝ(UGهذ حعظؼَٔ ٛزح حٞٔٗ٧رؽ )revolution
٘ٛٝخى ػخُْ ُـ ١ٞآخش عزن طؾٓٞغٌ ٢كٜ٣.(P.113) ٢ظٔ ٕٞرظؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ٖٓ سإ٣ش ُـ٣ٞش
ٝأهِن ػِٜ٤خ حعْ حُظق٘٤ق حُ٘ٞػ(Josef Greenberg) ٢حُلذ٣غ ػٖ حُوٞحػذ حُؼٔ٤ٓٞش ٞٛٝ
.ا ٫إٔ هقذ حُغزن ًخٕ ُٔؼخفش ٙطؾٓٞغٌ(Typological Universals) ٢حُؼخّ
دسحعظ ٚػِ ٠كخُظ :ٖ٤حُلخُش ح ،٠ُٝ٧دسحعش ٓلقِش كٝ((Schmidt,1998 ٍٞأؿش ٟؽٔذص
حًظغخد حُِـش ُذ ٟحٌُزخسٝ ،أؿش٣ض ػِ ٠ؽخد ٣خرخٗ ٢ػٔش ٙػ٬ػ ٕٞع٘ش ٣ٝو ْ٤ك ٢أٓشٌ٣خٝ ،حُلخُش
حُؼخٗ٤ش ،أؿش٣ض ػِ ٠هلِٓ ٖ٤زظذث ٖ٤ك ٢طؼِْ حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش ،أكذٔٛخ ػٔش ٙػؾش ع٘ٞحص ٞٛٝ
رشطـخُ ٢ػٔش ٙاكذ ٟػؾشس ع٘ش رخًغظخٗ ٢حُـ٘غ٤ش ٣ظٌِْ حُز٘ـخر٤ش٣ ٫ٝ ،غظط٤غ ًظخرظٜخٝ .دسط
.حُطل ٕ٬كٓ ٢ؼٜذ كُ٘ ٢ذٕٝ ،رُي ٖٓ أؿَ ط٤ٜجظٜٔخ ُٗ٬ظوخٍ اُ ٠اكذ ٟحُٔذحسط حُؼخٗ٣ٞش حُٔلِ٤ش
ٝ:خِقض حُذسحعش آُ ٠خ ٣ؤط٢
.أ :٫ٝأػخسص ٛز ٙحُذسحعش حُٜٔٔش رؼل ح٧عجِش ك٤ً ٍٞل٤ش حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٤ًٝل٤ش طذس٣غٜخ
.ػخٗ٤خ :أػخسص هنخ٣خ طظؼِن رٞفق ُـش حُٔظؼِْ
.ػخُؼخ :أرشصص رؼل حُٔؾخًَ حُظٔ٣ ٢ش رٜخ حُزخكؼ ٕٞػ٘ذ ٓلخُٝظ ْٜؽشف ػِٔ٤ش حًظغخد حُِـش
ًٝخٕ ٖٓ حُونخ٣خ حً٧ؼش أ٤ٔٛش كٛ ٢ز ٙحُذسحعخصٓ ،خ ارح ًخٕ حُٔظؼِْ ٌ٣ظغذ حُِـش رطش٣وش ٜٓ٘ـ٤ش
٣ٝـذ إٔ ٗ٘ز٘ٛ ٚخ اُ ٠أٗ٤ُ ٚظ ؿٔ٤غ حُزخكؼٓ ٖ٤ظلوٓ ٖ٤غ ٛز٘ٓ(Accuracy Order) ٙظٔش
. ( Universal Natural Order) .حُ٘ظ٤ـش ،رؤٕ ٘ٛخى ٗظخٓخ هز٤ؼ٤خ ػخٓخ
 ٖٓٝحُٔ٘ظوذُٜ ٖ٣ز ٙحُ٘ظش٣ش رِٓٞلِ٤ذ ك٤غ أًذ حُظلِ َ٤حُؾٌِ ٢حُٔلقَ ُِـخص حُٔخظِلشٛٝ ،زح ٞٛ
حُز ١كذد سأ ٚ٣ك ٢حُؼٔ٤ٓٞخص حُِـ٣ٞش أ ٝحُوٞحػذ حُؼٔ٤ٓٞش ،رٞفلٜخ ٓٔخسعش حعظوشحث٤ش رؾٌَ
خخُـ ٣ـذ إٔ طظزغ كوو ػِ ٠أعخط حُٔؼِٓٞخص حُٔظشحًٔش ٖٓ ،أػذحد مخٔش ٖٓ حُِـخص أًؼش ًؼ٤شح
ٖٓ ٘ٛخ ًخٗض ٓؼخُـظ ٚحُشحكنش رؼل حُؾ٢ء ُِٔٞمٞع رٞفلٜخ ٓخخُلش ٔٓ.خ طْ اٗـخص ٙكظ ٠حٕ٥
ُظلذ٣ذ طؾٓٞغٌُِ ٢وٞحػذ حُؼٔ٤ٓٞشٝ ،رُي ٜٗ٧خ حُلشم٤ش حُٔشًض٣ش ُل ْٜر٘٤ش حُِـش ٓٝوذسط٘خ ًِ٘خ
ػِ ٠إٔ ٌٗظغذ أٗ "ٝذخَ ك ٢رٝحط٘خ ٛزح حُ٘ظخّ حُـ٘ ٢حُٔشًذ ُِوٞحػذ ٖٓ حُظؼشك ع٘ٞحص هِِ٤ش
ٌُ((Bloomfield,1935ظِش ػؾٞحث٤ش ٓٝلذٝدس ؿذح ٖٓ حُٔخدس حُِـ٣ٞش" .رِٓٞلِ٤ذ
إٔ حُذُ َ٤ػِٝ ٠ؿٞد )٣ٝ(Sumadi & Abdullhug, 1998ش ٖٓ ًَ ٟفٔخدٝ ١ػزذ حُلن
ٛ:ز ٙحُوٞحػذ ٓغظٔذ ٖٓ ٓقذسٖ٣
ٝك٣ ٚ٤ـخدٍ طؾٓٞغٌ ٢رنشٝسس ٝؿٞد ٓؼشكش ُـ٣ٞش ًخٓ٘ش  Theory-drivenأ-حُٔقذس حُ٘ظش١
.عخروش طلغش عشػش حًظغخد حُِـش ٘ٓٝطو٤ش رُي حً٫ظغخد مٖٔ أهش ٓٝشحكَ ٓطشدس
٣ٝن٤ق طؾٓٞغٌ ٢رؤٕ حُٔئػشحص حُِـ٣ٞش حُخخسؿ٤ش حُظ٣ ٢ظؼشك ُٜخ حٗ٩غخٕ  ٫طٌلٝ ،٢ؿ٤ش
ٓ٬ثٔش ٝكذٛخ ُظلغ٤ش حًظغخد حُِـش ٝط٤ُٞذٛخ ٝكن هٞحػذ حُِـش حُغِٔ٤شٝ .هذ طْ حعظخ٬ؿ حُوٞحػذ
حُؼٔ٤ٓٞش رؼذ دسحعش حُخقخثـ حُِـ٣ٞش حُخخفش رِـش ٓؼ٘٤ش ُٝـخص أخش .ٟكٓ ٢ٜزخدة ٓـشدس طو٤ذ
حعظؼٔخٍ حُِـش ٝطظؤُق ٖٓ هٞحػذ خخفش رِـش ٓؼ٘٤ش ٝهٞحػذ ػخٓش طؾظشى كٜ٤خ ًَ حُِـخص حٗ٩غخٗ٤ش،

 ٖٓٝ.حُـذ٣ش رًش ٙأٜٗخ هٞحػذ رغ٤طش ٓلذدس ٌُٜ٘خ طلغش ظٞحٛش ُـ٣ٞش ٓؼوذس
ٜ٣ٝظْ ٛزح حُٔ٘ل ٠رذسحعش حُز٘ ٠حُغطل٤ش ُِـخص ؽظ (Data-driven) ٠د-حُٔقذس حُظـش٣ز٢
ُظلذ٣ذ طزخٜ٘٣خ ٝحخظ٬كٜخ ٝحعظخ٬ؿ هٞحػذ خخفش ٝػخٓش رٜخ طلغش ٛزح حُظزخ .ٖ٣ؿش ٖ٣ر٤شؽ
((Greenberg 1966,1974.
ِ٣ٝلع طٌخَٓ حُٔقذس ٖ٣حُغخرو ،ٖ٤ك٤غ إ حُٔقذس حُظـش٣ز٣ ٢ذػْ حُٔقذس حُ٘ظش ١ر٘ظخثؾ ػِٔ٤ش
ٛٝزح حُؼـض ٣ؼض ٟاُ ٚ٤مؼق ٝ.حهؼ٤ش ًٔخ إٔ ح٩هخس حُ٘ظش٣ ١غخػذ ك ٢طلغ٤ش ٛز ٙحُ٘ظخثؾ ٝكٜٜٔخ
ٝ ٖٓٝؿٜش ٗظش طؾٓٞغٌ ٢كخ٧هلخٍ ػخدس ٣ظِو ٕٞدُ (Poor of the Stimulus). ٬٤حُٔؼ٤ش
.ك٤غ إ آرخء٣ ٫ ْٛقلل ُْٜ ٕٞأخطخء ْٛحُِـ٣ٞش ) (Positive Evidenceا٣ـخر٤خ
ٓل٤ذس ُِظؼِٝ ،ْ٤رؼزخسس أخش ٟكبٜٗخ ُْ طوذّ حُٔؼِٓٞخص )ُٝ(inputزُي حػظزشص حُٔذخ٬ص
٘ٛخى ٓغؤُش ٓ٘طو٤ش٤ً ،ق ) (L1حُنشٝس٣ش حُشد٣لش ُِظؼِْ حُ٘خؿقٝ .ك ٢كخُش حًظغخد حُِـش ح٠ُٝ٧
٣ظؼِْ ح٧هلخٍ رؼزخص حُوٞحػذ حٌُخِٓش ُِـظ ْٜح ،ّ٧ػ٘ذٓخ طٌ ٕٞحُٔؼِٓٞخص حُظ٣ ٢لظخؿٜٗٞخ ؿ٤ش
ٓظٞحكشس ك ٢حُٔذخ٬ص؟
حُـٞحد ػ٘ذ طؾٓٞغٌ ،٢إٔ ح٧هلخٍ ٣ـذ إٔ طٌُ ٕٞذٓ ْٜ٣ؼشكش عخروش ُٔخ  ٌٖٔٓ ٞٛأ ٝؿ٤ش ٌٖٓٔ
 ٖٓ.حُوٞحػذٛٝ ،زح ٣ؼٞد آُ ٠خ ٛٝز ْٜهللا ٖٓ حٓظ٤خص ك ٢رُي
 ٖٓٝ:حُظطز٤وخص حُظشر٣ٞش رحص حُقِش ر٘ظش٣ش طؾٓٞغٌ٢
ًخٕ ُٜز ٙحُ٘ظش٣ش أػش كخعْ ك ٢طوذّ طؼِ ْ٤حُِـخص ،كبٕ ٓخ هذٓظٗ ٚظش٣ش طؾٓٞغٌ٣ ٢وغ خقٞفخ 1-
ػِٓ ٠غظ ٟٞحُظلِ َ٤حُِـ ،١ٞكوذ طٞفِض اُ ٠ك ْٜأكنَ ُطز٤ؼش حُِـش ٝػِٜٔخ ٝحُِـخص رقلش
.ػخٓش
إ ٘ٛخى ٗظخٓخ ٓٞسٝػخ ُظ٤ُٞذ حُ٘لٛٝ ،ٞزح حُ٘ظخّ أ ٝح٫عظؼذحد حُلطش٤ُ ١ظ ًخك٤خ ٣ ٫ٝلون 2-
ٜٔٓ.خط ٚا ٫ارح ػشم٘خُٔ ٙخدس ُـ٣ٞش ك ٢كذٛخ ح٧دٗ٠
ًخٕ طؾٓٞغٌ٣ ٢ش ٟرؤٗ ٚػ٘ذ طذس٣ظ حُ٘ل٣ ٞـذ حُظٔ٤٤ض رٞٗ ٖ٤ػ ٖٓ ٖ٤حُ٘ل ،ٞحُ٘ل ٞحُؼِٔ3- ٢
ٝحُ٘ل ٞحُؼِٔ ٢أ ٝحُ٘ل ٞحُظشر .١ٞأ ١حخظ٤خس ٗٔو خخؿ ٣ظٌٓ ٖٓ ٕٞخدس ٓخظخسس ٖٓ حُ٘ل ٞحُؼِٔ٢
حُٔلقَ ػِ ٠إٔ ٣طزن ٓؼخ٤٣ش طظٞخ ٠حُغُٜٞش ٝحُلخثذس حُؼِٔ٤شٛٝ .ز ٙحُطش٣وش طغ َٜطذس٣ظ حُ٘لٞ
ٝ.طلون حُٔ٘ؾٞد د ٕٝحُظؼز٤ش ػ٘ ٚفشحكش
٣.وذّ طؾٓٞغٌ ٢ػشمخ ٓزخؽشح ُِز٘٤ش حُغطل٤ش ٓغ ح٩كخدس ك ٢حُٞهض ٗلغ ٖٓ ٚحُشإ٣ش حُظل٤ِ٣ٞش4-
.كزف هذسح ًز٤شح ٖٓ حُٔؼِٓٞخص حُظلق٤ِ٤ش ً٘٣ ٢خعذ ح٫عظخذحّ حُٞفل5-٢

(Functional Approach):حُطش٣وش حُٞظ٤ل٤ش
ٓخ صحُض ٘ٛخى رؼل ح٧عجِش حُظ ُْ ٢طغظطغ حُ٘ظش٣ش حُلطش٣ش ح٩ؿخرش ػٜ٘خ ٌُٖٝ ،ك ٢أٝحخش
حُغظ٤٘٤خص كذع ططٞس ك ٢حُزلٞع ٤ُ ٌُٖٝظ رؼ٤ذح ػٖ حُـخٗذ حُٔؼشك ٢أ ٝحُظ٤ُٞذ ١ك٤غ إ
طٞف٤لً ٚخٕ أكنَ ٝأًؼش ػٔوخ .كخُوٞحٗ ٖ٤حُظ٤ُٞذ٣ش حُظ ٢حهظشكض ك ٢اهخس حُ٘ظش٣ش حُلطش٣ش ًخٗض
ٓـشدس ٝٝحملش ٘ٓٝطو٤ش ؿذح .اٜٗخ طظؼِن رؾٌَ خخؿ ك ٢عطل٤ش حُِـش٤ُٝ ،ظ رخُظؼٔن كٜ٤خ،
ٛٝزح حُٔغظ ٞٛ ٟٞحُٔؼ٘ٝ ٠ح٩دسحى ٝحُظلٌ٤ش ٝحُؼخهلش ،ؿٔ٤ؼٜخ طظذحخَ رؼنٜخ رزؼل ٝطٌٕٞ
رخُظؼٔن ٘ٓ (Douglas Brown,1987).ظٔش ك ٢حُز٘٤ش حُلٞه٤ش ُذٓخؽ حٗ٩غخٕ .دٝؿ٬ط رشحٕٝ
كٜ٤خٛٝ ،زح حُٔغظ ٞٛ ٟٞحُٔؼ٘ٝ ٠ح٩دسحى ٝحُظلٌ٤ش ٝحُؼخهلش ،طظذحخَ ؿٔ٤ؼٜخ رؼنٜخ ػِ ٠رؼل
ٝ(Douglas Brown,1987).طٌ٘ٓ ٕٞظٔش ك ٢حُز٘٤ش حُلٞه٤ش ُذٓخؽ حٗ٩غخٕ .دٝؿ٬ط رشحٕٝ
رؾٌَ ٣ ٫وزَ حُؾي ر٘وذُ ٙوٞحػذ حُِـش ،إٔ حُؼ٬هش ٝ((Lowis, Bloom,1971أٝمق ُ٣ٞظ رِّٞ
ٓغ ) (Bloomحُظ ٢طلذع ر٘طن رؼل حٌُِٔخص حُٔٞؿضس ظخٛش٣خ طٌٓ ٕٞظؾخرٜش .إ رلغ رِّٞ
ٝؿ٤شٜٓ ،ْٛذص حُطش٣ن ُٔٞؿش ٖٓ )ٝ(Dan Slobinدحٕ عِٞرٖ ) (Jean Piagetؿ ٖ٤ر٤خؿٚ٤
حُذسحعخص حُـذ٣ذس ُِـش حُطلَ ،ك٤غ طْ حُظشً٤ض آٗزحى ػِ ٠حُخِل٤ش حُٔؼشك٤ش ُِغِٞى حُِـ.١ٞ
ٛزح حٗ٫ظوخٍ رظؤً٤ذ إٔ ٘ٛخى ٓلخُٝظ ٖ٤ه٣ٞظُٝ (Lois Bloom,1976) ٖ٤خـ ُ٣ٞظ رِّٞ
سث٤غ٤ظُ ٖ٤ظلغ٤ش ً٤ل٤ش طؼِْ ح٧هلخٍ حٌُ ،ّ٬كخ ٠ُٝ٧حكظشمض إٔ ػِٔ٤ش ططٞس حُِـش طؼظٔذ ٓزخؽشس
ػِ ٠هز٤ؼش ٗظخّ حُِـشٝ ،رظؼز٤ش آخش ػِ ٠هز٤ؼش ٓظخٛش حُِـش حُظ٣ ٢ـذ إٔ طٌ ٕٞػخٓش ٔٓٝؼِش ك٢

.حُذحخَ٣ٝ ،ظٞحكش ؿخٛض ُظؼِٛ ْ٤ز ٙحُِـش
ٝحُٔلخُٝش حُؼخٗ٤ش ،رشٝص دُ َ٤رذح ٝحملخ ُذػْ حُلشم٤خص حُٔخظِلش حُظ ٢طئًذ حُظلخػَ حُز٢ٔ٘٣ ١
.هذسس حُطلَ ح٩دسحً٤ش ٝحُٔؼشك٤ش ٓغ ح٧كذحع حُِـ٣ٞش ٝؿ٤ش حُِـ٣ٞش ك ٢ر٤جظٚ
٣ٝ(Clark,H.&Clark,E.1987):وٛ ٍٞشرشص ً٬سى ٝا٣ق ً٬سى
إ طؾٓٞغٌ ٢أًذ إٔ حُطلَ ُٞ٣ذ ُٝذٓٝ َ٤ٓ ٚ٣ؼشكش كطش٣ش رخُِـشٝ ،إٔ ٛز ٙحُخخف٤ش حُلطش٣ش
ٝٝفق ))LanguageAcquisition Deviceػخٓش ُذ ٟؿٔ٤غ ح٧ؿ٘خط حُزؾش٣ش ٣ٝطِن ػِٜ٤خ
:إٔ ؿٜخص حًظغخد حُِـش ُ ٚأسرغ خخف٤خص ) َ٤ٌ٘ٓ (McNeil,1966
.حُوذسس ػِ ٠طٔ٤٤ض أفٞحص حٌُ ٖٓ ّ٬ح٧فٞحص ح٧خش ٟك ٢حُز٤جش1-
.حُوذسس ػِ ٠ط٘ظ ْ٤ح٧كذحع حُِـ٣ٞش ك ٢فلٞف ٓخظِلش ٖٓٝ ،ػْ طق٘٤لٜخ كٔ٤خ رؼذ2-
.حُظٌٖٔ ٖٓ ٓؼشكش رؼل حٗ٧ظٔش حُِـ٣ٞش٤ُٝ ،ظ ؿٔ٤ؼٜخ3-
حُوذسس ػِ ٠حُٔؾخسًش ك ٢طو ْ٣ٞكٞسُ ١ظطٞس حُ٘ظخّ حُِـ ،١ٞكظ ٠أٗ٣ ٚزغطٜخ اُ ٠أعٗ َٜظخّ 4-
ٝ ،ٌٖٔٓ.رُي رٞعخهش حُز٤خٗخص
٣ٝ(Burt&Dulay.p,55 ):ش ٟر٤شص ٝدٚ٤ُٝ
إٔ ٓخ ٗؼِٔ ٚح ٕ٥إٔ حٌُزخس ٝح٧هلخٍ ع٤خٕ٣ ،زذ ٝإٔ ُذ ْٜ٣حُوذسس ػِ ٠حًظغخد حُِـش ك ٢أ ١عٖ،
 ٌُٖٝارح ٝؿذ ؽخـ ُْ ٣غظطغ حًظغخد حُِـش ر٘ـخف ،كبٕ رُي هذ ٣ؼٞد آُ ٠ظـ٤شحص هخسثش أٝ
ٓ.ئػشحص خخسؿ٤ش٤ُٝ ،ظ رغزذ ٛزٞه هذسحط ٚحُلطش٣ش
ػِْ " ٣ظزُ٘ ٖ٤خ ٖٓ ٛز ٙحُذسحعخص حُِـ٣ٞش اٜٗخ ؿٔ٤ؼخ ط٘ذسؽ طلض ٓٞمٞع ٓٝ ْٜؿذ٣ذ ٣طِن ػِٚ٤
٣ ٞٛٝ.شؿغ ك ٢كو٤وظ ٚاُ ٠طؾٓٞغٌ" (Linguistics). ٢حُِـش

:حُ٘ظش٣خص حُٔؼشك٤ش
طئًذ ٛز ٙحُ٘ظش٣خص دٝس حُؼِٔ٤خص حُؼوِ٤ش حُذحخِ٤ش ٝدٝس حُغِٞى حُخخسؿٝ .٢طٜذف اُ ٠طلغ٤ش ػ٬ػش
:ؿٞحٗذ ُِظؼِْ
٤ً.ق طئعظ حُٔؼشكش1-
٤ً.ق طقزق حُٔؼشكش أٝطٓٞخط٤ٌ٤ش أ ٝطِوخث٤ش2-
٤ًEllis,1998)):ق طٔظضؽ حُٔؼشكش حُـذ٣ذس ٝطذخَ كٗ ٢ظخّ حُظؼِْ حُٔؼشك .٢سٝد أُظ 3-

ٝحُ٘ظش٣خص حُٔؼشك٤ش ًخٗض ٗظ٤ـش اؿشحء رلٞع ٌٓؼلش ك ٍٞح٧ػش حُز ١طظشً ٚحُؼِٔ٤خص حُؼوِ٤ش ك٢
:حُظؼِْٛٝ .ز ٙخ٬فش حُزلٞع حُظ ٢طْ حُظٞفَ اُٜ٤خ
طضٝدٗخ حُ٘ظش٣خص حُٔؼشك٤ش رٔؼِٓٞخص ٓ٬ثٔش ك٤ً ٍٞل٤ش مزو حُٔظؼِْ ك ٢طلق َ٤حُِـش حُؼخٗ٤ش 1-
ٝحًظغخرٜخ .كخُظذس٣ذ حُلش ٣ـؼِ٘خ هخدس ٖ٣ػِ ٠مزو ػِٔ٤ش حُظؼِْ ،كظ ٠طقزق أٝطٓٞخط٤ٌ٤ش أ ٝآُ٤ش،
ً.زُي ٣لظخؽ حُٔظؼِْ اُ ٠كشفش ٓ٘خعزشٝ ،رُي ُظلؼ َ٤ح٩عظشحط٤ـ٤خص ٖٓ أؿَ طلق َ٤حُٔؼشكش
طضٝدٗخ رزؼل حُشإ ٟك٤ً ٍٞل٤ش اػخدس ر٘خء حُٔظؼِٔ ٖ٤ك ٢حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٖٓ ،أؿَ ؿؼِٜخ 2-
.هخرِش ُ٬عظؼٔخٍ كٝ ٢حؿزخص ٓظؼذدس
.حُ٘ظش٣خص حُٔؼشك٤ش ؿ٤ش هخدسس ػِ ٠طلغ٤ش طظخرغ حً٫ظغخد ُِز٘ ٠حُ٘ل٣ٞش3-
حُ٘ظش٣خص حُٔؼشك٤ش ؿ٤ش هخدسس ػِ ٠طلغ٤ش حُذٝس حُز ١طِؼز ٚحُٔؼشكش حُٞحملش ًٝزُي  ٫طغظط٤غ 4-
.طلغ٤ش ً٤ل٤ش حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ػٖ هش٣ن حُظؼِ ْ٤حُشعٔ٢
ٝطؼظزش ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ح٧عخط ً٧ؼش هشحثن حُظذس٣ظ حُلخُ٤شًٜٗٞ ،خ حٗزؼوض ٖٓ رلٞع ٝطـخسد ػِْ
ٗ"Psycholinguistics".لظ حُِـش
إٔ حُخ٤خس حُشث٤غ ٢رح ح٤ٔٛ٧ش  ٞٛحًظغخد حُِـش٣((David Crystal, 1998 ،ش ٟد٣ل٤ذ ًشعظخٍ

٣ٝـذ إٔ ٘٣ظش اُ ٚ٤مٖٔ ططٞس حُطلَ حُؼوِ .٢كخُز٘ ٠حُِـ٣ٞش ط٘ؾؤ كوو ارح ًخٗض ٘ٛخى هخػذس
ٛز ٙحُغ٤خسس أًزش ٖٓ طِي " ٓؼشك٤ش .كؼِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ ،هزَ إٔ ٣غظؼَٔ ح٧هلخٍ طشً٤ذ حُٔوخسٗش
.حُغ٤خسس"٣ ،ـذ إٔ ٣طٞسٝح ٓلخ ْٜٔ٤ٛػٖ حُلـْ كظ٣ ٠غظط٤ؼٞح اػطخء كٌْ ٓؼوٍٞ
ٝهذ طٞفَ حُؼذ٣ذ ٖٓ ػِٔخء حُِـش اُ ٠إٔ ٘ٛخى ٗٞػخ ٖٓ حُؼ٬هش ٓٞؿٞدح ٌُٖٝ ،حً٧ؼش طؤػ٤شح
إ ٝ(Jean Piaget).أ٤ٔٛش ٘٣ؾؤ ٖٓ أٗٔٞرؽ طط٣ٞش حُٔؼشكش حُٔوظشف ٖٓ هزَ ؿ ٖ٤ر٤خؿٚ٤
ػ٘خفش حُٔؼشكش ُذ ٟر٤خؿ :٢ٛ ٚ٤حُؾخـ ٗٝؾخه ٚأ ،٫ٝػْ ح٩ػخسحص حُٔلظِٔش ٖٓ حُٔل٤وٝ ،أخ٤شح
.(Sam Ammar,2002).آُ٤خص حُظلخػَ رٛ ٖ٤زح حُؾخـ ٓٝل٤طٚ
ٝػِ ٠حُشؿْ ٖٓ إٔ ٗظش٣ش ر٤خؿ ٖٓ ٚ٤أػظْ ٗظش٣خص حُٔؼشكش حُظ ٢كخُٝض طلغ٤ش حُ٘ٔ ٞحُٔؼشك٢
ػ٘ذ ح٧هلخٍ ،ا ٫إٔ ٘ٛخى ػذدح ٖٓ حُـٞحٗذ حُظ ٢حطـٜض ٗلٛٞخ حٗظوخدحص حُؼِٔخء ٝحُزخكؼ٣ .ٖ٤وٍٞ
رؼل حُزخكؼ :ٖ٤إ ٗظش٣ش ر٤خؿ ٚ٤هِِض ٖٓ هٔ٤ش حُوذسحص حُؼوِ٤ش ٧هلخٍ ٓشكِش ٓخ هزَ حُٔذسعش
ٝرخُـض ك ٢حُٞهض ٗلغ ٚك ٢ػِٔ٤خص حُظلٌ٤ش حُٔـشدس ُِٔشحٛوٝ ٖ٤حُزخُـٝ .ٖ٤هذ طٌ ٕٞحُطش٣وش
.((Abo Jado, 1998.ح٤ٌ٤٘٤ًِ٩ش حُظ ٢حطزؼظٜخ ٝسحء رُي
٘ٛٝخى خ٬ف رٗ ٖ٤ظش٣ظ ٢ر٤خؿٝ ٚ٤طؾٓٞغٌٓٝ ،٢شد ٛزح ح٫خظ٬ف ٣شؿغ اُ ٠طقٞس هز٤ؼش ر٘٠
حُٔؼشكش  ٫اُٝ ٠ظ٤لظٜخ٣ .ش ٟطؾٓٞغٌ ٢إٔ ٘ٛخى ر٘ ٠خخفش رخً٫ظغخرخص حُِـ٣ٞشٝ ،كطش٣ظٜخ
ٓشطزطش رخُطخرغ حُلش٣ذ ُِـش حُزؾش٣ش .أٓخ ر٤خؿ ٚ٤ك٤ش ٟإٔ ر٘ ٠حُٔؼشكش ػخٓشٝ ،أٜٗخ طـذ أعخعٜخ ك٢
ر٘ ٠رُٞٞ٤ؿ٤ش ٫ ٌُٖٝ ،طٞؿذ ٝسحػ٤خ .اٜٗخ ر٘٤ش ٓخققش ً٫ظغخد حُٞظ٤لش حُزؾش٣ش حُ٘ٞػ٤ش حُظ٢
 ٢ٛSam Ammar,2002)).حُِـش
إ ر٤خؿ٣ ٚ٤شكل ٓزخدة حُ٘ظش٣ش حُلطش٣ش ًٝزُي ٣شكل ٗظش٣ش حُظؼِْ ٝحً٫ظغخد حُوخثٔش ػِ٠
كخُِـش رخ٧عخط ػ٘ذ ر٤خؿ ٢ٛ ٚ٤ػَٔ ارذحػ ،٢أٓخ حُظوِ٤ذ كِ ٚدٝس ٛخٓؾ ٢ك ٢حًظغخرٜخًٔ .خ .حُظوِ٤ذ
إٔ ٘ٛخى خ٬كخ ؿٛٞش٣خ ر ٖ٤حُغِٝ ٖ٤٤ًٞحُٔؼشك ٖ٤٤ك ٍٞدٝس حُؼوَ ك ٢حًظغخد حُِـش .كخُٔؼشكٕٞ٤
٣شكن ٕٞحُشأ ١حُوخثَ رؤٕ حُظؼِْ ٣لذع ٗظ٤ـش ُٔئػشحص خخسؿ٤ش كوو٣ٝ ،شكنً ٕٞزُي كٌشس إٔ
ػوَ حُطلَ فللش ر٤نخء طئػش كٜ٤خ حُز٤جش .أٓخ حُٔؼشك ٕٞ٤ك٤ش ٕٝإٔ حًظغخد حُِـش ٣ظْ رٜٔخسحص
ػوِ٤ش ٓؼوذس ٓشطزطش رٌَ ٖٓ حُٔئػشحص حُخخسؿ٤ش .أٓخ حُغِ ٕٞ٤ًٞك٤ش ٕٝإٔ حًظغخد حُِـش ٣ظْ ٖٓ
"Short-Term Memory" ،خٜٓ ٍ٬خسحص ػوِ٤ش ٓؼوذس ٓشطزطش رٌَ ٖٓ حُزحًشس هق٤شس حٓ٧ذ
) )ٝ" Long-Term memory"Osaily,2003حُزحًشس هِ٣ٞش حٓ٧ذ
ٝأؿش٣ض حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذسحعخص ُٔ٬كظش حُؼ٬هش رٓ ٖ٤شحكَ حُظطٞس حُٔؼشك ٢حُٔوظشكش ٖٓ هزَ
ر٤خؿٝ ٚ٤ر ٖ٤حُٜٔخسحص حُِـ٣ٞشٝ .خِقض حُذسحعخص اُٝ ٠ؿٞد ػ٬هش ػ٘ذٓخ  ٌٕٞ٣ػٔش حُطلَ
كٞحُ)77(٢ؽٜشحٝ .ػِ ٠أ ١كخٍ ٖٓ حُقؼذ إٔ طظٜش ػ٬هش ده٤وش ر ٖ٤عِٞى ٓؼشكٓ ٢لذد
ٝحُؼ٘خفش حُِـ٣ٞش كٛ ٢ز ٙحُغٖ حُٔزٌشس .إ ٛز ٙحُون٤ش ٓؼ٤شس ُِـذٍ ٝطضدحد طؼو٤ذح ٝخخفش ًِٔخ
.طوذّ ح٧هلخٍ ٓؼشك٤خ ُٝـ٣ٞخ
ٝ ٖٓٝؿٜش ٗظش ر٤خؿ ٚ٤كبٕ ٘ٛخى ٝظ٤لظ ٖ٤أعخع٤ظُِ ٖ٤ظلٌ٤ش ػخرظظ ٫ ٖ٤طظـ٤شحٕ ٓغ طوذّ حُؼٔش.
ٝطٔؼَ ٝظ٤لش حُظ٘ظٗ ْ٤ضػش حُلشد ٝ. ((Adaptation.حُظٌ٤ق )ٔٛٝ (Organizationخ حُظ٘ظْ٤
اُ ٠طشط٤ذ ٝط٘غ٤ن حُؼِٔ٤خص حُؼوِ٤ش ،أٓخ ٝظ٤لش حُظٌ٤ق كظٔؼَ ٗضػش حُلشد اُ ٠حُظ٬إّ ٝحُظآُق ٓغ
Toug and Adas,1984) ).حُز٤جش حُظ٣ ٢ؼ٤ؼ كٜ٤خ

 ٖٓٝ:رؼل حُٔزخدة حُظشر٣ٞش حُٔغظٔذس ٖٓ ٗظش٣ش ؿ ٖ٤ر٤خؿٓ ٚ٤خ ٣ؤط٢
مشٝسس ح٫عظلخدس ٖٓ أخطخء حُط٬د ك ٢ر٘خء ٓٞحهق طؼِٔ٤ش –طؼِ٤ٔ٤شٗ ،ظـخٝص رٞعخهظٜخ 1-
.ؿٞحٗذ حُنؼق ك ٢أدحثْٜ
.اطخكش كشفش حُظلخػَ ر ٖ٤حُطلَ ٝر٤جظ ٚحُطز٤ؼ٤ش أ ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٣غخػذ ًؼ٤شح ك ٢ططٞس ٙحُٔؼشك2-٢
٣ـذ ػِ٘٤خ أٗ ٫ق٘ق اؿخرخص ح٧هلخٍ ػٖ أعجِظ٘خ اُ ٠اؿخرخص فل٤لش ٝاؿخرخص خخهجشً ٕ٧ ،ؼ٤شح 3-

ٔٓ.خ ٗؼظوذ ٙاؿخرخص خخهجش٣ ،ؼظزش فل٤لخ رخ٩ؽخسس اُ ٠ح٩هخس حُٔشؿؼُ ٢ظلٌ٤ش ح٧هلخٍ
٣ـذ أٞٗ ٫حؿ ٚحُطلَ رٔؾٌ٬ص طظطِذ ػِٔ٤خص ػوِ٤ش ػِ٤خ طظلٞم ًؼ٤شح ػِٓ ٠شكِش ططٞس4- ٙ
.حُٔؼشكًٔ ،٢خ ٣ـذ إٔ ٗٞكش ُ ٚحُلشفش ُٔٔخسعش حُ٘ؾخهخص حُظ٣ ٢ئ ٙٞٔٗ ِٚٛحُٔؼشكُٔٔ ٢خسعظٜخ
مشٝسس ر٘خء ٓٞحهق طشر٣ٞش طظغْ رخُظلذ ١حُٔؼوُ ٍٞوذسحص ح٧هلخٍ حُٔؼشك٤ش ،رل٤غ  ٫طقَ 5-
ٞٓ.حهق حُظلذٛ ١ز ٙاُ ٠دسؿش طؼـ٤ض حُطِزشٝ ،ؽؼٞس ْٛرخُظخُ ٢رخ٩كزخه ٝحُلؾَ
.إ حُطلَ ٣ ٫لٌش رخُٔغظٗ ٟٞلغ ٚأٓخّ ؿٔ٤غ حُٔٞحهق6-
ِ٣ؼذ حُظلخػَ ٓغ ح٥خش ٖ٣دٝسح طؼِ٤ٔ٤خ ٝطؼِٔ٤خ رخسصح ك ٢حُٔـخٍ حُٔؼشك ٢حُٞؿذحٗ7- ٢
.((Abo Jado,p.93-94.ح٫ؿظٔخػ٢

دسحعش ٜٓٔش ك ٍٞحُِـخص ٝخِـ اُ ٠إٔ ٘ٛخى )ٝ(Bickerton,1981أؿش ٟدس٣ي رٌشطٖ
"ٓـٔٞػش ٖٓ حُِـخص طشرو كٔ٤خ رٜ٘٤خ أٗٔخه ُـ٣ٞش ٝططٞس ٓؼشك ،٢ك٤غ حكظشك إٔ حُزؾش ْٛ
ٓ.زشٓـ ٕٞرُٞٞ٤ؿ٤خ" ٫ؿظ٤خص ٓشكِش طِ ٞح٧خشٟ
ُْ طظٞهق حُذسحعخص ك٤ً ٍٞل٤ش طؼِْ حُطلَ حُِـشٝ ،أؿش٣ض أرلخع ٛخثِش ٖٓ هزَ ؿٔ٤غ أفلخد
ٖٓ ؿخٓؼش )) Roger Brownحُ٘ظش٣خص ٝأطزخػ .ْٜكلٓ ٢ـخٍ ػِْ ٗلظ حُِـش هخّ سٝؿش رشحٕٝ
ٖٓ ؿخٓؼش ر٤شًِ ٢رٔ٬كظش عِٞى ح٧هلخٍ أػ٘خء طؼِٔٛ (Dan Slobin) ْٜخسكشد ٝدحٕ عِٞرٖ
" (Mentalحُز٘خء حُؼوِ"٢حُِـش حًٝ .٠ُٝ٧خٕ  ْٜٔٛحُزلغ ػٖ ٓذ ٟفلش دُ َ٤طؾٓٞغٌ٢
ٓٝ.ذ ٟحطغخه ٚك ٢حُغِٞى حُِلظ ٢كُ ٢ـش حُٔظؼِٔStructure) ٖ٤
ُٝوذ طخرؼخ كخُش هلِ ٖ٤أكذٔٛخ ػٔش ٙع٘ظخٕ ٝح٥خش ػٔش ٙػ٬ع ع٘ٞحصٝ ،أرٞحٔٛخ كُٜٔٞخ ٝرُي
ُ.ؼذس ع٘ٞحصٓ ،غظؼِٔ ٖ٤أؿٜضس حُظغـِٔ٤ُ ،َ٤غخ حُظؼز٤شحص ك ٢حُٔٞحهق حُٔخظِلش
ٝؿذ ػخُٔخ حُ٘لظ حُِـ ١ٞدُ ٬٤ه٣ٞخ ٞٛٝ ،إٔ رؼل عِٞى حُظؼِْ ػخّ ُذ ٟؿٔ٤غ ح٧هلخٍ رـل
حُ٘ظش ػٖ حُِـش حُظ٣ ٢ظؼِٜٔٗٞخًٝ .خٗض ٛز ٙرذح٣ش ؿ٤ذس ُظؤع٤ظ ٝطط٣ٞش ػِْ حُ٘لظ حُِـ.١ٞ
ٓٝؼ٘ ٠رُي إٔ ح٧هلخٍ حُز٣ ٖ٣ظؼُِٔ ٕٞـظ ْٜأػ٘خء هلُٞظ٣ ،ْٜغظؼِٔ ٕٞأٗٞحع حُز٘خء حُِلظٗ ٢لغ،ٚ
٣ٝ.شطٌز ٕٞح٧خطخء ٗلغٜخ ًَ ٌُٖٝ ،هلَ رِـظٚ
ٛٝزح أٓش ٣ ٫خظِق ػِ ٚ٤حػ٘خٕ ار إ أ ١هلَ ك ٢حُؼخُْ ٣زذأ حُظلخػَ ٝحُظ٘خؿْ ٓغ ُـظُ " ٚـش ح"ّ٧
.ار  ٢ٛحُظ ٢طزذأ طِو ٚ٘٤حُِـش

(Bialystok):أٗٔٞرؽ ر٤خُغظٞى
٣(Biolytic, 1979,ؼظزش ر٤خُغظٞى ٖٓ أؽٜش ٖٓ كؼِٞح حُ٘ظش٣ش حُٔؼشك٤ش ك ٢طذس٣ظ حُِـش حُؼخٗ٤ش
1981, 1982, 1983, 1988, Bialystock and Sherwood smith, 1985).
ُٝوذ طـ٤شص ٗظش٣ظٜخ ٓغ ح٣٧خّ ٓشحص ػذ٣ذسٓ ،غ طـ٤ش ٓقطِلخطٜخ ك ٢إٓ ٝحكذ .ا ٫إٔ ٓز٘خٛخ
ح٧عخع٣ ُْ ٢ظـ٤ش .طش ٟر٤خُغظٞى ٓخ ٣شح ٙؿ٤شٛخ ٖٓ حُؼِٔخء ٓئ٣ذٛ ١ز ٙحُ٘ظش٣ش حُز ٖ٣طؼشمٞح
اُ ٠طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ،ك ٢ٜطئًذ رٌَ فشحكش حُٔزذأ حُز٣ ١و ّٞػِ ٠أعخط إٔ حُِـش ٣ـش ١طؼخَٓ
حُؼوَ حُزؾشٓ ١ؼٜخ رخُطش٣وش ٗلغٜخ حُظ٣ ٢ظؼخَٓ رٜخ ٓغ رو٤ش حُٔؼِٓٞخصٝ .حٌُلخ٣ش حُِـ٣ٞش ٌٖٔ٣
ٝ ، (Automatically).حُؼخٗ ٢حُزؼذ ح(Analytical)٢ُ٥طوذ٣شٛخ رزؼذ :ٖ٣ح ٍٝ٧حُزؼذ حُظلِ٢ِ٤
Bialystok,1988:32) ).

ٗ:ظش٣ش ًشحؽٖ
:ك ٢حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش هخثٔش ػِ ٠خٔظ كشم٤خص )(krashen,1987إ ٗظش٣ش ًشحؽٖ
A-The Acquisition-Learning hypothesis,كشم٤ش حً٫ظغخد ٝحُظؼِْ 1-
B-The Monitor hypothesis,كشم٤ش حُٔشحهزش 2-
C-The Natural Order hypothesis,كشم٤ش حُشطزش حُٞظ٤ل٤ش 3-
D-The Input hypothesisكشم٤ش حُٔذخ٬ص 4-
E- And the Affective Filter hypothesisكشم٤ش حُشحؽق حٗ٫لؼخُ5- ٢
٣شً ٟشحؽٖ إٔ ٘ٛخى ػ٬ػش ػٞحَٓ طٞمق ً٤ق ٣ظؼِْ حُ٘خط حُِـش حُؼخٗ٤ش؛ ػخٓ ٖٓ ٕ٬خخسؽ ٗطخم
ٝحُؼخُغ ٝ((Organizerحُؼخٗ ٢حُٔ٘ظْ ) (Filterحُٞػٓ ٞٛٝ ،٢خ ٗطِن ػِ ٚ٤حُٔقل ٢أ ٝحُشحؽق
 (Monitor) (Dulay,Burt,and Krashen,1982).مٖٔ ٗطخم حُٞػ٣ٝ ٢غٔ ٠حُٔٞؿٚ

(Monitor Model):أ-كشم٤ش حٞٔٗ٧رؽ حُٔشحهزؤ ٝحُٔٞؿٚ
ٛز ٙحُلشم٤ش طش٘٣خ حُؼ٬هش حُٔظزخدُش ر ٖ٤حً٫ظغخد ٝحُظؼِْٝ .طش ٟرؤٗ٘٘خ ك ٢ه٬هظ٘خ ك ٢اٗـخص حُِـش
حُؼخٗ٤ش ٓذ ٕٞ٘٣آُ ٠خ حًظغز٘خ٤ُٝ ٙظ آُ ٠خ طؼِٔ٘خ .ٙإ حُظؼِْ ٓٞؿٞد ًٔٞؿ ٚأٓ ٝشؽذِٗٝ ،وٖ
حُ٘طن ػٖ هش٣ن ٓوذسط٘خ حٌُٔظغزش ،ػْ ٗؼٞد اُ ٠هٞحٗ ٖ٤ح٩دسحى كٔ٤خ رؼذٗٝ ،غظؼَٔ ح٩دسحى
ُظقل٤ق حُٔخشؿخص ٖٓ حُ٘ظخّ حٌُٔظغذٛٝ .زح ٣لذع هزَ إٔ ٗظٌِْ أٌٗ ٝظذ ،أ ٖٓ ٝحٌُٖٔٔ إٔ
أٓخ ٜٓٔش ٣((Self-correction.لذع كٔ٤خ رؼذٓ ٞٛٝ ،خ ٣طِن ػِٓ ٚ٤قطِق حُظقل٤ق حُزحط٢
حُٔشحهذ حُِـ ١ٞحُشث٤غش كظظِخـ ك ٢ط٘ظ ْ٤حُظؼِْ ٝطو ٚٔ٣ٞرقٞسس ؽؼٞس٣ش ك ٢حُٔشحكَ حُٔظوذٓش
ك٤ؼظٔذ ػِ ٠حٞٓ٧س ) ٖٓ (Monitorطؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش  .أٓخ ٓذ ٟحعظخذحّ حُظٞؿٝ ٚ٤ح٩سؽخد
:ح٥ط٤ش
.ػٔش حُٔظؼِْ1-
٤ًٔ.ش حُظؼِٔ٤خص حُشعٔ٤ش حُظ ٢خزشٛخ حُٔظؼِْ 2-
.حُطز٤ؼش ٝحُظشً٤ض حُٔطِٞد ػٖ هش٣ن ح٧دحء حُؾل ١ٞحُز ١طْ اٗـخص3- ٙ
)(Dulay,p.59ؽخق٤ش حُٔظؼِْ حُٔظلشدس .د4- ٚ٤ُٝ
ٛٝ.زح ٓخ ٣ؾخس اُ " ٚ٤رخُلشٝم حُلشد٣ش" ر ٖ٤حُٔظؼِٖٔ٤
ٝ "Monitor" ٢ٛٝ:هذ أػزض كذ٣ؼخ إٔ ٘ٛخى ػ٬ع كخ٫ص مشٝس٣ش ُ٘ـخف حُٔشؽذ ٝحُٔٞؿٚ.حُلخُش حٗ :٠ُٝ٧لٖ رلخؿش اُٝ ٠هض ُِظؼشف ػِ ٠حُوٞحػذ ٝٝمؼٜخ ك ٢ك٤ض حُظطز٤ن
.حُلخُش حُؼخٗ٤شٗ :لٖ رلخؿش اُ ٠حُظشً٤ض ػِ ٠ح٧عِٞد أ ٝحُظلٌ٤ش حُقل٤ق
)))Burt&Dulay,1978حُلخُش حُؼخُؼشٗ :لٖ رلخؿش ُٔؼشكش حُوٞحٗ( .ٖ٤ر٤شص ٝدٚ٤ُٝ

(Input Hypothesis):د-كشم٤ش حُٔذخ٬ص
٣ـذ إٔ طٌ ٕٞرحص ٓؼ٘٬ٓٝ ٠ثٔش )(Inputإٔ حُٔذخ٬ص )٣(Krashen,1976شً ٟشحؽٖ
ُلخؿخص حُظ٤ٓ٬ز ُ٤قخس اُ ٠كٜٜٔخ ٝادسحًٜخٛٝ .ز ٙحُلشم٤ش طلخ ٍٝإٔ طـ٤ذ ػٖ عئحٍ ٓٞٛ ْٜ
ً٤ق ٌٗظغذ حُِـش؟ ٤ُٝظ رٔوذٝسٗخ إٔ ٌٗظغذ حُِـش ارح ُْ ٗل ْٜحُٔؼ٘ ٠حُٔظنٖٔ ك ٢حُٔذخ٬ص،

ٝحُٔذخ٬ص ارح ُْ طٌٖ ٝحملش ك ٢ٜخِو ٝاسرخىٝ .طذخَ ك ٢رُي ططز٤وخص ًؼ٤شس ،كٔؼٗ ٬غظط٤غ إٔ
ٗطِذ ٖٓ حُظ٤ٓ٬ز حُٔزظذث ٖ٤إٔ ٔ٣نٞح رؼل حُٞهض كٓ ٢ؾخٛذس حُظِلخص رخُِـش حُٔغظٜذكش أ ٝإٔ
٣غظٔؼٞح ُِٔلخدػش ٝحُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طٌ ٕٞأػِٓ ٖٓ ٠غظ ٟٞك ٌٖٔ٣ٝ ،ْٜٜٔإٔ ٣غظل٤ذٝح ٖٓ رُي
هِ.٬٤إ حُؼخُْ خخسؽ حُلقَ ٣ ٫غظط٤غ إٔ ٣وذّ ح٧كنَُ ،زُي ٣لنَ ك ٢حُزذح٣ش حٗ٫ظظخّ ك ٢كقٍٞ
أ٤ٔٛش طزغ٤و ) ٫ٝ (Krashen,1985عٔ٤خ ًزخس حُغٖ  ٕ٧رُي أكنَ ً٫ظغخد حُِـشٝ .أًذ ًشحؽٖ
.حُٔؼِْ ُِٔذخ٬صٌٓ٩ ،خٗ٤ش ط٤غ٤شٛخ ٝكٜٜٔخ
رٔٞؿذ حُٔؼِٓٞخص حُظ ٢طٞحكشص ُذٜٔ٣خ ٗٝ((Tarone and Liu,1995خهؼ ًَ ٖٓ طخسٞ٤ُٝ ٕٝ
رذسحعش أؿش٣خٛخ مٖٔ ػ٬ػش ٓٞحهق ،رؤٕ طلخػَ حُذحسط كٞٓ ٢حهق ٓظؼذدس ٣ئػش ك ٢ػِٔ٤ش حًظغخرٚ
حُِـش ٝعشػظٜخ ٌُٖٝ ،رطشم ٝدسؿخص ٓظلخٝطش .رٔؼ٘ ٠آخش "إ حُٔذخ٬ص ٝكذٛخ ؿ٤ش ًخك٤ش
ً٫ظغخد حُِـش ٕ٧ ،أ ١كشد ػ٘ذٓخ ٣غظٔغ اُ ٠حُِـش ،ربٌٓخٗ ٚإٔ ٣لغش حُٔؼخٗ ٢د ٕٝإٔ ٣لٌش ك٢
هٞحػذٛخ .كؼِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ :ارح عٔغ أكذ ًِٔش ًِذ ٣ٝؼل ٝر٘ض ،رـل حُ٘ظش ػٖ طشط٤زٜخ ،كؼِ٠
ٝرُي Output)) ٕ٧ح٧سؿق إٔ حُٔؼ٘ ٠ػل حٌُِذ حُز٘ضٝ .حٓ٧ش ُ٤ظ ًزُي ك ٢كخُش حُٔخشؿخص
حُلشد ٓـزش ػِ ٠إٔ ٣نغ حٌُِٔخص ػِ ٠حُظشط٤ذ ٕ٧ .حعظخذحّ حُِـش ٣ـزش حُذحسط إٔ ٣ظلشى ٖٓ
ٝرخخظقخس ٌ٘٘ٔ٣خ حُو ٍٞرؤٕ حُٔذخ٬ص " ((Swain,1985.ػِٔ٤ش د٫٫ص حُ٧لخظ اُ ٠طشً٤ذ حُـِٔش
.طظؼِن رٌ٤ل٤ش حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش٤ُٝ ،ظ ك ٢ػِٔ٤ش طؼِٜٔخ )(Input
رُي رو" :ُْٜٞإ حُؼخُْ ٣ٝ( (Wagner,Gough& Hatch,1975ئًذ ٝحؿ٘ش ٝهٞف ٛٝخػ
حُخخسؿ ٢ػخؿض ػٖ طوذٓ ْ٣ذخ٬ص ٓلٜٓٞش ُِزخُـ ٖ٤ك ٢حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش رٔ٘٤خ ك ٢حُلقَ
٣غظط٤غ إٔ ٣وذّ أكنَ " ٖٓٝ .حُٔٔ٤ضحص ح٧خشُِٔ ٟذخ٬ص حُـ٤ذس ،إٔ طٌ٬ٓ ٕٞثٔش ٝرحص ٓؼ٘.٠
اٗ٤ُ ٚظ ٖٓ حُغ َٜك ٢حُٞهض حُلخمش إٔ ٣ظزغ حٗ٩غخٕ هش٣وش أ ٝإٔ ٣ظز٘ٗ ٠ظش٣ش ٖٓ ٛزٙ
حُ٘ظش٣خص ٕ٧ ،حُ٘ظخثؾ حُظ ٢طْ حُظٞفَ اُٜ٤خ سؿْ ا٣ـخر٤ش رؼنٜخ ك ٫ ٢ٜطؼط ٢ك ٬ؽخٓ ٬كٍٞ
حًظغخد حُِـش"ٓٝ .غ حصد٣خد حُظـخسد ٝحعظٔشحسٛخٝ ،طذكن حُٔؼِٓٞخص ٝطلِِٜ٤خ٣ ُْ ، ،ظْ " هن٤ش
حُظٞفَ رؼذ اُ ٠كوخثن ٓئًذس طـطٓ ٢خ ٣شؿذ حٗ٩غخٕ ك ٢كٓٝ ٜٚٔؼشكظ ٚك ٍٞح٧هلخٍ ،اٗ٘خ رلخؿش
".اُ ٠دسحعخص أًؼش ك ٢حُٔغظوزَ
ك ٢حًظغخد حُِـش )٣ٝ(Inputؼظزش ًشحؽٖ ٖٓ أًؼش حُٔظلٔغٝ ٖ٤حُٔئ٣ذ٣ُٞٝ٧ ٖ٣ش حُٔذخ٬ص
٣ٝئ٣ذً ٙؼ٤ش ْٜ٘ٓ ،ٕٝػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ :رشٝكض ٫ٝسعٖ –كشٔ٣خٕ ُٗٞٝؾ٣ ،ش ٟرشٝكض .حُؼخٗ٤ش
إٔ حُٔذخ٬ص حٌُٔؼلش مشٝس٣ش "(Brufit,1994) ٝ(Larsen-Freeman&Long,1991):
ُِ٘ـخف ك ٢حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٌُٖٝ .رؾشه طزغ٤و ٛز ٙحُٔذخ٬ص كظ٣ ٠ظْ حعظؼٔخُٜخ رلخػِ٤ش ٖٓ
".هزَ حُٔظؼِْ٤ُ ،ظلون ُ ٚحًظغخد حُِـش ٝاطوخٜٗخ
ر ٖ٤حً٫ظغخد ٝػِٔ٤خص حُظؼِْ ،كخ٣ ٍٝ٧ظؼِن رخُلٝ ْٜحُظٞحفَ ) ٝ(Krashen,1981كشم ًشحؽٖ
أٓخ ح٥خش ك ٜٞحُٞػ ٢حُٔٞؿ٫ ٚعظؼٔخٍ حُِـشٗٝ .خهؼ ًشحؽٖ إٔ ػِٔ٤ش حً٫ظغخد أًؼش أ٤ٔٛش ٖٓ
ػِٔ٤ش حُظؼِْ٣ٝ ،ـذ إٔ طؾـغ رخٗ٧ؾطش حُظ ٢طٔخسط حُٔلخدػش  ٫طٔخس ٖ٣حُوٞحػذ حُ٘ل٣ٞش أٝ
حُٔلشدحص٘ٛٝ .خى حُؼذ٣ذ ٖٓ حُزخكؼ ٖ٤كٓ ٢ـخٍ حُِـش ٣ئًذ ٕٝطزخدٍ حُؼ٬هخص ػٖ هش٣ن ٜٓخسحص
(Cohen,1995).حُِـش ح٧سرغ -:ح٫عظٔخع ٝحُظلذع ٝحُوشحءس ٝػِٔ٤خص حٌُظخرشٖ٤ًٛٞ .
ٝػِن " ٌُٝ: " Input Hypothesisشحؽٖ ًظخد ػ٘ٞحٗ ٚكشم٤ش حُٔذخ٬ص
".ػِ ٠حٌُظخد رخُو ":ٍٞإ ٛزح حُؼ٘ٞحٕ ؿ٤ش ٓ٘خعذ )(Scovel,2001عٌٞكَ
٣ٝوشس ًشحؽٖ إٔ ٓغظ ٟٞحُقؼٞرش كٓ ٢ذخ٬ص حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش٣ ،ـذ إٔ  ٌٕٞ٣أػِ ٠روَِ٤
ٓ ٖٓ: i+Iغظ ٟٞحُٔظؼِْ ٝهذسط ٚح٫عظ٤ؼخر٤ش ُِـش حُؼخٗ٤شٝ .هذ سٓض ُٜخ رخُٔؼخدُش ح٥ط٤ش
) (iأ ١إ حُٔظؼِْ ٣ظلغٖ رخعظٔشحس ٣ ٚٗ٧ؼط ٢حٛظٔخٓخ ُِلشٝم ر ٖ٤حُٔذخ٬ص حُظ٣ ٢لٜٜٔخ
ٝهذ حٗظوذ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ًؼ٤شٝ (+I). ،ٕٝحُلشٝم ح٧ػِٓ ٠غظٗ ٟٞغز٤خ ك ٢حُٔذخ٬ص حُظ٣ ٢لقِٜخ
ٝخِقٞح اُ ٠إٔ حُٔضػؾ ك ٢حٓ٧ش إٔ ًشحؽٖ هذّ ٛز ٙحُٔؼخدُش ٖٓ ،د ٕٝإٔ ٣ؾشف رٞمٞف ً٤ق
(Scovel, p85).طٌ ٕٞحُٔذخ٬ص ٓ٬ثٔش ُظؼِْ حُِـش
هً ٍٞشحؽٖ رؤٕ حُٔذخ٬ص )ٝ(Gass and Selinker,P.215هذ سكل ًَ ٖٓ هخؿ ٝعٌِ٘٤ش
حٌُؼ٤لش  ٢ٛحُؼخَٓ حُٞك٤ذ حُٔئد ١اُ ٠حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش٣ٝ .ش٣خٕ إٔ ٘ٛخى خٔظ ٓشحكَ

. 2مشٝس٣ش ُِطش٣وش حُظ٣ ٢ظْ رٞعخهظٜخ طل َ٣ٞحُٔذخ٬ص آُ ٠خشؿخصٓ -7 :ذخ٬ص ٓظشحرطشٓ.ذخ٬ص ٓلٜٓٞشٞٓ -2.فَ ُٜز ٙحُٔذخ٬ص -2.حُظٌخَٓ -9.حُٔخشؿخص
(Affective Filter):ؽ -حُشحؽق حٗ٫لؼخُ٢
طـغذ ٛز ٙحُلشم٤ش ٝؿٜش ٗظش ًشحؽٖ رؤٕ ٘ٛخى ػذدح ٖٓ حُٔظـ٤شحص حٗ٫لؼخُ٤ش ،طِؼذ دٝس حُٔ٤غش
 ٫حُغزذ ك ٢ػِٔ٤ش حًظغخد حُِـشٛٝ ،ز ٙحُٔظـ٤شحص طؾَٔ :حُذحكغ ،حُؼوش رخُ٘لظ ،حُوِنً .شحؽٖ
(Krashen, 1988).
إٔ ؿٔ٤غ ٓذخ٬ص حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش طٔش رٞعخهش ٓقلخس )٣ٝ (Krashen,1982ؼظزش ًشحؽٖ
٣ ٞٛٝغظط٤غ إٔ ٣وِـ طذكن ٓذخ٬ص )٣ (Affective Filterطِن ػِٜ٤خ حعْ حُشحؽق حٗ٫لؼخُ٢
حُظ ٢طغخٝس .ٙأ ١أًِٗٔ ٚخ صحد حُوِن ُذ " Anxiety" ٟحُِـش اُ ٠حُٔظؼِْٝ ،رُي طزؼخ ُلخُش حُوِن
حُٔظؼِْ هَ ُذ ٚ٣حًظغخد حُِـشًِٔٝ ،خ هَ حُوِن حصدحد طذكن حُِـش حُؼخٗ٤ش ٝحًظغخرٜخ ،عٞحء أًخٕ ٛزح
.حُوِن ٗخطـخ ػٖ ظشٝف ؽخق٤ش أ ٝفل٤ش
ُزُي كبٕ حُشحؽق حٗ٫لؼخُ٣ ٢ؼ٤ن طؼِْ حُِـش ػ٘ذٓخ ٗ ٌٕٞ٣ؾ٤طخ ،أ ١ػ٘ذٓخ  ٌٕٞ٣حُذحسط كٝ ٢مغ
حٗلؼخُ ٢ع٤ت ًخُوِن ٝحُخٞفٝ ،حٗؼذحّ حُلخكض ٝحُذحكؼ٤شٝ ،حُظ٤ٜذ ٝػذّ حُؼوش رخُ٘لظٛٝ .زٙ
حٝ٧مخع حُؼخهل٤ش حُغِز٤ش طشكغ ٓغظ ٟٞحُشحؽق حٗ٫لؼخُٝ ،٢طو ١ٞعٔخًظ ،ٚك٤ؼَٔ عذح ٘ٔ٣غ
ٝ. (AL-Abdan&Darweesh,1997).ف ٍٞحُذخَ حُِـ ١ٞاُ ٠حُذٓخؽ
٣ٝش ٟحُزخكغ إٔ طخل٤ق كذس ٛزح حُذحكغ ٣ؼٞد اُ ٠حُٔذسط ٓٝخ ُذ ٖٓ ٚ٣هذسحص ػِ ٠طٛ ٖ٣ٜٞزح
حٓ٧ش ٝطزغ٤طُ ٚذ ٟحُذحسطُٝ .وذ ػزض إٔ حُؼخهلش ٓقذس سث٤غُِ ٢ظؼِْٝ ،حُظؼِْ حُـ٤ذ ٣ ٫غظزؼذ
حُؼٞحهق ػٖ ػِٔ٤ش حُظؼِ٣ٝ .ْ٤ش ٟر٤شص حُلخثض ػِ ٠ؿخثضس ػِٔخء ح٧ػقخد ،أٗ ٚػ٘ذٓخ ٣لغق
حُٔـخٍ ُِظؼز٤ش ػٖ حُؼٞحهق كبٕ أؿٜضس حُـغْ ًِٜخ طظلذٝ ،ػ٘ذٓخ طٌزض حُؼٞحهق كبٕ ؽزٌش
حُطشم حُغش٣ؼش ك ٢حُذٓخؽ طـِنٞٓ ،هلش رزُي ع ٖٓ ٬٤حُٔٞحد حٌُٔ٤خ٣ٝش ح٣٩ـخر٤ش ٓؼَ حُغ٤شٝطٖ٤ٗٞ
ٝحُذٝرخٓ ٖ٤حُظ ٢ٛ ٢ؿضء ٖٓ ٗظخّ حٌُٔخكآص حُذحخِ ٢حُز٣ ١ؼ٤ن ًؼ٤شح ٖٓ ح٧ػٔخٍ حُزُٞٞ٤ؿ٤ش
ٝ.((Pert,1997حُغِ٤ًٞش ك ٢حُـغْ
إ ح٧رلخع حُٔ٤ذحٗ٤ش ك ٢أٝحخش حُوشٕ حُٔخم ،٢رذأص طظٜش ٗظخثؾ ٓخخُلش ُِظٞؿٜخص حُغخروش .كل٢
إٔ حُؼٞحهق طؼ٤ش حٗ٫ظزخٝ ٙطق٘غ حُٔؼ٘ٝ ،٠إٔ ُٜخ ٓغخسحطٜخ ((Doux,1994سأ ٢ُ ١دًٝظ
ك٤ش ٟإٔ ح٫ػظٔخد ػِ ٠حُٔ٘طن ٝكذKagan,1994,39)) ٖٓ ٙحُخخفش ك ٢حُذٓخؽٝ .أٓخ ًخؿخٕ
د ٕٝأخز حُؼٞحهق رؼ ٖ٤ح٫ػظزخس هذ ٣ئد ١رٔؼظْ حُ٘خط اُ ٠حُو٤خّ رؤػٔخٍ عخ٤لش أٓ ٝشرٌش .اٗ٫ ٚ
ٞ٣ؿذ كقَ ر ٖ٤حُؼٞحهق ٝحُؼوَ ،كخُٔ٘طن  ٌٖٔ٣إٔ ٣غخػذٗخ ك ٢طلو٤ن حُٜذف ٌُٖٝ .حُزٞ٣ ١ؿٚ
(Jansen,حُو٣ٝ ٟٞغٞم حُـغْ ربٌٓخٗخطُ ٚظلو٤ن رُي حُٜذف  ٞٛحُؼٞحهق ٝحُٔؾخػش .ؿخٗغٖ
)1999,P.72
ك ٢حُقق حُٔؼخسك ٌُشحؽٖ ك٤و" :ٍٞحُوِن ًؼذً٫ ٝظغخد حُِـش )٣ٝ(Scovel,1978وق عٌٞكَ
أٓش ؿ٤ش ٓؼوٝ ٍٞؿ٤ش ده٤ن  ٌٖٔ٣ ٫ٝطزش٣ش٣ٝ ."ٙؾخسً ٚػِٔخء آخش ٕٝكٝ ٢ؿٜش ٗظشٗٝ ،ٙقلٞح
(Ehrman,1996 ).ربػخدس دسحعظ ٚدسحعش ٓٞعؼشٛ ٖٓٝ .ئ٫ء حُؼِٔخء اٛشٓخٕ
ؿغْٝ ،ػوَٝ ،سٝفٝ .إٔ ػِ ٠حُٔشر ٢إٔ ٣ؼخُؾ ٛز ٙحُـٞحٗذ ٓـظٔؼش ٣ٝ:ش ٟحُزخكغ إٔ حٗ٩غخٕ
٘٣ ٫ٝظش اُٝ ًَ ٠حكذس ٜٓ٘خ ػِ ٠كذسٝ .إٔ طشع٤خ حٔ٣٩خٕ ػ٘ذ حُذحسط ًلٝ َ٤كذ ٙرخُظـِذ ػِ٠
.حُوِن ار إ حُوِن ٘٣خك ٢حٔ٣٩خٕ ٝحُظًَٞ
) : ( The Acquisition-Learning hypothesisد -كشم٤ش حً٫ظغخد -حُظؼِْ
إ ٛز ٙحُلشم٤ش ٖٓ أ ْٛكشم٤خص ًشحؽٖ ٝأًؼشٛخ طؤػ٤شح كٗ ٢ظش٣ظٝ ،ٚأٝعؼٜخ حٗظؾخسح رٖ٤
حُِـٓٝ ٖ٤٣ٞظذسر ٢حُِـش٣ٝ .شً ٟشحؽٖ إٔ ٘ٛخى ٗظخٓٓ ٖ٤غظوِ ٖ٤رخقٞؿ حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش:
ٗ ٞٛ ،ظخؽ ٓخ ٝسحء حُٞػ" ،٢حُ٘ظخّ حٌُٔظغذ ٗٝظخّ حُظؼِْ .إ حُ٘ظخّ حٌُٔظغذ أ " ٝحً٫ظغخد
ً ٞٛٝؼ٤ش حُؾز ٚرؼِٔ٤ش حًظغخد ح٧هلخٍ ُـظ ْٜحٝ .٠ُٝ٧حُظ ٢طظطِذ طلخػ ٬رح ٓـض ٟرخُِـش حّ٧
رخُظخخهذ حُٔ٘غخد هز٤ؼ٤خ ،ك٤غ ٣شًض حُٔظٌِٔ ٕٞػِ ٠حُظٞحفَ  ٫ػِ ٠ؽٌَ حُ٘طن .أٓخ رخُ٘غزش
ُ٘ظخّ " حُظؼِْ " كٗ ٜٞظخؽ حُظؼِ ْ٤حُشعٔ٣ٝ .٢ـش ١مٖٔ ٗطخم حُٞػٗٝ ،٢ظ٤ـظ ٚطظؼِن رٔؼشكش

.حُِـش ٝحُٞػ ٢رٜخًٔ ،ؼشكش هٞحػذ حُِـش ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ
ٝ " ((Schutz,2002.رخُ٘غزش ٌُشحؽٖ كـ " حُظؼِْ " أهَ أ٤ٔٛش ٖٓ حً٫ظغخد
ٗ:ظش٣ش رِ٤خ٤٣ق 5-
ر ٖ٤حُ٘ظش٣ش حُغِ٤ًٞش ٝحُ٘ظش٣ش حُؼوِ٤ش )(Belyayev,1963طـٔغ ٗظش٣ش رِ٤خ٤٣ق حُؼخُْ حُشٝع٢
٤ٔ٣ٝض رِ٤خ٤٣ق ر ٖ٤حُٔؼشكش ٝحُٜٔخسحص ٝحُؼخدحصٝ .كٔ٤خ (Mentalist and Behaviourist).
٣ظؼِن رخُِـش طظؤُق حُٔؼشكش ػ٘ذ ٖٓ ٙكوخثن ٓئًذس ك ٍٞهٞحُٗ ٖ٤ـ٣ٞش .أٓخ حُؼخدحص ك ٢ٜأكؼخٍ
 ٌٖٔ٣اٗـخصٛخ ٖٓ دٝ ٕٝػ ٢كٌشٝ ،١رُي ًِلع فٞص ٓؼ ٖ٤أً ٝخخظ٤خس ًِٔخص ٖٓ حُٔؼـْ .أٓخ
حُٜٔخسحص كٜٓ ٢ٜخسحص حطقخٍ طـش ١رٞػٓ ،٢ؼَ رؼل أعخُ٤ذ حعظؼٔخٍ حُِـش طلض طؤػ٤شحص
خخفشٝ .هذ حٗظوذ رِ٤خ٤٣ق حُظؼِ ْ٤حُوخثْ ػِ ٠ؽشف حُوٞحٗٝ ٖ٤حُوٞحػذ حُٔظؼِوش رخُظؼِْ٤
٣ٝش ٟإٔ حُظذس٣ظ  ٌٖٔ٣إٔ ٣ذكغ حُٔظؼِْ ُٓ٨خّ ارح ًخٕ Communicative Language)).
)(Ellis,p28اُظ ٓ.ظنٔ٘خ ٗ٧ؾطش طخظخس خق٤قخ ُظط٣ٞش ٛز ٙحُـٞحٗذ حُؼ٬ػش
ٗ(David Ausabel):ظش٣ش د٣ل٤ذ أٝصحرَ -
طؼظزش ٗظش٣ش أٝصحرَ اكذ ٟحُ٘ظش٣خص حُظؼِ٤ٔ٤ش حُظ ٢طؼظٔذ ػِ ٠حُز٘ ٠حُٔؼشك٤ش ك ٢طلغ٤شٛخ ُؼِٔ٤ش
حُظؼِٝ ْ٤حُظؼِْ ،كخُظؼِْ  ٌٕٞ٣رح ٓؼُ٘ ٠ذ ٟحُٔظؼِْ ارح حسطزو رز٘٤ظ ٚحُٔؼشك٤ش حُٔخضٗٝش ُذ٣ٝ .ٚ٣ؼذ
أٝصحرَ حُز٘ ٠حُٔؼشك٤ش اهخسح ٣ؾَٔ حُلوخثن ٝحُٔلخٝ ْ٤ٛحُظؼِٔ٤خص ٝحُونخ٣خ ػِ ٠ؽٌَ ط٘ظٛ ْ٤شٓ،٢
أػ ٙ٬حُٔلخ ْ٤ٛحً٧ؼش ؽٔٝ ٫ٞػٔ٤ٓٞش ،ػْ ٘٣لذس طذس٣ـ٤خ ٓغ حُظ٘خهـ ًِٔخ صحد حٗ٫لذحس ٗلٞ
. Lawton,J.andWanska,S.1979)).هخػذطٚ
إ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش حُٔؼشك٤ش  ٌٖٔ٣كٜٜٔخ ػِ ٠أًَٔ ٝؿ ٚرخُٔوخسٗش ر ٖ٤ح٫عظظٜخس ٖٓ ؿ٤ش كٓ ْٜغ
حُظؼِْ ر ١حُٜذف حُٔلذد٣ٝ .قق أٝصحرَ حُظؼِْ ػٖ هش٣ن ح٫عظظٜخس رؤٗ ٚػِٔ٤ش حكظٞحء ُِٔخدس
طؾظَٔ ػِٝ ٠كذحص ٓ٘لقِش ٣ ٫شرطٜخ سحرو ،طظقَ رخُز٘خء حُٔؼشك ٢رطش٣وش حػظزخه٤ش ،د ٕٝإٔ
(Ausabel,1968).طغٔق رظؤع٤ظ ػ٬هش رحص ٓؼ٘ .٠أٝصحرَ
ٝطٜظْ ٛز ٙحُ٘ظش٣ش رخُؼٞحَٓ حُذحخِ٤ش حُٔ٘ظٔش ٝخخفش رذٝس حُؼِٔ٤خص حُٔؼشك٤ش حُلؼِ٤ش ك ٢حًظغخد
حُِـش ٝطؼِٜٔخٝ .هزوخ ُٔلٛ ّٜٞز ٙحُ٘ظش٣ش كبٕ حُظؼِْ رح حُٔؼ٘٣ ٠غخػذ ك ٢طوزَ حُٔؼِٓٞخص حُـذ٣ذس
ٝامخكظٜخ اُ ٠حُٔخض ٕٝأ ٝحُز٘٤ش حُغخروشٝ .هذ هخٓض ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ػِٗ ٠ظخثؾ حُذسحعخص ٝح٧رلخع
:ك٤ٓ ٢ذحٗ ٢ػِْ حُ٘لظ ٝػِْ حُ٘لظ حُِـٓ ٖٓٝ .١ٞزخدة ٛز ٙحُ٘ظش٣ش ح٧عخع٤ش ٓخ ٣ؤط٢
إ حُظؼِْ ٜٓخسس ٓؼشك٤ش ٓؼوذس طظنٖٔ حعظؼٔخٍ أعخُ٤ذ ٓظ٘ٞػش ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔؼِٓٞخص ُِظـِذ 1-
.ػِ ٠حُٔلذٝد٣ش حُِـ٣ٞش
إ طؼِْ ُـش ػخٗ٤ش ٣ؼ٘ ٢طؼِْ حُٜٔخسس حُ٬صٓش ُزُي٣ٝ ،ظطِذ ٓٔخسعش ؿٔ٤غ ؿٞحٗذ ٛز ٙحُٜٔخسس 2-
كظ ٠طقزق ٓظٌخِٓش ًؤدحء ُـ ١ٞهِن ٝعِ ْ٤اُ ٠إٔ ٣قزق ح٧دحء آُ٤خٝ .ك ٢كخٍ حًظغخد حُِـش كبٕ
ٛزح حُظٔؼَ ٣ؼظٔذ ػِٗ ٠ظخّ ُـ٣ ١ٞؾَٔ اؿشحءحص ٫خظ٤خس حُٔلشدحص ٝحُظشحً٤ذ ٝحُٔؼخٗ ٢حُٔ٘خعزش
 ((Sumadi and Abd Al hug ,1998.حُظ ٢طلٌْ ح٫عظؼٔخٍ حُِـ١ٞ
ٗ(Psycholinguistics Theory):ظش٣ش حُِـ٣ٞخص -حُ٘لغ٤ش
ٓ ٍٝ٧شس ٓ٘ز حُخٔغ٤٘٤خص((Psycholinguistic ٞٛٝ ،حعظخذّ ٓقطِق ػِْ حُ٘لظ حُِـ١ٞ
رخُ٘غزش ُٔغظخذٓ ٢حُِـشٝ ،ػِٝ ٠ؿ٣(Output) ٚظ٘خ ٍٝحُٔ٘خٛؾ حُِـ٣ٞش ُٞفق حُٔخشؿخص
حُخقٞؿ طلِ َ٤حُٞكذحص حُِـ٣ٞش٣ٝ .ذُ٘خ ٛزح حُٔقطِق ػِٗ ٠وِش ٗٞػ٤ش ٝطـ٤٤ش ك ٢حطـخٛخص
)(Holo Dynamic Modelػِٔخء حُ٘لظ ٗل ٞحُغِٞى حُِـ٣ٝ .١ٞطِن ػِٛ ٠ز ٙحُ٘ظش٣ش حعْ
 ٢ٛٝهخثٔش ػِ ٠كٌشس ٓلخدٛخ إٔ طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ٣ظلون ٖٓ طلخػَ )ٝ(H. D .Mرخخظقخس
ػ٘خفش رحص هز٤ؼش عٌُٞٞ٤ؿ٤ش ٓٝؼشك٤شٝ ،حُظ ٢طٌ ٕٞطلض ع٤طشس حُقلخص حُؾخق٤ش ُِٔظؼِْ.
ٝؽخق٤ش حُٔظؼِْ ٣ـذ إٔ طٌ ٕٞػ٘قشح أعخع٤خ ك ٢طؼِْ أُ ١ـشًٔ ،خ ٣ـذ إٔ طٌ ٕٞػ٘قشح
. (Salma- Cazaco,1961).سث٤غ٤خ ٖٓ ػ٘خفش أٗ ١ظش٣ش ٖٓ ٗظش٣خص طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش
ٝحُٔوقٞد رخُؾخق٤ش ٗظخّ حُؼ٬هخص حُٔلظٞكش حُز٣ ١شرو ٓخ ك ٢دحخَ حُلشد ٓغ حُٔل٤و حُخخسؿ.٢
" ٓWorld))".غ حُؼخُْ )(Egoحُؾخق٤ش "  ٢ٛطلخػَ حُ٘لظ ٣ٝ(Nuttin, 1968):وٞٗ ٍٞطٖ

إ حُـٔغ ر ٖ٤حُؾخق٤ش ٝحُز٤جش ٣ؾٌَ ٗظخٓخ ٓلظٞكخ" ًٔخ ٣و ٍٞر٤شط٘خُل٢
Bertanalffy,1950)).
٣ٝ (Tacticظؤُق ٛزح حٞٔٗ٧رؽ ٖٓ ػ٬ػش ٓغظ٣ٞخص ٓشطزش ػِ ٠ؽٌَ ٛشٓ :٢ح٧ػِ٣ٝ ٠طِن ػِٚ٤
) ٞٛٝ: (Strategicحُغطق ح ٍٝ٧ك ٢حُز٘خء حُِـٝ .١ٞحُٔغظ ٟٞحُؼخٗ٣ٝ ٢طِن ػِLevel): ٚ٤
ٝكٛ ٢زح حُٔغظ٣ ٟٞزذأ حُلشد رخعظ٘ظخؽ حُوٞحٗ٣ٝ ،ٖ٤خظخس ٓخ ٘٣خعز ٖٓ ٚح٧كذحع حُِـ٣ٞش .إ ًَ ٓخ
٣:و ّٞر ٚحُٔظؼِْ  ٞٛأٓش ػوِٓٝ ٢ؼشك ٢رطز٤ؼظ .ٚأٓخ حُٔغظ ٟٞح٧خ٤ش ك٤طِن ػِٚ٤
ٛٝزح حُٔغظ٣ ٟٞظٌ ٖٓ ٕٞحُٔظـ٤شحص حُؾخق٤شً ،خُخزشسٝ ،ح٫طـخٛخص ( (Ego-dynamic
ٝحُلخ٫ص حٗ٫لؼخُ٤شٝ ،أعِٞد حُظؼِْٝ ،حُٞػ ٢حُؼوِٛٝ .٢ز ٙحُٔظخٛش ؿٔ٤ؼٜخ ط٘غن ٝطنزو
.(Titone,1981).حُٔغظ ٖ٤٣ٞحٝ ٍٝ٧حُؼخٗٝ ،٢أًؼش ٖٓ رُي ك ٢ٜطشرطٜٔخ رخُؼخُْ حُخخسؿ٢
ُ:خ٬فش
إ حعظؼشحم٘خ ُ٘ظش٣خص حًظغخد حُِـش ٗخرغ ٖٓ ؽؼٞسٗخ رؤ٤ٔٛش حُِـخص ك ٢ػخُْ حُ ٢ٛٝ ،ّٞ٤مشٝسس
ٝرُي ُٔٞحًزش حُظطٞس٣. ،لشمٜخ حٓ٧ش حُٞحهغٝ .هذ أخزص رٓ ٚؼظْ ح ْٓ٧حُٔظوذٓش ٜٓ٘خ ٝحُ٘خٓ٤ش
ٝطٞع٤غ حُٔذحسى ٝح٫ه٬ع ػِ ٠طـخسد ح٥خشٝ ،ٖ٣فذس ر٤خٕ ػخُٔ ٢ػٖ ح ْٓ٧حُٔظلذس ػخّ
٣ 4777.ز ٖ٤أ٤ٔٛش طؼِْ حُِـخص ك ٢ػخُْ حُّٞ٤
إ طذس٣ظ حُِـش حُؼخٗ٤ش ٣ ٫ؼ٘ ٢حٓظ٤خص ٛز ٙحُِـش أ ٝطلٞهٜخ ػِ ٠حُِـش حُؼشر٤ش٘٣ ٌُٖٝ ،قق -
رظذس٣غٜخ كٓ ٢شكِش ٓظؤخشسٝ ،رُي رؼذ إٔ  ٌٕٞ٣حُظِٔ٤ز هذ حعظٞػذ أعخع٤خص ُـظ ٚحٝ ،ّ٧أطوٖ
كؼخُ٤خطٜخ ٝطؾزغ رؼوخكظ ٚحُٞه٘٤ش ٌٕٞ٣ٝ ،رُي ك ٢فخُق حُِـظ(ٖ٤حّ٧
ٝ).(Beadsmore,1982).حُؼخٗ٤ش
إ طذس٣ظ حُِـش حُؼخٗ٤ش ٣غخػذ ك ٢طط٣ٞش ُـظ٘خ حُؼشر٤ش ،عٞحء أًخٕ طذس٣غٜخ ًِـش أ ٠ُٝأًِ ٝـش -
ػخٗ٤شٓٝ .ؼِ ّٞإٔ ٘ٛخى ٓ ٖ٤٣٬حُٔغِٔ ٖٓ ٖ٤ؿ٤ش حُؼشد ٣ ٫ظو٘ ٕٞحُؼشر٤ش ُـش حُوشإٓ حٌُشْٛٝ ْ٣
رؤٓظ حُلخؿش ُظزغ٤طٜخ ٝطغ َ٤ٜحٗظؾخسٛخُ ،زُي أفزلض حُلخؿش ٓخعش ُ٬عظلخدس ٖٓ طـخسد
ح٥خش ،ٖ٣حُز ٖ٣عِٜٞح حعظ٤ؼخد ٝحٗظؾخس ُـظ ْٜكظ ٠أفزلض حُِـش ح ٠ُٝ٧ك ٢حُؼخُُْٝ .وذ عـَ
ػِٔخإٗخ عزوخ رؼ٤ذح كٛ ٢زح حُٔنٔخس ،كخٓ٩خّ حُؾخكؼ ٢هخٍ :أس ٟإٔ ٣ ٫ـش ١ػوذ صٝحؽ رٓ ٖ٤غِْ
٣ ٫.ظوٖ حُؼشر٤ش ٓٝغِٔش طظوٜ٘خ ا ٫ارح ػشف ٖٓ حُِـش ٓخ ٣ؼ٘ ٚ٤ػوذ حُضٝحؽ
إ ح٫ه٬ع ػِٗ ٠ظش٣خص حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ٣غخػذٗخ ك ٢اػخدس حُ٘ظش كُ ٢ـظ٘خ؛ ٓلٜٜٓٞخ -
ٝٝ.ظ٤لظٜخ ،ك٤غ هشأص ظشٝف ٝأٛذحف ؿذ٣ذس ًٝزُي هشم كذ٣ؼش ُظؼِٜٔخ ٝطؼِٜٔ٤خ
إ دسحعش ٗظش٣خص حًظغخد حُِـش حُؼخٗ٤ش ،عظـؼَ حُٔذسع ٖ٤هخدس ٖ٣ػِ ٠إٔ ٣لذدٝح كشم٤خط- ْٜ
ك ٍٞطؼِ ْ٤ؿ٤ذ٣ٝ ،ظٌٔ٘ٞح ٖٓ طط٣ٞش أكٌخس ْٛحُخخفش كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُٔظؼِٔ ٖ٤حُز٣ ٖ٣ذسعٜٗٞخ ٤ًٝق
ٌ٣.ظغز ٕٞحُِـش حُؼخٗ٤ش
طضٝد حُٔغئٝ ٖ٤ُٝحُوخثٔ ٖ٤ػِ ٠اػذحد حُٔ٘خٛؾ ٝطط٣ٞشٛخ رخُٔؼِٓٞخص ٝٝؿٜخص حُ٘ظش حُٔخظِلش -
حُظ ٢طٌٔ٘ ٖٓ ْٜحعظخذحٜٓخ ػ٘ذ حطخخر هشحسحط ْٜحُظشر٣ٞشٝ ،طغخػذ ْٛك ٢طٌ ٖ٣ٞكشم٤خط ْٜحُخخفش
.ر ،ْٜرٔخ ٣ؼٞد ػِٝ ْٜ٤ػُِ ٠ـظ ْٜرخُخ٤ش
طوذّ حُذسحعش رؼل حُٔئؽشحص ٝحُٔؼِٓٞخص حُظ ٢طغخػذ ػِ ٠طٌٓ ٖ٣ٞؾشٝػخص طل٤ذ ك ٢ف٤خؿش -
.طؼِ ْ٤حُِـش ح٧ؿ٘ز٤شٝ ،رُي ػِ ٠أعظ ػِٔ٤ش عِٔ٤ش
طوش ٛز ٙحُذسحعش رؤٕ ح٧هلخٍ أعشع ك ٢طؼِْ حُِـخص ٝك ٢اطوخٕ أُلخظٜخ ٖٓ حٌُزخس ٌُْٜ٘ٝ ،أرطؤ ٖٓ -
حٌُزخس ك ٢طؼِْ حُ٘لٝ ٞحُز٘ ٠حُِـ٣ٞش ػِ ٠ح٧هَ ك ٢حُٔشحكَ حُٔزٌشس ٖٓ حُظؼِْ .طؾٓٞغٌ٢
ٝهذ مشد حُؼشد رٜزح حٓ٧ؼخٍ ًو ":ُْٜٞحُؼِْ ك ٢حُقـش ًخُ٘وؼ ك ٢حُلـش"(Chomsky) .
ٝ:هخٍ ؽخػشْٛ
ارح حُٔشء أػ٤ظ ٚحُٔشٝءس ٣خكؼخ كٔطِزٜخ ً ٬ٜػِ ٚ٤ػغ٤ش
طِؼذ ػذس ػٞحَٓ دٝسح ًز٤شح ٓٝئػشح ك ٢حًظغخد حُِـشٓ ،ؼَ حُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼٔش ٝحُـ٘ظ -
ٝحُؼٞحَٓ حُؾخق٤ش ح٧خشً ٟخُزًخء ٝحُذٝحكغ ٝح٫طـخٛخصُ .زُي ٝؿذ ػِ ٠حُظشرٝ ٖ٤٣ٞأفلخد
.حُوشحس حُظشرٝ ١ٞحُٔذسعٓ ٖ٤شحػخس رُي ،ػ٘ذ ٝمغ حُٔ٘خٛؾ ٝحُخطو ٝططز٤وٜخ ك ٢كـش حُذسحعش
ُوذ حطنق ٖٓ ح٧رلخع حُٔظؼِوش رخًظغخد حُِـش رؼخٓشٝ ،ػِْ حُ٘لظ حُٔؼشك ٢رخخفش ،إٔ حُِـش -

ُ٤غض ٝعِ٤ش ُِظخخهذ حُخخسؿ ٢كوو ،رَ  ٢ٛحُ٘ظخّ ح٧عخع ٢حُز٣ ١غظخذٓ ٚحٗ٩غخٕ ك ٢حُظلٌ٤ش
ك٤غ إ ُِـش دٝسح ك ٢ف٤خؿش حُظلٌ٤شٝ ،حُٔغخٔٛش ك ٢حُظؾٌ َ٤حُؼوخكٝ ٢ح٫سطزخه رخُـزٝسٝ ،طلو٤ن
.حُ٘وِش حُؼوخك٤ش حُٔ٘خعزش
إ حُط٬د ك ٢حُزشحٓؾ ػ٘خث٤ش حُِـش ػ٘ذٓخ ٣وخسٗ ٕٞرط٬د أكخد ٢٣حُِـش ،طٌٗ ٕٞظخثـ ْٜأكنَ -
رؾٌَ خخؿ ك ٢حُوشحءسٝ ،حُش٣خم٤خص ٝحٗ٩ـِ٤ض٣ش ،رخ٩مخكش اُ ٠ؿٞحٗذ طلق َ٤رحص دُ٫ش ك٢
ٜٓ.خسحص ح٫عظٔخع ٝحُوشحءس ٝحٌُظخرش ٝح٫طـخٛخص ٗل ٞحُٔذسعش
ٝ:كٛ ٢زح ٣و ٍٞحُؾخػش
روذس ُـخص حُٔشء ٌ٣ؼش ٗلؼٚ
ٝطِي ُ ٚػ٘ذ حُؾذحثذ أػٞحٕ
كزخدس اُ ٠كلع حُِـخص ٓغخسػخ
كٌَ ُغخٕ ك ٢حُلو٤وش اٗغخٕ
ح٫عظلخدس ٖٓ خزشحص ٝطـخسد حُٔؼِٔ ٖ٤ك ٢حُزشحٓؾ ػ٘خث٤ش حُِـشٝ ،رُي ٫عظؼٔخُ ْٜحٌُؼ٤ش ٖٓ -
حُٜٔخسحص حُلؼخُش ك ٢طذس٣ظ حُِـشٗ ،ظشح ُظطٞس حُٞعخثَ حُٔقخكزش ُظذس٣ظ ٛز ٙحُِـشٝ ،حُظ٢
خنؼض ُٔ ٖ٤٣٬حُزلٞع ٖٓ هزَ أفلخد ٛز ٙحُِـش ٝؿ٤شٛٝ .ْٛزح ػٌظ ٝحهغ حُِـش حُؼشر٤ش ك٤غ
أِٜٔٛخ أر٘خإٛخٓ .غ حُؼِْ إٔ ٘ٛخى ػؾشحص حُزلٞع ُِٔخظقٝ ٖ٤حُٜٔظٔ ٖٓ ٖ٤حُؼِٔخء ٝحُزلخػش
.حُؼشد طٝ ْٜطخـ حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش
 ٫طٞؿذ ٗظش٣ش ٝحكذس  ٌٖٔ٣ح٫ػظٔخد ػِٜ٤خ كٓ ٢ـخٍ حًظغخد حُِـش ٌٖٔ٣ٝ ،ح٩كخدس ٖٓ ٓزخدة -
ٝكؼخُ٤خص حُٜٔ٘خؽ حُظٌخِٓ ٌٖٔ٣ٝ .٢ح٫عظلخدس أ٣نخ ٖٓ ط٤ُٞق ؿٞحٗذ ٓظؼذدس ظٜشص اػش ػشم٘خ
ُٜ.ز ٙحُ٘ظش٣خص ك ٢ػ٘خ٣خ ٛزح حُزلغ حُٔظٞحمغ
ٓخ ٗغظخِق ٖٓ ٚحُ٘ظش٣خص حُغخروش ٣ ٫ؾٌَ ُذ٘٣خ هش٣وش ٓلقِش ُظؼُِ ْ٤ـظ٘خ حُؼشر٤ش ٌُٖٝ ،رلزحهش -
.حُٔخظق ٖ٤رخُظؼِٝ ْ٤اخ٬ف ٌٖٔ٣ ْٜإٔ ٘٣ـلٞح ك ٢حخظ٤خس حُطشم حُٔ٘خعزش ُ٘ـخك ْٜكٜٔٓ ٢ظْٜ
٬٣كع إٔ حُذسحعخص حُٔظؼِوش رخُِـش ػخٓش ؿشر٤ش حُٔقخدسٞ٣ ٫ٝ ،ؿذ أ ١اؽخسس أ ٝحٛظٔخّ
.رخُذسحعخص حُِـ٣ٞش ػ٘ذ حُؼشد سؿْ أعزو٤ظ ْٜرٔؼشكظٜخ ٓ٘ز ٓجخص حُغٖ٘٤
٣ٝش ٟحُزخكغ إٔ أعزخد اكـخّ حُِـ ٖ٤٣ٞحُـشر ٖ٤٤ػٖ رُي ٞٛ ،حسطزخه حُِـش حُؼشر٤ش رخُ٘ـ
حُوشآٗٝ ،٢رخُو ْ٤حُلنخس٣ش ُِؼشد ُٞٝ .إٔ حُـشرٝ ٖ٤٤ؿ٤شٝ ْٛظلٞح ؿخٗزخ ٖٓ حٛظٔخٓٝ ْٜدسحعخطْٜ
ٗل ٞحُذسط حُِـ ١ٞػ٘ذ حُؼشدُٞ ،ؿذٝح ك ٚ٤ك٤نخ ٖٓ حُؼطخء ٝٝكشٝح ؿٜذح ًز٤شح ٝخذٓٞح حُِـخص
ٝأٗقلٞح ػِٔخء حُِـش حُؼشد
**--*--*-*-*-*--*-نظرٌات اكتساب اللؽة الثانٌة وتطبٌقاتها التربوٌة (القسم الثانً )

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاتة
جزا هللا الدكتور موسى خٌرا على هذا الشرح الوافً والواضح لنظرٌات اللؽة التً ٌحتاجها طالب البكالورٌوس
والماجستٌر والدكتوراة مال حظة بامكانك تحملٌها من الرابط فً االسفل

نظرٌات اكتساب اللؽة الثانٌة وتطبٌقاتها التربوٌة (القسم الثانً)

د .موسى رشٌد حتاملة
النظرٌات الفطرٌة:
ٌعتقد أصحاب المذهب السلوكً بؤن اكتساب اللؽة ٌتحقق عن طرٌق البٌبة االجتماعٌة ،وأن عقل الطفل صفحة بٌضاء
نقٌة تستقبل ما ٌرد علٌها من الصٌػ والعبارات ،وأن اللؽة هً المخزن الذي ٌلجؤ إلٌه الطفل عند الضرورة لكً ٌختار
العبارات والكلمات ،إال أن النقلة النوعٌة والتطور الذي ٌحصل على اللؽة على ٌد تشومسكً ،كان مخالفا لما تعارؾ
علٌه السلوكٌون نحو اللؽة.
ولذلك فإن تفسٌرات أصحاب النظرٌات السلوكٌة لكٌفٌة اكتساب اللؽة الثانٌة ،وعدم دقتها ووضوحها ،قادت الباحثٌن
إلى إٌجاد أنموذج بدٌل ،حٌث وجه الباحثون انتباههم صوب العوامل الفعلٌة التً تشكل التعلم .إنهم لم ٌذهبوا بعٌدا،
حٌث شهدوا نقلة فً التفكٌر فً مجال علم النفس واللؽوٌات ،فرأوا أن الطبٌعة تشكل العوامل البٌبٌة للتعلم .وركزوا
انتباهم لٌس على الطبٌعة فحسب وإنما على العوامل الفطرٌة التً تشكل التعلم ،وأطلق على هذه النظرٌة نظرٌة
العقلٌٌن أو الفطرٌٌن .وركزوا على الطبٌعة )(Natureأي كٌؾ أن القدرات النظرٌة التً ٌملكها العقل البشري تشكل
التعلم .وهذا األنموذج أطلق علٌه النظرٌة الفطرٌة.
وهذا ٌعنً أن اللؽة لٌست سلوكا ٌكتسب بالتعلم والتدرب والممارسة فحسب ،كما ٌرى السلوكٌون ،بل هناك حقابق
عقلٌة وراء كل فعل سلوكً ،أي أن اللؽة تعد تنظٌما عقلٌا معقدا ألنها أداة تعبٌر وتفكٌر فً آن واحد . (Chomsky,
1981).
ٌشٌر لٌنبرغ )  (Lennberg,1962إلى أهمٌة الجوانب البٌولوجٌة فً نمو اللؽة؛ فهو ٌخالؾ السلوكٌٌن وٌنكر مبدأ
التعزٌز المسٌطر على النمو .وٌستشهد لٌنبرغ على ذلك بقوله :إن القدرة على الكالم والفهم لدى الطفل لٌست نتٌجة
التعزٌزات الخاصة التً ٌتلقاها الطفل بعد الكالم ،وذلك ألن الطفل إذا ما وصل إلى سن النض فإنه ٌستطٌ الكالم
بالتعزٌز أو من دونه.
وأنصار هذه النظرٌة ٌعتقدون أن تعلم بعض أوجه اللؽة أمر فطري .وهم فرٌقان :فرٌق ٌطلق علٌه ((General
Nativismوالفرٌق اآلخر وٌطلق علٌه(Special Nativism).
ٌرى الفرٌق األول أنه ال توجد آلٌة لتعلم اللؽة ،ولكن توجد مبادئ عامة لكنها لٌست خاصة باللؽة وحدها ،بل ٌمكن
استخدامها فً أنماط التعلم األخرى ((Eckman, 1996 .
أما الفرٌق الثانً فٌفترضون أن هناك نظرٌات خاصة متعلقة بتعلم اللؽة ،وهناك مبادئ أو أسس خاصة ومحددة تحكم
تعلم اللؽة ،ولٌس لها أي عالقة بؤي معرفة ؼٌرها.
إن الفرٌقٌن ٌرٌان بؤن شٌبا فطرٌا ٌتعلق باللؽة موجود فً داخلنا ولكن السإال ٌدور حول طبٌعة هذا الجهاز! سوزان
قاص ((Gass,2001وبالنسبة لهذه النظرٌة فإن:
1اإلنسان هو المخلوق الوحٌد القادر على تعلم اللؽة.2العقل البشري مزود بقدرات لتعلم اللؽةٌ ،طلق علٌها جهاز اكتساب اللؽةLanguage Acquistion Device)).3هذه القدرات هً العوامل األولى فً اكتساب اللؽة.4هذه القدرات ضرورٌة ،ولكن فقط من أجل تشؽٌل عملٌات جهاز اكتساب اللؽة وتحرٌكه.ورأى تشومسكً ) (Chomsky,1959أن األداء اللؽوي ) (Language Performanceهو ممارسة اللؽة والتدرب

علٌها ،وأن هدؾ الدراسة اللؽوٌة هو معرفة الكفاٌة اللؽوٌة ) (Language Competenceبالواق العملً .وال ٌمكننا
الوصول إلى هذه القواعد أو األسس إال عن طرٌق الكالم الخارجً المحسوس .كما أن لكل بنٌة لؽوٌة أو قالب لؽوي
بنٌتٌن إحداهما تحتٌة ،واألخرى فوقٌة ،وال ٌمكن الوصول إلى البنٌة التحتٌة إال بوساطة الفوقٌة.
وٌعلق جفري سامسون )(Samson, 1998على رأي تشومسكً بقوله" :ومن أكثر سمات منه تشومسكً فً دراسة
اللؽة تؤثٌرا هو التمٌٌز الذي ٌقٌمه بٌن القدرة اللؽوٌة واألداء اللؽوي أو الممارسة ،وهو استرجاع للتمٌٌز بٌن المقدرة
والكالم عند سوسٌر ،وتشومسكً نفسه ال ٌفرق بٌن المقدرة عنده والمقدرة التً تحدث عنها سوسٌر .وأجابت هذه
النظرٌة عن بعض األسبلة المتعلقة باكتساب اللؽة ،وأطلق علٌها اسم ((Natives Approach.وهذا المصطلح مشتق
من قاعدة أساسٌة هً أن اكتساب اللؽة أمر حاصل فطرٌا ،حٌث نولد ولدٌنا المٌل الكتساب اللؽة المحٌطة بنا.
وبالمناسبة فإن مصطلح " الكفاٌة اللؽوٌة" الذي ورد ضمن نظرٌة تشومسكً ،عرفه ابن خلدون قبله بمبات السنٌن
تحت مسمى" ملكة اللسان" .ومعلوم أن علماء اللؽة العرب لم ٌحاولوا أو ٌتنبهوا " لتؤسٌس المصطلح وتقعٌده"،
ولكنه لٌس ؼرٌبا عنهم.
وٌقول دوجالس براون(Douglas Brown, 1987):
"إن األطفال ٌولدون ولدٌهم الفطرة لتعلم اللؽة ،وهذه القدرات الفطرٌة موجودة لدى جمٌ أفراد النوع البشري " (LAD
).
لذلك نالحظ السرعة الزمنٌة التً ٌكتسب فٌها الطفل لؽته األم بشكل الفت للنظر .ففً زمن قصٌر ٌتقن الطفل لؽته األم
من دون أن ٌبذل جهدا متعمدا ٌذكر فً التعرض لها .ففً أؼلب األحوال ٌلم الطفل -أي طفل ٍ-بالبنى األساسٌة للؽته،
وإدراك العالقات الوظٌفٌة األساسٌة القابمة بٌن الكلمات فً الجمل ،وامتالك القدرة على الكالم وهو فً سن ال تتجاوز
السادسة وهذا ٌدعونا إلى التسلٌم بؤن األطفال ٌولدون وهم مزودون بؤسس بٌولوجٌة خاصة بالجنس البشري تضبط
عملٌة اكتساب اللؽة.
إن كل الجهود التً ٌقوم بها اللؽوٌون أو العاملون فً مجال تعلٌم اللؽة تذهب سدى إذا لم نعرض الطفل بما فٌه الكفاٌة
للؽة المستهدفة  (Target Language).وهذا ما نفتقده ونحن بؤشد الحاجة إلٌه عند تعلٌمنا لؽتنا العربٌة الفصحى.
فنحن نتعرض ٌومٌا وفً كل لحظة إلى لهجاتنا المحلٌة ،وهً قد تبتعد عن اللؽة الفصحى أو تقترب منها حسب المكان
الذي نعٌش فٌه لذلك فجهودنا التً نمضٌها فً المدرسة لتعلم اللؽة المكتوبة أي الفصحى على مدار سنوات الدراسة ال
تشف للدارس بؤن ٌتكلم عددا محدودا من الجمل بلؽته الفصحى ،وذلك لقصور معجمه السمعً ،نظرا لسٌطرة اللهجة
المحلٌة وحٌازتها القسط األكبر من معجمه .وٌإٌد هذه الفرضٌة الفطرٌة من جوانب متعددة لٌنبرغ Lenneberg,
))1967حٌث ٌرى " :أن اللؽة نوع من سلوك محدود )  " Species-Specificوأن هناك أنواعا من المالحظة الحسٌة،
تصنؾ القدرات واألدوات األخرى المتعلقة باللؽة وهً محددة بداخلنا سلفا".
أما نعوم تشومسكً ) (Chomsky, 1965فٌرى أن " :القوة المركزٌة التً تقود إلى اكتساب اللؽة ،هً جهاز محدد
موجود بداخل دماغ اإلنسان" ،أي أن تشومسكً ٌرى أن المبادئ األساسٌة الفطرٌة الموجودة فً الدماغ تحكم جمٌ
اللؽات البشرٌة وتقرر ما ٌمكن أن ٌإخذ منها عند الحاجة .ومن هنا فإن تشومسكً ٌرفض رفضا قاطعا النظرٌة
ال سلوكٌة القابمة على مبدأ التقلٌد ،ألن هذه النظرٌة من وجهة نظره تسوي بٌن السلوك الحٌوانً والسلوك اإلنسانً
الذي امتاز عن سابر الكابنات بامتالك اللؽة.
وقبل أن ٌصل أصحاب النظرٌة التولٌدٌة إلى سلم الشهرة خلصت جٌن بٌركو )Berko, 1958) Jeanمن تجربتها إلى
أن الطفل ٌتعلم اللؽة لٌس على شكل وحدات ؼٌر مترابطة ولكن ٌتعلمها كال موحدا .بمعنى أن اإلنسان مزود فطرٌا
بالقدرة على تعلم اللؽة بؽض النظر عن العوامل البٌبٌة والخلفٌة اللؽوٌة والبٌولوجٌة وؼٌرها من العوامل األخرى .وهو
ما ٌإكده أنصار هذه النظرٌة بؤن جمٌ البشر لدٌهم القدرة ذاتها على اكتساب اللؽة وٌمتلكون عمومٌات اللؽة (القواعد
النحوٌة) :وٌطلق على ذلك النحو الكونً" Universal Language".

وهذه العمومٌات تق تحت نظرٌة تسمى :فرضٌة الرتبة الوظٌفٌة ) (The Natural Order Hypothesisوهً إحدى
فرضٌات اكتساب اللؽة الثانٌة عند كراشن Krashen)).الذي ٌرى أن اكتساب اللؽة ٌكتسب وٌمكن التنبإ به وهو
متشابه فً اللؽة األم )(L1وفً اللؽة الثانٌة (L2) .وأثبتت الدراسات أن دارسً اللؽة اإلنجلٌزٌة كلؽة ثانٌة على اختالؾ
لؽاتهم ،وقعوا باألخطاء نفسها بؽض النظر عن خلفٌاتهم اللؽوٌة التً ٌمتلكونها .إن بعض هذه األخطاء تشابه األخطاء
التً ٌق فٌها األطفال عند تعلمهم لؽتهم األم ((L1.وعلى أٌة حال فإن النقد الموجه لهذه النظرٌة ،هو أن الدراسات التً
أجرٌت بصددها محدودة ،فهناك عدد قلٌل من األخطاء النحوٌة التً تم رصدها ودراستها وتحلٌلها .والمشكلة األخرى
هً أن الباحثٌن وعلماء اللؽة بشكل عام ال ٌحٌطون بجمٌ اللؽات فً العالم لكثرتها لذلك نجد أن نسبة ضبٌلة منها تم
بحثها ودراستها .كرٌستٌنا كونراد(Christina Conrad, 1978) .
نظرٌة القواعد العمومٌة ((Universal Grammarلدى تشومسكً((UG:
إن عملٌة اكتساب اللؽة الثانٌة ((SLAتدٌن بعمق إلى فرع آخر من اللؽوٌات وهً مرتبطة بقوة بنظرٌة نعوم تشومسكً
" القواعد العمومٌة"ٌ .رى تشومسكً أن اللؽة تحكم من قبل مجموعة من المبادئ الموجودة فً كل لؽة .فاألطفال
ٌتعلمون لؽتهم األولى )(L1معتمدٌن على معرفتهم وهذه المعرفة التً كانت عند بداٌة تشكل هذه النظرٌة ٌشار إلٌها
بجهاز اكتساب اللؽة الثانٌة ) (Language Acquisition Deviceوباختصار ) (LADوهً ما تعرؾ اآلن باسم
عمومٌات القواعد )(Universal Grammarومختصرها ((UG.فنقاش تشومسكً ٌدور حول المدخالت )(inputالتً
تعرؾ األطفال علٌها ،وهً ؼٌر كافٌة ألن تجعلهم قادرٌن على اكتشاؾ قوانٌن اللؽة التً ٌودون تعلمها.
ومن هنا ٌرى اللؽوٌون التولٌدٌون التشومسكٌون اكتساب اللؽة األولى باعتباره نشاطا ومقدرة خاصٌن على نقٌض
معظم أشكال التعلٌم األخرى ،وهذا النشاط ٌعتمد على مكون معٌن موجود فً المخ على نحو وراثً ،وهو جهاز اكتساب
اللؽة )(LADوهو بشكل محدد بجانب القواعد العمومٌة .وفً ضوء ذلك فإن اكتساب اللؽة األولى الذي ٌنجزه كل األطفال
الطبٌعٌٌن من دون مالحظة ؼالبا ومن ودون تعلٌم منظمٌ ،متاز بشكل محدد عن تعلم اللؽة الثانٌة فٌما بعد ،وعن
الدراسة المتعمقة فً المدرسة للؽة المرء األولى ،وهً عمل ٌباشره المرء بشكل واع وٌتطلب تعلٌما من اآلخرٌن ،أو
هً على األقل تعلٌم ذاتً متعمد .((Robins,1997
وقد أثٌرت الكثٌر من األسبلة حول ما إذا كان اكتساب اللؽة الثانٌة نتٌجة عوامل بٌبٌة أو عوامل عقلٌة تحكم المدخالت
التً ٌعرض علٌها الدارس أو من عوامل عقلٌة داخلٌة والتً إلى حد ما تملً كٌؾ ٌفهم الدارس البنى النحوٌة .إن
اكتشاؾ األنموذج الذي ٌبٌن كٌفٌة اكتساب المتعلم للؽة هو واحد من أهم النتاب التً تم التوصل إلٌها .وهً تدعم
النتٌجة التً تم التوصل إلٌها عن طرٌق دراسة أخطاء الدارس الشابعة ،أعنً أن اكتساب اللؽة الثانٌة ٌتسم بالتنظٌم
والعمومٌة وٌعكس الطرق التً تحكم بها اآللٌة المعرفٌة الداخلٌة عملٌة االكتساب ،بؽض النظر عن الخلفٌة الشخصٌة
للمتعلمٌن أو الموقؾ التعلٌمً .رود إلس(Rod Ellis,1995).
إن نظرة التشومسكٌٌن نحو القواعد التحوٌلٌة تفترض أن المهمة األولى التً ٌكتسبها المتعلم بطرٌقة فطرٌة وبالتحدٌد
هً اللؽوٌات والمعرفة وعمومٌات القواعد .وهذا ٌعنً أن هناك مبادئ ثابتة فً العقل البشري محددة بٌولوجٌا إلى
درجة معٌنة ومختصة فً تعلم اللؽة .وقد صاؼها تشومسكً على النحو اآلتً" :عمومٌات القواعد هً مجموعة من
البنى والشروط التً تشكل الحالة " األولٌة" فً تعلم اللؽة التً ٌرؼب فً معرفتها وتطوٌرها".
وهذه المبادئ اللؽوٌة المجردة مهمة وتخض لها جمٌ اللؽات الطبٌعٌة ،وتشمل القدرة الربٌسة األساسٌة للؽة والتً
ٌتمت بها كل فرد ،ووهبت لهم بشكل موحد وبالتساوي .ونظرٌة عمومٌات اللؽة ال تتعلق فقط باكتساب اللؽة الثانٌة ،إن
تطبٌق هذه النظرٌة فً هذا المجال جاء من خالل أعمال جدٌدة لعدد من الباحثٌن فً مجال اكتساب اللؽة الثانٌة .واٌت
(White,1985b).
إذا سلمنا م تشومسكً بوجود هذه المبادئ فهذا ٌعنً أنه باستطاعة الفرد أن ٌكتسب أي لؽة بشرٌة ما دام ٌمتلك
عمومٌات مشتركة موجودة لدٌه باعتبارها جزءا من تجهٌزه العقلً والفطري .وهذا ٌوضح لنا مدى أهمٌة تعلم اللؽة
شفوٌا قبل تعلٌم القراءة والكتابة.

وأجرى التشومسكٌون دراسات معمقة وذلك فً محاولة لتحدٌد خصوصٌات اللؽة ) (UGوتحدٌد المبادئ المجردة
للقواعد التً تخص مجموعات معٌنة من اللؽات البشرٌة .وتتؤلؾ نظرٌة عمومٌات القواعد من قوانٌن خاصة لٌست
للؽة خاصة بعٌنها ولكن من مجموعة من المبادئ ٌمكن تطبٌقها على جمٌ اللؽات .باري Barry,p.82)) .
وهناك طرق وبحوث متعددة أجرٌت فً دراسة اللؽوٌات بشكل عام وفً مجال اكتساب اللؽة الثانٌة بشكل خاص.
سوزان قاص(Gass,1984).
فقام جرٌن بٌرج ) (GreenBery,p.84وتالمذته بتحلٌل معلومات تمثل أنموذجا للؽات العالم من أجل استنباط أنموذج
عام .وهناك اتفاق عام بٌن جمٌ اللؽوٌٌن على هذه العمومٌات ،والسإال إلى أي مدى ٌمكن أن تختلؾ هذه اللؽات فً
العمومٌات فٌما بٌنها وذلك من حٌث بناإها .وركزت دراسة جرٌن بٌرج على العمومٌات المشتركة بٌن جمٌ اللؽات،
وعلى االختالفات الحاصلة بٌنها.(Comrie,1981).
وقد أطلق كومري((Comrie, p.84على العمومٌات المشتركة بٌن اللؽات اسم ))Absolute universalsومثال ذلك
وجود حروؾ العلة فً جمٌ اللؽات .تقول فٌفٌان كوك  (Cook,1991 Vivian):إن أنموذج عمومٌات اللؽة
))Universal Grammarهو أحد نماذج المعرفة الذي ٌإكد أهمٌة عقل الفرد فً اكتساب اللؽة الثانٌة .وٌإكد هذا
النموذج أن اللؽة جزء من العقل ،وقد اقترح تشومسكً هذا األنموذج فً عام 0891م .وقد طور أفكاره السابقة حول
هذا األنموذج فً عام 0899م ،لٌتشكل ما ٌسمى "الثورة المفاهٌمٌة الثانٌة " (The second conceptual
)revolutionوقد استعمل هذا األنموذج )(UGلٌفسر كٌؾ ٌتم تعلم اللؽة الثانٌة ،وباألخص من ٌهتمون بتعلم اللؽة
الثانٌة من رإٌة لؽوٌة ).(P.113وهناك عالم لؽوي آخر سبق تشومسكً فً الحدٌث عن القواعد العمومٌة وهو (Josef
)Greenbergوأطلق علٌها اسم التصنٌؾ النوعً العام )(Typological Universalsإال أن قصب السبق كان
لمعاصره تشومسكً.
وأجرى شمدت  ((Schmidt,1998دراسته على حالتٌن :الحالة األولى ،دراسة مفصلة حول اكتساب اللؽة لدى الكبار،
وأجرٌت على شاب ٌابانً عمره ثالثون سنة وٌقٌم فً أمرٌكا ،والحالة الثانٌة ،أجرٌت على طفلٌن مبتدبٌن فً تعلم
اللؽة اإلنجلٌزٌة ،أحدهما عمره عشر سنوات وهو برتؽالً عمره إحدى عشرة سنة باكستانً الجنسٌة ٌتكلم البنجابٌة،
وال ٌستطٌ كتابتها .ودرس الطفالن فً معهد فً لندن ،وذلك من أجل تهٌبتهما لالنتقال إلى إحدى المدارس الثانوٌة
المحلٌة.
وخلصت الدراسة إلى ما ٌؤتً:
أوال :أثارت هذه الدراسة المهمة بعض األسبلة حول كٌفٌة اكتساب اللؽة الثانٌة وكٌفٌة تدرٌسها.
ثانٌا :أثارت قضاٌا تتعلق بوصؾ لؽة المتعلم.
ثالثا :أبرزت بعض المشاكل التً ٌمر بها الباحثون عند محاولتهم شرح عملٌة اكتساب اللؽة.
وكان من القضاٌا األكثر أهمٌة فً هذه الدراسات ،ما إذا كان المتعلم ٌكتسب اللؽة بطرٌقة منهجٌة منظمة (Accuracy
)Orderوٌجب أن ننبه هنا إلى أنه لٌس جمٌ الباحثٌن متفقٌن م هذه النتٌجة ،بؤن هناك نظاما طبٌعٌا عاما ( .
Universal Natural Order) .
ومن المنتقدٌن لهذه النظرٌة بلومفٌلد حٌث أكد التحلٌل الشكلً المفصل للؽات المختلفة ،وهذا هو الذي حدد رأٌه فً
العمومٌات اللؽوٌة أو القواعد العمومٌة ،بوصفها ممارسة استقرابٌة بشكل خالص ٌجب أن تتب فقط على أساس
المعلومات المتراكمة ،من أعداد ضخمة من اللؽات أكثر كثٌرا مما تم إنجازه حتى اآلن .من هنا كانت معالجته الرافضة
بعض الشًء للموضوع بوصفها مخالفة لتحدٌد تشومسكً للقواعد العمومٌة ،وذلك ألنها الفرضٌة المركزٌة لفهم بنٌة
اللؽة ومقدرتنا كلنا على أن نكتسب أو" ندخل فً ذواتنا هذا النظام الؽنً المركب للقواعد من التعرض سنوات قلٌلة

لكتلة عشوابٌة ومحدودة جدا من المادة اللؽوٌة" .بلومفٌلد ((Bloomfield,1935
وٌرى كل من صمادي وعبد الحق )(Sumadi & Abdullhug, 1998أن الدلٌل على وجود هذه القواعد مستمد من
مصدرٌن:
أ -المصدر النظري  Theory-drivenوفٌه ٌجادل تشومسكً بضرورة وجود معرفة لؽوٌة كامنة سابقة تفسر سرعة
اكتساب اللؽة ومنطقٌة ذلك االكتساب ضمن أطر ومراحل مطردة.
وٌضٌؾ تشومسكً بؤن المإثرات اللؽوٌة الخارجٌة التً ٌتعرض لها اإلنسان ال تكفً ،وؼٌر مالبمة وحدها لتفسٌر
اكتساب اللؽة وتولٌدها وفق قواعد اللؽة السلٌمة .وقد تم استخالص القواعد العمومٌة بعد دراسة الخصابص اللؽوٌة
الخاصة بلؽة معٌنة ولؽات أخرى .فهً مبادئ مجردة تقٌد استعمال اللؽة وتتؤلؾ من قواعد خاصة بلؽة معٌنة وقواعد
عامة تشترك فٌها كل اللؽات اإلنسانٌة ،ومن الجدٌر ذكره أنها قواعد بسٌطة محددة لكنها تفسر ظواهر لؽوٌة معقدة.
ب -المصدر التجرٌبً ) (Data-drivenوٌهتم هذا المنحى بدراسة البنى السطحٌة للؽات شتى لتحدٌد تباٌنها واختالفها
واستخالص قواعد خاصة وعامة بها تفسر هذا التباٌن .جرٌن بٌرج((Greenberg 1966,1974.
وٌلحظ تكامل المصدرٌن السابقٌن ،حٌث إن المصدر التجرٌبً ٌدعم المصدر النظري بنتاب عملٌة واقعٌة كما أن اإلطار
النظري ٌساعد فً تفسٌر هذه النتاب وفهمها .وهذا العجز ٌعزى إلٌه ضعؾ المثٌر  (Poor of the Stimulus).ومن
وجهة نظر تشومسكً فاألطفال عادة ٌتلقون دلٌال إٌجابٌا ) (Positive Evidenceحٌث إن آباءهم ال ٌصححون لهم
أخطاءهم اللؽوٌة.
ولذلك اعتبرت المدخالت )(inputمفٌدة للتعلٌم ،وبعبارة أخرى فإنها لم تقدم المعلومات الضرورٌة الردٌفة للتعلم
الناجح .وفً حالة اكتساب اللؽة األولى )(L1هناك مسؤلة منطقٌة ،كٌؾ ٌتعلم األطفال بثبات القواعد الكاملة للؽتهم األم،
عندما تكون المعلومات التً ٌحتاجونها ؼٌر متوافرة فً المدخالت؟
الجواب عند تشومسكً ،أن األطفال ٌجب أن تكون لدٌهم معرفة سابقة لما هو ممكن أو ؼٌر ممكن من القواعد ،وهذا
ٌعود إلى ما وهبهم هللا من امتٌاز فً ذلك.
ومن التطبٌقات التربوٌة ذات الصلة بنظرٌة تشومسكً:
1كان لهذه النظرٌة أثر حاسم فً تقدم تعلٌم اللؽات ،فإن ما قدمته نظرٌة تشومسكً ٌق خصوصا على مستوىالتحلٌل اللؽوي ،فقد توصلت إلى فهم أفضل لطبٌعة اللؽة وعملها واللؽات بصفة عامة.
2إن هناك نظاما موروثا لتولٌد النحو ،وهذا النظام أو االستعداد الفطري لٌس كافٌا وال ٌحقق مهماته إال إذا عرضناهلمادة لؽوٌة فً حدها األدنى.
3كان تشومسكً ٌرى بؤنه عند تدرٌس النحو ٌجب التمٌٌز بٌن نوعٌن من النحو ،النحو العلمً والنحو العملً أوالنحو التربوي .أي اختٌار نمط خاص ٌتكون من مادة مختارة من النحو العلمً المفصل على أن ٌطبق معاٌٌر تتوخى
السهولة والفابدة العلمٌة .وهذه الطرٌقة تسهل تدرٌس النحو وتحقق المنشود دون التعبٌر عنه صراحة.
ٌ4قدم تشومسكً عرضا مباشرا للبنٌة السطحٌة م اإلفادة فً الوقت نفسه من الرإٌة التحوٌلٌة.ٌ5حذؾ قدرا كبٌرا من المعلومات التفصٌلٌة كً ٌناسب االستخدام الوصفً .الطرٌقة الوظٌفٌة(Functional Approach):

ما زالت هناك بعض األسبلة التً لم تستط النظرٌة الفطرٌة اإلجابة عنها ،ولكن فً أواخر الستٌنٌات حدث تطور فً
البحوث ولكن لٌس بعٌدا عن الجانب المعرفً أو التولٌدي حٌث إن توصٌفه كان أفضل وأكثر عمقا .فالقوانٌن التولٌدٌة
التً اقترحت فً إطار النظرٌة الفطرٌة كانت مجردة وواضحة ومنطقٌة جدا .إنها تتعلق بشكل خاص فً سطحٌة اللؽة،
ولٌس بالتعمق فٌها ،وهذا المستوى هو المعنى واإلدراك والتفكٌر والعاطفة ،جمٌعها تتداخل بعضها ببعض وتكون
منظمة فً البنٌة الفوقٌة لدماغ اإلنسان .دوجالس براون  (Douglas Brown,1987).بالتعمق فٌها ،وهذا المستوى
هو المعنى واإلدراك والتفكٌر والعاطفة ،تتداخل جمٌعها بعضها على بعض وتكون منظمة فً البنٌة الفوقٌة لدماغ
اإلنسان .دوجالس براون(Douglas Brown,1987).
وأوضح لوٌس بلوم ((Lowis, Bloom,1971بشكل ال ٌقبل الشك بنقده لقواعد اللؽة ،أن العالقة التً تحدث بنطق
بعض الكلمات الموجزة ظاهرٌا تكون متشابهة .إن بحث بلوم ) (Bloomم جٌن بٌاجٌه ) (Jean Piagetودان
سلوبن )(Dan Slobinوؼٌرهم ،مهدت الطرٌق لموجة من الدراسات الجدٌدة للؽة الطفل ،حٌث تم التركٌز آنذاك على
الخلفٌة المعرفٌة للسلوك اللؽوي .ولخص لوٌس بلوم )(Lois Bloom,1976هذا االنتقال بتؤكٌد أن هناك محاولتٌن
قوٌتٌن ربٌسٌتٌن لتفسٌر كٌفٌة تعلم األطفال الكالم ،فاألولى افترضت أن عملٌة تطور اللؽة تعتمد مباشرة على طبٌعة
نظام اللؽة ،وبتعبٌر آخر على طبٌعة مظاهر اللؽة التً ٌجب أن تكون عامة وممثلة فً الداخل ،وٌتوافر جاهز لتعلٌم هذه
اللؽة.
والمحاولة الثانٌة ،بروز دلٌل بدا واضحا لدعم الفرضٌات المختلفة التً تإكد التفاعل الذي ٌنمً قدرة الطفل اإلدراكٌة
والمعرفٌة م األحداث اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة فً بٌبته.
وٌقول هربرت كالرك وإٌؾ كالرك(Clark,H.&Clark,E.1987):
إن تشومسكً أكد أن الطفل ٌولد ولدٌه مٌل ومعرفة فطرٌة باللؽة ،وأن هذه الخاصٌة الفطرٌة عامة لدى جمٌ األجناس
البشرٌة وٌطلق علٌها ))LanguageAcquisition Deviceووصؾ مكنٌل )  (McNeil,1966أن جهاز اكتساب اللؽة
له أرب خاصٌات:
1القدرة على تمٌٌز أصوات الكالم من األصوات األخرى فً البٌبة.2القدرة على تنظٌم األحداث اللؽوٌة فً صفوؾ مختلفة ،ومن ثم تصنٌفها فٌما بعد.3التمكن من معرفة بعض األنظمة اللؽوٌة ،ولٌس جمٌعها.4القدرة على المشاركة فً تقوٌم فوري لتطور النظام اللؽوي ،حتى أنه ٌبسطها إلى أسهل نظام ممكن ،وذلك بوساطةالبٌانات.
وٌرى بٌرت ودولٌه(Burt&Dulay.p,55 ):
أن ما نعلمه اآلن أن الكبار واألطفال سٌانٌ ،بدو أن لدٌهم القدرة على اكتساب اللؽة فً أي سن ،ولكن إذا وجد شخص
لم ٌستط اكتساب اللؽة بنجاح ،فإن ذلك قد ٌعود إلى متؽٌرات طاربة أو مإثرات خارجٌة ،ولٌس بسبب هبوط قدراته
الفطرٌة.
ٌتبٌن لنا من هذه الدراسات اللؽوٌة إنها جمٌعا تندرج تحت موضوع مهم وجدٌد ٌطلق علٌه " علم اللؽة "
(Linguistics).وهو ٌرج فً حقٌقته إلى تشومسكً.

النظرٌات المعرفٌة:
تإكد هذه النظرٌات دور العملٌات العقلٌة الداخلٌة ودور السلوك الخارجً .وتهدؾ إلى تفسٌر ثالثة جوانب للتعلم:
1كٌؾ تإسس المعرفة.2كٌؾ تصبح المعرفة أوتوماتٌكٌة أو تلقابٌة.3كٌؾ تمتزج المعرفة الجدٌدة وتدخل فً نظام التعلم المعرفً .رود ألسEllis,1998)):والنظرٌات المعرفٌة كانت نتٌجة إجراء بحوث مكثفة حول األثر الذي تتركه العملٌات العقلٌة فً التعلم .وهذه خالصة
البحوث التً تم التوصل إلٌها:
 1تزودنا النظرٌات المعرفٌة بمعلومات مالبمة حول كٌفٌة ضبط المتعلم فً تحصٌل اللؽة الثانٌة واكتسابها .فالتدرٌبالحر ٌجعلنا قادرٌن على ضبط عملٌة التعلم ،حتى تصبح أوتوماتٌكٌة أو آلٌة ،كذلك ٌحتاج المتعلم إلى فرصة مناسبة،
وذلك لتفعٌل اإلستراتٌجٌات من أجل تحصٌل المعرفة.
 2تزودنا ببعض الرإى حول كٌفٌة إعادة بناء المتعلمٌن فً اكتساب اللؽة الثانٌة ،من أجل جعلها قابلة لالستعمال فًواجبات متعددة.
3النظرٌات المعرفٌة ؼٌر قادرة على تفسٌر تتاب االكتساب للبنى النحوٌة. 4النظرٌات المعرفٌة ؼٌر قادرة على تفسٌر الدور الذي تلعبه المعرفة الواضحة وكذلك ال تستطٌ تفسٌر كٌفٌة اكتساباللؽة الثانٌة عن طرٌق التعلٌم الرسمً.
وتعتبر هذه النظرٌة األساس ألكثر طرابق التدرٌس الحالٌة ،كونها انبثقت من بحوث وتجارب علم نفس اللؽة
"Psycholinguistics".
ٌرى دٌفٌد كرستال ((David Crystal, 1998أن الخٌار الربٌسً ذا األهمٌة هو اكتساب اللؽة ،وٌجب أن ٌنظر إلٌه
ضمن تطور الطفل العقلً .فالبنى اللؽوٌة تنشؤ فقط إذا كانت هناك قاعدة معرفٌة .فعلى سبٌل المثال ،قبل أن ٌستعمل
األطفال تركٌب المقارنة " هذه السٌارة أكبر من تلك السٌارة"ٌ ،جب أن ٌطوروا مفاهٌمهم عن الحجم حتى ٌستطٌعوا
إعطاء حكم معقول.
وقد توصل العدٌد من علماء اللؽة إلى أن هناك نوعا من العالقة موجودا ،ولكن األكثر تؤثٌرا وأهمٌة ٌنشؤ من أنموذج
تطوٌر المعرفة المقترح من قبل جٌن بٌاجٌه (Jean Piaget).إن عناصر المعرفة لدى بٌاجٌه هً :الشخص ونشاطه
أوال ،ثم اإلثارات المحتملة من المحٌط ،وأخٌرا آلٌات التفاعل بٌن هذا الشخص ومحٌطه.(Sam Ammar,2002).
وعلى الرؼم من أن نظرٌة بٌاجٌه من أعظم نظرٌات المعرفة التً حاولت تفسٌر النمو المعرفً عند األطفال ،إال أن

هناك عددا من الجوانب التً اتجهت نحوها انتقادات العلماء والباحثٌنٌ .قول بعض الباحثٌن :إن نظرٌة بٌاجٌه قللت من
قٌمة القدرات العقلٌة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة وبالؽت فً الوقت نفسه فً عملٌات التفكٌر المجردة للمراهقٌن
والبالؽٌن .وقد تكون الطرٌقة اإلكلٌنٌكٌة التً اتبعتها وراء ذلك.((Abo Jado, 1998.
وهناك خالؾ بٌن نظرٌتً بٌاجٌه وتشومسكً ،ومرد هذا االختالؾ ٌرج إلى تصور طبٌعة بنى المعرفة ال إلى وظٌفتها.
ٌرى تشومسكً أن هناك بنى خاصة باالكتسابات اللؽوٌة ،وفطرٌتها مرتبطة بالطاب الفرٌد للؽة البشرٌة .أما بٌاجٌه
فٌرى أن بنى المعرفة عامة ،وأنها تجد أساسها فً بنى بٌولوجٌة ،ولكن ال توجد وراثٌا .إنها بنٌة مخصصة الكتساب
الوظٌفة البشرٌة النوعٌة التً هً اللؽةSam Ammar,2002)).
إن بٌاجٌه ٌرفض مبادئ النظرٌة الفطرٌة وكذلك ٌرفض نظرٌة التعلم واالكتساب القابمة على التقلٌد .فاللؽة باألساس
عند بٌاجٌه هً عمل إبداعً ،أما التقلٌد فله دور هامشً فً اكتسابها .كما أن هناك خالفا جوهرٌا بٌن السلوكٌٌن
والمعرفٌٌن حول دور العقل فً اكتساب اللؽة .فالمعرفٌون ٌرفضون الرأي القابل بؤن التعلم ٌحدث نتٌجة لمإثرات
خارجٌة فقط ،وٌرفضون كذلك فكرة أن عقل الطفل صفحة بٌضاء تإثر فٌها البٌبة .أما المعرفٌون فٌرون أن اكتساب
اللؽة ٌتم بمهارات عقلٌة معقدة مرتبطة بكل من المإثرات الخارجٌة .أما السلوكٌون فٌرون أن اكتساب اللؽة ٌتم من
خالل مهارات عقلٌة معقدة مرتبطة بكل من الذاكرة قصٌرة األمد" ، "Short-Term Memoryوالذاكرة طوٌلة األمد "
) )Long-Term memory"Osaily,2003
وأجرٌت العدٌد من الدراسات لمالحظة العالقة بٌن مراحل التطور المعرفً المقترحة من قبل بٌاجٌه وبٌن المهارات
اللؽوٌة .وخلصت الدراسات إلى وجود عالقة عندما ٌكون عمر الطفل حوالً()09شهرا .وعلى أي حال من الصعب أن
تظهر عالقة دقٌقة بٌن سلوك معرفً محدد والعناصر اللؽوٌة فً هذه السن المبكرة .إن هذه القضٌة مثٌرة للجدل
وتزداد تعقٌدا وخاصة كلما تقدم األطفال معرفٌا ولؽوٌا.
ومن وجهة نظر بٌاجٌه فإن هناك وظٌفتٌن أساسٌتٌن للتفكٌر ثابتتٌن ال تتؽٌران م تقدم العمر .وهما التنظٌم
)(Organizationوالتكٌؾ . ((Adaptation.وتمثل وظٌفة التنظٌم نزعة الفرد إلى ترتٌب وتنسٌق العملٌات العقلٌة،
أما وظٌفة التكٌؾ فتمثل نزعة الفرد إلى التالإم والتآلؾ م البٌبة التً ٌعٌش فٌهاToug and Adas,1984) ).
ومن بعض المبادئ التربوٌة المستمدة من نظرٌة جٌن بٌاجٌه ما ٌؤتً:
1ضرورة االستفادة من أخطاء الطالب فً بناء مواقؾ تعلمٌة –تعلٌمٌة ،نتجاوز بوساطتها جوانب الضعؾ فً أدابهم.2إتاحة فرصة التفاعل بٌن الطفل وبٌبته الطبٌعٌة أو االجتماعٌة ٌساعد كثٌرا فً تطوره المعرفً.ٌ3جب علٌنا أال نصنؾ إجابات األطفال عن أسبلتنا إلى إجابات صحٌحة وإجابات خاطبة ،ألن كثٌرا مما نعتقده إجاباتخاطبةٌ ،عتبر صحٌحا باإلشارة إلى اإلطار المرجعً لتفكٌر األطفال.
ٌ4جب أال نواجه الطفل بمشكالت تتطلب عملٌات عقلٌة علٌا تتفوق كثٌرا على مرحلة تطوره المعرفً ،كما ٌجب أننوفر له الفرصة لممارسة النشاطات التً ٌإهله نموه المعرفً لممارستها.
 5ضرورة بناء مواقؾ تربوٌة تتسم بالتحدي المعقول لقدرات األطفال المعرفٌة ،بحٌث ال تصل مواقؾ التحدي هذه إلىدرجة تعجٌز الطلبة ،وشعورهم بالتالً باإلحباط والفشل.
6إن الطفل ال ٌفكر بالمستوى نفسه أمام جمٌ المواقؾ.ٌ7لعب التفاعل م اآلخرٌن دورا تعلٌمٌا وتعلمٌا بارزا فً المجال المعرفً الوجدانً االجتماعً.((Abo Jado,p.93-94.

وأجرى درٌك بكرتن )(Bickerton,1981دراسة مهمة حول اللؽات وخلص إلى أن هناك مجموعة من اللؽات تربط فٌما
بٌنها أنماط لؽوٌة وتطور معرفً ،حٌث افترض أن البشر هم" مبرمجون بٌولوجٌا" الجتٌاز مرحلة تلو األخرى.
لم تتوقؾ الدراسات حول كٌفٌة تعلم الطفل اللؽة ،وأجرٌت أبحاث هابلة من قبل جمٌ أصحاب النظرٌات وأتباعهم .ففً
مجال علم نفس اللؽة قام روجر براون ))Roger Brownمن جامعة هارفرد ودان سلوبن ) (Dan Slobinمن جامعة
بٌركلً بمالحظة سلوك األطفال أثناء تعلمهم اللؽة األولى .وكان همهم البحث عن مدى صحة دلٌل تشومسكً "البناء
العقلً )" (Mental Structureومدى اتساقه فً السلوك اللفظً فً لؽة المتعلمٌن.
ولقد تابعا حالة طفلٌن أحدهما عمره سنتان واآلخر عمره ثالث سنوات ،وأبواهما حولهما وذلك لعدة سنوات ،مستعملٌن
أجهزة التسجٌل ،لٌلمسا التعبٌرات فً المواقؾ المختلفة.
وجد عالما النفس اللؽوي دلٌال قوٌا ،وهو أن بعض سلوك التعلم عام لدى جمٌ األطفال بؽض النظر عن اللؽة التً
ٌتعلمونها .وكانت هذه بداٌة جٌدة لتؤسٌس وتطوٌر علم النفس اللؽوي .ومعنى ذلك أن األطفال الذٌن ٌتعلمون لؽتهم
أثناء طفولتهمٌ ،ستعملون أنواع البناء اللفظً نفسه ،وٌرتكبون األخطاء نفسها ،ولكن كل طفل بلؽته.
وهذا أمر ال ٌختلؾ علٌه اثنان إذ إن أي طفل فً العالم ٌبدأ التفاعل والتناؼم م لؽته " لؽة األم" إذ هً التً تبدأ تلقٌنه
اللؽة.
أنموذج بٌالستوك(Bialystok):
ٌعتبر بٌالستوك من أشهر من فعلوا النظرٌة المعرفٌة فً تدرٌس اللؽة الثانٌة (Biolytic, 1979, 1981, 1982,
1983, 1988, Bialystock and Sherwood smith, 1985).
ولقد تؽٌرت نظرٌتها م األٌام مرات عدٌدة ،م تؽٌر مصطلحاتها فً آن واحد .إال أن مبناها األساسً لم ٌتؽٌر .ترى
بٌالستوك ما ٌراه ؼٌرها من العلماء مإٌدي هذه النظرٌة الذٌن تعرضوا إلى تعلم اللؽة الثانٌة ،فهً تإكد بكل صراحة
المبدأ الذي ٌقوم على أساس أن اللؽة ٌجري تعامل العقل البشري معها بالطرٌقة نفسها التً ٌتعامل بها م بقٌة
المعلومات .والكفاٌة اللؽوٌة ٌمكن تقدٌرها ببعدٌن :األول البعد التحلٌلً) ،(Analyticalوالثانً البعد اآللً
(Automatically). Bialystok,1988:32) ).
نظرٌة كراشن:
إن نظرٌة كراشن )(krashen,1987فً اكتساب اللؽة الثانٌة قابمة على خمس فرضٌات:

1فرضٌة االكتساب والتعلمA-The Acquisition-Learning hypothesis,
2فرضٌة المراقبةB-The Monitor hypothesis,

3فرضٌة الرتبة الوظٌفٌةC-The Natural Order hypothesis,
4فرضٌة المدخالتD-The Input hypothesis
5فرضٌة الراشح االنفعالًE- And the Affective Filter hypothesis

ٌرى كراشن أن هناك ثالثة عوامل توضح كٌؾ ٌتعلم الناس اللؽة الثانٌة؛ عامالن من خارج نطاق الوعً ،وهو ما
نطلق علٌه المصفً أو الراشح ) (Filterوالثانً المنظم ((Organizerوالثالث ضمن نطاق الوعً وٌسمى الموجه
(Monitor) (Dulay,Burt,and Krashen,1982).
أ -فرضٌة األنموذج المراقب أو الموجه(Monitor Model):
هذه الفرضٌة ترٌنا العالقة المتبادلة بٌن االكتساب والتعلم .وترى بؤنننا فً طالقتنا فً إنجاز اللؽة الثانٌة مدٌنون إلى ما
اكتسبناه ولٌس إلى ما تعلمناه .إن التعلم موجود كموجه أو مرشد ،ونلقن النطق عن طرٌق مقدرتنا المكتسبة ،ثم نعود
إلى قوانٌن اإلدراك فٌما بعد ،ونستعمل اإلدراك لتصحٌح المخرجات من النظام المكتسب .وهذا ٌحدث قبل أن نتكلم أو
نكتب ،أو من الممكن أن ٌحدث فٌما بعد ،وهو ما ٌطلق علٌه مصطلح التصحٌح الذاتً ((Self-correction.أما مهمة
المراقب اللؽوي الربٌسة فتتلخص فً تنظٌم التعلم وتقوٌمه بصورة شعورٌة فً المراحل المتقدمة من تعلم اللؽة الثانٌة
 .أما مدى استخدام التوجٌه واإلرشاد ) (Monitorفٌعتمد على األمور اآلتٌة:
1عمر المتعلم.2كمٌة التعلٌمات الرسمٌة التً خبرها المتعلم.3الطبٌعة والتركٌز المطلوب عن طرٌق األداء الشفوي الذي تم إنجازه.4شخصٌة المتعلم المتفردة .دولٌه)(Dulay,p.59وهذا ما ٌشار إلٌه " بالفروق الفردٌة" بٌن المتعلمٌن.
وقد أثبت حدٌثا أن هناك ثالث حاالت ضرورٌة لنجاح المرشد والموجه " "Monitorوهً:-
الحالة األولى :نحن بحاجة إلى وقت للتعرؾ على القواعد ووضعها فً حٌز التطبٌق.
الحالة الثانٌة :نحن بحاجة إلى التركٌز على األسلوب أو التفكٌر الصحٌح.
الحالة الثالثة :نحن بحاجة لمعرفة القوانٌن( .بٌرت ودولٌه)))Burt&Dulay,1978
ب -فرضٌة المدخالت(Input Hypothesis):
ٌرى كراشن )(Krashen,1976أن المدخالت )ٌ(Inputجب أن تكون ذات معنى ومالبمة لحاجات التالمٌذ لٌصار إلى

فهمها وإدراكها .وهذه الفرضٌة تحاول أن تجٌب عن سإال مهم هو كٌؾ نكتسب اللؽة؟ ولٌس بمقدورنا أن نكتسب
اللؽة إذا لم نفهم المعنى المتضمن فً المدخالت ،والمدخالت إذا لم تكن واضحة فهً خلط وإرباك .وتدخل فً ذلك
تطبٌقات كثٌرة ،فمثال نستطٌ أن نطلب من التالمٌذ المبتدبٌن أن ٌمضوا بعض الوقت فً مشاهدة التلفاز باللؽة
المستهدفة أو أن ٌستمعوا للمحادثة والتً ٌمكن أن تكون أعلى من مستوى فهمهم ،وٌمكن أن ٌستفٌدوا من ذلك
قلٌال.إن العالم خارج الفصل ال ٌستطٌ أن ٌقدم األفضل ،لذلك ٌفضل فً البداٌة االنتظام فً فصول وال سٌما كبار السن
ألن ذلك أفضل الكتساب اللؽة .وأكد كراشن ) (Krashen,1985أهمٌة تبسٌط المعلم للمدخالت ،إلمكانٌة تٌسٌرها
وفهمها.
وناقش كل من تارون ولٌو ((Tarone and Liu,1995بموجب المعلومات التً توافرت لدٌهما بدراسة أجرٌاها ضمن
ثالثة مواقؾ ،بؤن تفاعل الدارس فً مواقؾ متعددة ٌإثر فً عملٌة اكتسابه اللؽة وسرعتها ،ولكن بطرق ودرجات
متفاوتة .بمعنى آخر " إن المدخالت وحدها ؼٌر كافٌة الكتساب اللؽة ،ألن أي فرد عندما ٌستم إلى اللؽة ،بإمكانه أن
ٌفسر المعانً دون أن ٌفكر فً قواعدها .فعلى سبٌل المثال :إذا سم أحد كلمة كلب وٌعض وبنت ،بؽض النظر عن
ترتٌبها ،فعلى األرجح أن المعنى عض الكلب البنت .واألمر لٌس كذلك فً حالة المخرجات ))Outputوذلك ألن الفرد
مجبر على أن ٌض الكلمات على الترتٌب .ألن استخدام اللؽة ٌجبر الدارس أن ٌتحرك من عملٌة دالالت األلفاظ إلى
تركٌب الجملة " ((Swain,1985.وباختصار ٌمكننا القول بؤن المدخالت ) (Inputتتعلق بكٌفٌة اكتساب اللؽة الثانٌة،
ولٌس فً عملٌة تعلمها.
وٌإكد واجنر وقوؾ وهاش ( (Wagner,Gough& Hatch,1975ذلك بقولهم" :إن العالم الخارجً عاجز عن تقدٌم
مدخالت مفهومة للبالؽٌن فً اكتساب اللؽة الثانٌة بٌنما فً الفصل ٌستطٌ أن ٌقدم أفضل " .ومن الممٌزات األخرى
للمدخالت الجٌدة ،أن تكون مالبمة وذات معنى .إنه لٌس من السهل فً الوقت الحاضر أن ٌتب اإلنسان طرٌقة أو أن
ٌتبنى نظرٌة من هذه النظرٌات ،ألن النتاب التً تم التوصل إلٌها رؼم إٌجابٌة بعضها فهً ال تعطً حال شامال حول
قضٌة " اكتساب اللؽة" .وم ازدٌاد التجارب واستمرارها ،وتدفق المعلومات وتحلٌلها ، ،لم ٌتم التوصل بعد إلى حقابق
مإكدة تؽطً ما ٌرؼب اإلنسان فً فهمه ومعرفته حول األطفال ،إننا بحاجة إلى دراسات أكثر فً المستقبل".
وٌعتبر كراشن من أكثر المتحمسٌن والمإٌدٌن ألولوٌة المدخالت )(Inputفً اكتساب اللؽة الثانٌة .وٌإٌده كثٌرون،
منهم على سبٌل المثال :بروفت والرسن –فرٌمان ولون ٌ ،رى بروفت ) (Brufit,1994و(Larsen-
"Freeman&Long,1991):أن المدخالت المكثفة ضرورٌة للنجاح فً اكتساب اللؽة الثانٌة .ولكن بشرط تبسٌط هذه
المدخالت حتى ٌتم استعمالها بفاعلٌة من قبل المتعلم ،لٌتحقق له اكتساب اللؽة وإتقانها".
وفرق كراشن ) (Krashen,1981بٌن االكتساب وعملٌات التعلم ،فاألول ٌتعلق بالفهم والتواصل أما اآلخر فهو الوعً
الموجه الستعمال اللؽة .وناقش كراشن أن عملٌة االكتساب أكثر أهمٌة من عملٌة التعلم ،وٌجب أن تشج باألنشطة
التً تمارس المحادثة ال تمارٌن القواعد النحوٌة أو المفردات .وهناك العدٌد من الباحثٌن فً مجال اللؽة ٌإكدون تبادل
العالقات عن طرٌق مهارات اللؽة األرب  -:االستماع والتحدث والقراءة وعملٌات الكتابة .كوهٌن(Cohen,1995).
ولكراشن كتاب عنوانه فرضٌة المدخالت " : " Input Hypothesisوعلق سكوفل )(Scovel,2001على الكتاب
بالقول ":إن هذا العنوان ؼٌر مناسب".
وٌقرر كراشن أن مستوى الصعوبة فً مدخالت اكتساب اللؽة الثانٌةٌ ،جب أن ٌكون أعلى بقلٌل من مستوى المتعلم
وقدرته االستٌعابٌة للؽة الثانٌة .وقد رمز لها بالمعادلة اآلتٌة: i+I
أي إن المتعلم ٌتحسن باستمرار ألنه ٌعطً اهتماما للفروق بٌن المدخالت التً ٌفهمها ) (iوالفروق األعلى مستوى
نسبٌا فً المدخالت التً ٌحصلها (+I).وقد انتقد هذه النظرٌة كثٌرون ،وخلصوا إلى أن المزع فً األمر أن كراشن
قدم هذه المعادلة ،من دون أن ٌشرح بوضوح كٌؾ تكون المدخالت مالبمة لتعلم اللؽة(Scovel, p85).
وقد رفض كل من قاص وسٌلنكر ) (Gass and Selinker,P.215قول كراشن بؤن المدخالت الكثٌفة هً العامل الوحٌد
المإدي إلى اكتساب اللؽة الثانٌة .وٌرٌان أن هناك خمس مراحل ضرورٌة للطرٌقة التً ٌتم بوساطتها تحوٌل المدخالت

إلى مخرجات -0 :مدخالت مترابطة -2 .مدخالت مفهومة -3.موصل لهذه المدخالت -4.التكامل -5.المخرجات.

ج -الراشح االنفعالً(Affective Filter):
تجسد هذه الفرضٌة وجهة نظر كراشن بؤن هناك عددا من المتؽٌرات االنفعالٌة ،تلعب دور المٌسر ال السبب فً عملٌة
اكتساب اللؽة ،وهذه المتؽٌرات تشمل :الداف  ،الثقة بالنفس ،القلق .كراشن(Krashen, 1988).
وٌعتبر كراشن ) (Krashen,1982أن جمٌ مدخالت اكتساب اللؽة الثانٌة تمر بوساطة مصفاة ٌطلق علٌها اسم الراشح
االنفعالً ) (Affective Filterوهو ٌستطٌ أن ٌقلص تدفق مدخالت اللؽة إلى المتعلم ،وذلك تبعا لحالة القلق "
"Anxietyالتً تساوره .أي أنه كلما زاد القلق لدى المتعلم قل لدٌه اكتساب اللؽة ،وكلما قل القلق ازداد تدفق اللؽة
الثانٌة واكتسابها ،سواء أكان هذا القلق ناتجا عن ظروؾ شخصٌة أو صفٌة.
لذلك فإن الراشح االنفعالً ٌعٌق تعلم اللؽة عندما ٌكون نشٌطا ،أي عندما ٌكون الدارس فً وض انفعالً سٌا كالقلق
والخوؾ ،وانعدام الحافز والدافعٌة ،والتهٌب وعدم الثقة بالنفس .وهذه األوضاع العاطفٌة السلبٌة ترف مستوى الراشح
االنفعالً ،وتقوي سماكته ،فٌعمل سدا ٌمن وصول الدخل اللؽوي إلى الدماغ. (AL-Abdan&Darweesh,1997).
وٌرى الباحث أن تخفٌؾ حدة هذا الداف ٌعود إلى المدرس وما لدٌه من قدرات على تهوٌن هذا األمر وتبسٌطه لدى
الدارس .ولقد ثبت أن العاطفة مصدر ربٌسً للتعلم ،والتعلم الجٌد ال ٌستبعد العواطؾ عن عملٌة التعلٌم .وٌرى بٌرت
الحابز على جابزة علماء األعصاب ،أنه عندما ٌفسح المجال للتعبٌر عن العواطؾ فإن أجهزة الجسم كلها تتحد ،وعندما
تكبت العواطؾ فإن شبكة الطرق السرٌعة فً الدماغ تؽلق ،موقفة بذلك سٌال من المواد الكٌماوٌة اإلٌجابٌة مثل
السٌروتونٌن والدوبامٌن التً هً جزء من نظام المكافآت الداخلً الذي ٌعٌق كثٌرا من األعمال البٌولوجٌة والسلوكٌة
فً الجسم.((Pert,1997
إن األبحاث المٌدانٌة فً أواخر القرن الماضً ،بدأت تظهر نتاب مخالفة للتوجهات السابقة .ففً رأي لً
دوكس ((Doux,1994أن العواطؾ تثٌر االنتباه وتصن المعنى ،وأن لها مساراتها الخاصة فً الدماغ .وأما
كاؼان ))Kagan,1994,39فٌرى أن االعتماد على المنطق وحده من دون أخذ العواطؾ بعٌن االعتبار قد ٌإدي بمعظم
الناس إلى القٌام بؤعمال سخٌفة أو مربكة .إنه ال ٌوجد فصل بٌن العواطؾ والعقل ،فالمنطق ٌمكن أن ٌساعدنا فً
تحقٌق الهدؾ .ولكن الذي ٌوجه القوى وٌسوق الجسم بإمكاناته لتحقٌق ذلك الهدؾ هو العواطؾ والمشاعر.
جانسن)(Jansen, 1999,P.72
وٌقؾ سكوفل )(Scovel,1978فً الصؾ المعارض لكراشن فٌقول" :القلق كعدو الكتساب اللؽة أمر ؼٌر معقول وؼٌر
دقٌق وال ٌمكن تبرٌره" .وٌشاركه علماء آخرون فً وجهة نظره ،ونصحوا بإعادة دراسته دراسة موسعة .ومن هإالء
العلماء إهرمان(Ehrman,1996 ).
وٌرى الباحث أن اإلنسان :جسم ،وعقل ،وروح .وأن على المربً أن ٌعال هذه الجوانب مجتمعة وال ٌنظر إلى كل
واحدة منها على حدة .وأن ترسٌخ اإلٌمان عند الدارس كفٌل وحده بالتؽلب على القلق إذ إن القلق ٌنافً اإلٌمان
والتوكل.

د -فرضٌة االكتساب -التعلم) : ( The Acquisition-Learning hypothesis

إن هذه الفرضٌة من أهم فرضٌات كراشن وأكثرها تؤثٌرا فً نظرٌته ،وأوسعها انتشارا بٌن اللؽوٌٌن ومتدربً اللؽة.
وٌرى كراشن أن هناك نظامٌن مستقلٌن بخصوص اكتساب اللؽة الثانٌة :النظام المكتسب ونظام التعلم .إن النظام
المكتسب أو " االكتساب " ،هو نتاج ما وراء الوعً ،وهو كثٌر الشبه بعملٌة اكتساب األطفال لؽتهم األولى .والتً
تتطلب تفاعال ذا مؽزى باللؽة األم بالتخاطب المنساب طبٌعٌا ،حٌث ٌركز المتكلمون على التواصل ال على شكل النطق.
أما بالنسبة لنظام " التعلم " فهو نتاج التعلٌم الرسمً .وٌجري ضمن نطاق الوعً ،ونتٌجته تتعلق بمعرفة اللؽة
والوعً بها ،كمعرفة قواعد اللؽة على سبٌل المثال.
وبالنسبة لكراشن فـ " التعلم " أقل أهمٌة من االكتساب" ((Schutz,2002.
5نظرٌة بلٌاٌٌؾ:تجم نظرٌة بلٌاٌٌؾ العالم الروسً )(Belyayev,1963بٌن النظرٌة السلوكٌة والنظرٌة العقلٌة (Mentalist and
Behaviourist).وٌمٌز بلٌاٌٌؾ بٌن المعرفة والمهارات والعادات .وفٌما ٌتعلق باللؽة تتؤلؾ المعرفة عنده من حقابق
مإكدة حول قوانٌن لؽوٌة .أما العادات فهً أفعال ٌمكن إنجازها من دون وعً فكري ،وذلك كلفظ صوت معٌن أو
كاختٌار كلمات من المعجم .أما المهارات فهً مهارات اتصال تجري بوعً ،مثل بعض أسالٌب استعمال اللؽة تحت
تؤثٌرات خاصة .وقد انتقد بلٌاٌٌؾ التعلٌم القابم على شرح القوانٌن والقواعد المتعلقة بالتعلٌم Communicative
Language)).وٌرى أن التدرٌس ٌمكن أن ٌدف المتعلم لألمام إذا كان متضمنا ألنشطة تختار خصٌصا لتطوٌر هذه
الجوانب الثالثة .إلس)(Ellis,p28
نظرٌة دٌفٌد أوزابل(David Ausabel):تعتبر نظرٌة أوزابل إحدى النظرٌات التعلٌمٌة التً تعتمد على البنى المعرفٌة فً تفسٌرها لعملٌة التعلٌم والتعلم ،فالتعلم
ٌكون ذا معنى لدى المتعلم إذا ارتبط ببنٌته المعرفٌة المخزونة لدٌه .وٌعد أوزابل البنى المعرفٌة إطارا ٌشمل الحقابق
والمفاهٌم والتعلٌمات والقضاٌا على شكل تنظٌم هرمً ،أعاله المفاهٌم األكثر شموال وعمومٌة ،ثم ٌنحدر تدرٌجٌا م
التناقص كلما زاد االنحدار نحو قاعدته. Lawton,J.andWanska,S.1979)).
إن هذه النظرٌة المعرفٌة ٌمكن فهمها على أكمل وجه بالمقارنة بٌن االستظهار من ؼٌر فهم م التعلم ذي الهدؾ
المحدد .وٌصؾ أوزابل التعلم عن طرٌق االستظهار بؤنه عملٌة احتواء للمادة تشتمل على وحدات منفصلة ال ٌربطها
رابط ،تتصل بالبناء المعرفً بطرٌقة اعتباطٌة ،دون أن تسمح بتؤسٌس عالقة ذات معنى .أوزابل(Ausabel,1968).
وتهتم هذه النظرٌة بالعوامل الداخلٌة المنظمة وخاصة بدور العملٌات المعرفٌة الفعلٌة فً اكتساب اللؽة وتعلمها .وطبقا
لمفهوم هذه النظرٌة فإن التعلم ذا المعنى ٌساعد فً تقبل المعلومات الجدٌدة وإضافتها إلى المخزون أو البنٌة السابقة.
وقد قامت هذه النظرٌة على نتاب الدراسات واألبحاث فً مٌدانً علم النفس وعلم النفس اللؽوي .ومن مبادئ هذه
النظرٌة األساسٌة ما ٌؤتً:
 1إن التعلم مهارة معرفٌة معقدة تتضمن استعمال أسالٌب متنوعة للتعامل م المعلومات للتؽلب على المحدودٌةاللؽوٌة.
2إن تعلم لؽة ثانٌة ٌعنً تعلم المهارة الالزمة لذلك ،وٌتطلب ممارسة جمٌ جوانب هذه المهارة حتى تصبح متكاملةكؤداء لؽوي طلق وسلٌم إلى أن ٌصبح األداء آلٌا .وفً حال اكتساب اللؽة فإن هذا التمثل ٌعتمد على نظام لؽوي ٌشمل
إجراءات الختٌار المفردات والتراكٌب والمعانً المناسبة التً تحكم االستعمال اللؽوي ((Sumadi and Abd Al hug
,1998.
نظرٌة اللؽوٌات -النفسٌة(Psycholinguistics Theory):

استخدم مصطلح علم النفس اللؽوي ((Psycholinguisticألول مرة منذ الخمسٌنٌات ،وهو ٌتناول المناه اللؽوٌة
لوصؾ المخرجات )(Outputبالنسبة لمستخدمً اللؽة ،وعلى وجه الخصوص تحلٌل الوحدات اللؽوٌة .وٌدلنا هذا
المصطلح على نقلة نوعٌة وتؽٌٌر فً اتجاهات علماء النفس نحو السلوك اللؽوي .وٌطلق على هذه النظرٌة اسم (Holo
)Dynamic Modelوباختصار )(H. D .Mوهً قابمة على فكرة مفادها أن تعلم اللؽة الثانٌة ٌتحقق من تفاعل
عناصر ذات طبٌعة سٌكولوجٌة ومعرفٌة ،والتً تكون تحت سٌطرة الصفات الشخصٌة للمتعلم .وشخصٌة المتعلم ٌجب
أن تكون عنصرا أساسٌا فً تعلم أي لؽة ،كما ٌجب أن تكون عنصرا ربٌسٌا من عناصر أي نظرٌة من نظرٌات تعلم
اللؽة الثانٌة. (Salma- Cazaco,1961).
والمقصود بالشخصٌة نظام العالقات المفتوحة الذي ٌربط ما فً داخل الفرد م المحٌط الخارجً .وٌقول
نوتن (Nuttin, 1968):الشخصٌة " هً تفاعل النفس )(Egoم العالم " World))".إن الجم بٌن الشخصٌة والبٌبة
ٌشكل نظاما مفتوحا "كما ٌقول بٌرتنالفًBertanalffy,1950)).
وٌتؤلؾ هذا األنموذج من ثالثة مستوٌات مرتبة على شكل هرمً :األعلى وٌطلق علٌه  (Tactic Level):وهو السطح
األول فً البناء اللؽوي .والمستوى الثانً وٌطلق علٌه ): (Strategicوفً هذا المستوى ٌبدأ الفرد باستنتاج القوانٌن،
وٌختار ما ٌناسبه من األحداث اللؽوٌة .إن كل ما ٌقوم به المتعلم هو أمر عقلً ومعرفً بطبٌعته .أما المستوى األخٌر
فٌطلق علٌه:
( (Ego-dynamicوهذا المستوى ٌتكون من المتؽٌرات الشخصٌة ،كالخبرة ،واالتجاهات والحاالت االنفعالٌة ،وأسلوب
التعلم ،والوعً العقلً .وهذه المظاهر جمٌعها تنسق وتضبط المستوٌٌن األول والثانً ،وأكثر من ذلك فهً تربطهما
بالعالم الخارجً.(Titone,1981).

الخالصة:
إن استعراضنا لنظرٌات اكتساب اللؽة ناب من شعورنا بؤهمٌة اللؽات فً عالم الٌوم ،وهً ضرورة ٌفرضها األمر
الواق  .وقد أخذت به معظم األمم المتقدمة منها والنامٌة .وذلك لمواكبة التطور ،وتوسٌ المدارك واالطالع على تجارب
اآلخرٌن ،وصدر بٌان عالمً عن األمم المتحدة عام ٌ 2110بٌن أهمٌة تعلم اللؽات فً عالم الٌوم.
إن تدرٌس اللؽة الثانٌة ال ٌعنً امتٌاز هذه اللؽة أو تفوقها على اللؽة العربٌة ،ولكن ٌنصح بتدرٌسها فً مرحلةمتؤخرة ،وذلك بعد أن ٌكون التلمٌذ قد استوعب أساسٌات لؽته األم ،وأتقن فعالٌاتها وتشب بثقافته الوطنٌة ،وٌكون ذلك
فً صالح اللؽتٌن(األم والثانٌة).(Beadsmore,1982).
إن تدرٌس اللؽة الثانٌة ٌساعد فً تطوٌر لؽتنا العربٌة ،سواء أكان تدرٌسها كلؽة أولى أو كلؽة ثانٌة .ومعلوم أن هناكمالٌٌن المسلمٌن من ؼٌر العرب ال ٌتقنون العربٌة لؽة القرآن الكرٌم وهم بؤمس الحاجة لتبسٌطها وتسهٌل انتشارها،

لذلك أصبحت الحاجة ماسة لالستفادة من تجارب اآلخرٌن ،الذٌن سهلوا استٌعاب وانتشار لؽتهم حتى أصبحت اللؽة
األولى فً العالم .ولقد سجل علماإنا سبقا بعٌدا فً هذا المضمار ،فاإلمام الشافعً قال :أرى أن ال ٌجري عقد زواج بٌن
مسلم ال ٌتقن العربٌة ومسلمة تتقنها إال إذا عرؾ من اللؽة ما ٌعنٌه عقد الزواج.
إن االطالع على نظرٌات اكتساب اللؽة الثانٌة ٌساعدنا فً إعادة النظر فً لؽتنا؛ مفهومها ووظٌفتها ،حٌث طرأتظروؾ وأهداؾ جدٌدة وكذلك طرق حدٌثة لتعلمها وتعلٌمها.
إن دراسة نظرٌات اكتساب اللؽة الثانٌة ،ستجعل المدرسٌن قادرٌن على أن ٌحددوا فرضٌاتهم حول تعلٌم جٌد،وٌتمكنوا من تطوٌر أفكارهم الخاصة فٌما ٌتعلق بالمتعلمٌن الذٌن ٌدرسونها وكٌؾ ٌكتسبون اللؽة الثانٌة.
تزود المسإولٌن والقابمٌن على إعداد المناه وتطوٌرها بالمعلومات ووجهات النظر المختلفة التً تمكنهم مناستخدامها عند اتخاذ قراراتهم التربوٌة ،وتساعدهم فً تكوٌن فرضٌاتهم الخاصة بهم ،بما ٌعود علٌهم وعلى لؽتهم
بالخٌر.
تقدم الدراسة بعض المإشرات والمعلومات التً تساعد على تكوٌن مشروعات تفٌد فً صٌاؼة تعلٌم اللؽة األجنبٌة،وذلك على أسس علمٌة سلٌمة.
تقر هذه الدراسة بؤن األطفال أسرع فً تعلم اللؽات وفً إتقان ألفاظها من الكبار ،ولكنهم أبطؤ من الكبار فً تعلمالنحو والبنى اللؽوٌة على األقل فً المراحل المبكرة من التعلم .تشومسكً ) (Chomskyوقد ضرب العرب بهذا األمثال
كقولهم ":العلم فً الصؽر كالنقش فً الحجر" .وقال شاعرهم:
إذا المرء أعٌته المروءة ٌافعا
فمطلبها كهال علٌه عسٌر

تلعب عدة عوامل دورا كبٌرا ومإثرا فً اكتساب اللؽة ،مثل العوامل االجتماعٌة والعمر والجنس والعوامل الشخصٌةاألخرى كالذكاء والدواف واالتجاهات .لذلك وجب على التربوٌٌن وأصحاب القرار التربوي والمدرسٌن مراعاة ذلك ،عند
وض المناه والخطط وتطبٌقها فً حجر الدراسة.
لقد اتضح من األبحاث المتعلقة باكتساب اللؽة بعامة ،وعلم النفس المعرفً بخاصة ،أن اللؽة لٌست وسٌلة للتخاطبالخارجً فقط ،بل هً النظام األساسً الذي ٌستخدمه اإلنسان فً التفكٌر حٌث إن للؽة دورا فً صٌاؼة التفكٌر،
والمساهمة فً التشكٌل الثقافً واالرتباط بالجذور ،وتحقٌق النقلة الثقافٌة المناسبة.
إن الطالب فً البرام ثنابٌة اللؽة عندما ٌقارنون بطالب أحادًٌ اللؽة ،تكون نتابجهم أفضل بشكل خاص فً القراءة،والرٌاضٌات واإلنجلٌزٌة ،باإلضافة إلى جوانب تحصٌل ذات داللة فً مهارات االستماع والقراءة والكتابة واالتجاهات
نحو المدرسة.
وفً هذا ٌقول الشاعر:
بقدر لؽات المرء ٌكثر نفعه
وتلك له عند الشدابد أعوان
فبادر إلى حفظ اللؽات مسارعا
فكل لسان فً الحقٌقة إنسان

 االستفادة من خبرات وتجارب المعلمٌن فً البرام ثنابٌة اللؽة ،وذلك الستعمالهم الكثٌر من المهارات الفعالة فًتدرٌس اللؽة ،نظرا لتطور الوسابل المصاحبة لتدرٌس هذه اللؽة ،والتً خضعت لمالٌٌن البحوث من قبل أصحاب هذه
اللؽة وؼٌرهم .وهذا عكس واق اللؽة العربٌة حٌث أهملها أبناإها .م العلم أن هناك عشرات البحوث للمختصٌن
والمهتمٌن من العلماء والبحاثة العرب تهم وتخص اللؽة اإلنجلٌزٌة.
ال توجد نظرٌة واحدة ٌمكن االعتماد علٌها فً مجال اكتساب اللؽة ،وٌمكن اإلفادة من مبادئ وفعالٌات المنهاجالتكاملً .وٌمكن االستفادة أٌضا من تولٌؾ جوانب متعددة ظهرت إثر عرضنا لهذه النظرٌات فً ثناٌا هذا البحث
المتواض .
ما نستخلصه من النظرٌات السابقة ال ٌشكل لدٌنا طرٌقة مفصلة لتعلٌم لؽتنا العربٌة ،ولكن بحذاقة المختصٌن بالتعلٌموإخالصهم ٌمكن أن ٌنجحوا فً اختٌار الطرق المناسبة لنجاحهم فً مهمتهم.
ٌالحظ أن الدراسات المتعلقة باللؽة عامة ؼربٌة المصادر ،وال ٌوجد أي إشارة أو اهتمام بالدراسات اللؽوٌة عند العرب
رؼم أسبقٌتهم بمعرفتها منذ مبات السنٌن.
وٌرى الباحث أن أسباب إحجام اللؽوٌٌن الؽربٌٌن عن ذلك ،هو ارتباط اللؽة العربٌة بالنص القرآنً ،وبالقٌم الحضارٌة
للعرب .ولو أن الؽربٌٌن وؼٌرهم وظفوا جانبا من اهتمامهم ودراساتهم نحو الدرس اللؽوي عند العرب ،لوجدوا فٌه
فٌضا من العطاء ووفروا جهدا كبٌرا وخدموا اللؽات وأنصفوا علماء اللؽة العرب .
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