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خمل�ص البحث
    �ملفاهيم �للغوية ت�ساعد �لطفل يف ت�سهيل عمليات �لتعلم، كما �أنها تزود �لطفل 
باحلقائ���ق و�ملعلوم���ات و�ملعارف �لتي تعين���ه يف �لإدر�ك و�لت�سني���ف و�لتف�سري، وتنمو 
مفاهي���م �لطف���ل �للغوي���ة مع تق���دم �لنمو �لعقل���ي له وتتاأث���ر هذه �ملفاهي���م باملو�قف 
و�خل��ت �لتي يتفاعل معها �لطفل. وهدف �لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على �ملفاهيم 
�للغوي���ة ل���دى �لأطفال �لعادي���ني و�ملتاأخرين لغوًي���ا، وتكونت عين���ة �لبحث من )60( 
طف���ًا وطفل���ة من �لأطف���ال �لعادي���ني و�ملتاأخرين لغوًي���ا يف مرحلة ما قب���ل �ملدر�سة، 
وق���د مت ��ستخ���د�م �ملنه���ج �لو�سفي، و مت ��ستخد�م جمموعة م���ن �لأدو�ت وهي �ختبار 
�ستانف���ورد بيني���ه لل���ذكاء، ومقيا�س �ملفاهي���م �للغوية، ومقيا�س �للغ���ة لأطفال ما قبل 
�ملدر�سة، و�أ�سفرت �لنتائج عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات 
�لأطف���ال �لعادي���ني و�ملتاأخري���ن لغوًي���ا يف �ختب���ار �ملفاهي���م �للغوي���ة ل�سال���ح �لأطفال 
�لعادي���ني، وُيو�س���ي �لبح���ث باأهمية توجي���ه �لهتم���ام لاأطفال �ملتاأخري���ن لغوًيا عن 
طري���ق تق���دمي بر�م���ج تدريبية  تعمل على خف����س �مل�سكات �للغوي���ة لديهم وخا�سة 

يف مرحلة �لطفولة.

الكلمات املفتاحية: �ملفاهيم �للغوية – �لأطفال �لعاديني – �لأطفال �ملتاأخرون لغوًيا 
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Differences between normal and linguistically delayed 
children in linguistic concepts

Abstract
  Linguistic concepts help the child in facilitating the learning process. 
They also provide the child with facts, information and knowledge 
that help him in cognition, classification and interpretation. The 
child’s linguistic concepts grow with the progress of his mental 
development and these concepts are affected by the situations 
and experiences with which the child interacts. The aim of the 
current research is to identify the linguistic concepts of normal and 
linguistically retarded children, and the research sample consisted 
of (60) children of normal and linguistically retarded preschool 
children, and the descriptive approach was used, and a set of tools 
was used which is the Stanford-Binet test. The results showed that 
there were statistically significant differences between the average 
scores of normal and linguistically late children in testing linguistic 
concepts in favor of normal children, and the research recommends 
the importance of paying attention to linguistically retarded children 
by providing training programs to reduce They have language 
problems, especially in childhood.
                                                                                        
Keywords: Linguistic concepts - normal children - linguistically 
delayed children                                                                                                               
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اأواًل: مقدمة البحث
     ُتعد �للغة ذ�ت  �أهمية كبرية للطفل؛ وذلك لأنها ت�ساعده على تلبية �حتياجاته 
يف  �لتعب���ري ع���ن �أفكاره وم�ساع���ره، كما �أنها ت�ساعده على �لتو��س���ل و�لندماج ليكون 
ق���ادًر� عل���ى �لتفاع���ل فيم���ا بعد يف �ملو�ق���ف �ملختلفة، حي���ث �إن �لطف���ل يف بد�يته يكون 
معتم���ًد� عل���ى �لأخرين �عتماًد� كلًيا ولكن بع���د �أن يكت�سب حم�سوًل لغوًيا كبرًي� يبد�أ 
يف �لبتع���اد تدريجًي���ا ع���ن �لآخرين لي�سكل له �سمة خا�سة ب���ه ولغة خا�سة متيزه عن 

.(Roulston, Loader, Northstone & Beveridge 2002) غريه
    ولذل���ك ف���اإن تاأخ���ر �للغ���ة ي���وؤدي �إىل �لعديد م���ن �مل�سكات، حي���ث �إن �لأطفال 
�لذي���ن يعانون م���ن �لتاأخر �للغوي يتاأثرون تاثرًي� �سلبًيا؛ وذل���ك باأن هوؤلء �لأطفال 
يعان���ون م���ن �سعوب���ات يف �لتح�سي���ل �ملدر�س���ي ويك���ون لديه���م م�س���كات فيم���ا يتعلق 
بال�سل���وك، و�لتن�سئ���ة �لجتماعي���ة، وذل���ك يدل عل���ى �أهمي���ة �لتدخل �ملبك���ر يف تاأهيل 
�لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوًي���ا (Law, Garrett & Nye, 2004)، ويتف���ق ذل���ك م���ع 
در��س���ة (Dergisi, 2018) �لت���ي ت�سري �إىل �أن �لأطف���ال �لذين يعانون من م�سكات 
يف �للغ���ة يك���ون لديهم م�سكات يف فهم �ملعاين و�لمياء�ت، و�تباع �لتوجهات، وو�سف 

�ل�سور و�لأحد�ث و�أخذ �لدور �أثناء �ملحادثة وتكوين جمل نحوية.
     وينظر للمرحلة �لعمرية لفرتة ما قبل �ملدر�سة باأنها �لفرتة �لتي تتكون خالها 
�ملفاهيم �لأ�سا�سية للطفل، وت�سمل �ملفاهيم �للغوية و�لريا�سية و�لدينية وغريها من 
�ملفاهي���م، فيك���ون لكل طفل بنياًنا معرفًيا �أ�سا�سه �ملفاهيم، ومع تقدم �لعمر ينمو هذ� 
�لبني���ان وتت�سكل �سخ�سية �لطف���ل يف �سوئه )عائ�سة �لزي���ر، 2017(، ويتعلم �لأطفال 
ع�س���ر�ت �لآلآف م���ن �لكلم���ات، و يقومون بذلك ب�سرعة وكف���اءة، كما �أن تعلم �لكلمات 
ه���و نتاج بع�س �لق���در�ت �ملعرفية و�للغوية �لتي ت�سمل �لق���درة على �كت�ساب �ملفاهيم، 
وفه���م �لإ�س���ار�ت �لنحوي���ة (Bloom, 2001). فالطف���ل يف مرحل���ة ما قب���ل �ملدر�سة 
ي�ستطيع �كت�ساب ما يقرب من خم�سني مفهوًما جديًد� كل �سهر، وبذلك يقوم باإ�سافة 
ه���ذه �ل���روة  �لهائلة �إىل حم�سوله �للغ���وي، و�لذي يتز�يد ب�سرعة كبرية خال تلك 
.(Oates& Grayson, 2004) ملرحل���ة مما ي�ساعده عل���ى �لتو��سل مع �لآخري���ن�

   و�لطف���ل عندم���ا يق���رتب م���ن �س���ن �خلام�س���ة ف���اإن فهم���ه للمفاهي���م و�لأع���د�د 
و�لأحج���ام و�لأل���و�ن و�ل�سرع���ة و�لوق���ت يك���ون �أك���ر عمًق���ا وثباًتا، عل���ى �لرغ���م م���ن 
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وج���ود ف���و�رق بين���ه وب���ني �لأطف���ال �لأك���� �سًن���ا )�إمي���ان كا�س���ف، 2010(. فاملفاهي���م 
�للغوي���ة و�سيل���ة فعالة يف ربط ف���روع �للغة ببع�سها �لبع����س ،��ستماًعا وكاًما وقر�ءة 
وكتاب���ة، وبذل���ك يتحقق مفهوم �لتكامل �ملعريف وه���و �لجتاه �حلديث يف تعليم �للغة                                    

)حامد زهر�ن و�آخرون، 2007(.
    وت���كاد تلتق���ي �لبح���وث و�لدر��س���ات يف جمال �ملفاهيم �للغوي���ة على �أن �ملفاهيم 
�للغوي���ة ذ�ت �أهمي���ة يف عملي���ة �لتعل���م ب�سكل ع���ام، وهذ� ما �أ�س���ارت �إلي���ه در��سة ب�سمة 
 (Veniaminova & ودر��س���ة  )2016(؛  �ل�سي���د  �س���ارة  )2012(؛ ودر��س���ة  �ل�سي���د 
(Bankova, 2016، حي���ث �أكدت هذه �لدر��سات على �أهمية تنمية �ملفاهيم �للغوية 
لاأطفال، وُيعد هذ� من �أهم �أهد�ف بر�مج �لتن�سئة �للغوية، و�لجتماعية، و�لنف�سية 

للطفل يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة.

ثانًيا: م�سكلة البحث
  ُيع���د تاأخ���ر �لنمو �للغوي �أحد �أكر م�س���كات �لطفولة �سيوًعا حيث يتعر�س ما 
ب���ني )5 - 10%( م���ن �لأطفال يف �سن ما قبل �ملدر�سة �إىل �لتاأخر �للغوي، و�لذي يوؤثر 

على �سلوكهم. 
    وذك���رت در��س���ة (Law, Garrett & Nye, 2004) �أن م���ا يق���رب م���ن )%8( 
م���ن �لأطف���ال ق���د ي�ساب���ون بتاأخر �ل���كام يف فرتة ما قب���ل �ملدر�سة �أي قب���ل عمر )6( 
�سن���و�ت، وه���ذ� م���ا �أ�سارت �إلي���ه �جلمعي���ة �لأمريكية لل�سم���ع و�للغة و�ل���كام �أن ن�سبة 
تاأخ���ر �للغ���ة و�لكام لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة ترت�وح ما بني )3-5%( من جمموع 
�لأطفال )�أ�سامة م�سطفى، 2014(. فالأطفال �ملتاأخرون لغوًيا يكون لديهم م�سكات 
يف �كت�س���اب �ملفاهيم �للغوي���ة، بالإ�سافة �إىل عدم قدرتهم على ��ستخد�م هذه �ملفاهيم 
يف حديثهم مع �لآخرين، فاإذ� مل توجد لدى �لطفل مفاهيم لغوية عما يحيط حوله 
ل ي�ستطي���ع �أن يع���� عن �لأ�سياء �ملحيطة به، وبالتايل ي�سب���ح متاأخر لغوًيا باملقارنة 
مب���ن ه���م يف مثل �سنه، بالإ�ساف���ة �إىل ذلك فاإن �أعد�د �لأطف���ال �ملتاأخرين لغوًيا ممن 
ل يعان���ون م���ن �أي �إعاقات يف حالة �إزدياد مم���ا يوؤثر ذلك على �سخ�سياتهم وثقتهم يف 
ا  �أنف�سهم  فالتاأخر �للغوي ل يوؤثر فقط على قدر�تهم على �لتو��سل �للفظي، بل �أي�سً
عل���ى مفهومه���م عن ذ�تهم وتفاعلهم مع �ملحيطني بهم �لآخرين وهذ� ما �أكدت عليه 

 (Wang, Edvard & Ystrom, 2018).در��سة
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ومما �سبق ميكن بلورة م�سكلة البحث احلايل يف الت�ساوؤلت الأتية:
ما م�ستويات درجات �ختبار �ملفاهيم �للغوية لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا؟ - 1
ما م�ستويات درجات �ختبار �ملفاهيم �للغوية لدى �لأطفال �لعاديني؟  - 2
م���ا �لف���روق بني �لأطفال �لعاديني و�لأطفال �ملتاأخري���ن لغوًيا يف �ختبار �ملفاهيم - 3

�للغوية؟

ثالًثا: اأهداف البحث
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

�لتعرف على م�ستوى �ملفاهيم �للغوية لدى �لأطفال �لعاديني.- 1
�لتعرف على م�ستوى �ملفاهيم �للغوية لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا.- 2
�لك�سف عن �لفروق بني �لأطفال �لعاديني و�ملتاأخرين لغوًيا يف �ملفاهيم �للغوية.- 3

رابًعا: اأهمية البحث
�أهمي���ة �لبح���ث م���ن �أهمية �لفئ���ة و�ملرحلة �لتي يتعر�س لها وه���م �أطفال ما قبل - 1

�ملدر�سة.
 �إلق���اء �ل�س���وء عل���ى �ملفاهي���م �للغوي���ة، و�أهميته���ا بالن�سب���ة للنم���و �للغ���وي لدى - 2

�لطفل.
 توجي���ه نظر �لباحثني �إىل �أهمية �ملفاهيم �للغوية بالن�سبة لاأطفال و��ستخد�م - 3

طرق جديدة ومبتكرة لتنميتها. 
لو�لدي���ن - 4 �لإر�سادي���ة  �ل��م���ج  عم���ل  يف  �حل���ايل  �لبح���ث  تفيد نتائ���ج 

�لأطفال  �ملتاأخرين لغوًيا و�لتي ت�سهم يف تنمية �ملفاهيم �للغوية.

خام�ًسا: م�سطلحات البحث 
Linguistic Concepts 1- املفاهيم اللغوية

   ه���ي �ل�س���ورة �لذهنية �لتي تتكون لدى �لطف���ل عند �لتعامل مع مفرد�ت �للغة 
وتر�كبيه���ا، مما يوؤدي �إىل تنظيم وترتي���ب وت�سنيف مفرد�ت �للغة ب�سورة �سحيحة، 
�عتماًد� على �خل�سائ�س �مل�سرتكة �لتي متيز جمموعة من �ملفرد�ت �أو �لرت�كيب عن 

غريها، مما يوؤدي �إىل �كت�ساب �لطفل ملهار�ت �للغة )نعمة �ل�سيد، 2018(.
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 Children with language delay 2-  الأطفال املتاأخرون لغوًيا
يف مو�سوع���ة �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�لتاأهي���ل �لنف�سي يعرف كم���ال �سي�سامل )2014( 
تاأخ���ر �لنم���و �للغ���وي باأنه عدم �لقدرة عل���ى �حلديث بلغة تتنا�سب م���ع �لعمر �لزمني 
للطفل، فتبدو لغة �لطفل �لذي يبلغ �لعا�سرة كاأنها لغة طفل يف �لر�بعة �أو �خلام�سة 
م���ن عم���ره، ويرجع هذ� �لنوع من �لق�سور �للغوي �إىل �حلرمان �لبيئي من �خل��ت 
�للغوية، �أو نتيجة ملعاناة �لطفل من بع�س �مل�ساكل �لنفعالية �أو �ل�سلوكية �لتي توؤثر 

على �لنمو �للغوي باملعدل �لطبيعي �لذي يتنا�سب مع عمر �لطفل.

�ساد�ًسا: العر�ص النظري والدرا�سات ال�سابقة
  Language development stages 1- مراحل التطور اللغوي

  ق�س���م �لعلماء مر�حل �لتطور �للغ���وي �إىل مرحلتني �أ�سا�سيتني وهما مرحلة ما 
قب���ل �للغ���ة، و�ملرحلة �للغوي���ة وذكر كل من )�سعي���د �لعزة،2001؛ حم���دي �لفرماوي، 
2006 ؛ �إميان كا�سف،2010؛ �إيهاب �لبباوي، 2017؛ زينب �سقري، 2018( هذه �ملر�حل 

على �لنحو �لتايل وتلخ�سها �لباحثة فيما يلي:

اأ- مرحلة ما قبل اللغة

�س�يحة املي�الد: ُتع���د �سيح���ة �ملياد بع���د �لولدة ه���ي �أول �سوت فط���ري ي�سدره - 
�لطف���ل وُتع���د هذه �ل�سيحة دليل على �سحة و�سامة �جلهاز �لكامي و�لناجتة 

عن �ندفاع تيار �لهو�ء �إىل رئتي �لوليد بقوة ع� حنجرته.
التج�سوؤ: وهي �لأ�سو�ت �لتي حتدث نتيجة لإندفاع �لهو�ء �إىل �حلنجرة وحترك - 

�لأوتار �ل�سوتية بفعل �لهو�ء �لذي تخرجه �ملعدة.
الب�كاء وال�س�راخ: يع���� �لطفل يف ه���ذه �ملرحلة ع���ن حاجاته بال�س���ر�خ و�ل�سياح - 

وه���ي مرحل���ة عام���ة عند جمي���ع �لأطفال، وُتعد ه���ذه �ملرحلة مرحل���ة هامة جًد� 
وذلك لأنها تعمل على تدريب �جلهاز �ل�سوتي و�جلهاز �ل�سمعي لدى �لطفل. 

ب���ني -  �لتميي���ز  �ملرحل���ة  ه���ذه  يف  �لطف���ل  ي�ستطي���ع  وال�س�حك:  الهدي�ل  مرحل�ة 
�لأ�س���و�ت �لكامي���ة �لت���ي ق���د ت�س���در م���ن �أماك���ن خمتلف���ة، و�لتي حت���دث فيها                           

��ستجابات خمتلفة. 
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 املناغ�اة: يف ه���ذه �ملرحل���ة يب���د�أ �لطف���ل يف �سماع نف�س���ه وهو يناغ���ي حيث يبد�أ - 
ذه���ن �لطفل يدرك تنوع �لأ�سو�ت �لت���ي يدركها، فيقوم �لطفل يف �لبد�ية بنطق 

�لأ�سو�ت �ل�سفوية، وبعد ذلك �لإهتز�زية �لحتكاكية و�ل�ساكنة.
 مرحل�ة الباأب�اأة املتك�ررة: �سميت هذه �ملرحل���ة بالباأباأة �ملتكرة وذل���ك لأن �ملقاطع - 

�لناجتة هي عبارة عن �أ�سو�ت متكررة تظهر يف بع�س �لأحيان كاأنها كلمات مثل 
بابابا، ماماما.

مرحل�ة الباأباأة غ�ري املتكررة: يف هذه �ملرحل���ة يبد�أ �لطفل يف �لإنتب���اه �إىل �أ�سو�ت - 
�ملحيطني به وي�ستمع لهذه �لأ�سو�ت يف نف�س �لوقت �لذي ياحظ فيه وجوههم 

و�سفاههم و�أفو�ههم. 

ب- املرحلة اللغوية

مرحل�ة الكلم�ة اجلمل�ة: ي�ستطي���ع �لطفل يف ه���ذه �ملرحلة نطق كلم���ة مكونة من - 
عدة مقاطع ق�سرية، كما �أن �لطفل يف هذه �ملرحلة يبد�أ يف ربط �لكلمة مبعناها             

�أو مبدلولها.
مرحل�ة اجلملة املكونة من كلمتني: تبد�أ ه���ذه �ملرحلة من منت�سف �ل�سنة �لثانية - 

�إىل نهايته���ا، ويغل���ب على هات���ني �لكلمتني �لأ�سماء، وق���د تدخلها �لأفعال، ولكن 
هذه �جلملة ل تكون �سليمة من �لناحية �لبنائية �أي من ناحية �لرتكيب �للغوي.

مرحل�ة اجلملة املكونة من ثالث كلمات فاأك�ر: ُتعد هذه �ملرحلة من �أ�سرع مر�حل - 
�لنم���و �للغ���وي م���ن حي���ث �ملح�س���ول �للغ���وي و��ستعمال���ه يف �لتعب���ري و�لفه���م 
�لو��سح���ني، حي���ث يب���د�أ �لطف���ل بتكوي���ن �جلم���ل �لق�سرية م���ن ثاث���ة �أو �أربعة 
كلم���ات لت���وؤدي �ملعن���ى �ل���ذي وظفت من �أجله، رغ���م �أنه ي�سوبه���ا �خللل من حيث 
�لرتكي���ب �للغ���وي، ويل���ي ذل���ك مرحلة �جلم���ل �لأطول م���ن حيث ع���دد �لكلمات 

خا�سة يف �لعام �لر�بع. 
2- العوامل التي توؤثر على النمو اللغوي لدى طفل ما قبل املدر�سة

يق�س���د بالنم���و �للغ���وي منو مهار�ت �لإ�ستم���اع ومهار�ت �لتعب���ري وما يجري بني 
�ملهارت���ني م���ن تر�بط وت�سل�س���ل على درجات �ملعن���ى �ملختلفة ويت�سم���ن جمموعة من 
�لعملي���ات منها �ل�ستقبال �لب�سري و�ل�سمع���ي و�لتعبري بالكام و�لإمياءة و�لرت�بط 

�لذي يدل على �لفهم و�لتفكري )�سعيد �لعز�يل، 2011(.
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 ُيع���د تاأخ���ر �كت�ساب �للغ���ة �أحد �أكر م�سكات �لنمو �سيوًع���ا بني �لأطفال يف �سن 
م���ا قب���ل �ملدر�س���ة وميكن �أن حت���دث م�ساكل �للغ���ة ب�سب �لإعاق���ة �لذهني���ة، �أو فقد�ن 
�ل�سم���ع، �أو ��سط���ر�ب �لتوح���د، �أو بع����س  �لعو�مل �لأخرى، وميك���ن �أن توجد م�ساكل 
���ا ب���دون حال���ة طبية و��سح���ة وغالًبا ما ي�س���ار �إليها با�سم ��سط���ر�ب �للغة  �للغ���ة �أي�سً

.(DLD) (Wiefferin et al., 2020) لتنموي�
 وذكرت كل من �سهري �أمني )2005(؛ �سهريعبد�لهادي )2018(؛ هالة �جلرو�ين 

)2019( جمموعة من �لعو�مل �لتي توؤثر على �لنمو �للغوي للطفل هي: 
�سالمة القنوات احل�سية- 

ُيعد �لكام مهارة معقدة ي�سرتك فيها �لعديد من �لأجهزة �لع�سوية كاحلنجرة 
و�لرئتني، و�حلجاب �حلاجز، و�لل�سان، و�أع�ساء �لكام، ومر�كز �لكام يف �ملخ؛ لذلك 
لبد من �سامة �حلو��س كال�سمع، و�لب�سر، فاإن �لق�سور يف �ل�سمع يحول دون �إعطاء 
�لطف���ل �لفر�س���ة �لكافي���ة لتعل���م �للغ���ة، وذل���ك لأن �لكام يحت���اج �إىل رب���ط �ملثري�ت 
�حل�سي���ة و�ل�سوئي���ة �لت���ي ت�ستقبله���ا �لعني و�ملث���ري�ت �حل�سية �لت���ي ت�ستقبلها �لأذن.

الن�سج اجل�سمي والوظيفي - 
ُيع���د �لن�س���ج من �ل�سروط �لأ�سا�سي���ة لتعلم �لطفل �ل���كام، فالطفل ل ي�ستطيع 
�لكام �إل بعد �أن تبلغ �أع�ساء �لكام و�ملر�كز �لع�سبية لديه درجة من �لن�سج متكنه 
م���ن ذل���ك، حيث �إن ح���دوث �أي عجز �أو نق�س �أو خلل يف �أجه���زة �ل�سمع و�لكام، يعوق 

عملية �لنمو �لطبيعي لإكت�ساب �للغة.
وقد �أو�سحت در��سة (Gonzale, Obrien & Harris, 2021) �أن هناك �أدلة 
تظه���ر �أن كًا م���ن عو�م���ل �لن�س���ج و�لبيئ���ة ميكن �أن توؤث���ر على تط���ور �للغة يف وقت 
لح���ق، حي���ث وج���د �أن �لولدة �ملبك���رة تزيد من خطر حدوث عج���ز يف مرحلة ما قبل 
�ملدر�س���ة و�سنو�ت �لدر��سة، فيظهر �لأطفال �خلدج متيي���ًز� �سمعًيا �سعيًفا، و�سعوبات 

يف �لقر�ءة، ولغة تعبريية �أقل تعقيًد� وفهًما.
امل�ستوى الثقايف والجتماعي والقت�سادي- 

تدل �لعديد من �لدر��سات على �أهمية �مل�ستوى �لثقايف و�لقت�سادي و�لجتماعي 
يف زي���ادة �حل�سيل���ة �للغوية للطف���ل، فالو�سائ���ل �لتعليمية و�لألع���اب �حلديثة تك�سب 
�لطفل ح�سيلة لغوية و��سعة ومتنوعة، يف حني �أن قلة توفر هذه �لو�سائل �أو �إنعد�مها 

لدى �لعائات �لفقرية يحد من حجم �حل�سيلة �للغوية لدى �لطفل.



املجلد احلادي ع�شر - العدد )39( ج2 اأبريل 2022 جملة الرتبية اخلا�شة

 11 

 (Piccolo, Norbury, Rotaru & et بالإ�ساف���ة �إىل ذل���ك فقد هدفت در��سة
(al., 2016 �إىل �لتع���رف على مدى تاأث���ري �لو�سع �لجتماعي و�لقت�سادي لاأ�سرة 
و�لرتبي���ة �لو�لدي���ة عل���ى �للغة، و�لذ�ك���رة �للفظي���ة، و�لذ�كرة �لعامل���ة، وكانت نتائج 
�لدر��س���ة �أن �لو�س���ع �لجتماعي و�لقت�سادي له تاأثري ق���وي على لغة �لأطفال وعلى 

ا على �لأطفال �لأ�سغر �سًنا حتى عمر ت�سع �سنو�ت. �لذ�كرة �لعاملة، وخ�سو�سً

 العوامل البيئية - 
    ُتع���د �لبيئ���ة م���ن �لعو�مل �ملوؤثرة تاأث���رًي� مبا�سًر� يف قدرة �لطف���ل على �كت�ساب 
�للغ���ة وقدرته عل���ى �لنطق �ل�سحيح لاأ�س���و�ت و�لكلمات، حيث ت���وؤدي �لأ�سرة �لدور 
�لأك����يف �ك�س���اب �لطفل �لقدرة على �لكام وذلك من خ���ال تدريبه وت�سجيعه على 
نط���ق �لأ�س���و�ت و�لكلم���ات بطريق���ة �سحيح���ة ب���دًء م���ن مرحل���ة �ملناغ���اة �إىل مرحلة 

�جلملة �لتامة )�إميان كا�سف، 2010(.
  وه���ذ� م���ا ذكرت���ه در��س���ة Hammad (2020) حي���ث �أك���دت �لدر��س���ة عل���ى �أن 
تط���ور �للغ���ة  مرتب���ط بالبيئة �ملحيطة بالطف���ل، حيث �أظهرت �لدر��س���ة �رتباًطا بني 
تاأخ���ر �للغ���ة وم�ست���وى تعليم �لو�لدين، وع���دد �ل�ساعات �لتي يتو�جده���ا �لو�لدين يف 
�ملنزل، وعاقة �لأم مع طفلها و�لوقت �لذي يخ�س�سه �لو�لدين للتحدث و�للعب مع 
�أطفاله���م، كم���ا �أثبتت �لدر��سة �أن عدد �ل�ساع���ات �لطويلة �لتي تق�سيها �لأم يف �لعمل 
وعدد �ل�ساعات �لقليلة �لتي تق�سيها للتحدث و�للعب مع طفلها، هما من �أهم عو�مل 

�حلرمان �لبيئي �لتي كان لها �لتاأثري �لكبري على تاأخر �للغة عند �لطفل.
وق���د هدف���ت در��س���ة Jewkser (2004) �إىل معرفة كيف يوؤث���ر �ملحيط �لعائلي 
عل���ى �لنم���و �للغوي، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن كًا م���ن �لدخل �لأ�سري، و�حلالة 
�لزو�جي���ة، ولغ���ة �لأم، و�ملناخ �لأ�س���ري، لهم تاأثري مبا�سر على �لنم���و �للغوي للطفل، 

وقد يكون من �لأ�سباب �ملبا�سرة حلدوث �لتاأخر �للغوي لدى �لطفل. 
 و�أ�سافت در��سة  (Galvin, Davis, Neumann & et al., 2020)جمموعة من 
�لعو�مل �لبيئية و�لبيولوجية �لتي توؤثر على تطور �لقدر�ت �للغوية لدى �لطفل منها: 

�س���رب �لأم للكح���ول، و�لتدخ���ني �أثن���اء �حلمل ي���وؤدي �إىل جمموعة م���ن ت�سوهات - 
�لنم���و عن���د �جلن���ني و�لت���ي  توؤثرعل���ى �لق���در�ت �لإدر�كي���ة للطف���ل مب���ا يف ذلك 

�لتاأثري على تطور �للغة.
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موؤ�س���ر كتل���ة �جل�س���م وحال���ة �لتغذية، حي���ث �أن زيادة �ل���وزن )�ل�سمن���ة( �أو نق�س - 
�لوزن لاأم �حلامل تعد موؤ�سر قوي على �سحة �لأطفال �لعقلية وعلى �سحتهم 

ب�سكل عام، وذلك من خال �لتعرف على �ل�سحة �لعامة لاأم.
 �لتوت���ر و�لقل���ق قب���ل �ل���ولدة ميك���ن �أن يوؤدي �إىل تغ���ري�ت يف بني���ة دماغ �جلنني - 

ووظيفت���ه نتيج���ة لإنخفا����س تدفق �لدم مما ي���وؤدي �إىل �سعف �لذ�ك���رة �لعاملة 
وتقلي���ل �لق���درة عل���ى تنظي���م �ل�سل���وك و�لإنتباه و�ل���ذي يوؤدي ب���دوره �إىل �سعف 

�لقدر�ت �للغوية.
 يع���د �إكتئ���اب ما بعد �لولدة م���ن �لعو�مل �ملوؤثرة على تعلم لغ���ة �لأطفال، وذلك - 

ب�سبب قلة �لتفاعل بني �لأم و�لطفل.
 تع���دد �لأبن���اء، ف���الأم �لت���ي لديه���ا �لكث���ري م���ن �لأطف���ال يك���ون لديها وق���ت �أقل - 

للرتكيز على كل طفل على حد�.

1 - Children with language delay مفهوم الأطفال املتاأخرون لغوًيا
ُع���رف �لطف���ل �ملتاأخ���ر لغوًي���ا باأن���ه �لطفل �ل���ذي يكت�س���ب �لت�سل�س���ل �للغوي مثل 
�أقر�ن���ه ولك���ن ب�س���كل بط���يء، و�لعديد م���ن ه���وؤلء �لأطف���ال ل توجد لديه���م �إعاقات 
ويحقق���ون م���ا حققه �أقر�نهم يف �كت�ساب �للغة، كما �أن بع�س �لأطفال يكت�سبون �للغة 
يف �لت�سل�س���ل �ل�سحي���ح ولكن ببطء ويكون �سعًبا عليهم �إنه���اء  �كت�ساب تر�كيب �للغة 

�ملعقدة  )�إبر�هيم �لزريقات، 2005(.
كم���ا �أن �لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوًي���ا ه���م �لأطف���ال �لذي���ن يك���ون لديه���م �سعف يف 
�أنظمته���م �للغوي���ة وب���طء يف تطوي���ر �ملف���رد�ت �لتعبريي���ة و�لت���ي ت�ستم���ر يف �سن���و�ت 
�لدر��س���ة �ملبك���رة حتى �سن �ملر�هقة، مع عدم وجود �إعاق���ات معرفية �أو مر�س ع�سبي     

. (Odorico & Jacob ,2006)

 وع���رف بع�س �لعلماء تاأخر �لنم���و �للغوي باأنه منو منتظم ولكنه يتقدم مبعدل 
�أبطاأ من �لنمو �لعادي، ويكون �أقل ب�سكل جوهري من م�ستوى �لأد�ء �للغوي �ملنا�سب 
للعم���ر �لزمن���ي للطفل، فالطف���ل �لذي لديه تاأخ���ر لغوي يبدي �نحر�ًف���ا عن �لنمط 

�لعادي يف تعلم رموز �للغة )�سهري �سا�س، 2007(.
   فتاأخ���ر من���و �للغ���ة يف ه���ذه �حلال���ة ل تظه���ر �لكلم���ة �لأوىل للطف���ل يف �لعم���ر 
�لطبيع���ي لظهوره���ا يف �ل�سنة �لأوىل حيث يتاأخر ظهورها �إىل �ل�سنة �لثانية �أو �أكر، 
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ويرتت���ب عل���ى ذل���ك م�س���كات يف �لتو��س���ل �لجتماع���ي م���ع �لآخري���ن ويف �ملح�سول 
�للغوي للطفل )نبيلة �أبو زيد، 2011(. 

   و�لأطف���ال �ملتاأخ���رون ه���م �لأطف���ال �لذين يج���دون �سعوبة يف �إنت���اج و��ستقبال 
�لوحد�ت �للغوية بغ�س �لنظر عن �لبيئة �لتي قد ترتو�ح يف مد�ها من �لغياب �لكلي 
�إىل �لوج���ود �ملتباي���ن يف �إنت���اج �لنح���و و�للغة �ملفي���دة، ولكن مبحتوى قلي���ل ومفرد�ت 
قليل���ة وتكوي���ن لفظ���ي حم���دد �أو هو ع���دم �لقدرة عل���ى ��ستعم���ال �لرم���وز �للغوية يف 

�لتو��سل )�أ�سامة م�سطفى،2014(.

ال�سمات  العامة للطفل املتاأخر لغوًيا- 2
هن���اك جمموع���ة م���ن �ل�سف���ات �لتي متي���ز �لطف���ل �ملتاأخ���ر لغوًيا ع���ن غريه من 

�لأطفال منها:
• اخل�س�ائ�س النفعالي�ة والجتماعي�ة: وه���ي تل���ك �خل�سائ����س �ملرتبط���ة مبوق���ف 	

�لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوًي���ا م���ن �أنف�سه���م، وم���ن موق���ف �لآخري���ن منه���م، وم���ن 
�خل�سائ����س �لنفعالي���ة لديه���م، �ل�سع���ور بالرف����س م���ن �لآخري���ن، �لإنط���و�ء، 
و�لإن�سح���اب من �ملو�قف �لجتماعية، و�لإحب���اط، و�ل�سعور بالف�سل و�لنق�س، �أو 

�لعدو�نية نحو �لذ�ت �أو نحو �لآخرين.
 وق���د �أو�سح���ت در��سة �أماين �ل�سيد )2017( �أن هن���اك �لعديد من �مل�سكات �لتي 
يعاين منها �لأطفال ذوي �لتاأخر �للغوي وعلى ر�أ�س هذه �مل�سكات �سعف �ل�ستخد�م 
�لجتماع���ي للغ���ة؛ وذل���ك نتيجة �لق�س���ور يف �مله���ار�ت �لجتماعية وعملي���ة �لتو��سل 
ل���دى �لطف���ل �ملتاأخ���ر لغوًيا، �لأمر �ل���ذي ي���وؤدي �إىل �لن�سحاب من مو�ق���ف �لتفاعل 

�لجتماعي مع �لأخرين، بالإ�سافة �إىل �أنهم يت�سفون بال�سلبية وعدم �لفاعلية.
• اخل�س�ائ�س الأكادميية: ُيع���د �لأطفال �ملتاأخرين لغوًي���ا يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة 	

عر�س���ة خلط���ر �سعوب���ات �لتعلم و�مل�س���كات �لأكادميي���ة، ويو�جه���ون �سعوبة يف 
�لتح�سي���ل و�لإجن���از يف �ملر�ح���ل �لدر��سية، وب�سف���ة خا�سة �إذ� ��ستم���ر تاأخر منو 

.(Kay & Tasman, 2006) للغة�
• ال�سمات اللغوية	

ذكر عبد�لعزيز �ل�سرطاوي، و و�ئل �أبو جودة )2000( ؛ �سهري �سا�س )2007( جمموعة 
من �ل�سمات �للغوية منها:
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 ف�س���ل �لطف���ل يف فهم �لأو�مر �لتي تطلب منه وع���دم قدرته على �لتعامل معها، - 
وحت���ى ُيع���د ه���ذ� �ل�سل���وك موؤ�س���ًر� عل���ى �لتاأخ���ر �للغوي فيج���ب �أن يك���ون �سلوًكا 

متكرًر�، وغري مرتبط مبوقف معني.
 ظهور �لطفل وكاأنه غري منتبه، ويبدو لاآخرين وكاأنه مل ي�سمع ما يطلب منه - 

علًما باأن �سمعه    طبيعي.
عدم فهم �لطفل للكلمات �ملجردة.- 
 قل���ة ع���دد �ملف���رد�ت �لتي ي�ستخدمها �لطف���ل، وكذلك �إقت�س���ار �إجاباته على عدد - 

معني من �لأمناط �لكامية يف حديثه.
�إ�سد�ر �أ�سو�ت معدومة �لدللة كو�سيلة للتخاطب و�لتفاهم.- 
�ل�سم���ت و�لتوق���ف �أثناء �حلديث للتعبري، �أو تعبري �لطفل عما يريد باإ�سار�ت �أو - 

�إمياء�ت خمتلفة بالر�أ�س �أو �ليد.
�سعوب���ة �لإجاب���ة ع���ن �لأ�سئل���ة �لو��سحة �لتي توج���ه �إليه، و�لكتف���اء بالإجابة ب� - 

)نعم �أو ل(، �أو �لأقت�سار على �لإجابة بكلمة و�حدة عما يوجه �إليه من �أ�سئلة
 يكون كام �لطفل �أقل من عمره �لزمني.- 

وق���د �أجري���ت �لعديد من �لدر��سات و�لبحوث �لت���ي تناولت و�قع �للغة يف مرحلة 
م���ا قب���ل �ملدر�سة، و�أب���رزت �حلاجة �إىل حتدي���د �ملفاهيم �ملنا�سبة لطفل ه���ذه �ملرحلة، 
و�إىل ��ستخ���د�م �أ�سالي���ب وط���رق تدري�س متنوع���ة ون�ساطات تربوي���ة خمتلفة، لتنمية 
هذه �ملفاهيم ومن بني هذه �لدر��سات در��سة ماجدة �سالح، وماجدة حافظ )2005(؛ 
ودر��س���ة Fleer (2011) ودر��س���ة  جيهان عم���ارة، ومنى �أبو ه�سيمة )2013(؛ ودر��سة 
�س���ارة �ل�سي���د )2016(؛ ودر��س���ة ر�س���ا عبد�لفت���اح )2017(؛ ودر��س���ة �سح���ى حمم���ود 

)2018(؛ ودر��سة �سعيد علي )2019(.

املفاهيم اللغوية عند الأطفال العاديني- 3
ذك���ر فهي���م م�سطف���ى )2002( جمموع���ة من �ل�سم���ات �لعامة لتك���ون �جلانب �للغوي 

عند �لطفل منها:
ي�ستجيب �لطفل للمثري�ت على �أ�سا�س خ�سائ�سها �لطبيعية، وي�ستجيب ملعانيها - 

���ا، وبذلك يبد�أ �لن�ساط �لرمزي )مرحلة ما قبل �ملفاهيم(، وتت�سح �لفروق  �أي�سً
�لفردية يف �للغة بينهم تبًعا لإختاف بيئتهم.
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يدرك �لكليات قبل �جلزئيات.- 
تفكريه يعتمد على �لإدر�ك �حل�سي، ويدور حول �أ�سياء مفردة حم�سو�سة، لعلى - 

�أفكار عامة كلية.
تك���ر �أ�سئلت���ه عما ي���دور حوله مما يدل عل���ى �أنه ياحظ ويفك���ر ليعرف ماهية - 

�لأ�سي���اء ووظيفته���ا، وتتميز فرتة م���ا قبل �ملدر�سة باهتمام �لطف���ل بال�سوؤ�ل عن 
�أ�سم���اء �لأ�سياء، و�لأ�سخا�س، كما تتميز بيقظته �مللحوظة �إىل �لكلمات �جلديدة 

�لتي ي�سمعها.
تنم���و مف���رد�ت �لطف���ل �للغوي���ة كلم���ا ز�د ن�سج���ه وخ�ت���ه �حل�سي���ة يف خمتل���ف - 

�ملو�قف.
يب���د�أ �إدر�ك �لطف���ل للم�سم���ون و�ملحت���وى حيث يح���اول �كت�س���اف �لعاقات بني - 

�لأ�سياء وحمتو�ها.
يح���اول معرف���ة �لأ�سب���اب و�مل�سببات و�لت�ساب���ه و�لختاف بني �لنا����س، و�لأ�سياء - 

بالتدريج كلما ز�د ن�سجه.
يدرك �لعاقات �ملكانية بني �لأ�سياء.- 
ل ي�ستطي���ع �لتتاب���ع �لزمن���ي لاأ�س���و�ت، �إل �إذ� �رتبط���ت هذه �لأح���د�ث بن�ساطه - 

�لذ�تي.
يت�س���ح فهم���ه �لن�سب���ي للتوقي���ت �لزمن���ي م���ن خ���ال �أ�سئلة ع���ن موع���د �لوجبة - 

�لغذ�ئية )�إفطار - غد�ء – ع�ساء(.
لدي���ه �لق���درة عل���ى معرف���ة �ملجموع���ات قب���ل �لأع���د�د، ول ي�ستطي���ع �أن يفك���ر يف - 

مفهومني يف وقت و�حد.
كلم���ا ز�د من���و قدرت���ه �لعقلي���ة فاإن���ه ي�ستطي���ع �أن ي���درك مفهوًما و�ح���ًد� و�ثنني - 

وثاثة مع مدلولتها.
تع���رف �لطف���ل على �ملفاهي���م �خلا�سة بالأ�سي���اء �حلية )كاحليو�ن���ات و�لطيور(، - 

و�لأ�سياء غري �حلية مثل )كالظو�هر �لطبيعية، و�ملفاهيم �خلا�سة بال�سفات(.
يكت�س���ب �لطف���ل �ملفاهي���م �خلا�س���ة بالرتتي���ب و�لت�سني���ف و�لتق�سيم،من خال - 

�لتعرف على خ�سائ�س �لأ�سياء و�لت�سابه و�لختاف بني هذه �خل�سائ�س.
يكت�س���ب �لطفل �ملفاهيم �خلا�سة بالزمن، وذلك من خال �لربط بني �لأن�سطة - 

وبني �أوقاتها )نهاًر�، ليًا(.
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متكني �لطفل من �لتعرف على مفاهيم �ملكان و�لعاقات �ملكانية.- 
تعليم �لطفل �لأعد�د و�لأوز�ن و�لأطو�ل. - 

املفاهيم اللغوية- 4
 �لأطف���ال �ل�سغ���ار لديه���م ع���دد كب���ري م���ن �ملفاهيم يف خمزونه���م �لعقل���ي ويبد�أ 
�لأطف���ال يف �لتع���رف عل���ى �ملفاهي���م م���ن خ���ال �لإدر�ك �حل�س���ي، ومعرف���ة �ملام���ح 
و�لأ�سخا����س  �لعاق���ات  وت�سني���ف  متز�ي���د،  ب�س���كل  لاأ�سي���اء  و�ملج���ردة  �لو��سح���ة 
و�حليو�ن���ات و�لأ�سي���اء �لآخ���رى، ث���م بع���د ذل���ك ميكنه���م ��ستخد�مها بطريق���ة مرنة 

.(Oates & Grayson,2004) و�سهلة

مراحل تكوين املفهوم عند الطفل- 5
�أرب���ع مر�ح���ل يف �كت�س���اب �ملفه���وم وه���ي �لإدر�ك �حل�س���ي، و�ملو�زن���ة،      هن���اك 
و�لتجري���د، و�لتعمي���م، وعل���ى ه���ذ� �لنح���و يتعل���م �لطفل معن���ى �لأ�سياء م���ن خ��ت 
متعددة، فاكت�ساب �ملعاين يبد�أ من مفرد�ت حم�سو�سة وينتهي باأفكار عامة، وذكر كل 
م���ن بطر�س بطر�س )2004(؛ حامد زهر�ن و�آخرون، )2007(؛ عدنان �لعتوم )2012( 

�أن مر�حل تكوين �ملفهوم تتلخ�س يف:
• مرحل���ة �ملاحظة و�لت���ي تقوم على �لإدر�ك �حل�سي ل���كل من �خل��ت و�ملثري�ت 	

�ملختلفة �ملحيطة بالطفل كالأ�سياء و�لأ�سخا�س و�لأحد�ث.
•  مرحلة �ملقارنة �أو �ملو�زنة و�لتي يقوم فيها �لطفل بالتمييز و�ملقارنة بني كل من 	

�لأ�سكال و�لألو�ن و�لأحجام �ملختلفة، فيميز بني كل جمموعة من هذه �خل��ت 
و�ملثري�ت.

•  مرحل���ة �لتجريد وهي عبارة عن ع���زل �أو �نتز�ع �ل�سفات و�خل�سائ�س �مل�سرتكة 	
�ملميزة لكل جمموعة �أو فئة.

•  مرحل���ة �لتعمي���م و�لت���ي يطلق فيها �لطفل �لأحكام على م���ا ير�ه، ومن ثم يقوم 	
بت�سنيفه يف �سوء خ�سائ�سه وي�سعه يف �لفئة �لتي ينتمي �إليها. 

وق���د �أو�س���ت نتائج در��سة Fleer (2011) بتو�سيح كيفية حدوث تطور �ملفاهيم 
عن���د �لأطف���ال �ل�سغ���ار يف �ل��مج �لرتبوي���ة و�لكادميية �ملقدم���ة يف مرحلة ما قبل 
�ملدر�س���ة، وذل���ك ل�ستخ���د�م �لأن�سط���ة و�لأدو�ت �ملنا�سبة، بالإ�ساف���ة �إىل �لتعرف على 

كيفية تعزيز ت�سكيل وتكون �ملفهوم �سمن �ل��مج �ملقدمة يف تلك �ملرحلة. 
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نظريات منو مفاهيم الطفل- 6
اأ-       نظرية برونر يف منو املفاهيم

   ُيع���د برون���ر من علم���اء �لنف�س �لذين �أهتمو� بالبيئ���ة �ملحيطة بالطفل وكيفية 
�إثر�ئه���ا، حي���ث �أن���ه يرى �أن تفكري �لطف���ل ينمو من خال تفاعله م���ع بيئته، ولذلك 
فه���و يهت���م بالتعل���م بالإكت�ساف ويعرف���ه باأنه �إع���ادة حتويل وتنظيم �لبيان���ات و�لأدلة 
لي�س���ل �إىل م���ا ور�ء ه���ذه �لبيان���ات و�ملعلوم���ات �ملتاح���ة فيكت�س���ف بيان���ات ومعلوم���ات 
جدي���دة، فالأطف���ال يختلف���ون يف طرق متثياته���م �ملعرفية، و�أن للبيئ���ة دور يف ذلك، 

ويرى برونر �أن طريقة �لعر�س للمحتوى متر من خال ثاث �أمناط هي:
• �لتمثي���ل �لعياين �مللمو�س وذلك من خال تو�سي���ح �ملعلومات بالأ�سياء �مللمو�سة 	

و�لأفعال وباملهار�ت �حلركية.
• �لتمثي���ل �لإيقوين حي���ث تو�سح �خل��ت و�ملعلومات عن طريق �ل�سور و�لر�سوم 	

و�خلر�ئط.
• �لتمثي���ل �لرم���زي �ملنطق���ي حي���ث ترتجم �خل�����ت �إىل لغة ومفاهي���م مما يتيح 	

��ستنباط منطقي حلل �مل�سكات )عو�طف ح�سانني، 2012(.
ب-   نظرية اأوزوبل

  ذكرفتح���ي �لزي���ات )2004( �أن نظري���ة �أوزوبل تقوم عل���ى �أن تكوين �ملفاهيم يتم 
يف �س���وء �لتعل���م �لقائ���م على �ملعنى وقد �أق���ام �أوزوبل )�أحد علماء عل���م �لنف�س �ملعريف 

�لبارزين( نظريته على عدد من �ملحاور �أو �ملبادئ �لرئي�سية وهي:
•  تكت�سب �ملعلومات �جلديدة معناها يف �سوء خ�سائ�س �لبناء �ملعريف للمتعلم.	
•  تزد�د فاعلية �لتعلم ودميومته وكفاءته بزيادة تنظيم �ملعلومات وتر�بطها د�خل 	

�لبناء �ملعريف للفرد.
• تقا����س فاعلي���ة �لتعل���م مبدى ق���درة كل م���ن �ملتعلم و�ملعل���م على ��ستق���اق �ملعاين 	

و�لدللت من �ملعلومات.
•  تتوق���ف فاعلي���ة �لتعل���م عل���ى �أ�سل���وب �ملتعل���م يف معاجل���ة وجتهي���ز �ملعلوم���ات 	

و��ستخد�مها يف �لبناء �ملعريف له. 
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 نظرية بياجيه	- 
    تهت���م ه���ذه �لنظري���ة بالق���در�ت �لعقلية للطف���ل �أكر من �هتمامه���ا بال�سلوك 
ذ�ت���ه، فه���ي توؤكد �أن �لتغ���ري�ت �لتي تطر�أ على منو تفكري �لطف���ل حتدد �لطرق �لتي 
يعم���ل ويت�س���رف بها، كم���ا �أن هذه �لنظرية تهت���م بدر��سة �لكيفية �لت���ي يتعلمون بها 
مفهوًم���ا �أو قاع���دة �أو حكًم���ا، وقد ك�سفت هذه �لنظرية ع���ن �أن �أخطاء منطق �ل�سغار 
وحماولته���م �ملبهج���ة يف قل���ب �حلقائ���ق �إمن���ا تت�سل �ت�س���اًل وثيًقا مبر�ح���ل متميزة 
م���ن منوه���م �لعقلي، ويرى بياجيه �أن �لتكيف �لعقلي م���ا هو �إل تفاعل بني �ل�سخ�س 
وبيئت���ه وه���ذ� �لتكي���ف يتم عن طريق �لت���و�زن بني عمليت���ي �لتمثي���ل و�ملو�ئمة وهذه 
�ملفاهي���م �أ�سا�سي���ة يف نظري���ة بياجي���ه ومهمة ل�س���رح وتو�سيح �لإخت���اف بني �لطفل 
و�لر��س���د فلق���د ��ستنت���ج بياجي���ه �أن تفك���ري �لأطف���ال �لأ�سغر �سًنا يختل���ف عن تفكري 
�لأطف���ال �لأك����، حيث �إن �لطفل ل يفكر �أقل من �ملر�هق ولكن تفكريه يختلف عنه، 
وهكذ� تختلف طريقة �لتفكري باإختاف �ل�سن، و�لتمثيل هو عملية يغري بها �لكائن 
�لع�س���وي �ملعلوم���ات �لت���ي ي�ستقبلها بحيث ت�سب جزء من �لتكوي���ن �ملعريف لديه، �أما 
�ملو�ئمة فيعني بها �أي تو�فق يكون على �لكائن �أن يقوم به �إز�ء �لعامل �خلارجي حتى 
يتمث���ل �ملعلوم���ات، وتتعاق���ب هات���ان �لقوت���ان وت�سيط���ر �أحدهم���ا فرتة عل���ى �لآخرى 

وت�سودها ويتكامل �لنمو بتو�زنهما ) كرميان بدير، 2014(.
7 -Linguistic concept تعريف املفهوم اللغوي

لق���د تع���ددت و�ختلفت �أر�ء �لعلماء حول تعريف �ملفه���وم �للغوي ونذكر منها ما يلي:
     كم���ا عرف���ت باأنه���ا ق���درة �لطفل عل���ى فهم و��ستخ���د�م �لألف���اظ �لتي تع�عن 
�ملفاهيم باأنو�عها �ملختلفة، و�ملفهوم هو لفظ ي�سري �إىل جمموعة �أ�سياء لها خ�سائ�س 
م�سرتك���ة جتم���ع بينها، �أو ��ستخد�م���ات و�حدة مثل: مفاهيم �لأل���و�ن، �أو �لأ�سكال، �أو 

�لأحجام ،وغريها )ليلى كرم �لدين، 2004(.
وعرفت �ملفاهيم �للغوية عند �لطفل باأنها » قدرة �لطفل على ��ستخد�م �لألفاظ 
�لتي تع� عن �لأ�سماء )�إن�سان �أو حيو�ن �أو جماد(، وظرف �ملكان )فوق/ حتت – �أمام/ 
خل���ف – مي���ني/ ي�سار(، ومييز �لطفل ب���ني �ملثنى و�جلمع، مييز �لأعد�د من )10-1(، 
مييز بني نوع �ل�سمري )متكلم �أم خماطب �أم غائب(، مييز بني نوع �لفعل )ما�سي �أم 
م�س���ارع �أم �أم���ر(، مييز �ل�سفات، ومييز بني ��سم �ل�سارة )هذ�- هذه(، ويع� باألفاظ 

منا�سبة �جتماعًيا يف �ملو�قف �ملختلفة )جيهان عمارة، ومنى �أبو ه�سيمة، 2013(. 
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كم���ا �أن �ملفاهي���م �للغوية عبارة عن �ل�سمات �جلوهرية �لتي متيز �لأ�سياء �أو �لأحد�ث 
�للغوي���ة �أو �لأ�سم���اء ع���ن بع�سه���ا �لبع����س، وتر�س���م �س���ورة ذهنية ملنط���وق �ل�سئ لدى 

�لطفل )مر�م �ملومني، 2017( 
اأهداف تنمية املفاهيم اللغوية- 8

  ذكر كل من �سهري �أحمد، وبطر�س بطر�س، )2007(؛ حامد زهر�ن و�آخرون، ) 2007(
 جمموعة  من �لأهد�ف ور�ء تنمية �ملهار�ت و�ملفاهيم �للغوية منها: 

�إدر�ك �أوجه �لت�سابه و�لإختاف بني �لكلمات وكذلك �أ�سكال �حلروف يف مو��سيع - 
خمتلفة.

تركيب جمل ب�سيطة من بني �ملفرد�ت �لتي يعرفها تركيًبا �سحيًحا.- 
�لتعرف على ��ستخد�م �ل�سيغ �ل�سحيحة للتذكري و�لتاأنيث و�لأفعال و�لأعد�د.- 
ت�سني���ف �لأ�س���كال يف جمموع���ات وفق خا�سي���ة �أو خا�سيتني مثل �لل���ون و�ل�سكل - 

و�لنوع وغريها.
��ستخد�م �ل�سياق يف فهم �لكلمات �جلديدة و��ستعمالها.- 
�لإ�سهام يف تعليم �للغة وما حتتويه من مفرد�ت وتر�كيب ودللت.- 
�لإ�سه���ام يف عملي���ة �لتح�سيل فتح�سيل �ملفاهيم ذو �أهمية كبرية يف تقدم �لطفل - 

يف �ملو�د �ملعرفية.
ُتعد �ملفاهيم و�سيلة فعالة يف ربط فروع �للغة ببع�سها �لبع�س ��ستماًعا وكاًما، - 

وقر�ءة وكتابة.
ت�ساع���د �ملفاهي���م �للغوي���ة يف تنظي���م وت�سني���ف وترتي���ب �حلقائ���ق و�ملعلوم���ات - 

و�خت�سارها وبذلك يتذكر �ملتعلم ما يتعلمه ب�سهولة.

كما �أكدت در��سة Forker (2016)  على �أهمية و�سع �ملفاهيم يف �ملناهج �حلالية 
لت�سنيف �للغة، وذلك لأن �لتحليل �للغوي يتكون من جزء كبري من تطبيق �ملفاهيم 
عل���ى �ملعلوم���ات و�لبيانات �لت���ي ي�ستقبلها �لطفل، ولذلك فم���ن �ملهم �أن يكون �لطفل 

مدرًكا ملا تعنيه هذه �ملفاهيم يف �للغة.

اأ�س�س اإك�ساب املفاهيم اللغوية يف ريا�س الأطفال - 9
وفًق���ا لنظريات �لتعل���م فاإن �أوىل �أمناط �ملعرفة �لتي يكت�سبه���ا �لطفل تن�ساأ عادة 
م���ن خ��ته �ملبا�سرة �لتي يكت�سبه���ا عن طريق حو��سه، وقبل �أن يبد�أ �لطفل بت�سكيل 
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�ملفهوم، ومن خال تعامله معها ي�ستطيع �أن ي�سكل �سورة ذهنية لهذه �ملدركات �لتي 
تعامل معاها وبذلك تتكون لديه �ملفاهيم لهذه �ملدركات. 

وم���ن �ملظاه���ر �ملمي���زة لنم���و �لطف���ل �ملع���ريف يف ه���ذه �ملرحل���ة ه���و قدرت���ه عل���ى 
��ستخ���د�م �لتمثي���ل �لرمزي لاأ�سياء و�لأحد�ث يف تفك���ريه وترت�وح هذه �ملرحلة بني                              
عم���ر )2-7( �سن���و�ت ويكون �لطف���ل قادر على ��ستخد�م �لرم���وز ومطابقتها يف �لبيئة 

)يو�سف قطامي، 2000(. 
حي���ث �إن ق���درة �لطف���ل عل���ى �لفه���م ت�سب���ق قدرت���ه عل���ى توظي���ف م���ا ي�سم���ع من 
�لكلم���ات، ول���كل طف���ل مفاهيم���ه وتر�كيب���ه �خلا�س���ة يف �ل���كام، ولكل طف���ل طريقته 
�خلا�س���ة يف �لإ�ستفه���ام، و�لنف���ي، و�لأم���ر، و�لنه���ي، و�لرج���اء، وغري ذل���ك من �ملعاين                     

)عبد�لروؤوف عامر،2007(.
وذك���رت ثن���اء �ل�سبع )2014( جمموعة من �خلطو�ت لتدري����س و�إك�ساب �ملفاهيم 

�للغوية لاأطفال وتتمثل هذه �خلطو�ت يف �لآتي:
حتدي���د �ل�سفات �لعاقية حتديًد� دقيًق���ا وباأ�ساليب متعددة، وترتيب هذه �ل�سفات  - 

�لعاقي���ة ح�س���ب درجة �أهميتها بالن�سبة للمفه���وم، فاملفاهيم ي�سعب تعلمها �إذ� كانت 
�ل�سف���ات �لعاقي���ة غري حمددة وغ���ري و��سحة، وكذل���ك عندما يكون ع���دد �ل�سفات 

�لاعقانية �أكر من عدد �ل�سفات �لعقانية.
تقلي���ل ع���دد �ل�سف���ات �لاعقاني���ة عن���د تعلم �ملفاهي���م؛ حت���ى ي�سهل تعل���م �ملفهوم - 

لاأطف���ال عندم���ا يت���م تو�سيح �ل�سفات �لعقاني���ة للمفهوم �ملطل���وب تعلمه، و�لعمل 
على ذكرها وتو�سيحها �أكر من مرة.

ربط �ملفاهيم �ملر�د تعلمها باملفاهيم �ل�سابقة مع تو�سيح �أوجه �لت�سابه و�لأختاف، - 
فاملفاهي���م لي�س���ت ثابتة بل تنمو وتتطور عند �لإن�س���ان نتيجة منو �ملعلومات و�ملعارف 
و�حلقائق، وكذلك نتيجة للتعرف على مزيد من �خل�سائ�س �مل�سرتكة و�إدر�ك �أ�سباب 
�لت�ساب���ه، و�لخت���اف يف �خل�سائ�س بني جمموعة �ملو�ق���ف �أو �لأ�سياء �لتي تزيد من 
ق���درة �لطف���ل عل���ى �لت�سني���ف، وعملية رب���ط �ملفاهيم ببع�سه���ا �لبع����س ي�ساعد على 

ر�سوخ وثبوت �ملفاهيم.
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ودلل���ة -  معن���ى  يحم���ل  مع���ني  حمت���وى  خ���ال  م���ن  يك���ون  �ملفاهي���م  تعل���م 
�لإط���ار  م���ن  ج���زء  �إدر�ك  �أو  كل  م���ن  ج���زء  �إدر�ك  عملي���ة  �إن  للمتعل���م، 
�ملفه���وم  فتعل���م  و�لأر�سي���ة،  �ل�س���كل  �جل�سطل���ت  عن���د  ي�سم���ى  وم���ا  �لع���ام 
مع���ني. حمت���وى  �أو  ع���ام  �إط���ار  د�خ���ل  يك���ون  عندم���ا  و�أ�س���رع  �أ�سه���ل  يك���ون 

تعل���م �ملفاهي���م م���ن خ���ال �ل�سو�ه���د �لإيجابي���ة و�ل�سلبي���ة مع���ا، حي���ث �إن تعل���م - 
�ملفاهيم من خال �ل�سو�هد �لإيجابية �أقل من تعلم �ملفهوم من خال �ل�سو�هد 
�لإيجابي���ة و�ل�سلبي���ة مًع���ا؛ لأن مهمة تعل���م �ملفهوم تتطلب �لق���درة على �لتمييز 
ب���ني �ل�سو�ه���د �لإيجابي���ة و�ل�سلبية، فاإذ� كان���ت �ل�سو�هد جميعه���ا �إيجابية فهذ� 
يوؤدي �إىل �سعف �إجر�ء�ت �ملو�زنات بني �ملثري�ت �ملتنوعة، وكذلك غياب �ل�سو�هد 

�ل�سلبية يوؤدي �إىل �سعف قدرة �ملتعلم على �لتعليم �ل�سحيح.
�سابًعا: منهج البحث واإجراءاته

اأ- منهج البحث
�عتم���د �لبح���ث �حل���ايل على �ملنهج �لو�سف���ي؛ �لذي يك�سف عن �لف���روق بني �لأطفال 

�لعاديني و�لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا يف �ملفاهيم �للغوية.

ب- العينة 
تكون���ت عين���ة �لبح���ث �حلايل م���ن )60( طفا م���ن �لأطفال �لعادي���ني و�لأطفال 
�ملتاأخري���ن لغوًي���ا، وت���رت�وح �أعمارهم ب���ني )5-7( �سنو�ت، ومت �ختياره���م من مدر�سة 
�ل�سوي���دي �لتجريبي���ة للغ���ات، وح�سانة �ل���رو�د للغات، وقد مت تطبي���ق جمموعة من 
�لأدو�ت وه���ي مقيا����س �للغ���ة �أبو ح�سيب���ة، ومقيا�س �لذكاء �ستانف���ورد بينيه، ومقيا�س 

�ملفاهيم �للغوية.

ج- اأدوات البحث

- ا�ستمارة بيانات اأولية )اإعداد الباحثة(
ت�سته���دف �لباحثة جمع كل �لبيانات �خلا�سة بالطفل و�لتي �سوف تخدم �أهد�ف 
�لبح���ث، كم���ا مت �لتو�سي���ح لكل م���ن �أولياء �لأم���ور و�ملعلمني �أن تل���ك �لبيانات �سرية، 
و�أنها لغر�س �لبحث �لعلمي، وكانت �لبيانات عبارة عن )�ل�سم ،�لعمر �لزمني ،�لنوع 

،�لرتتيب ،عدد �لإخوة ،هل توجد م�سكات �سمعية ولغوية لدي �لطفل(.
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- مقيا�س اللغة  )اإعداد/ اأحمد اأبو ح�سيبة ،2002(.
ي�ستخ���دم مقيا����س �للغ���ة لت�سخي����س �لأطفال �ملتاأخري���ن لغوًيا حي���ث يتكون من 

�سقني )�ختبار للغة �ل�ستقبالية - �ختبار �للغة �لتعبريية(.
يحت���وي �لختب���ار على ملحقني وذل���ك للح�سول على معلوم���ات خا�سة بالطفل 
وهما ��ستبيان للو�لدين للح�سول على معلومات عن �سلوك �لطفل د�خل �ملنزل حتى 
عمر 3 �سنو�ت، �ختبار لاأ�سو�ت من عمر �سنتني وخم�س �سهور �إىل عمر �سبع �سنو�ت. 

حمتوى الختبار:)دليل �ل�سور، �سجل درجات �لطفل، �أدو�ت ولعب ب�سيطة(.
ح�ساب �لدرجات �خلام و�ملعيارية: حت�سب درجات كل بند وذلك يف حالة �أن حقق 
�لطف���ل �س���روط ه���ذ� �لبن���د وتك���ون �لدرج���ة )1( ل���كل �إجاب���ة �سحيحة كم���ا �أن هناك 
ج���د�ول لتحوي���ل تل���ك �لدرج���ات �خل���ام �إىل درج���ات معياري���ة ح�س���ب �لعم���ر �لزمني 

للطفل و�لدرجات �خلام �لتي ح�سل عليها �لطفل.
ُيعد �لطفل طبيعي �إذ� ما ح�سل على درجة معيارية )77،5: 122،5(.- 
يكون �لطفل متاأخًر� لغوًيا �إذ� ح�سل على درجة معيارية �أقل من 77،5.- 

�سدق وثبات الختبار:

�س�دق الختب�ار: مت ح�س���اب �ل�سدق بطريق���ة �لت�ساق �لد�خل���ي وكانت نتائ���ج �لت�ساق 
ترت�وح بني )0،991-0،998( وهذ� يدل على �سدق �لختبار.

ثب�ات الختب�ار: ومت ح�س���اب ثب���ات �لختب���ار با�ستخ���د�م طريقة �إع���ادة �لختب���ار وكان 
�لثب���ات ي���رت�وح ب���ني )54،0-98،0( يدل ذلك على ثبات �لختب���ار، وبا�ستخد�م طريقة 
�ألف���ا كرونب���اخ كان���ت نتيج���ة �لثبات ت���رت�وح ب���ني )60،0-92،0( ويدل ذل���ك على ثبات 

�لختبار.
- مقيا��س ال�ذكاء »�س�تانفورد بني�ه ال�س�ورة اخلام�س�ة« )تعريب وتقنني �س�فوت             

فرج، 2011(.
هو �ختبار فردي �إعد�د ) رويد،2003( تعريب وتقنني �سفوت فرج ي�ستمل �ملقيا�س 
عل���ى خم�سة �ختبار�ت فرعية وت�سمل )�ل�ست���دلل �لتحليلي، و�ملعلومات و�ل�ستدلل 
�لكم���ي، و�ملعاجل���ة �لب�سري���ة، و�لذ�ك���رة �لعامل���ة( وت�سم���ى �لعو�م���ل �ملعرفية وميكن 
تطبي���ق �لختب���ار م���ن عم���ر )�سنت���ني لأك���ر من 75 �سن���ة( ويبل���غ متو�س���ط �لدرجات 
�ملعيارية لكل �لعو�مل �خلم�سة 100 باإنحر�ف معياري 15، وي�ستغرق تطبيق �لختبار 
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م���ا ب���ني )15-75( دقيقة ويعتمد ذل���ك على عمر �ملفحو�س وقدر�ت���ه، ويرجع �لهدف 
م���ن تطبي���ق مقيا�س �لذكاء �لتاأك���د باأن عينة �لدر��سة ل ت�سمل عل���ى �إعاقات ودرجات 

�لعينة �أكر من 90 درجة.
وقد مت ح�ساب �سدق مقيا�س الذكاء كالآتي:

�سدق امل�سمون: وهو �خلا�س باإثبات �أن مكونات �ملقيا�س تقي�س ما ير�د قيا�سه وبينهم 
�رتباط يقي�س مفهوم عام.

���ا حل�ساب �سدق  �س�دق املح�ك: مت �إجر�ء �ملقيا����س على عينة قو�مه���ا )104( مفحو�سً
�ملحك �خلارجي.

ا مت �ختيارهم ب�سكل ع�سو�ئي  ال�سدق العاملي: ومت على عينة قو�مها )200( مفحو�سً
من �لبيئة �مل�سرية.

ثب�ات الختبار: با�ستخ���د�م طريقة �إع���ادة �لختبار حل�ساب ثبات �لختب���ار�ت �لفرعية 
�لع�س���رة مبعام���ل �ألف���ا و�لتجزئ���ة �لن�سفي���ة عل���ى عين���ة كب���رية م���ن �لذك���ور و�لإناث 
مبتو�س���ط عم���ري )02،9( عاًما و�نح���ر�ف معي���اري )005،2( وكان �لثبات يرت�وح بني 

)76،0-79،0( وهذ� يدل على ثبات �لختبار.
مقيا�س تنمية املفاهيم اللغوية لالأطفال اإعداد/ نعمة ال�سيد )2018(

 - و�سف املقيا�س
  �ملقيا����س يف �سورت���ه �لنهائي���ة ي�ستم���ل عل���ى )15( ُبع���ًد�، وو�س���ع ل���كل ُبع���د م���ن 
�أبع���اده )8( مف���رد�ت، تت�سمن )8( ��ستجابات للطفل م���ن خال بع�س �ل�سور، لتكون 
ع���دد مف���رد�ت �ملقيا����س )120( مفردة، وذلك بع���د حذف كل ما ي�سوب���ه �لتكر�ر �أوعدم 
�لو�سوح، ي�ستمل �لُبعد �لأول على �أ�سماء �لإ�سارة، و�لُبعد �لثاين ي�ستمل على �لأعد�د، 
وي�ستمل �لُبعد �لثالث على �لأماكن، و�لُبعد �لر�بع ي�ستمل على ف�سول �ل�سنة، و�لُبعد 
�خلام����س ي�ستم���ل على �حل���رف و�ملهن و�أدو�ته���ا، وي�ستمل �لُبع���د �ل�ساد�س على ظرف 
�لزمان، و�لُبعد �ل�سابع ي�ستمل على �ملفرد و�ملثنى و�جلمع، وي�ستمل �لُبعد �لثامن على 
�لأل���و�ن، و�لُبع���د �لتا�سع ي�ستمل عل���ى �ل�سمائر، وي�ستمل �لُبع���د �لعا�سر على �ملو�قف 
�لجتماعي���ة، و�لُبعد �حلادي ع�سر ي�ستم���ل على �لأ�سكال، وي�ستمل �لُبعد �لثاين ع�سر 
عل���ى ظ���رف �مل���كان، و�لُبعد �لثال���ث ع�سر ي�ستم���ل على �ل�سف���ات، و�لبُع���د �لر�بع ع�سر 

ي�ستمل على �ملج�سمات، و�لُبعد �خلام�س ع�سر ي�ستمل على �ل�سم و�لفعل.
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 طريقة تقدير درجات املقيا�س
  يجي���ب �لطف���ل منفرًد� على �ملقيا�س من خال �لإ�ستجابات �ملطلوبة منه، و�لتي 
�سيغ���ت ب�س���كل و��سح، ويكون لكل مف���ردة )8( �إ�ستجابات عن طري���ق تو�سيل �ل�سورة 
بكلمة �أو �سورة �أخرى، ويكون لكل �إ�ستجابة �سحيحة درجة و�حدة، وبذلك تكون �أقل 
درج���ة ميك���ن �أن يح�س���ل عليها �لطف���ل )�سفر( درجة، و�أعلى درج���ة ميكن �أن يح�سل 

عليها �لطفل على �ملقيا�س )120( درجة.

- اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س املفاهيم اللغوية يف الدرا�سة احلالية 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س املفاهيم اللغوية:
مت تطبيق �ملقيا�س على �لعينة �ل�ستطاعية )25 طفل وطفلة(، وح�ساب �خل�سائ�س 

�ل�سيكومرتية كما يلي: 
الت�س�اق الداخل�ي  للمف�ردات: مت ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خل���ي للمف���رد�ت بح�س���اب ( 1)

معام���ات �لرتب���اط ب���ني درج���ات �ملف���رد�ت ودرجات �لأبع���اد �لتي تنتم���ي لها كل 
مفردة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:

جدول )1( 
معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات الأبعاد التي تنتمي لها يف مقيا�س املفاهيم 

اللغوية لدى الأطفال )ن= 25 طفل وطفل(
البعد الثالث عشر البعد التاسع البعد اخلامس البعد األول

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,309 97 0,862** 65 0,698** 33 0,808** 1

0,426* 98 0,841** 66 0,715** 34 0,791** 2

0,287 99 0,590** 67 0,668** 35 0,803** 3

0,341 100 0,779** 68 0,619** 36 0,785** 4

0,417* 101 0,803** 69 0,528** 37 0,728** 5

0,328 102 0,652** 70 0,676** 38 0,734** 6

0,278 103 0,748** 71 0,721** 39 0,770** 7

0,226 104 0,569** 72 0,653** 40 0,695** 8
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البعد الرابع عشر البعد العاشر البعد السادس البعد الثاني

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,424* 105 0,319 73 0,770** 41 0,888** 9

0,330 106 0,286 74 0,783** 42 0,870** 10

0,354 107 0,308 75 0,902** 43 0,795** 11

0,341 108 0,278 76 0,889** 44 0,862** 12

0,309 109 0,665** 77 0,805** 45 0,794** 13

0,265 110 0,579** 78 0,725** 46 0,689** 14

0,327 111 0,582** 79 0,762** 47 0,858** 15

0,258 112 0,631** 80 0,754** 48 0,637** 16

البعد اخلامس عشر البعد احلادي عشر البعد السابع البعد الثالث

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,771** 113 0,760** 81 0,728** 49 0,728** 17

0,652** 114 0,673** 82 0,624** 50 0,733** 18

0,579** 115 0,559** 83 0,750** 51 0,776** 19

0,568** 116 0,658** 84 0,724** 52 0,754** 20

0,559** 117 0,694** 85 0,711** 53 0,804** 21

0,620** 118 0,721** 86 0,707** 54 0,781** 22

0,641** 119 0,665** 87 0,659** 55 0,584** 23

0,583** 120 0,572** 88 0,681** 56 0,690** 24

البعد الثاني عشر البعد الثامن البعد الرابع

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,324 89 0,659** 57 0,902** 25

0,352 90 0,648** 58 0,840** 26

0,289 91 0,516** 59 0,574** 27

0,340 92 0,763** 60 0,826** 28

0,582** 93 0,708** 61 0,834** 29

0,674** 94 0,811** 62 0,776** 30

0,613** 95 0,524** 63 0,790** 31

0,621** 96 0,662** 64 0,728** 32

* د�ل عند م�ستوى 0،05         * * د�ل عند م�ستوى 0،01
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )1( �أن جميع معامات �لرتباط د�ل���ة �إح�سائًيا، عد� )21( 
مف���ردة، �أرق���ام )73(، )74(، )75(، )76( م���ن �لبع���د �لعا�س���ر، )89( ،)90(، )91(، )92( 
م���ن �لبع���د �لثاين ع�سر، )97(، )99(، )100(، )102(، )103(، )104( من �لبعد �لثالث 
ع�س���ر، و�ملف���رد�ت )106(، )107(، )108(، )109(، )110(، )111(، )112( م���ن �لبع���د 
�لر�ب���ع ع�س���ر، حي���ث كان���ت معامات �لرتب���اط بني درج���ات كل منها، ودرج���ات �لبعد 
�ل���ذي تنتم���ي له غري د�لة �إح�سائًيا، وه���ذ� يعني �ت�ساق �ملفرد�ت م���ع �لأبعاد �لفرعية 
�لت���ي تنتم���ي له���ا كل مف���ردة، عد� ه���ذه �لعبار�ت فه���ي غري مت�سق���ة مع �لأبع���اد �لتي 

تنتمي لها، ويتم حذفها.

)2( الثبات مبعامل األفا )كرونباخ(:
مت ح�س���اب �لثبات بح�ساب معامل �ألف���ا لاأبعاد، ثم ح�ساب معامات �ألفا لاأبعاد 

)مع حذف كل مفردة(، و�لنتائج كما يلي:

جدول )2(
 معامالت األفا )مع حذف املفردة( ملقيا�س املفاهيم اللغوية لدى الأطفال )ن= 25 طفل وطفلة( 

�لبعد �لثالث ع�سر �لبعد �لتا�سع �لبعد  �خلام�س �لبعد �لأول
معامل �ألفا مع 

حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 
حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 

حذف �ملفردة �لرقم معامل �ألفا مع 
حذف �ملفردة �لرقم

0،432 97 0،559 65 0،616 33 0،808 1
0،426 98 0،567 66 0،609 34 0،814 2
0،434 99 0،580 67 0،612 35 0،819 3
0،426 100 0،579 68 0،611 36 0،809 4
0،425 101 0،554 69 0،607 37 0،815 5
0،423 102 0،576 70 0،614 38 0،817 6
0،431 103 0،572 71 0،612 39 0،815 7
0،429 104 0،569 72 0،613 40 0،814 8

معامل �ألفا للبعد �لثالث 
ع�سر= 0،418

معامل �ألفا للبعد 
�لتا�سع= 0،583

معامل �ألفا للبعد 
�خلام�س= 0،619

معامل �ألفا للبعد �لأول
0،824 =
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�لبعد �لر�بع ع�سر �لبعد �لعا�سر �لبعد �ل�ساد�س �لبعد �لثاين

معامل �ألفا مع 
حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 

حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 
حذف �ملفردة �لرقم معامل �ألفا مع 

حذف �ملفردة �لرقم

0،421 105 0،567 73 0،622 41 0،826 9
0،413 106 0،570 74 0،619 42 0،820 10
0،416 107 0،569 75 0،621 43 0،819 11
0،422 108 0،574 76 0،623 44 0،828 12
0،427 109 0،543 77 0،617 45 0،826 13
0،419 110 0،550 78 0،625 46 0،823 14
0،425 111 0،546 79 0،624 47 0،825 15
0،431 112 0،543 80 0،618 48 0،823 16

معامل �ألفا للبعد 
�لر�بع ع�سر= 0،407

معامل �ألفا للبعد 
�لعا�سر= 0،556

معامل �ألفا للبعد 
�ل�ساد�س= 0،627

معامل �ألفا للبعد �لثاين
0،831 =

�لبعد �خلام�س ع�سر �لبعد �حلادي ع�سر �لبعد �ل�سابع �لبعد �لثالث

معامل �ألفا مع 
حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 

حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 
حذف �ملفردة �لرقم معامل �ألفا مع 

حذف �ملفردة �لرقم

0،542 113 0،559 81 0،596 49 0،749 17
0،540 114 0،557 82 0،602 50 0،752 18
0،547 115 0،561 83 0،598 51 0،760 19
0،539 116 0،553 84 0،587 52 0،755 20
0،542 117 0،560 85 0،601 53 0،754 21
0،537 118 0،549 86 0،605 54 0،755 22
0،541 119 0،552 87 0،659 55 0،761 23
0،544 120 0،555 88 0،588 56 0،759 24

معامل �ألفا للبعد 
�خلام�س ع�سر = 0،548

معامل �ألفا للبعد 
�حلادي ع�سر = 0،564

معامل �ألفا للبعد 
�ل�سابع = 0،608

معامل �ألفا للبعد 
�لثالث = 0،762
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�لبعد �لثاين ع�سر �لبعد �لثامن �لبعد �لر�بع

معامل �ألفا مع 
حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 

حذف �لعبارة �لرقم معامل �ألفا مع 
حذف �ملفردة �لرقم

0،556 89 0،608 57 0،739 25
0،560 90 0،606 58 0،742 26
0،559 91 0،594 59 0،733 27
0،563 92 0،598 60 0،730 28
0،542 93 0،605 61 0،735 29
0،540 94 0،602 62 0،740 30
0،539 95 0،607 63 0،738 31
0،543 96 0،593 64 0،736 32

معامل �ألفا للبعد 
�لثاين ع�سر = 0،548

معامل �ألفا للبعد �لثامن
0،611 =

معامل �ألفا للبعد �لر�بع
0،743 =

 يت�س���ح م���ن �جلدول )2( �أن جميع معام���ات �ألفا )مع حذف �ملفردة( �أقل من �أو 
ت�س���اوي معام���ات �ألف���ا للبعد �لذي تنتمي ل���ه �ملفردة، عد� )24( مف���ردة، �أرقام )73(، 
)74(، )75(، )76( م���ن �لبع���د �لعا�س���ر، و)89(، )90(، )91(، )92( م���ن �لبع���د �لث���اين 
ع�س���ر، و)97(، )98(، )99(، )100(، )101(، )102(، )103(، )104( م���ن �لبع���د �لثال���ث 
�لبع���د  م���ن  ع�س���ر، و)105(، ) 106(، )107(، )108(، )109(، )110(، )111(، )112( 
�لر�ب���ع ع�س���ر، حيث كان���ت معامات �ألفا )مع ح���ذف كل منها( �أك� م���ن معامل �ألفا 
للبع���د �ل���ذي تنتم���ي له �ملف���ردة، وهذ� يعن���ي ثبات جميع مف���رد�ت �ملقيا����س، عد� هذه 

�ملفرد�ت )24 مفردة( غري ثابتة ويتم حذفها.

)3( الت�ساق الداخلي لالأبعاد:  
مت ح�س���اب �ت�س���اق �لأبعاد )�أمن���اط �لأ�سئلة( مع �ملقيا����س ككل، بح�ساب معامات 

�لرتباط بني درجات �لأبعاد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، و�لنتائج كما يلي:
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جدول )3(
 معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجات الكلية ملقيا�س املفاهيم اللغوية لدى الأطفال 

)ن= 25 طفل وطفلة(
معامالت االرتباط مع الدرجات الكلية للمقياس  اختبار املفاهيم اللغوية لدى األطفال

0,658** اإلشارة) )أسماء  األول  )1) البعد 

0,566** )األعداد) الثاني  )2) البعد 

0,689** )األماكن) الثالث  )3) البعد 

0,694** السنة) )فصول  الرابع  )4) البعد 

0,845** اخلامس )احلرف وأدواتها) )5) البعد 

0,554** الزمان) )ظرف  السادس  )6) البعد 

0,561** اجلمع) املثنى،  )املفرد،  السابع  )7) البعد 

0,747** )8) البعد الثامن )األلوان)

0,588** )الضمائر) التاسع  )9) البعد 

0,457* االجتماعية) )املواقف  العاشر  )10) البعد 

0,712** )األشكال) عشر  احلادي  )11) البعد 

0,562** املكان) )ظرف  عشر  الثاني  )12) البعد 

0,147 )الصفات) عشر  الثالث  )13) البعد 

0,170 )اجملسمات) عشر  الرابع  )14) البعد 

0,757** الفعل) )االسم،  عشر  اخلامس  )15) البعد 

* د�ل عند م�ستوى 0،05         * * د�ل عند م�ستوى 0،01

    يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( �أن جمي���ع معام���ات �لرتب���اط د�ل���ة �إح�سائًي���ا، عد� 
�لبعدي���ن �لثال���ث ع�س���ر و�لر�ب���ع ع�س���ر، حيث كان���ت معام���ات �لرتباط ب���ني درجات 
كل منهم���ا و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س غ���ري د�ل���ة، وه���ذ� يعن���ي �ت�ساق جمي���ع �لأبعاد 
م���ع �لختب���ار ككل، ع���د� �لبعدي���ن )�لثالث ع�س���ر، و�لر�بع ع�سر( فهم���ا غري مت�سقني                

)غري ثابتني(، ويتم حذفهما من �ملقيا�س. 
)4( الثبات بالتجزئة الن�سفية:  

مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س ككل بالتجزئة �لن�سفية ) مبعادلتي �سبريمان / بر�ون ، 
وجتمان( ، و�لنتائج كما يلي:
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جدول )4( 
معامالت الثبات بالتجزئة الن�صفية ملقيا�س املفاهيم اللغوية لدي الأطفال ) ن= 25 طفل وطفلة ( 

معامل الثبات مبعادلة 

)جتمان)

معامل الثبات مبعادلة 

)سبيرمان/ براون)
مقياس املفاهيم اللغوية

0,802 0,806 اإلشارة) )أسماء  األول  )1) البعد 

0,781 0,788 )2) البعد الثاني )األعداد)

0,750 0,754 )األماكن) الثالث  )3) البعد 

0,724 0,735 السنة) )فصول  الرابع  )4) البعد 

0,612 0,612 اخلامس )احلرف وأدواتها) )5) البعد 

0,618 0,625 الزمان) )ظرف  السادس  )6) البعد 

0,604 0,609 اجلمع) املثنى،  )املفرد،  السابع  )7) البعد 

0,608 0,616 )8) البعد الثامن )األلوان)

0,560 0,560 )الضمائر) التاسع  )9) البعد 

0,542 0,548 االجتماعية) )املواقف  العاشر  )10) البعد 

0,543 0,554 )11) البعد احلادي عشر )األشكال)

0,516 0,521 )ظرف املكان) عشر  الثاني  )12) البعد 

0,322 0,336 )الصفات) عشر  الثالث  )13) البعد 

0,354 0,362 )اجملسمات) عشر  الرابع  )14) البعد 

0,536 0,540 اخلامس عشر )االسم والفعل) )15) البعد 

0,773 0,778 الدرجة الكلية للمقياس

* د�ل عند م�ستوى 0،05         * * د�ل عند م�ستوى 0،01
�لن�سفي���ة  بالتجزئ���ة  �لثب���ات  معام���ات  جمي���ع  �أن   )4( �جل���دول  م���ن  يت�س���ح 
)مبعادلتي: �سبريمان/ بر�ون ، وجتمان(، مرتفعة ن�سبًيا يف جميع �لأبعاد )و�لدرجة 
�لكلي���ة(، ع���د� �لبعدين: )�لثالث ع�سر( و )�لر�بع ع�س���ر(، وهذ� يدل على ثبات جميع 
�لأبع���اد، ع���د� �لبعدي���ن: )�لثال���ث ع�س���ر(، و)�لر�ب���ع ع�س���ر(، فهما غري ثابت���ني، ويتم 

حذفهما من �لختبار.

)5( �سدق املفردات
مت ح�س���اب �س���دق �ملف���رد�ت بح�س���اب معام���ات �لرتب���اط ب���ني درج���ات �ملف���رد�ت 
ودرجات �لأبعاد �لتي تنتمي لها )حمذوًفا منها درجة �ملفردة(، بافرت��س �أن جمموع 

بقية �ملفرد�ت حمًكا للمفردة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
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جدول )5( 
معامالت الرتباط بني درجات املفردات ودرجات الأبعاد التي تنتمي لها )حمذوفًا منها درجة 

املفردة( يف مقيا�س املفاهيم اللغوية لدى الأطفال )ن= 25 طفل وطفلة(
البعد الثالث عشر البعد التاسع البعد اخلامس البعد األول

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,211 97 0,814** 65 0,637** 33 0,768** 1

0,320 98 0,790** 66 0,660** 34 0,750** 2

0,195 99 0,544** 67 0,609** 35 0,765** 3

0,260 100 0,728** 68 0,544** 36 0,744** 4

0,341 101 0,755** 69 0,466* 37 0,681** 5

0,266 102 0,601** 70 0,611** 38 0,690** 6

0,202 103 0,697** 71 0,676** 39 0,732** 7

0,128 104 0,511** 72 0,608** 40 0,641** 8

البعد الرابع عشر البعد العاشر البعد السادس البعد الثاني

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,340 105 0,223 73 0,710** 41 0,856** 9

0,241 106 0,208 74 0,722** 42 0,842** 10

0,263 107 0,219 75 0,836** 43 0,767** 11

0,266 108 0,189 76 0,860** 44 0,822** 12

0,220 109 0,588** 77 0,743** 45 0,766** 13

0,142 110 0,502** 78 0,671** 46 0,655** 14

0,237 111 0,508** 79 0,706** 47 0,833** 15

0,164 112 0,556** 80 0,690** 48 0,604** 16

البعد اخلامس عشر البعد احلادي عشر البعد السابع البعد الثالث

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,720** 113 0,700** 81 0,668** 49 0,680** 17

0,601** 114 0,615** 82 0,564** 50 0,677** 18

0,529** 115 0,467* 83 0,696** 51 0,733** 19

0,512** 116 0,594** 84 0,679** 52 0,719** 20

0,507** 117 0,694** 85 0,664** 53 0,774** 21

0,574** 118 0,677** 86 0,651** 54 0,739** 22

0,591** 119 0,606** 87 0,604** 55 0,546** 23

0,536** 120 0,511** 88 0,623** 56 0,643** 24
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البعد الثاني عشر البعد الثامن البعد الرابع

معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم

0,245 89 0,580** 57 0,878** 25

0,260 90 0,577** 58 0,809** 26

0,187 91 0,455* 59 0,521** 27

0,258 92 0,692** 60 0,778** 28

0,465* 93 0,645** 61 0,780** 29

0,605** 94 0,760** 62 0,741** 30

0,558** 95 0,461* 63 0,738** 31

0,574** 96 0,593** 64 0,682** 32

* د�ل عند م�ستوى 0،05         ** د�ل عند م�ستوى 0،01

يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن جميع معامات �لرتباط د�ل���ة �إح�سائًيا، عد� )24( 
مف���ردة، �أرق���ام )73(، )74(، )75(، )76( من �لُبعد �لعا�س���ر، و)89(، )90(، )91(، )92( 
من �لُبعد �لثاين ع�سر، )97(، )98(،  )99(، )100(، )101(، )102(، )103(، )104( من 
�لُبع���د �لثال���ث ع�س���ر، )105(،  ) 106(، )107(، )108(، )109(، )110(، )111(، )112( 
من �لُبعد �لر�بع ع�سر، حيث كانت معامات �لرتباط بني درجات كل منها، ودرجات 
�لُبع���د �ل���ذي تنتمي له )حمذوًفا منها درجة �ملفردة( غ���ري د�لة �إح�سائًيا، وهذ� يعني 
�س���دق جمي���ع �ملفرد�ت م���ع �لأبعاد �لفرعية �لت���ي تنتمي لها، عد� ه���ذه �لعبار�ت فهي 

غري �سادقة، ويتم حذفها.
�لو�سف �لنهائي للمقيا�س:

م���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�سابق���ة، يت�سح �أنه مت ح���ذف: )24( مفردة، �أرق���ام )73(، )74(، 
)75(، )76( م���ن )�لبع���د �لعا�سر، �ملو�قف �لجتماعي���ة(، )89(، )90(، )91(، )92( من 
)�لبعد �لثاين ع�سر، ظرف �ملكان(، )97(، )98(، )99(، )100(، )101(، )102(، )103(، 
)104( م���ن )�لبع���د �لثال���ث ع�س���ر، �ل�سف���ات(، )105(، ) 106(، )107(، )108(، )109(، 
)110(، )111(، )112( م���ن )�لُبع���د �لر�ب���ع ع�س���ر، �ملج�سمات(، لأنه���ا غري ثابتة وغري 
�سادق���ة، وحذف �لبعدين: )�لثالث ع�سر،�ل�سفات(، )�لر�بع ع�سر، �ملج�سمات( لأنهما 
غري ثابتني، كما �أن جميع مفرد�تهما مت حذفها، ولذلك مت حذف �لبعدين، و�أ�سبحت 
�ل�سورة �لنهائية للمقيا�س مكونة من )96( مفردة، موزعة علي )13( ُبعد، منها )11( 
ُبع���د )م���ن �لأول حتى �لتا�س���ع، و�لُبعد �حلادي ع�سر، و�لُبع���د �لثالث ع�سر( يقي�س كل 
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ُبع���د منه���ا: )8( مفرد�ت، �أما �لُبعدين )�لعا�س���ر، و�لثاين ع�سر( يقي�س كل منهما )4( 
مف���رد�ت، و�أ�سبحت �ل�س���ورة �لدرجات �لنهائية للمقيا�س من )0-96(، وكانت درجات 
�أف���ر�د �لعين���ة �أقل من 24 درجة عل���ى �ملقيا�س يف �سورته �لنهائي���ة، وهذه �ل�سورة من 

مقيا�س �ملفاهيم �للغوية �ساحلة للتطبيق على �لعينة �لنهائية.
نتائج البحث

نتائج ال�سوؤال الأول 
ين����س �ل�س���وؤ�ل عل���ى: ما م�ستوي���ات درجات �ختب���ار �ملفاهي���م �للغوي���ة ) �لأجز�ء، 

و�لدرجة �لكلية( لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا؟  
ولاإجابة علي هذ� �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب:   

معاي���ري وم�ستوي���ات �لإ�ستجاب���ات للمقيا����س �مل�ستخ���دم )ل���كل ج���زء وللدرج���ات 	. 
�لكلية( بناًء على مدى درجات كل جزء، و�لدرجات �لكلية.

متو�سط���ات �لإ�ستجاب���ات للعين���ة عل���ى �ملقيا����س )�لأج���ز�ء، و�لدرج���ات �لكلي���ة(، 	. 
وحتدي���د م�ستوياته���ا، يف �س���وء معاي���ري �لإ�ستجاب���ة �لتي مت ح�سابه���ا يف �خلطوة 

�لأوىل، و�لنتائج كما يلي:

)اأ( معاي�ري وم�س�تويات الإ�س�تجابات لختب�ار املفاهي�م اللغوية )الأج�زاء، والدرجة 
الكلية(

متت���د درج���ات كل جزء م���ن �لأجز�ء )ع���د� �جلزئني: �لعا�سر و�لث���اين ع�سر( من . 1
)�سفر( �إىل )8( درجات، ويكون مدى �لدرجات = ) �أعلى درجة – �أدنى درجة ( =
8- �سف���ر =8 ، ولك���ي يت���م تق�سي���م �لإ�ستجاب���ات عل���ى كل ج���زء �إىل )3( م�ستويات 
)منخف����س، متو�س���ط، مرتفع(، يكون طول �لفئ���ة = ) �ملدى ÷ عدد �مل�ستويات( =                                            

)8 ÷3( = )2،67( درجة .
متت���د درجة كل ج���زء من �جلزئني )�لعا�سر، و�لثاين ع�سر( من )�سفر( �إىل )4( . 2

درج���ات، ويك���ون م���دى �لدرج���ات = )4(، ولكي يت���م تق�سيم �لإ�ستجاب���ات على كل 
جزء �إىل )3( م�ستويات، يكون طول �لفئة = )4 ÷3( = )1،33( درجة.

متت���د �لدرج���ات �لكلي���ة لاختب���ار م���ن )�سف���ر( �إىل )96( درج���ة، ويك���ون م���دى . 3
�لدرجات = )96( درجة، ولكي يتم تق�سيم �لإ�ستجابات �لكلية �إىل )3( م�ستويات، 

يكون طول �لفئة = )96 ÷3( = )32( درجة، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.
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جدول )6( 
معايري وم�صتويات الإ�صتجابات لختبار املفاهيم اللغوية )الأجزاء والدرجة الكلية( 

حدود اإلستجابة
مستويات 

االستجابة
اختبار املفاهيم اللغوية

من)صفر) إلى أقل من )2،67) درجة

من )2،67) إلى أقل من )5,34) درجة

من )5،34) إلى )8) درجات

منخفض

متوسط

مرتفع

(13  ، 11  ،9، 8، 7  ، 6 األجزاء )1، 2 ،3 ،4 ، 5 ، 

من)صفر) إلى أقل من )1,33) درجة

من )1،33) إلى أقل من )2,66) درجة

من )2,66) إلى )4) درجات

منخفض

متوسط

مرتفع

(12( ورقم  اجلزئني رقم )10) ، 

من)صفر) إلى أقل من )32) درجة

من )32) إلى أقل من )64) درجة

من )64) إلى )96) درجة

منخفض

متوسط

مرتفع

الدرجات الكلية الختبار املفاهيم اللغوية

)ب( متو�س�طات الإ�ستجابات وم�س�توياتها لختبار املفاهيم اللغوية لدي الأطفال 
املتاأخرين لغوًيا.

لغوًي���ا(  �ملتاأخري���ن  �لأطف���ال  )م���ن  �لعين���ة  �إ�ستجاب���ات  متو�سط���ات  ح�س���اب  مت 
لاختبار)�لأج���ز�ء، و�لختب���ار ككل(، ويف �سوء �ملعايري �لو�ردة يف �جلدول �ل�سابق مت 
حتديد م�ستويات �ل�ستجابات لكل جزء، وللدرجة �لكلية، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:

جدول )7(
 معايري وم�صتويات ال�صتجابات على اختبار املفاهيم اللغوية )الأجزاء، والدرجة الكلية( لدى 

الأطفال املتاأخرين  لغوًيا ) ن= 30 طفل وطفلة(
املستوى املتوسط احلسابي الستجابات العينة الدرجة الكلية اختبار املفاهيم اللغوية

منخفض 1,87 درجة )8) درجات األول  )1) اجلزء 

منخفض 1,53 درجة )8) درجات الثاني )2) اجلزء 

منخفض 2,33 درجة )8) درجات )3) اجلزء الثالث

منخفض 1,20 درجة )8) درجات الرابع )4) اجلزء 

منخفض 1,53 درجة )8) درجات اخلامس  )5) اجلزء 

منخفض 2,53 درجة )8) درجات السادس  )6) اجلزء 

منخفض 1,70 درجة )8) درجات السابع )7) اجلزء 
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املستوى املتوسط احلسابي الستجابات العينة الدرجة الكلية اختبار املفاهيم اللغوية

منخفض 1,63 درجة )8) درجات الثامن )8) اجلزء 

منخفض 0,77 درجة )8) درجات التاسع )9) اجلزء 

متوسط 1,43 درجة )4) درجات العاشر  )10) اجلزء 

منخفض 1,70 درجة )8) درجات )11) اجلزء احلادي عشر 

منخفض 0,53 درجة )4) درجات )12) اجلزء الثاني عشر

منخفض 1,73 درجة )8) درجات الثالث عشر )13) اجلزء 

منخفض 20,50 درجة )96)  درجة الدرجة الكلية لالختبار

يت�سح من �لنتائج �ل�سابقة �أن: 
م�ستوي ��ستجابات �لعينة )من �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا( يف جميع �أجز�ء �ختبار . 1

�ملفاهيم �للغوية )عد� �جلزء �لعا�سر(، م�ستوى منخف�س. 
م�ست���وى ��ستجاب���ات �لعينة )من �لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا( يف �جلزء �لعا�سر من . 2

�ختبار �ملفاهيم �للغوية، م�ستوى  متو�سط.
م�ست���وى ��ستجاب���ات �لعينة )م���ن �لأطفال �ملتاأخري���ن لغوًيا( يف �ختب���ار �ملفاهيم . 3

�للغوية ككل، م�ستوي منخف�س.

نتائج ال�سوؤال الثاين:
ين����س �ل�س���وؤ�ل عل���ى: م���ا م�ستوي���ات درجات �ختب���ار �ملفاهي���م �للغوي���ة )�لأجز�ء، 

و�لدرجة �لكلية( لدى �لأطفال �لعاديني؟  
ولاإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب:   

معاي���ري وم�ستوي���ات �لإ�ستجاب���ات للمقيا����س �مل�ستخ���دم )ل���كل ج���زء وللدرج���ات 	. 
�لكلية( بناًء علي مدى درجات كل جزء، و�لدرجات �لكلية.

ح�ساب متو�سطات �لإ�ستجابات للعينة على �ملقيا�س )�لأجز�ء و�لدرجات �لكلية(، 	. 
وحتديد م�ستوياتها، يف �سوء معايري �لإ�ستجابة �لتي مت ح�سابها يف �خلطوة �لأوىل. 

)اأ( معاي�ري وم�س�تويات الإ�س�تجابات لختب�ار املفاهي�م اللغوية  )الأج�زاء والدرجة 
الكلية(:

مت ح�س���اب معاي���ري وم�ستوي���ات �لإ�ستجابات لختب���ار �ملفاهيم �للغوي���ة )�لأجز�ء 
و�لدرج���ة �لكلي���ة(، و�لنتائ���ج مو�سحة كما �سب���ق بجدول )8( �ل���ذي مت عر�سه بنتائج 

�لإجابة علي �ل�سوؤ�ل �لأول.
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)ب( متو�س�طات الإ�ستجابات وم�س�توياتها لختبار املفاهيم اللغوية لدي الأطفال 
العاديني.

مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية لإ�ستجابات �لعينة لاختبار )�لأجز�ء و�لختبار 
ككل(، ويف �س���وء �ملعاي���ري �لو�ردة يف �جل���دول )8( ، مت حتديد م�ستوي���ات �لإ�ستجابات 

لكل جزء، وللدرجة �لكلية، و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
جدول )8( 

معايري وم�صتويات الإ�صتجابات على اختبار املفاهيم اللغوية )الأجزاء والدرجة الكلية( لدى 
الأطفال العاديني )ن = 30 طفل وطفلة(

املستوى املتوسط احلسابي إلستجابات العينة الدرجة الكلية اختبار املفاهيم اللغوية

مرتفع 5,23 درجة )8) درجات األول  )1) اجلزء 

مرتفع 6,87 درجة )8) درجات الثاني )2) اجلزء 

متوسط 5,07 درجة )8) درجات )3) اجلزء الثالث

متوسط 5,17 درجة )8) درجات الرابع )4) اجلزء 

مرتفع 5,50 درجة )8) درجات اخلامس  )5) اجلزء 

متوسط 5,27 درجة )8) درجات السادس  )6) اجلزء 

مرتفع 6,20 درجة )8) درجات السابع )7) اجلزء 

مرتفع 5,87 درجة )8) درجات )8) اجلزء الثامن

متوسط 4,00 درجة )8) درجات التاسع )9) اجلزء 

مرتفع 2,87 درجة )4) درجات العاشر  )10) اجلزء 

متوسط 5,27 درجة )8) درجات عشر  احلادي  )11) اجلزء 

مرتفع 3,23 درجة )4) درجات )12) اجلزء الثاني عشر

متوسط 4,03 درجة )8) درجات )13) اجلزء الثالث عشر

مرتفع 64,57 درجة )96)  درجة الدرجة الكلية لالختبار

يت�سح من النتائج ال�سابقة اأن: 
م�ست���وى ��ستجاب���ات �لعينة )من �لأطفال �لعاديني( يف �لأجز�ء )�أرقام 1،  2، 5، 7 1 1)

، 8 ، 10، 12( من �ختبار �ملفاهيم �للغوية، م�ستوى مرتفع. 
م�ست���وى �إ�ستجاب���ات �لعينة )من �لأطفال �لعاديني( يف �لأجز�ء ) �أرقام 3 ، 4 ، 6 ، 1 2)

9، 11 ،13(، من �ختبار �ملفاهيم �للغوية،  م�ستوى متو�سط.
م�ست���وى ��ستجاب���ات �لعينة )من �لأطف���ال �لعاديني( يف �ختب���ار �ملفاهيم �للغوية 1 3)

ككل، م�ستوى مرتفع .
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نتائج ال�سوؤال الثالث:
ين����س  �ل�س���وؤ�ل عل���ى: ه�ل توجد ف�روق ذات دلل�ة اإح�س�ائية بني متو�س�طات درجات 
الأطفال املتاأخرين لغوًيا، والأطفال العاديني يف اختبار املفاهيم اللغوية )الأجزاء، والدرجة 
الكلي�ة(؟، ولالإجابة على هذا ال�س�وؤال، مت ا�س�تخدام اختبار )ت( حل�س�اب دلل�ة الفروق بني 

متو�سطات درجات املجموعتني، والنتائج مو�سحة كما يلي:
جدول )9(

 دللة الفروق بني متو�صطات  درجات الأطفال املتاأخرين لغوًيا والأطفال العاديني يف اختبار 
املفاهيم اللغوية ) الأجزاء، والدرجة الكلية(

مستوي 
التأثير

حجم التأثير
إيتا) )مربع 

مستوى 
الداللة

قيمة 
)ت)

االنحراف 
املعياري

املتوسط العدد اجملموعة
اختبار املفاهيم

 اللغوية

ً قوي جدا 0,716 0,01 8,552
1,794
1,196

5,23
1,87

30
30

العاديون
املتأخرون

األول  )1) اجلزء 

ً قوي جدا 0,948 0,01 22,962
1,137
0,571

6,87
1,53

30
30

العاديون
املتأخرون

الثاني )2) اجلزء 

ً قوي جدا 0,678 0,01 7,811
1,507
1,184

5,07
2,33

30
30

العاديون
املتأخرون

الثالث )3) اجلزء 

ً قوي جدا 0,851 0,01 12,845
1,487
0,805

5,17
1,20

30
30

العاديون
املتأخرون

الرابع )4) اجلزء 

ً قوي جدا 0,850 0,01 12,842
1,480
0,819

5,50
1,53

30
30

العاديون
املتأخرون

اخلامس  )5) اجلزء 

ً قوي جدا 0,588 0,01 6,427
2,033
1,137

5,27
2,53

30
30

العاديون
املتأخرون

السادس  )6) اجلزء 

ً قوي جدا 0,898 0,01 15,967
1,324
0,794

6,20
1,70

30
30

العاديون
املتأخرون

)7) اجلزء السابع

ً قوي جدا 0,835 0,01 12,103
1,795
0,669

5,87
1,63

30
30

العاديون
املتأخرون

الثامن )8) اجلزء 

ً قوي جدا 0,641 0,01 7,202
2,259
0,971

4,00
0,77

30
30

العاديون
املتأخرون

التاسع )9) اجلزء 

ً قوي جدا 0,538 0,01 5,816
1,042
0,858

2,87
1,43

30
30

العاديون
املتأخرون

العاشر  )10) اجلزء 

ً قوي جدا 0,746 0,01 9,221
1,982
0,750

5,27
1,70

30
30

العاديون
املتأخرون

احلادي  )11) اجلزء 
عشر 

قوي جداً 0,876 0,01 14,342
0,817
0,629

3,23
0,53

30
30

العاديون
املتأخرون

الثاني  )12) اجلزء 
عشر

قوي جداً 0,589 0,01 6,444
1,650
1,048

4,03
1,73

30
30

العاديون
املتأخرون

الثالث  )13) اجلزء 
عشر

قوي جداً 0,947 0,01 22,692
9,937
3,794

64,567
20,500

30
30

العاديون
املتأخرون

الدرجة الكلية 
لالختبار
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يت�سح من �جلدول �أنه:
جميع قيم )ت( د�لة �إح�سائًيا )عند م�ستوي 0،01(، وهذ� يعني وجود فروق ذ�ت . 1

دلل���ة �إح�سائي���ة بني متو�سطات درج���ات �لأطفال �لعادي���ني و�لأطفال �ملتاأخرين 
لغوي���اً يف �ختب���ار �ملفاهي���م �للغوية )جمي���ع �لأجز�ء، و�لدرج���ة �لكلية لاختبار( 

ل�سالح �لعاديني.
جمي���ع قي���م مربع �إيتا جلميع �لفروق قيم مرتفعة ، وحجم �لتاأثي ) قوي جد�ً ( . 2

جلميع �لفروق . 
مناق�سة النتائج:

�أ�سارت نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول �أن م�ستوى ��ستجابات �لعينة )من �لأطفال �ملتاأخرين 
لغوًي���ا( يف �ختب���ار �ملفاهي���م �للغوي���ة ككل، م�ست���وي منخف����س. وتتف���ق ه���ذه �لنتائ���ج 
 (Ponari & ؛ ودر��س���ة (Chiou, Humphreys & Jung, 2018) م���ع در��س���ة
�لأطف���ال  �أن  ذك���رت  �لت���ي   Norbury, 2018) ؛ (Lorusso & Biffi, 2018)
�ملتاأخري���ن لغوًي���ا يعان���ون من م�س���كات يف �لتمثيل �ل���دليل للكلم���ات، بالإ�سافة �إىل 
�سعوب���ة عم���ل �ق���رت�ن للمعنى باملفاهي���م �خلا�سة ب���ه؛ ودر��سة )نعم���ة �ل�سيد، 2018( 
�لت���ي تو�سل���ت �إىل �أن �لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوًيا لديه���م �سعوبات يف تكوي���ن �ملفرد�ت 
و�ملفاهي���م، و�لقو�ع���د، بال�سافة �إىل �سعف �لفهم �للغ���وي، بالإ�سافة �إىل �أن �لأطفال 
�لذي���ن يعان���ون م���ن م�س���كات يف �للغ���ة، يكون لديه���م م�س���كات يف �كت�س���اب �ملفاهيم 
�للغوية. وتف�س�رها الباحثة باأن الأطفال املتاأخرين لغوًيا يعانون من م�سكالت يف م�ستوى 
مفاهيم اللغة يف املراحل املبكرة من العمر لذلك كان من ال�سروري الك�سف عنها وحماولة 
ح�ل ه�ذ	 امل�س�كالت اللغوية لديه�م ملا لها من اآثار �س�لبية عل�ي حياة الطفل النف�س�ية، 

والجتماعية، والتعليمية.

و�أ�س���ارت نتائ���ج �ل�س���وؤ�ل �لث���اين �إىل �أن م�ست���وى ��ستجابات �لعين���ة )من �لأطفال 
�لعادي���ني( يف �ختب���ار �ملفاهي���م �للغوي���ة ككل، م�ست���وى مرتف���ع، وه���ذ� ما �أك���دت عليه 
در��سة )جيهان عمارة، ومنى �أبوه�سيمة، 2013( ودر��سة )مر�م �ملومني ،2017( و�لتي 
وج���دت �أنه من �ملنا�سب ملرحلة �لرو�سة تنمي���ة �ملفاهيم �للغوية وتهيئة �لطفل لتعلم 
تل���ك �ملفاهي���م ب�س���كل طبيعي، وُتف�سرها �لباحث���ة باأن قدرة �لأطف���ال على �لتحدث يف 
�س���ن مبكرة جتعل �لأطف���ال يتعلمون �لكثري من �ملفرد�ت �لتي ت�ساعدهم على ت�سمية 
�لأ�سي���اء و�لتعب���ري عن �لأفكار و�لرغب���ات و�مل�ساعر وتكوين �جلم���ل و�لتي تكون �أكر 

تعقيًد� مع تقدم �ملر�حل �لعمرية.
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�أم���ا نتائ���ج �ل�س���وؤ�ل �لثال���ث فاأ�س���ارت �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني 
متو�سط���ات درج���ات �لأطفال �لعاديني و�لأطف���ال �ملتاأخرين لغوي���اً يف �ختبار �ملفاهيم 
�للغوية ) جميع �لأجز�ء، و�لدرجة �لكلية لاختبار( ل�سالح �لعاديني. وهذه �لنتائج 
تتفق مع در��سة (Novogrodsky & Kreiser, 2015) �لتي قارنت بني �لأطفال 
�لعادي���ني و�لأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوًي���ا يف �لقدر�ت �للغوي���ة، ووجدت �لدر��س���ة �أن �أد�ء 

�لأطفال �ملتاأخرين لغوًيا �أقل من �أقر�نهم �لذين هم يف نف�س �لعمر.

تو�سيات البحث
تق���دمي بر�م���ج تدريبية تقوم عل���ى �لتدخل �ملبك���ر لاأطفال �ملتاأخري���ن لغوًيا يف - 1

مرحلة �لطفولة �ملبكرة.
توجي���ه نظر �ملعلمني و�أولياء �لأمور لأهمية �ملفاهيم �للغوية لدى �لطفل ملا لها - 2

من �أهمية كبرية يف بث �لثقة وزيادة �حل�سيلة �للغوية.
�أهمي���ة تن���وع �لأن�سط���ة و�لتدريب���ات �لت���ي يت���م من خاله���ا تدري���ب �لطفل على - 3

�ملفاهيم �للغوية.
عم���ل بر�م���ج �ر�سادي���ة للو�لدي���ن و�لت���ي ت�سه���م يف تنمي���ة �ملفاهي���م �للغوية لدى - 4

�أطفالهم.
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