
ال�سلوك االن�سحابي وعالقته بالتاأخر اللغوي 
لدى اأطفال الرو�سة

ا�سراف 
اأ.د/ جنوى �سعبان 

د/ ح�سن م�سلم 

اأعداد 
الباحثة/ منة حموده 





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

 196 

م�ستخل�ص البحث 
�إ�ستهدف �لبحث �لتعرف علي �ل�سلوك �لإن�سحابي وعاقته بالتاأخر �للغوى لدى 
�أطف���ال �لرو�س���ة . و�إ�ستخدم���ت �لباحثة �ملنهج �لو�سفى ، وتكون���ت عينة �لدر��سة من 
100 طفل من �أطفال �لرو�سة . ممن ترت�وح �أعمارهم )4-6( �سنو�ت ، منهم )50( من 
�لذك���ور ، و )50( م���ن �لإناث . وهدف �لبحث �حل���ايل �إىل �لتعرف علي طبيعة وم�سار 
�ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي .و �لك�سف عن �لف���روق بني �لذكور و�لن���اث �ملتاأخرين لغويا يف 
�ل�سلوك �لإن�سحابي .و �لتعرف علي �لعاقة بني �ل�سلوك �لإن�سحابي و�لتاأخر �للغوي 
لدى �أطفال �لرو�سة. ومتثلت �أدو�ت �لدر��سة يف �ملقيا�س �للغوى ،�إعد�د / �أبو ح�سيبة 
)2013( ومقيا����س �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي لاأطف���ال  �إع���د�د / عادل عب���د �هلل )2003( . 
و�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن �أنه توجد عاق���ة �إرتباطية عك�سية د�ل���ة �إح�سائياً 
ب���ني م�ستوى �للغ���ة )�لإ�ستقبالية و�لتعبريية( ، و�ل�سل���وك �لإن�سحابي لدى �لأطفال 
�ملتاأخري���ن لغوي���ا . ل يوج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ي درج���ات �لأطفال 
�ملتاأخري���ن لغوي���ا  )�لذك���ور و�لإن���اث( عل���ى مقيا�س �للغ���وي لأطفال ما قب���ل �ملدر�سة 
يع���زى ملتغ���ري �لن���وع . ل يوجد ف���روق د�لة �إح�سائيا ب���ني متو�سطي درج���ات �لأطفال 
�ملتاأخري���ن لغوي���ا على مقيا�س �ل�سلوك �لإن�سحاب���ي يعزى ملتغري �لنوع  . ميكن �لتنبوؤ 
مب�ست���وى �ل�سلوك �لإن�سحاب���ي لاأطفال �ملتاأخرين لغويا  من �أبعاد �ملقيا�س �للغوى .   

الكلمات املفتاحية : �لتاأخر �للغوي ، �ل�سلوك �لإن�سحابي ،�أطفال �لرو�سة .
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Abstract 
The research aimed to identify the withdrawal behavior and 

its relationship to the language delay in kindergarten children. The 
researcher used the descriptive curriculum, and the study sample 
consisted of 100 kindergarten children. Aged 4-6, 50 are male and 
50 are female. The objective of the current research is to identify the 
nature and course of withdrawal behavior, to detect the differences 
between men and women linguistically late in withdrawal behaviour, 
and to identify the relationship between withdrawal behaviour and 
language delay in kindergarten children. The study tools were the 
Language Scale, Abu Haseba (2013) and the Withdrawal Behaviour 
Scale for Children, Adel Abdullah (2003).

The results of the study found that there was a statistically 
significant inverse correlation between the level of language (reception 
and expression) and the withdrawal behaviour of linguistically 
delayed children. There are no statistically significant differences 
between the mean grades of linguistically delayed children (male 
and female) on the language scale of preschool children attributable 
to the type variant. There are no statistically significant differences 
between the mean degrees of linguistically delayed children on the 
scale of withdrawal behavior attributable to the type variable. The 
level of withdrawal behavior of linguistically delayed children can 
be predicted from the dimensions of the linguistic scale.

Key words: language delay; withdrawal behavior; kindergarten 
children.
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مقدمة 
        تع���د مرحل���ة �لطفول���ة �أ�سرع مر�حل �لنمو �للغ���وي حت�سيا وتعبري� وفهما كما 
تعد مرحلة �لطفولة �ملبكرة من �أهم مر�حل منو �لفرد ، حيث تت�سكل فيها �سخ�سيته 

وتكتمل وتظهر ماحمها يف مر�حل حياته �ملقبلة .
        ولذل���ك يع���د �لهتم���ام مبرحل���ة �لطفول���ة �ملبك���رة م���ن �أه���م �ملعايري �لت���ي يقا�س 
به���ا حت�س���ر �لأمم وتقدمها  وخطورة هذه �ملرحلة يف تكوين �لطفل ج�سمانيا وعقليا 
و�جتماعي���ا باعتباره���ا �ملرحلة �لتي يتم فيها ت�سكيل �سخ�سيت���ه �لن�سانية .و�ل�سنو�ت 
�لأويل م���ن حي���اة �لف���رد ه���ي �لدعام���ة �لأ�سا�سي���ة �لت���ي تق���وم عليها بعد ذل���ك حياته 
�لعقلي���ة و�للغوي���ة و�لجتماعي���ة بجمي���ع مظاهره���ا ، �إذ يدرك �لطفل فيه���ا نف�سه يف 
متايزه���ا ع���ن غريها من �لأفر�د �لآخرين ، �أي �أن يتمي���ز بفرديته عن �لعامل �ملحيط 

به )�سهري كامل :1999،77(.
وتوؤكد هدي �لنا�سف �أن �للغة �أ�سا�سية لتنمية �ستي �ملهار�ت �لأخري وخا�سة يف مرحلة 
م���ا قب���ل �ملدر�س���ة حيث يب���د�أ �لطف���ل يف �لتوجه نح���و �لآخرين ويتفاع���ل معهم لغويا 

وي�ستمع �إليهم ويركب �جلمل ليو�سل �أفكاره �إليهم)هدي �لنا�سف :2001 ،127(.
     وتع���د �للغ���ة و�سيلة للتو��سل بني �لنا�س ، كما تعد �أ�سا�سا مهما للحياة �لجتماعية 
، فه���ي و�سيل���ة للتعب���ري ع���ن �لإنفع���الت ، و�لرغب���ات ، و�مل�ساعر، فم���ن خالها يحاور 
ويخال���ط �لآخري���ن ، ويق���وي عاقات���ه م���ع �أع�س���اء �أ�سرته و�أف���ر�د جمتمع���ه ، فاللغة 
لي�س���ت جم���رد �أ�س���و�ت م�سموع���ة و�إمن���ا ه���ي معن���ى ي���دل عل���ي �لأ�سي���اء و�لأ�سخا�س 
و�ملو�سوع���ات ،  فالكلم���ات �ملنطوق���ة �لت���ي ل حتمل معن���ي ل قيمة له���ا علي �لطاق                                       

)�يهاب �لبباوي: 2005 ،12(.
      وعلي هذ� فاإن �لتاأخر �للغوي عند �لأطفال ياأخذ �سور� و�أ�سكال عدة ، مما يتطلب 
م���ن �لآب���اء و�ملربيني ماحظتها بدقة ، وت���رت�وح ن�سبة �نت�سار حالت تاأخر منو �للغة 
مابني 3�يل5% من جمموع �لأطفال ، وبن�سبة ترت�وح مابني 20-25% من ��سطر�بات 

�للغة و�لكام و�ل�سوت لدي �لأطفال ، كما تكر هذه �حلالت بني عمر 4-6 �سنو�ت
     ولذلك فاإن معاناة بع�س �لأطفال من تاأخر �لنمو �للغوي يوؤثر ب�سورة �سلبية علي 
خمتل���ف جو�ن���ب �لنمو لديهم ، مبا يف ذلك �جلانب �لجتماعي ،و�لنفعايل ، و�ملعريف 
،و�للغوي ، كما جندهم يعانون من �سعوبات تعلم ، وعدم �لقدرة علي �ل�ستماع د�خل 
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�لف�س���ول ، �أو خارجه���ا ، مم���ا ي���وؤدي �إىل �سعوب���ة يف �لتو��س���ل بينه���م وب���ني معلميهم 
و�أقر�نهم)عبد �لعزيز �ل�سخ�س ، و�ل�سيد �لتهامي :2009 ، 191(. 

         كل هذ� يوؤدي �يل �ل�سلوك �لإن�سحابي �لذي يعد من �أبرز �ل�سلوكيات �لتو�فقية 
�لت���ي ت�سي���ب �لأطفال وه���م �سغار ب�سبب ع���دم حماكاتهم وع���دم تقليدهم لاآخرين 
فنجدهم غالبا ماين�سحبون وينعزلون عن �لعاديني وهذ� �لإن�سحاب و�لتجنب �لذي 
يعي����س فيه هوؤلء �لطفال يعم���ل علي عدم ن�سجهم �جتماعيا وي�سبب لهم تاأخر عن 

من هم يف مثل �سنهم ) �سالح �ل�سو�ح :2007 ،42(.
        فالطف���ل �ل���ذي ل ي�ستطي���ع �لتعب���ري ع���ن نف�س���ه وعما يدور بينه وب���ني �لآخرين 
و�لتو��س���ل معه���م ب�سب���ب �إ�سط���ر�ب نطق���ه ق���د ي���وؤدي ب���ه �إىل �لعدي���د م���ن �مل�سكات 
�لنف�سي���ة و�ل�سلوكي���ة ، نتيج���ة مل���ا يعاني���ه من �إ�سط���ر�ب �لنطق و�لت���ي منها : �خلجل 
و�لإحب���اط و�لإنط���و�ء وت�سرف���ات �أخ���ري غري �سوية مث���ل : �ل�سلوك �لع���دو�ين جتاه 
�لآخري���ن �أو �لن�س���اط �لز�ئد و �ل�سلوك �لن�سحابي ولذلك ملا يتعر�س له من �سخرية 
و��سته���ز�ء م���ن �لأطفال �لآخري���ن ، فاإعاقة عملي���ة �لتو��سل يرتت���ب عليها م�سكات 

�إجتماعية ونف�سية للطفل توؤثر يف منوه �للغوي .

م�سكلة البحث
�إنبثقت م�سكلة �لبحث من خال عمل �لباحثة يف ريا�س �لأطفال لحظت وجود �أعد�د 
كب���رية من �لأطف���ال متاأخرين لغويا رغم �أنهم �أ�سحاء بدني���ا ونف�سيا ولي�ستطيعون 
�لتعبري عن م�ساعرهم �و �إنفعالتهم ويتجنبون �مل�ساركات �لإجتماعية ويفتقرون �إىل 
�لتو��س���ل م���ع �لآخرين ، و�لتاأخر �للغوي يعت� م���ن �مل�سكات �ملعروفة عند �لأطفال 
يف �سنو�ت عمرهم �لأوىل ، وهي م�سكلة لها تد�عيات نف�سية و�إجتماعية �سلبية يعاين 
منه���ا �لطف���ل و�لأف���ر�د �ملحيط���ني به  ، حي���ث �أن عجزه عن �لتعامل م���ع �ملحيطني به  
ب�سهول���ة وي�س���ر يوؤث���ر عل���ي حالته �لنف�سي���ة و�ملز�جي���ة ، وي�سبب م�س���كات يف عمليات 
�لتو��س���ل �ملجتمع���ي ، مما يوؤدي �يل �إن�سحاب �لطفل عن �لآخرين ب�سبب فقد �لطفل 
ثقت���ه بنف�س���ه وخوفه من �لتعر�س لل�سخريه م���ن �لآخرين . ويذكر )�لقباىل :2007، 
29(. �أن �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي ل���دي �لأطف���ال يوؤثر عل���ي �كت�سابهم �للغ���ة ، و�لأمناط 
�ل�سلوكي���ة ، و�لقي���م و�لإجتاه���ات ، و�أ�سل���وب �لتعب���ري ع���ن م�ساعره���م ، و�أحا�سي�سه���م 
بالإ�ساف���ة �يل �لأطفال �ملن�سحبني �جتماعيا يظهرون �مناطا �سلوكية قليلة باملقارنة 
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مع �لأطفال �لذين لديهم تقبل �جتماعي جيد  ، وهو ما ي�ستلزم من �لأبوين �لإنتباه 
مبكر�ً �إيل هذه �مل�سكلة و�لإ�سر�ع يف �ختيار بر�مج �لعاج �ملنا�سبة ، وذلك بعد عر�سه 
على �لإخت�سا�سيني ، كي ت�سري عمليات �لعاج يف طريق مدرو�س وم�سمون �لنتائج 
وم���ن خ���ال م���ا �سبق ف���اإن �لدر��سة �حلالي���ة تبحث عن ك�س���ف �لعاقة ب���ني �ل�سلوك 
�لإن�سحاب���ي و�لتاأخ���ر �للغ���وي لدى �أطف���ال �لرو�سة وم���ن هنا ميكن �سياغ���ة م�سكلة 

�لبحث يف �لأ�سئلة �لآتية :
ما م�ستوى �لعاقة بني �ل�سلوك �لإن�سحابي و�لتاأخر �للغوي ؟. 1
م���ا م�ست���وى �لف���روق ذ�ت �لدلل���ة �لإح�سائي���ة بني �لذك���ور و�لإن���اث يف �ل�سلوك . 2

�لإن�سحابي لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغوياً ؟
م���ا م�ست���وى �لف���روق ذ�ت �لدلل���ة �لإح�سائي���ة ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف �لتاأخ���ر . 3

�للغوي ؟ 
 �إىل �أي م���دى ميك���ن �لتنب���وؤ مب�ستوى �ل�سل���وك �لإن�سحابي لاأطف���ال �ملتاأخرين . 4

لغويا ؟

اأهداف البحث :
�لتعرف علي طبيعة وم�سار �ل�سلوك �لإن�سحابي .. 1
�لك�سف عن �لفروق بني �لذكور و�لإناث �ملتاأخرين لغويا يف �ل�سلوك �لإن�سحابي .. 2
�لتع���رف عل���ي �لعاقة ب���ني �ل�سلوك �لإن�سحاب���ي و�لتاأخر �للغ���وي لدى �لأطفال . 3

�ملتاخرين لغويا ً .

اأهمية البحث :
تكم���ن �أهمي���ة �لبح���ث �حلايل من �أهمي���ة �ملرحل���ة �لعمرية لعين���ة �لدر��سة وهي . 1

مرحلة  �لطفولة �ملبكرة و�لتي لها دور كبري يف بناء �سخ�سية �لطفل يف �مل�ستقبل .
تت�س���ح �أهمي���ة �لبح���ث م���ن �أهمي���ة �للغة ودوره���ا �مله���م يف �لتو��سل ب���ني �لأفر�د . 2

و�جلماعات و�لتعبري عما بد�خل �لفرد من ميول و�نفعالت وم�ساعر و�حا�سي�س 
جتاه �لآخرين .

م���ن معلم���ني . 3 �ملتاأخري���ن لغوي���اً  بالأطف���ال  تق���دمي حل���وًل مهم���ة للمن�سغل���ني 
و�أخ�سائي���ني و�أ�س���ر للتعرف على طبيع���ة �ل�سلوك �لإن�سحاب���ي وحت�سني م�ستوى 

�لتفاعل و�لتو��سل لدى هوؤلء �لأطفال .
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حتقي���ق �أق�س���ى قدر ممك���ن من �لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لإجتماع���ي و�لرتبوى لدى . 4
هوؤلء �لأطفال �ملتاأخرين لغويا ً 

مفاهيم البحث
:Language delay 1- التاأخر اللغوي

        عرف )عبد �لعزيز �ل�سخ�س :2009 ،203( . تاأخر �لنمو �للغوي باأنه تاأخر �لطفل 
يف �لنمو مقارنة بالأطفال �ملماثلني له يف �لعمر �لزمني .

 وتعرفه الباحثة باأنه 
        يق�س���د ب���ه تاأخر�لطف���ل يف مظاه���ر �لنم���و �للغ���وي مبعدلت���ه �لطبيعي���ة ع���ن 
�لأطفال يف مثل عمره �لزمني و�لعقلي  وذلك يوؤدي �إىل �سعف يف �للغة �لإ�ستقبالية 

و�لتعبريية لديه .

:Behavior Withdrawal  2- ال�سلوك الإن�سحابي
        يعرفه)عل���ي �سعي���ب ،عب���د�هلل حمم���د : 2014، 391( باأن���ه ه���و �س���كل متطرف من 
�لإ�سط���ر�ب يف �لعاق���ات م���ع �لآخري���ن ، وتب���د�أ بالإنف�س���ال ع���ن �لآخري���ن يف �أغل���ب 
�لأوق���ات لأ�سب���اب لي�س���ت �سمن �سيطرة �ل�سخ����س ،ثم ياأخذ �لف���رد بالإن�سحاب ب�سكل 

متعمد �أكر و�أكرت 
        وتعرف���ه �لباحث���ة باأن���ه عدم �لرغبة يف م�ساركة �لأق���ر�ن يف �لأن�سطة �لإجتماعية 

�أو �لأن�سطة د�خل �لرو�سة وكذلك �إ�سطر�ب يف �لعاقات �لإجتماعية مع �لأقر�ن

حمددات البحث
اأول : املح�ددات الزماني�ة : مت �لتطبي���ق خ���ال �لف�س���ل �لدر��س���ي �لأول م���ن �لع���ام 

.2022/2021
ثاني�ا : املحددات املكانية : عدد م���ن �لرو�سات �لتابعة ملدينة �لزقازيق . حمافظة 

�ل�سرقية.
ثالثا : املحددات املنهجية 

• املنهج :�إ�ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي .	
• العين�ة : بل���غ ع���دد �لأطفال �لت���ي مت ماحظتهم لتحقيق �أهد�ف ه���ذه �لدر��سة 	

)100( من �أطفال �لرو�سة .
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االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة :- 
اأول : التاأخر اللغوي : 

�س���وف يت���م �حلديث عن �لتاأخ���ر �للغوي من حيث ، تعريف���ه ، و�أ�سبابه ، ومظاهر 
�لتاأخ���ر �للغ���وي ، و �لتدخ���ل �ملبك���ر وحت�س���ني �لتاخ���ر �للغ���وي و�لتفاع���ل �لجتماعي 

لاأطفال ، و ت�سخي�س وعاج �لتاأخر �للغوي .
التاأّخر الّلغوي عند الطفل:

1- تعريف التاأّخر الّلغوي:
ع���رف )عب���د �لعزي���ز �ل�سخ����س :2009، 203(. »تاأخ���ر �لنم���و �للغ���وي باأن���ه تاأخر 

�لطفل يف �لنمو �للغوي مقارنة بالأطفال �ملماثلني له يف �لعمر �لزمني« . 
وميكننا تعريف التاأخر اللغوي باأنه : 

»ه���و ظاه���رة تّت�س���م بالبط���ئ �لو��س���ح يف �كت�ساب من���و �مله���ار�ت �لّلغوي���ة �ملتعّلقة 
باإ�ستيع���اب  �لأف���كار و �لّتعب���ري عنه���ا، وعل���ى هذ� تتفاوت ف���رتة �لعمر �لت���ي يبد�أ فيها 

�لطفل بتعّلم �لّلغة”
كما عرفت )�سهري �سا�س: 2014، 60( تاأخر �لنمو �للغوي باأنه منو منتظم ولكنه 
يتق���دم مبع���دل �بطاأ من �لنم���و �لعادي ويكون �أقل ب�سكل جوه���ري عن م�ستوي �لأد�ء 

�للغوي �ملنا�سب للعمر �لزمني للطفل . 
ويذك���ر ( plante & beeson 2013,189 )  �أن تاأخ���ر �لنم���و �للغوي هوتاأخر 
�لطف���ل يف �لنم���و و�إنخفا�س �ملهار�ت �للغوية لديه بن�سب���ه 90% بالن�سبه لأقر�نه ويتم 

ت�سخ�سيهم تقريبا ما بني )16:30( �سهر
ومن التعريفات ال�س�ابقة تخل�س الباحثة اإىل عدد من اخل�سائ�س التي ميكن اأن ت�سوغ منها 

التعريف الإجرائي وتتلخ�س هذ	 اخل�سائ�س فيما يلي : 
تاأخر�لعمر �لذي يبد�أ فيه �لطفل بتعلم �للغة .. 1
معدل منو �للغة عند �لطفل �أبطاأ من �لأقر�ن .. 2
عدم زيادة �حل�سيلة �للغوية.   . 3

ويق�سد بتاأخر النمو اللغوي يف الدرا�سة احلالية “ 
تاأخ���ر �لطف���ل يف مظاهر �لنمو �للغ���وي مبعدلته �لطبيعية عن �لطفال يف مثل 
عمره �لزمني و�لعقلي وذلك يوؤدي �يل �سعف يف �للغة �لإ�ستقبالية و�لتعبريية لديه.
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:Language Delay children 2-الأطفال املتاأخرون لغويًا
     ه���م �أولئ���ك �لأطفال �لذين يج���دون �سعوبة فى �لقدرة على �لفهم و�إ�ستخد�م 
�لإمي���اء�ت وغ���ري قادرين على �لتعبري باللغة �ملنطوق���ة ولديهم بطء يف منو �ملفرد�ت 
�للغوي���ة �لت���ي ت�ساعده���م عل���ى �إنت���اج �للغة ب�س���كل �سحي���ح كاأقر�نهم يف نف����س فئتهم 

�لعمرية وذلك كما يقا�س باإختبار �لنمو �للغوى �مل�ستخدم فى �لدر��سة
 من اأهم ال�س�طرابات والعوامل التي ت�س�بب حدوث تاأخر اأو اإ�سطراب يف اللغة ن�سري 

اإىل التايل:-

اأول:- العوامل الإجتماعية :- 
م���ن بينه���ا �ملبالغ���ة يف تدلي���ل �لطف���ل �أو �لق�سوة علي���ه ، �مل�ساحن���ات �مل�ستمرة بني 
�لأبوي���ن ، وكذل���ك متيي���ز �أح���د �لإخ���وة عل���ي �لآخ���ر .جه���ل �لأ�س���رة بط���رق �لرتبي���ة 
�ل�سليم���ة ، وكذل���ك �إن�سغال �لو�لدي���ن يف ظروف �لعمل وترك �لأطف���ال لدي مربيات 
ل ي�ستطع���ن �لتح���دث بلغة �لأطف���ال �أو لهجة �أخرى .كم���ا �أن �خلافات �ل�سائدة بني 
�لو�لدي���ن د�خ���ل �لأ�سرة وم���ا يرتتب عليها م���ن �إهمالهم لأطفالهم ت���وؤدي �إىل �تخاذ 

.( Hamaguchi. 2001: 65)  لأطفال �أمناط �سلوكية تبدد طاقتهم كالإنطو�ء�
1-�سعف اأو فقدان ال�سمع:

تختل���ف �لإ�سطر�ب���ات �للغوية عند �إ�سابة حا�س���ة �ل�سمع يف �سدتها من طفل �إىل 
�آخر وذلك �عتماد�ً على عو�مل وظروف عديدة من �أهمها زمن حدوث �إ�سابة �ل�سمع، 
فهن���اك �ختاف يف �لقدر�ت �للغوية ب���ني �لطفل �لذي يولد م�ساباً بفقد�ن �أو �سعف 
يف �ل�سمع وبني �لطفل �لذي ي�ساب بفقد�ن �ل�سمع بعد �إكت�ساب �للغة �أو �إكت�ساب قدر�ً 

معقوًل من �لقدر�ت �للغوية، ففي �حلالة �لأوىل تكون م�سكلة �للغة �أ�سد.
2-اإنخفا�س القدرات العقلية:

هناك عاقة وثيقة جد�ً بني �لإ�سابة ب�سعف �لقدر�ت �لعقلية �أو �لإعاقة �لذهنية 
وب���ني �لإ�سطر�بات �للغوية، وم���ن �مل�سلم به لدى جميع �ملخت�سني باإ�سطر�بات �للغة 
و�لكام باأن �لطفل �لذي يعاين من �إنخفا�س يف �لقدر�ت �لعقلية لبد و�أن يعاين من 

�إ�سطر�ب يف �للغة و�لعك�س لي�س �سحيحاً.
3- الإزدواجية اللغوية اأو الثنائية اللغوية:

يختل���ف �لباحثون فيم���ا بينهم حول مو�سوع �زدو�جي���ة �للغة مبعنى وجود �أكر 
م���ن لغ���ة يف �لبي���ت كاأن ي�ستخ���دم �لأب لغ���ة تختلف عن �للغ���ة �لت���ي ت�ستخدمها �لأم، 
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وتاأث���ري ذل���ك عل���ى ن�سوء �إ�سط���ر�ب يف �للغة عن���د �لطفل فهناك كثري م���ن �لدر��سات 
توؤكد على عدم تاأثر لغة �لطفل عند وجود �أكر من لغة يف �ملنزل.

وباملقاب���ل هن���اك من �لدر��سات ما توؤكد �أن وجود �أكر من لغة يف حميط �لطفل 
�س���وف يوؤثر �سلباً على تط���ور و�إكت�ساب �للغة وذلك تبعاً لوجود �إختاف بني �لأنظمة 
�للغوي���ة �مل�ستخدم���ة يف كل لغ���ة .هدف���ت در��س���ة (Blackwell. 2015.122) �إىل 
توظي���ف �لتفاع���ات بني �لطف���ل وو�لديه لتطوي���ر �للغة وعاج تاأخ���ر �لنمو �للغوي 

�ملبكر لدى �لأطفال 
اإ�سطراب التوحد

يو�س���ف �إ�سط���ر�ب �لتوحد عل���ى �أنه �إ�سطر�ب بالتو��س���ل، فمن �أكر ما ياحظ 
عن���د �لأطف���ال �مل�سابني بالتوحد �لكا�سيكي هو وجود عجز نوعي وكمي يف �لتو��سل 
�ل�سفه���ي وغ���ري �ل�سفه���ي، وكث���ري�ً م���ا ياأخذ �إ�سط���ر�ب �للغ���ة عند �مل�ساب���ني بالتوحد 

�سفات معينة ومميزة عند هذه �لفئة من �لأطفال.
اإ�سطراب فرط احلركة

ع���دد كب���ري من �مل�ساب���ني به���ذ� �لإ�سطر�ب ياح���ظ لديهم كذل���ك �إ�سطر�ب يف 
�لتط���ور �للغوي، و�لذي ياأخذ �أ�سكاًل متنوعة، وحتى �لوقت �حلايل من غري �ملعروف 

على وجه �لدقة عاقة ��سطر�ب عجز �لنتباه و�لرتكيز با�سطر�ب �للغة
تاأثري البيئة

�لبيئ���ة  ب���ني  �لعاق���ة  تق�س���ي  �إىل    (Tambyrajal. 2017)در��س���ة هدف���ت 
�لثقافي���ة للطف���ل ولغته ومهار�ت �لق���ر�ءة و�لكتابة لديه ،وم���دى تاأثريها علي �لنمو                       

�للغوي لديه
م���ن �ملع���روف ب���اأن �لإ�ستعد�د �لفط���ري لإكت�س���اب �للغة ل ميك���ن �لطفل مبفرده 
م���ن تعل���م و�إكت�س���اب �للغ���ة فهن���اك حاج���ة لوجود بيئ���ة حمف���زة ت�ساع���د �لطفل على                  

�إكت�ساب �للغة.
فالطف���ل �ل���ذي يعي����س يف بيئ���ة ت�ساع���ده عل���ى �إكت�س���اب �للغ���ة وت���زوده باملع���ارف 
و�خل��ت و�ملعلومات �للغوية �سوف يكت�سب �للغة و�لكام ب�سكل �أ�سرع و�أف�سل بكثري 

من �لطفل �لذي ل يتعر�س للخ��ت �للغوية بدرجة كافية.
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عوامل وظروف اأخرى
�إ�سافة �إىل ما �سبق ذكره هناك عو�مل و�أ�سباب �أخرى ور�ء �لإ�سطر�بات �للغوية 
عن���د �لأطف���ال �أو �سب���ب تاأخر �لطف���ل يف �إكت�ساب �للغ���ة، �إل �أن �آلية عم���ل وتاأثري هذه 

�لعو�مل غري و��سح على وجه �لتحديد.
فعل���ى �سبي���ل �ملثال لحظت بع�س �لدر��سات وج���ود حالة �لتاأخر يف �كت�ساب �للغة 
عن���د �لت���و�أم يتكلم���ان مع طفل و�حد فقط يف حال���ة �لتو�أم �ملت�ساب���ه و�لطفل �لآخر ل 

يح�سل على �خل��ت �للغوية �لكافية وذلك للت�سابه �ل�سديد بني �لو�لدين!.

وهناك بع�س املظاهر لتاأخر النمو اللغوي لدي الأطفال علي �سبيل املثال :-
�لتاأخر يف بدء �لكام : وهو تاأخر نطق �لكلمة �لأوىل �إىل �ل�سنة �لثالثة من عمر . 1

�لطفل �أو قرب نهايتها 
�سعف �ملح�سول �للغوي : فالطفل �ملتاأخر يف منوه �للغوي تقل عدد مفرد�ته عن . 2

�لطفل �لعادي يف نف�س �لعمر و�جلن�س بحو�يل 400-800 كلمة 
عدم �لقدرة علي �لتعبري �للغوي : ومنها �سعوبة ت�سمية �لأ�سياء �ملاألوفة و�سعوبة . 3

�لإجاب���ة ع���ن �لأ�سئل���ة �لو��سحة �لت���ي توجه �إلي���ه و�لإكتفاء بالإجاب���ه بنعم �أو ل 
�سعوب���ة �لنط���ق : وي�سم���ل تق���ل �لل�سان وع���دم �لقدرة عل���ي �لنطق وع���دم �إظهار . 4

�لكام �و �إ�سغام �حلروف. 
 (mervyn,janice, 2010) �إ�سطر�ب���ات يف �لنط���ق مث���ل �حلذف �أو �لإبد�ل �أو . 5

�لت�سوية  
وبعد �لإطاع علي نتائج �لدر��سات �ل�سابقة وجدت �لباحثة مدي فاعلية �ل��مج 
�ملختلفة �لتي تقدم يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة لتح�سني �لنمو �للغوي لاأطفال ذوي 
تاأخ���ر �لنمو �للغ���وي يف هذه �ملرحلة �حلا�سمة من عمرهم وتنبع �أهمية هذه �ل��مج 
م���ن فاعليته���ا و�حلد م���ن �لثار �ل�سلبية �لت���ي ترتتب علي تاأخر �لنم���و �للغوي لدي 

�لطفال من �ن�سحاب �جتماعي و�إ�سطر�بات نف�سية وغريها من �مل�سكات . 

عالج تاأخر النمو اللغوي :- 
�لتدخل �لعاجي لتاأخر �لنمو �للغوي للطفل يجب �أن يكون تدخا فرديا ، و�أن 
ي�سم���ل فري���ق �لرعاية �ل�سحية علي : �أخ�سائي �ل�سمع ، و�أخ�سائي نف�سي ، و�أخ�سائي 

�للغة و�لتخاطب ، �إىل جانب �لو�لدين و�ملعلمني
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اأه�م حم�اور تنمية اللغة لدي الأطفال ذوي التاأخر اللغوي يف مرحلة ما قبل اإكت�س�اب 
(weiss&paul2010:197-198) -: اللغة

�لتدخ���ل بالن�سب���ة لأ�س���و�ت �ل���كام : ويه���دف هذ� �لتدخ���ل �إىل زي���ادة �حل�سيلة . 1
�ل�سوتي���ة و�ل�سمعي���ة للطفل وخف�س ن�سبة �لإب���د�ل ، و�حلذف يف �أ�سو�ت �لكام 

، وزيادة �لو�سوح .
�لنح���و و�ل�سرف : فالأطفال �ملتاأخرين لغويا ميكنهم تعلم مناذج جديدة للنحو . 2

و�ل�سرف من خال تقدمي منوذج ويطلب منهم تقليده.
مفرد�ت �للغة : �لعمل علي زيادة �ملفرد�ت �للغوية للطفل �لذي يعاين من تاأخر . 3

�لنمو �للغوي ، وذلك من خال زيادة �لكلمات �لوظيفية �لتي ت�ساعد يف �لتفاعل 
م���ع �لآخري���ن و�أد�ء مهار�ت �حلي���اة �ليومية مثل �أ�سماء �ملاب����س،و�أو�ين �لطعام 
، و�مل���و�د �لغذ�ئي���ة و�ي�س���ا �ملف���رد�ت �ملتعلق���ة بالتنمي���ة �لأكادميية مث���ل �لألو�ن ، 

و�حلروف ، و�لأرقام . 

تاأثري تاأخر النمو اللغوي علي اجلانب الأجتماعي :-
قد �أكدت �لعديد من �لدر��سات �أن تاأخر �لنمو �للغوي لدي �لأطفال قد يعر�سهم 
خلط���ر ع���دم �إكت�س���اب �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ب�س���ورة �سحيح���ة و�سع���ف وق�س���ور هذه 
�مله���ار�ت و�لعاق���ات مع �لأقر�ن �لأمر �لذي يوؤدي �إىل ف�سل يف �لتو��سل مع �لآخرين 
و�لإن�سح���اب م���ن مو�ق���ف �لتفاع���ل �لإجتماع���ي ، و�لإعتماد عل���ي �لكب���ار يف �لتو��سل 

( kent,2004;400) و�لتفاعل �لإجتماعي مع �لآخرين
ويت�س���ف �لأطف���ال �ملتاأخ���رون يف �لنمو �للغ���وي بالإن�سحاب وكث���ري من �مل�سكات 
�لإجتماعي���ة كم���ا يج���دون �سعوب���ة يف �لتو��سل مع �لأق���ر�ن مما ي���وؤدي �يل �لإحباط 

(sundhein&voeller ,2004;207) . و�لعزلة �لإجتماعية
لغوي���ا  �ملتاأخري���ن  �لأطف���ال  تدري���ب  �يل   )Hunt.1988)در��س���ة هدف���ت  كم���ا 
عل���ي �لتو��س���ل �لجتماع���ي، وتو�سلت نتائ���ج �لدر��س���ة �يل وجود �سبع فني���ات موؤثرة 
يف تنمي���ة �لتو��س���ل �لجتماع���ي لاأطف���ال �ملتاأخري���ن لغوي���ا مم���ا �أدى �إىل خف����س                                    

�مل�سكات �ل�سلوكية. 
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املحور الثاين : ال�سلوك الن�سحابي

 Behavior withdrawal ال�سلوك الأن�سحابي
يعرف���ه بيرت�س���ون(peterson,et al ; 2002: 1 )  باأن���ه �سع���ور �لأطف���ال باأنهم 
وحي���دون ول �أح���د غريه���م يو�ج���ه م�ساكله���م يف حميطه���م ولي�س���ت له���م م���ن يوؤي���د 
�إجتاهه���م وه���م غ���ري قادري���ن علي مو�جه���ه �ل�سعوب���ات وه���ذه �ل�سعوبات ت���وؤدي �يل 

�إنخفا�س �لذ�ت .
وي���ري )�سال���ح �ل�س���و�ح :2007 ، 43( .�أن���ه �سلوك يت�سمن عدم ق���درة �لطفل علي 
�لتفاع���ل �لجتماعي مع م���ن يحيطون به ، وعدم �قامه حو�ر مع �جلماعة مما يوؤدي 

�يل �لهروب منهم و�ن�سحابه منهم وعدم �لتفاعل و�لندماج معهم
ويذك���ر )�لقب���ايل :2007، 19(. �أن �ل�سل���وك �لإن�سحابي ل���دي �لأطفال يوؤثر علي 
�إكت�سابه���م �للغ���ة ، و�لأمن���اط �ل�سلوكي���ة ، و�لقي���م و�لإجتاهات ، و�أ�سل���وب �لتعبري عن 
م�ساعره���م ، و�أحا�سي�سه���م بالإ�ساف���ة �إىل �لأطف���ال �ملن�سحب���ني �إجتماعي���ا يظه���رون 

�أمناطا �سلوكية قليلة باملقارنة مع �لأطفال �لذين لديهم تقبل �جتماعي جيد  
وتذكر)حمي���دة �لعرب���ي:2011، 76 (. �أن �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي ه���و �إ�سط���ر�ب يف 
�لعاق���ات �لإجتماعي���ة م���ع �لآخري���ن يتمث���ل يف �لإنط���و�ء و�مليل �إىل �لعزل���ة ،ووجود 
�سعوب���ات يف عق���د �سد�ق���ات حميم���ة �أو �لإ�ستم���ر�ر به���ا ، و�لإن�سغ���ال بال���ذ�ت و�لعامل 
�لد�خل���ي للف���رد ، و�خلج���ل و�لإرتب���اك و �ل���رتدد و�لتحف���ظ يف �ملو�ق���ف �لإجتماعي���ة 

ب�سفة عامة .
وم�ن التعريف�ات ال�س�ابقة ميك�ن للباحث�ة اأن تخل��س اإيل جمموع�ة م�ن اخل�س�ائ�س                   

وهي :-
�أن �ل�سلوك �لن�سحابي يوؤثر علي �إكت�ساب �لأطفال للغة .. 1
�مليل للوحدة وحب �لعزلة من مظاهر �ل�سلوك �لإن�سحابي .. 2
ع���دم م�سارك���ة �لطف���ل لاأق���ر�ن يف �لأن�سطة �ملختلف���ة توؤثر علي من���و �حل�سيلة . 3

�للغوية لديه.

ومن خالل هذ	 اخل�سائ�س ت�سوغ الباحثة التعريف الجرائي التايل :- 
 �ل�سلوك �لإن�سحابي هو عدم �لرغبة يف م�ساركة �لأقر�ن يف �لأن�سطة �لإجتماعية 

�أو �لأن�سطة د�خل �لرو�سة وكذلك �إ�سطر�ب يف �لعاقات �لإجتماعية مع �لأقر�ن 
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اأ�سباب الإن�سحاب الإجتماعي 
يعت���� �سل���وك �لن�سح���اب �لإجتماع���ي مظه���ر� م���ن مظاه���ر �س���وء �لتكي���ف لدى 

�لأطفال ، وهو منط �سلوكي �سائع ميكن �أن ينتج من عدة عو�مل ، ومنها 
وج���ود تل���ف يف �جلهاز �لع�سبي �ملركزي ، �أو خلل �أو ��سطر�ب يف عمل �لهرمونات . 1

يف �جل�سم. 
وج���ود نق����س يف �مله���ار�ت �لإجتماعية ، وع���دم معرفة �لطفل للقو�ع���د �لأ�سا�سية . 2

لإقامة عاقات مع �لآخرين ، وعدم �لتعر�س للعاقات �لجتماعية. 
خ���وف �لطفل من �لآخري���ن ، كما �أن خ��ت �لتفاعل �لإجتماعي �ل�سلبية �ملبكرة . 3

مع �لإخوة �أو �لزماء ، جتعل �لطفل يتاأثر ويبتعد عن خمالطة �لآخرين .
ع���دم �إح���رت�م �لطفل وجتاهله من قبل �لآخرين ، وكذلك تعر�سه لاأذى و�لأمل . 4

ي�سبب له �سلوكا �إن�سحابيا .
رف����س �لآب���اء لأبنائه���م �� �سو�ء كان ذل���ك مق�سود� �أو غري مق�سود ����� قد يقود �إىل . 5

�لإن�سحاب �إىل عامل �لأماين .
�لع���اد�ت و�لتقالي���د �ل�سائدة يف بيئ���ة �لفرد ، بالإ�سافة �إىل من���ط �حلياة �لعائلية . 6

، وبخا�س���ة �إزدو�جي���ة �ملعامل���ة ، كل ذل���ك ق���د يدف���ع بالطف���ل �إىل �سل���وك �لعزلة 
�لإجتماعية .

�خلجل و�سعف �لثقة بالنف�س.. 7
وجود �إعاقة عند �لطفل ت�سبب له �سلوك �لعزلة و�لإنطو�ء .. 8

�إذ� كان���ت ه���ذه ه���ي �أهم �لأ�سب���اب �لت���ي �أدت �إىل �ل�سلوك �لإن�سحاب���ي فاإن �لبحث 
�حل���ايل يح���اول تو�سي���ح �لعاق���ة ب���ني �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي و �لتاأخ���ر �للغ���وي عن���د 
�لطفل وذلك لأن هناك �إرتباط وثيق بينهم فالطفل �لذي مييل �إىل �لوحدة و�لعزلة 
وع���دم م�سارك���ة �لأقر�ن يف �لأن�سطة �ملختلفة د�خل �لرو�سة يكون �لنمو �للغوي لديه 
�بط���اأ بكث���ري باملقارنة مع �لأطفال يف مثل عم���ره �لزمني وبالتايل تزيد �سعوبة زيادة 

�حل�سيلة �للغوية. 
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اأعرا�س الإن�سحاب الإجتماعي :- 
�إن �أعر��س �لإن�سحاب تتكون من جمموعتني ، وهما : 

1- جمموعة الأعرا�س العاطفية 
�ل�سعور بالنف�سال عن �لخرين و�لح�سا�س باخلوف ، وعدم تاأكيد �لذ�ت و�لنبذ 	. 

و�ل�سعور بالوحدة بني �لآخرين )�سيغر:  1989 ،388(.
 �ل�سعور باخلجل و�حل�سا�سية و�خلنوع )مكتب �لإمناء �لإجتماعي: 2000 ،26 ( 	. 
م�ساعر �لإفتقار �إىل �لتقبل و�حلب و�لود )ق�سو�س: 1988، 19(	. 

2- جمموعة اأعرا�س �سلوكية :
جتنب �ملن�سحب �لإندماج يف �لعاقات �لإجتماعية .	. 
ل يطور �ملن�سحب �سد�قاته  .	. 
ل يتعلم �ملن�سحب قيم �لأخرين ، ول ي�ساركهم �ر�ءهم )�سيفر1989  ، 289(.	. 
لي�س لدي �ملن�سحب ثقة بكفاء�ته �لأجتماعية .	. 
�لمتن���اع ع���ن �لبدء يف �حلدي���ث �أو �للعب �أو �لأهتمام بالبيئ���ة ، يكتفي بامل�ساهدة 	. 

دون م�ساركة . ) �خلطيب :1992، 116 ( . 

وميكن اإجمال الأعرا�س التي تظهر علي الطفل املن�سحب اإجتماعيا بالنقاط الآتيه :- 
عدم �مل�ساركة يف �لن�ساطات مع غريه من �لأطفال .. 1
عدم �للعب �جلماعي �أو جتنبه .. 2
جتنب �ملبادرة و�لتفاعل مع �لآخرين .. 3
ق�ساء معظم �لوقت منفرد� . )هربرت 1980 ، 99(.. 4

قيا�س الإن�سحاب الإجتماعي وت�سخي�سه 
توجد ثاثة �أ�ساليب رئي�سية لقيا�س �لإن�سحاب �لإجتماعي عند �لأطفال ، وهي 

املالحظة الطبيعية : وهي �لأكر ��ستخد�ما .. 1

املقايي��س ال�س�يكومرتية : وتع���رف ه���ذه �لطريق���ة باإ�س���م ) تر�سي���ح �لأق���ر�ن ( ، . 2
وت�سمل تقدير �لأقر�ن لل�سلوك �لإجتماعي ، و�ملكانة �لإجتماعية للطفل 0 

تقدي�ر املعلمني : تت�سمن هذه �لطريق���ة توظيف قو�ئم �لتقدير �ل�سلوكية �لتي . 3
يقوم �ملعلمون باإ�ستخد�مها لتقييم �لإن�سحاب �لإجتماعي لاأطفال.
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وميكنن���ا من خال �أ�ساليب قيا�س �ل�سلوك �لإن�سحابي ت�سخي�س هوؤلء �لأطفال 
�لتدخ���ل �ملبك���ر و�إ�ستخ���د�م �أ�سالي���ب �لعاج خلف����س �ل�سلوك �لإن�سحاب���ي لديهم مما 

يرتتب عليه حل م�سكلة �لتاأخر �للغوي 
فرو�ص الدرا�سة :-

توج���د عاق���ة عك�سي���ة ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي و�لتاأخر . 1
�للغوي لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغويا

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور �لإناث يف �ل�سلوك �لإن�سحابي لدى . 2
�لأطفال �ملتاأخرين لغويا .

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لذكور �لإناث يف �لتاأخر �للغوي .. 3
ميكن �لتنبوؤ مب�ستوى �ل�سلوك �لإن�سحابي لاأطفال �ملتاأخرين لغويا .. 4

منهج الدرا�سة واجراءاتها
اأول: منهج الدرا�سة

�إ�ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي كونه يائم طبيعة �ملو�سوع من خال در��سة 
�لعاقة �لإرتباطية و�لتنبوؤية ملتغري�ت �لدر��سة �ل�سلوك �لإن�سحابي و�لتاأخر �للغوي 
وميكن تعريف �ملنهج �لو�سفي باأنه: ذلك �ملنهج �لذي يت�سمن جمع �لبيانات مبا�سرة 
م���ن جمتم���ع �أو عين���ة �لدر��سة، بق�س���د ت�سخي�س جو�ن���ب معين���ة دون �لإقت�سار على 

و�حدة.

ثانيا: جمتمع الدرا�سة
تك���ون جمتمع �لدر��سة من جميع �أطفال �لرو�سة �ملتاأخرين لغويا �لذين يرت�وح 

عمرهم بني )4-6( مبدينة �لزقازيق مبحافظة �ل�سرقية 

ثالثا: عين����ة ال��درا�س����ة:
عينة اإ�ستطالعية: تكونت �لعينة �لإ�ستطاعية وعددهم )52( من �أطفال �لرو�سة - 1

�ملتاأخري���ن لغوي���ا  مت تطبي���ق مقيا����س �للغ���وى  ، مقيا����س �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي  
للتحقق من �لكفاءة �ل�سيكومرتية للمقايي�س.

عين�ة النهائي�ة وخ�سائ�سه���ا بل���غ ع���دد �أطف���ال �لرو�س���ة �لت���ي مت ماحظته���م - 2
لتحقي���ق �أهد�ف ه���ذه �لدر��سة )100( من �أطفال �لرو�سة  ويو�سح �جلدول رقم 
)1( �لو�سف �لإح�سائي للم�ساركني يف �لدر��سة وفق �ملتغري�ت مو�سع �لدر��سة 
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جدول)1(
 الإح�صائي للم�صاركني يف الدرا�صة وفق املتغريات

النسبة املئويةالعددفئات املتغيراملتغير

النوع
50%50ذكور

50%50اناث

رابعا- اأدوات الدرا�سة
�إ�ستخدمت �لباحثة يف هذه �لدر��سة �لأدو�ت �لتالية: 

1-مقيا�س اللغوى   )تعريب اأبو ح�سيبة 2013 (

و�سف املقيا�س والهدف منه 
ي�ستخدم هذ� �ملقيا�س �أ�سا�سا لتمييز وت�سخي�س �لأطفال ذوى �لتاأخر �للغوى 
�ملقيا����س يتك���ون من عن�سري���ن ) �إختبار �للغة �لإ�ستقبالية و�إختب���ار �للغة �لتعبريية( 
وكل عن�س���ر ي�ستم���ل عل���ى جمموعة من �لبن���ود )62 بند فى �جل���زء �ل�ستقباىل و 71 
بن���د ف���ى �جل���زء �لتعب���ريى(. يحت���وى �لإختبار عل���ى جزئ���ني ملحقني ب���ه، وكل جزء 
يعطى معلومات منف�سلة عن لغة �لطفل )��ستبيان خا�س بالو�لدين لاأطفال حتى 
2 �سن���و�ت ، ي�ستخ���دم �أ�سا�س���ا للح�س���ول عل���ى معلوم���ات ع���ن �سلوك �لطفل ف���ى �ملنزل 
،و�ختبار �سريع لاأ�سو�ت �لتي ي�ستطيع �لطفل �إخر�جها من �سنتني و 5 �سهور حتى 7 
�سنو�ت(، وللممتحن �لإختيار يف تنفيذ �أحدهما �أو كاهما. ولكن �لدرجات �لتقييمية 

لهما ل ت�ساف لدرجات ح�ساب �لإختبار 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س اللغوى لالأطفال الرو�سة املتاأخرين لغويا  

ثبات مقيا�س اللغوى 
 ق���ام مع���د �ملقيا�س بح�ساب ثبات �ملقيا�س عن طري���ق �إعادة �لإختبار وكانت �مل�سافة 
�لزمني���ة ب���ني �لإختبار و�عادته من يومني �ىل �أربعة ع�س���ر يوما وبغد تقييم �لعاقة 
بني �لختبار و�عادة �لختبار كانت �لنتائج ترت�وح من) 054 – 098( و هذ� يدل على 

مدى موثوقية �ملقيا�س �ملعرب.
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كما قام معد �ملقيا�س بح�ساب ثبات �ملقيا�س عن طريق كرونباخ �ألفا وكانت ترت�وح 
ب���ني )0.60- 0.92( مم���ا ي���دل على ثبات �ملقيا����س كما قام معد �ملقيا����س بح�ساب ثبات 
�ملقيا����س ع���ن طري���ق �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة وبلغ���ت )0.99( مما ي���دل على ثب���ات مرتفع 

ملقيا�س �للغوي 

اخل�سائ�س ال�سيكو مرتية للمقيا�س يف الدرا�سة احلالية :
للتحق���ق من �خل�سائ����س �ل�سيكو مرتية قامت �لباحثة بتطبيق مقيا�س �للغوى على 

)52(من �أطفال �لرو�سة

اأول �سدق املقيا�س 

ال�سدق العاملي 
وه���ي ح�س���اب �ل�س���دق �لعامل���ي للمقيا����س ع���ن طري���ق �إ�ستخ���د�م �لتحلي���ل �لعامل���ي 
�لتوكي���دي Confirmatory Factor Analysis با�ستخ���د�م �ل�نام���ج �لإح�سائي 
“ليزرل 8.8”(LISREL 8.8)، وذلك للتاأكد من �سدق �لبناء �لكامن )�أو �لتحتي( 
للمقيا����س، ع���ن طريق �ختبار منوذج �لعامل �لكامن �لعام، حيث مت �فرت�س �أن جميع 
�لعو�م���ل �مل�ساه���دة ملقيا����س �للغ���وي  تنتظ���م حول عام���ل كامن و�حد كم���ا هو مو�سح 

بال�سكل �لتايل:

�سكل )1(
منوذج العامل الكامن الواحد ملقيا�س اللغوي 
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وق���د حظ���ي منوذج �لعامل �لكام���ن �لو�حد ملقيا�س �للغوي   عل���ى موؤ�سر�ت ح�سن 
مطابق���ة جي���دة، حي���ث كانت قيم���ة )كا2= �سفر( ودرجة حرية = )�سف���ر(  وغري د�لة 
�ح�سائيا وموؤ�سر رم�سي RMSEA = )�سفر( وهذ� يدل �إن منوذج يتمتع مبوؤ�سر�ت 
مطابق���ة جي���دة وجدول )2( يو�سح معامات �مل�سار �ملعياري���ة وقيمة )ت( للمتغري�ت 

ويو�سح �جلدول )2( �لتايل: نتائج �لتحليل �لعاملي �لتوكيدي لأبعاد �ملقيا�س: 

جدول )2(
ملخ�س نتائج التحليل العاملي التوكيدي لأبعاد مقيا�س اللغوي   

 العامل

الكامن
العوامل املشاهدة

 التشبع بالعامل

الكامن الواحد

 اخلطأ املعياري

لتقدير التشبع

 قيم "ت" وداللتها

اإلحصائية

 املهارات

اللغوية

120.38**0.480.0040  االستقبالي

142.98**0.570.0040  التعبيري

)**) د�ل عند م�ستوى )0.01( 

)*) د�ل عند م�ستوى )0.05(

يت�س���ح م���ن �جل���دول )2(: �أن منوذج �لعام���ل �لكامن �لو�حد قد حظ���ي على قيم 
جي���دة ملوؤ�س���ر�ت ح�سن �ملطابق���ة، و�أن معامات �ل�س���دق �لثنان )�لت�سعب���ات بالعامل 
�لكام���ن �لو�ح���د( د�ل���ة �إح�سائًي���ا عند م�ست���وى )0،01(؛ مم���ا يدل على �س���دق جميع 
�لأبع���اد �مل�ساه���دة ملقيا�س �للغ���وي  ، ومن هنا ميكن �لقول �إن نتائ���ج �لتحليل �لعاملي 
�لتوكي���دي م���ن �لدرج���ة �لأوىل قدم���ت دلي���ًا قوًي���ا على �س���دق �لبن���اء �لتحتي لهذ� 
�ملقيا�س، و�أن �ملقيا�س �للغوي  عبارة عن عامل كامن عام و�حد تنتظم حولها �لعو�مل 

�لفرعية �لثنان �مل�ساهدة لها.

�سدق املحك اخلارجي :
 قامت �لباحثة بح�ساب �سدق �ملحك �خلارجي لهذ� �ملقيا�س من خال ح�ساب 
معامل �لرتباط بني درجات عينة قو�مها )52(  طفًا وطفلة من �أطفال �لرو�سة يف 
�ملرحلة �لعمرية )4-6( �سنو�ت على هذ� �ملقيا�س وبني درجاتهم على مقيا�س �للوت�س 
�لإلك���رتوين )�ملح���ك �خلارج���ي ( وبلغ معامل �لإرتباط ب���ني �ملقيا�سني )0.783( وهو 

�إرتباط موجب د�ل �إح�سائياً مما يدل على �سدق �ملقيا�س. 
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ثانيا: ثب�������ات املقيا�س:عن طريقة معامل الفا كرونباخ 
متَّ ح�س���اب معام���ل �لثب���ات ملقيا�س �للغ���وي  ، با�ستخد�م معام���ل �ألفا – كرونباخ، 

لدر��سة �لت�ساق �لد�خلي لأبعاد �ملقيا�س وبيان ذلك يف جدول )3( 
جدول 3

قيم معامالت الثبات بطريقة األفا – كرونباخ ملقيا�س اللغوي   )ن= 52(
التجزئة النصفيةألفا كرونباخاألبعـــاد

0.9180.982  االستقبالي

0.9390.973  التعبيري

0.9610.920الدرجة الكلية للمقياس

 �لفا كرونباخ w �سعيفة > )0.5( w متو�سطة بني) 0.7-0.5( w مرتفعة < )0.7(
يت�س���ح م���ن �جلدول)3(�أن جميع قيم معامات �لثبات تقع يف �مل�ستوى �ملقبول 

مما يجعلنا نثق يف ثبات مقيا�س �للغوى    .

ثالثا : الإت�ساق الداخلي للمقيا�س 
مت �إحت�س���اب �لإت�س���اق �لد�خل���ي، وذل���ك ع���ن طري���ق درج���ات عين���ة �لتقن���ني 
)�لإ�ستطاعية( باإيجاد معامل �رتباط بري�سون )Pearson( بني درجات كل مفردة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للبعد بعد ح���ذف درجة �ملفردة م���ن �لدرجة �لكلي���ة للبعد، ويو�سح 

جدول )4( �لبعد �لإ�ستقبايل  وجدول )5( يو�سح �لبعد �لتعبريي 
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الت�ساق الداخلي )املفرد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له( - 1

البعد الأول : ال�ستقبايل  

جدول )4(
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة للبعد ال�صتقبايل لأداة الدرا�صة ن= )52( 

االرتباطماالرتباطماالرتباطم

10.909**230.890**450.822**

20.843**240.940**460.827**

30.924**250.647**470.843**

40.924**260.764**480.490**

50.825**270.723490.723**

60.718**280.681**500.924**

70.896**290.796**510.785**

80.824**300.924**520.646**

90.822**310.843**530.831**

100.827**320.825**540.840**

110.940**330.747**550.924**

120.822**340.896**560.940**

130.890**350.824**570.576**

140.577**360.739**580.822**

150.785**370.720**590.843**

160.605**380.801**600.732**

170.681**390.796**610.747**

180.840**400.796**620.764**

190.890**410.653**

200.940**420.675**  

210.640**430.690**  

220.924**440.723**  

** معامات �لرتباط عند م�ستوى )0.01( 

* معامات �لرتباط عند م�ستوى )0.05(.
يت�س���ح من �جل���دول )4( �أنَّ جميع مف���رد�ت �أد�ة �لدر��سة معام���ات �إرتباطها 

موجبة، ود�لة �إح�سائيًّا عند )0.01(، وهذ� يعني متتع �لأد�ة بدرجة �سدق مرتفعة.
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البعد الثاين : التعبريي  

جدول )5(
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة للبعد التعبريي  لأداة الدرا�صة ن= )52( 

االرتباطماالرتباطماالرتباطم

10.885**250.924**490.597**

20.841**260.885**500.597**

30.577**270.904**510.572**

40.714**280.838**520.799**

50.840**290.841**530.924**

60.904**300.925**540.885**

70.623**310.807**550.904**

80.419**320.811**560.838**

90.826**330.558**570.841**

100.567**340.924**580.807**

110.428**350.924**590.807**

120.904**360.924**600.577**

130.806**370.904**610.733**

140.806**380.924**620.924**

150.806**390.697**630.714**

160.587**400.509**640.904**

170.704**410.567**650.904**

180.741**420.689**660.840**

190.874**430.806**670.904**

200.874**440.587**680.748**

210.792**450.704**690.904**

220.826**460.741**700.807**

230.826**470.539**710.807**

240.799**480.765**  

** معامات �لرتباط عند م�ستوى )0.01( 

* معامات �لرتباط عند م�ستوى )0.05(.
يت�س���ح من �جل���دول )5( �أنَّ جميع مف���رد�ت �أد�ة �لدر��س���ة معامات �رتباطها 

موجبة، ود�لة �إح�سائيًّا عند )0.01(، وهذ� يعني متتع �لأد�ة بدرجة �سدق مرتفعة.
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2-الت�ساق الداخلي )البعاد مع الدرجة الكلية للمقيا�س( 
 قام���ت �لباحث���ة بح�س���اب معامات �لإرتباط ب���ني درجة كل ُبع���د و�لدرجة �لكلية 
ملقيا����س �للغ���وي  بع���د ح���ذف درج���ة �لبع���د م���ن �لدرج���ة �لكلي���ة، وج���دول )6( �لآت���ي                

يو�سح ذلك:
جدول )6(

معامالت الرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية ملقيا�س اللغوي   )ن= 52(
معامل االرتباطاالبعاد

**0.946  االستقبالي

**0.962  التعبيري

** معامات �لرتباط عند م�ستوى )0.01( 

* معامات �لرتباط عند م�ستوى )0.05( 

ويت�سح من �جلدول )6( �أن قيم معامات �لرتباط مرتفعة ود�لة عند م�ستوى 
)0.01(، مما يدل على �سدق �أبعاد مقيا�س �للغوي  .

ال�سورة النهائية للمقيا�س
وحيث �إن عبار�ت مقيا�س �للغوي جميعها تت�سف بال�سدق و�لثبات، فاإنه مل يتم 
��ستبعاد �أي منها؛ ولذلك فاإن �ل�سورة �لأولية تظل كما هي. ، وتدل �لدرجة �ملرتفعة 

على �إرتفاع �ملهار�ت �للغوية ، �أما �لدرجة �ملنخف�سة فتدل على �إنخفا�سه

مقيا�س ال�سلوك الإن�سحابي اإعداد عادل عبداهلل - 1
و�سف املقيا�س وهدفه 

مت �ع���د�د ه���ذ� �ملقيا����س ك���ي ي�ستخدم م���ع �لأطف���ال بد�ية م���ن مرحل���ة �لرو�سة 
وخال مرحلة �لطفولة وحتي نهايتها .ويهدف هذ� �ملقيا�س �إىل �لتعرف ب�سكل دقيق 
عل���ي �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي للطف���ل وت�سخ�سيه منذ ه���ذ� �ل�سن بحي���ث ي�ساعدنا ذلك 
يف حتدي���د �س���كل �لتدخل �ملنا�س���ب للحد من �ل�سل���وك �لاتو�فقي م���ن جانب �لطفل 
وم�ساعدته علي �لإندماج مع �لآخرين . ويتاألف �ملقيا�س من 20 عبارة يوجد �أمام كل 
منه���ا ثاثة �ختيار�ت ه���ي )نعم-�حيانا-مطلقا( حت�سل علي �لدرجات )2-1-�سفر( 

علي �لتو�يل ، 
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اخل�سائ�س ال�سيكو مرتية للمقيا�س يف الدرا�سة احلالية :
1- ال�سدق الظاهري ملقيا�س ال�سلوك الن�سحابي لأطفال الرو�سة املتاأخرين لغويا 

قام���ت �لباحثة بتطبيق �ل�سورة �لأولية على عين���ة ��ستطاعية )عينة �لتقنني( 
مكونة من )52( من �أطفال �لرو�سه �ملتاأخرين لغويا بهدف �لتعرف على مدى تفهم 
�أف���ر�د �لعينة �لإ�ستطاعية لعبار�ت وتعليم���ات �ملقيا�س، وقد �إت�سح منها �أن �لعبار�ت 
و�لتعليم���ات تتمي���ز بالو�س���وح و�لفهم جلميع �أفر�د �لعينة علم���اً باأنه مت �إ�ستبعاد هذه 

�لعينة من �لعينة �لإجمالية �لتي مت فيها �ختيار عينة �لدر��سة.
2- �سدق املحك )ال�سدق التالزمى(: 

مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بطريق���ة بري�س���ون )Pearson( ب���ني درج���ات عينة 
�لتقن���ني )�لإ�ستطاعي���ة( عل���ى مقيا����س �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي )�خلا����س بالدر��س���ة 
�حلالي���ة( ودرجاته���م عل���ى مقيا����س �لتفاع���ات �لإجتماعية )�إعد�د : ع���ادل عبد�هلل( 
كمح���ك خارج���ي وكان���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط )0.742( وه���ى د�ل���ة عن���د م�ستوى 

)0.01( مما يدل على �سدق �ملقيا�س �حلايل.
ثانيًا: ثبات مقيا�س ال�سلوك الإن�سحابي لأطفال الرو�سه املتاأخرين لغويا:

1- طريقة اإعادة تطبيق الختبار:
ومتَّ ذل���ك بح�ساب ثبات مقيا�س �ل�سل���وك �لإن�سحابي لأطفال �لرو�سه �ملتاأخرين 
لغوي���ا م���ن خ���ال �إع���ادة تطبي���ق �لإختبار بفا�س���ل زمني ق���دره �أ�سبوع���ني وذلك على 
عين���ة �لتقنني )�لإ�ستطاعية(، ومت �إ�ستخر�ج معامات �لإرتباط بني درجات �أطفال 

�لعينة باإ�ستخد�م معامل بري�سون )Pearson(، وجدول )7(: 
جدول )7(

يو�صح نتائج الثبات بطريقة اإعادة الإختبار ملقيا�س ال�صلوك الإن�صحابي لأطفال الرو�صه 
املتاأخرين لغويا

مستوى الداللةمعامل االرتباط بني التطبيقني األول والثاني االبعاد

0.01**0.841 االنسحاب من املواقف االجتماعية

0.01**0.725االنسحاب من التفاعالت االجتماعية

0.01**0.845 الدرجة الكلية

)0.05( * )0.01(**
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يت�سح من خال جدول )7( وجود عاقة �رتباطيه د�لة �إح�سائيًّا بني �لتطبيق 
�لأول و�لتطبي���ق �لث���اين ملقيا����س �ل�سل���وك �لن�سحاب���ي لاأطفال �لرو�س���ه �ملتاأخرين 

لغويا وكلها د�لة عند )0.01( مما يدل على ثبات �ملقيا�س 
2- الثب�ات ملقيا�س ال�س�لوك الن�س�حابي لالأطف�ال الرو�س�ه املتاأخرين لغوي�ا عن طريقة 

معامل الفا- كرو نباخ 
مت ح�ساب معامل �لثبات ملقيا�س �ل�سلوك �لن�سحابي لاأطفال �لرو�سه �ملتاأخرين 
 Cronbach›s Alpha ”لغويا و�أبعاده �لفرعية با�ستخد�م معامل �ألفا ل� “كرو نباخ
ملف���رد�ت كل بع���د فرع���ي عل���ى حدة وذل���ك )يف حالة ح���ذف درجة �ملفردة م���ن �لدرجة 

�لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه �ملفردة(. و�جلدول )8( يو�سح ذلك:
جدول )8( 

معامالت ثبات مقيا�س ال�صلوك الن�صحابي لالأطفال الرو�صه املتاأخرين لغويا با�صتخدام              
معامل األفا- كرونباخ

االنسحاب من التفاعالت االجتماعيةاالنسحاب من املواقف االجتماعية

معامل الفاممعامل الفام

10.77320.773

40.80030.810

50.80360.803

80.80470.804

90.802100.802

110.760120.760

130.781150.781

140.789170.789

160.773180.773

190.807200.810

العام  الفا  العام 0.808 معامل  الفا  0.922 معامل 

يت�سح من �جلدول )8(: �أن معامل �ألفا للمقيا�س يف حالة حذف درجة كل مفردة 
�أقل من �أو ي�ساوي معامل �ألفا للبعد �لفرعي �لذي تنتمي �إليه �ملفردة، حيث �أن تدخل 
�ملف���ردة ل ي���وؤدي �إىل خف����س معام���ل �لثب���ات �لكلي للبع���د �لفرعي �ل���ذي تنتمي �إليه 
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�ملف���ردة، وم���ن ثم مت �لإبقاء على جميع مف���رد�ت �ملقيا�س، مما يدل على ثبات مقيا�س 
�ل�سل���وك �لن�سحاب���ي لاأطف���ال �لرو�س���ه �ملتاأخري���ن لغوي���ا ، كم���ا مت ح�س���اب �لثب���ات 
�لكل���ى ملقيا����س �ل�سلوك �لن�سحاب���ي لأطفال �لرو�سه �ملتاأخري���ن لغويا فكان )0.927(                         

وبهذ� �ملقيا�س 

\ثالثا الت�ساق الداخلي 

1- الإت�س�اق الداخل�ي )املفردات مع الدرجة الكلية للبعد( ملقيا�س ال�س�لوك الإن�س�حابي 
لأطفال الرو�سه املتاأخرين لغويا مع حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للبعد 

قام���ت �لباحثة باإيجاد �لتجان����س �لد�خلي للمقيا�س عن طريق ح�ساب معامات 
�لإرتب���اط ب���ني درج���ات كل عب���ارة م���ن عب���ار�ت �ملقيا�س و�لدرج���ة �لكلي���ة للبعد �لذي 

تنتمي �إليه،ويت�سح ذلك من �جلدول )9(.
جدول )9( 

معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له ملقيا�س ال�صلوك 
الن�صحابي لالأطفال الرو�صه املتاأخرين لغويا ن= 52

االنسحاب من التفاعالت االجتماعيةاالنسحاب من املواقف االجتماعية

 معامل االرتباطم معامل االرتباطم

10.615**20.671**

40.395**30.608**

50.322*60.785**

80.595**70.632**

90.631**100.826**

110.689**120.721**

130.528**150.799**

140.667**170.753**

160.644**180.743**

190.587**200.775**

)0.05( * )0.01(**

يت�س���ح م���ن ج���دول )9( �أنَّ جميع مف���رد�ت مقيا�س �ل�سل���وك �لن�سحابي لأطفال 
�لرو�سه �ملتاأخرين لغويا معامات �رتباطها د�لة �إح�سائيًّا عند )0.01( وعند )0.05( 

وهذ� يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة �سدق مرتفعة.
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2-  الت�س�اق الداخلي )البعد مع الدرجة الكلية للمقيا�س( ملقيا�س ال�س�لوك الن�س�حابي 
لالأطفال الرو�سه املتاأخرين لغويا مع حذف درجة البعد من الدرجة الكلية للمقيا�س 

مت ح�س���اب معام���ات �لرتب���اط با�ستخ���د�م ُمعام���ل بري�س���ون )Pearson( ب���ني 
�رتب���اط كل بع���د بالدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي لأطف���ال �لرو�س���ه 

�ملتاأخرين لغويا وجدول )10( يو�سح ذلك:
جدول )10(

م�صفوفة ارتباطات ملقيا�س ال�صلوك الن�صحابي لالأطفال الرو�صه املتاأخرين لغويا
 مستوى الداللةمعامل االرتباطاالبعاد

0.01**0.920االنسحاب من املواقف االجتماعية

0.01**0.955االنسحاب من التفاعالت االجتماعية

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(

يت�س���ح م���ن ج���دول )10( �أنَّ جميع معامات �لرتباط د�ل���ة عند م�ستوى دللة 
)0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بالإت�ساق �لد�خلي و�لثبات.

ال�سورة النهائية ملقيا�س ال�سلوك الن�سحابي لالأطفال الرو�سه املتاأخرين لغويا .
وبن���اًء عليه، قامت �لباحثة باإعد�د �ل�س���ورة �لنهائية ملقيا�س �ل�سلوك �لن�سحابي 
لأطف���ال �لرو�س���ه �ملتاأخري���ن لغوي���ا ، وذلك باإع���ادة ترتيب مف���رد�ت �ملقيا����س ب�سورة 
تبادلي���ة ، بحي���ث ل تك���ون هناك مفردت���ان متتاليتان تقي�سان نف�س �لبع���د، وبناًء على 
ذلك، تكون �أعلى درجة كلية يح�سل عليها �ملفحو�س يف �ملقيا�س هي » 40« درجة و�أقل 
درجة هي )�سفر( درجة ومتثل �لدرجات �لأعلى، م�ستوى مرتفع لل�سلوك �لن�سحابي 
�ملنخف�س���ة م�ست���وى  �لدرج���ات  بينم���ا متث���ل  �ملتاأخري���ن لغوي���ا  �لرو�س���ه  لاأطف���ال 
منخف����س لل�سل���وك �لإن�سحاب���ي، وق���د �أو�سح���ت �لباحثة مفت���اح ت�سحي���ح �لقائمة يف 
�سورت���ه �لنهائي���ة وبتحديد نظام �ل�ستجابة على بنود �ملقيا�س، حيث �ساغت �لباحثة 
ل���كل مفردة وبهذ�، مت �لتو�س���ل �إىل �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س، و�ل�ساحلة للتطبيق، 

وتت�سمن )20( مفردة موزعة على بعدين على �لنحو �لتايل: 
• البعد الأول: �لإن�سحاب من �ملو�قف �لإجتماعية )10( مفردة. 	
• البعد الثاين: �لإن�سحاب من �لتفاعات �لإجتماعية )10( مفردة. 	
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االأ�ساليب االإح�سائية
حل�ساب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية مت �إ�ستخد�م معامل �لرتباط �لفا كرونباخ . 1
معامل �لرتباط لبري�سون، �ختبار )ت ( ملجموعتني م�ستقلتني معامل �لنحد�ر . 2

وذلك للتحقق من �سحة فرو�س �لدر��سة.

نتائج الدرا�سـة:

نتائ��ج الف�ر�س الأول: ين�س الفر�س الأول »

ين�س على اأنه توجد عالقة اإرتباطية عك�سية دالة اإح�سائيًا بني م�ستوى اللغة )الإ�ستقبالية 
والتعبريية( ، و ال�س�لوك الإن�س�حابي لدى الأطفال املتاأخري�ن لغويا  وللتحقق من �سحة 
هذ� �لفر�س مت ح�ساب معامات �لرتباط لبري�سون بني درجات �لعينة على مقيا�س 
اللغوي واأبعاد	 ، ودرجاتهم على ومقيا�س ال�س�لوك الإن�س�حابي ل�دى الأطفال املتاأخرين 

لغويا  ، و�جلدول �لآتي يو�سح ذلك:

جدول )11(
معامالت الرتباط بني ال�صلوك الن�صحابي واأبعاده، ومقيا�س اللغوى   واأبعاده لدى الأطفال  

املتاأخرين لغويا

الدرجة الكلية  للمقياس اللغوي  التعبيري  االستقبالياملتغيرات

 االنسحاب من املواقف

االجتماعية
-0.960**-0.940**-0.962**

 االنسحاب من التفاعالت

االجتماعية
-0.962**-0.947**-0.967**

 الدرجة الكلية للسلوك

االنسحابي
-0.973**-0.955**-0.977**

ويت�سح من �جلدول )11( �أنه توجد عاقة �إرتباطيه �سالبة د�له �إح�سائيا بني �لدرجة 
�لكلي���ة و�لأبع���اد �لفرعي���ة ملقيا�س �للغوي  و�لدرج���ة �لكلية و�لأبع���اد �لفرعية ملقيا�س 
�ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي   حي���ث بل���غ معام���ل �لإرتب���اط )0.977-**( وه���و د�ل �إح�سائيا 
عن���د م�ستوى )0.01( وهذ� يعني كلما �رتف���ع م�ستوى مقيا�س �للغوى لدى �ل�أطفال 
�نخف����س م�ستوى �ل�سل���وك �لن�سحابي و�أبعاده وكلما �إنخف�س �مل�ستوى �للغوي �إرتفع 

م�ستوى �ل�سلوك �لإن�سحابي لديهم مما يوؤكد �سحة �لفر�س �لأول.
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نتائ������ج الف������ر�س الثاين  :
ين����س �لفر����س �لث���اين  عل���ى �أنه: “ ل يوجد فروق د�ل���ة �إح�سائيا بني متو�سطي 
درج���ات �لطف���ال )�لذك���ور و�لإناث( عل���ى مقيا�س �للغ���وي لأطفال ما قب���ل �ملدر�سة. 
يع���زى ملتغ���ري �لن���وع »  مت ��ستخ���د�م �ختب���ار )ت( T-test للمجموعت���ني م�ستقلت���ني ، 

وجدول )12( يو�سح �لنتيجة .
جدول )12(

ح�ساب قيمة )ت( ملتو�سطات درجات )�لذكور و�لإناث( على مقيا�س �للغوي لأطفال 
ما قبل �ملدر�سة و�أبعاده

مقياس اللغوي وأبعاده
اإلناث ن )50)الذكور ن)50)

قيمة )ت)
مستوى 

الداللة االنحراف املتوسطاالنحراف املتوسط

0.013-29.25.26431.885.3552.524االستقبالي   

0.653-29.25.85229.75.2230.451التعبيري 

0.143-58.411.0961.5810.441.476الدرجة الكلية للمقياس

ت اجلدولية عند مستوى )0.01)  ودرجة حرية )98)

(2.576(= 

ت اجلدولية عند مستوى )0.05) ودرجة 

حرية )98) = )1.96)

يت�س���ح م���ن جدول )12(عدم  وجود فرق د�لة �إح�سائيا تعزي ملتغري �لنوع )ذكور 
، �إن���اث ( عل���ى مقيا����س �للغ���وي لأطفال م���ا قبل �ملدر�س���ة )�لتعبريي ،�لدرج���ة �لكلية 
للمقيا����س( حي���ث كانت قيمة )ت( �ملح�سوبة �أ�سغر من قيم���ة ) ت( �جلدولية )1.96( 
عن���د م�ست���وى )0.05( ودرج���ة حري���ة )98( بينما بع���د �ل�ستقب���ايل   كان هناك فروق 
د�ل���ه �ح�سائي���ا حيث كانت قيمة )ت(  �ملح�سوبة �أك� م���ن قيمة )ت( �جلدولية وهذه 

�لفروق ل�سالح �لناث   
نتائ������ج الف������ر�س الثالث :

ين����س �لفر����س �لثال���ث  على �أنه: “ ل يوجد فروق د�ل���ة �إح�سائيا بني متو�سطي 
درجات �لأطفال �ملتاأخرين لغويا على مقيا�س �ل�سلوك �لإن�سحابي يعزى ملتغري �لنوع 
“  مت ��ستخ���د�م �ختب���ار )ت( T-TeST للمجموعت���ني م�ستقلت���ني ، وج���دول )13( 

يو�سح �لنتيجة .
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جدول )13(
ح�صاب قيمة )ت( ملتو�صطات درجات )الذكور والإناث( على مقيا�س ال�صلوك الن�صحابي واأبعاده

مقياس السلوك االنسحابي وأبعاده
قيمة اإلناث  )ن=50)الذكور )ن=50)

)ت)

مستوى 

الداللة االنحراف املتوسطاالنحراف املتوسط

16.421.4315.781.7062.0330.045االنسحاب من املواقف االجتماعية

16.641.25816.361.4251.0420.300االنسحاب من التفاعالت االجتماعية

33.062.65332.143.0971.5950.114الدرجة الكلية للمقياس

ت اجلدولية عند مستوى )0.01)  ودرجة حرية )98)

(2.576(= 

ت اجلدولية عند مستوى )0.05) ودرجة 

حرية )98) = )1.96)

يت�س���ح م���ن جدول )13(ع���دم  وجود فرق د�لة �إح�سائيا تع���زي ملتغري �لنوع )ذكور 
، �إن���اث ( عل���ى مقيا����س �ل�سلوك �لن�سحاب���ي )�لن�سحاب من �لتفاع���ات �لجتماعية، 
�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س( حي���ث كان���ت قيم���ة )ت( �ملح�سوب���ة �أ�سغر م���ن قيمة ) ت( 
�جلدولي���ة )1.96( عن���د م�ستوى )0.05( ودرجة حرية )98( بينما بعد �لن�سحاب من 
�ملو�ق���ف �لجتماعية كان هناك فروق د�ل���ه �ح�سائيا حيث كانت قيمة )ت(  �ملح�سوبة 

�أك� من قيمة )ت( �جلدولية وهذه �لفروق ل�سالح �لذكور   

نتائ���ج الف�ر��س الراب�ع  : ميك�ن التنب�وؤ مب�س�توى ال�س�لوك الإن�س�حابي لالأطف�ال 
املتاأخرين لغويا  من اأبعاد املقيا�س اللغوى   

وللتحق���ق م���ن �سح���ة هذ� �لفر����س مت �إ�ستخدم �أ�سل���وب حتليل �لإنح���د�ر �ملتعدد 
وطريق���ة �لإنح���د�ر �مل�ستخدمة وهي طريقة ENTER، وذل���ك بهدف حتديد مدى 
��سه���ام م�ست���وى �أبعاد مقيا�س �للغوى   ، يف �لتنبوؤ بال�سلوك �لإن�سحابي لدي �لأطفال 

�ملتاأخرين لغويا  ، وجاءت �لنتائج كما يلي: 
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جدول )14(
 التنبوؤ مب�صتوى الن�صحاب لدي الطفال املتاأخرين لغويا  من م�صتوى اأبعاد املقيا�س اللغوى

املتغيرات املستقلةاملتغير التابع

السلوك االنسحابي
B غير الثابت   احلد 

املعياري
التعبيري  االستقبالي  

-0.168-48.4560.357قيمة املعامل

(T( 4.819-139.62710.082قيمة اختبار-

(T( 0.010.010.01مستوى الداللة

(F( 1086.284قيمة اختبار

(F(0.01مستوى الداللة

.R(978a) االرتباط

R2(0.957) التحديد

(R2( 0.956التحديد املصحح

يت�س���ح م���ن جدول )14( �أظهرت نتائج منوذج �لإنحد�ر �خلطي �ملتعدد �أن منوذج 
�لإنح���د�ر معن���وي وذل���ك من خال قيم���ة )F ( �لبالغ���ة )1086.284( بدللة )0.00( 
وه���ي �أ�سغ���ر م���ن م�ست���وى �ملعنوية )0.01( مم���ا يوؤكد �لق���وة �لتف�سريي���ة �لعالية من 
�لناحي���ة �لإح�سائي���ة ، وتف�س���ر �لنتائ���ج �أن �لبع���اد �ملف�سرة )�ل�ستقب���ايل ،�لتعبريي ( 
له���ا تاأثري كبري عل���ي �ل�سلوك �لإن�سحابي لدى �لأطفال �ملتاأخرين لغويا  ، كما جاءت 
قيمة بيتا �لتي تو�سح �لعاقة بني �ل�ستقبايل بقيمة )-0.357( ذ�ت دلله �إح�سائية 
�سلبي���ة حي���ث ميكن �إ�ستنتاج ذل���ك من قيمة )ت( و�لدللة �ملرتبط���ة بها ، ويعني ذلك 
كلم���ا حت�س���ن �لبعد �ل�ستقبايل مبق���د�ر وحده �نخف�س �ل�سل���وك �لن�سحابي مبقد�ر 
)-0.357( وح���ده وكذل���ك ج���اءت قيم���ة بيتا لبعد �لتعب���ريي  مبق���د�ر )-0.168( د�ل 
�ح�سائي���ا فكلم���ا حت�س���ن م�ست���وى �لبعد �لتعب���ريي   مبقد�ر وحدة �نخف����س �ل�سلوك 

�لإن�سحابي مبقد�ر )-0.168(

مناق�سة وتف�سري النتائج :-
 تاأك���د م���ن �لنتائ���ج �ل�سابقة وبالرج���وع �إىل �لدر��سات �ل�سابق���ة �أنه يوجد عاقة 
�إرتباطي���ة عك�سي���ة د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني م�ست���وى �للغ���ة ) �لإ�ستقبالي���ة- �لتعبريي���ة(. 
ومقيا�س �ل�سلوك �لإن�سحابي لدى �أطفال �لرو�سة يف �لنتيجة �لأويل وتعزي �لباحثة 
ه���ذه �لنتيج���ة �إىل �أن �لأطف���ال �ملتاأخرين لغويا يت�سمون باخلج���ل و�لإنطو�ء و�سعف 
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�لثق���ة بالنف����س مم���ا ي���وؤدى �إىل ع���دم م�ساركته���م يف �لأن�سط���ة �جلماعي���ة �أو �مل�ساركة 
يف �حلي���اة �لإجتماعي���ة خوف���ا م���ن �لتعر����س �إىل �ل�سخري���ة مم���ا ي���وؤدى �إىل �ل�سل���وك 
�لإن�سحاب���ي �ل���ذي يقلل فر�سة تكوي���ن �سد�قات مع �لأقر�ن �و �لأه���ل مما يوؤدى �إىل 
�سعوبة تنمية �حل�سيلة �للغوية لدى هوؤلء �لأطفال. وتتفق هذه �لدر��سة مع در��سة 
�آم���ال �سبح���ي �لعقيل���ي )2013( و ودر��سة هالة حممد نبي���ل )2011( �لتي هدفت �إىل 

تنمية بع�س مهار�ت �لتو��سل �للفظى وغري �للفظي لاأطفال �ملتاأخرين لغويا .
مناق�س���ة نتيج���ة �لفر����س �لث���اين ل يوجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائيا ب���ني متو�سطي 
درج���ات �أطف���ال �لرو�س���ة )�لذك���ور و�لإن���اث( عل���ى �ملقيا����س �للغ���وي لأطف���ال ما قبل 
�ملدر�س���ة. يع���زى ملتغري �لن���وع وتتفقق هذه �لدر��س���ة مع در��سة �إمي���ان �سادق )2003( 
ودر��س���ة ملي���اء جمي���ل )2003( �لت���ى هدف���ت �إىل �أهمي���ة �لع���اج �ل�سلوك���ى ف���ى تعديل 
�سل���وك �ملتخلف���ني عقليا وتخفيف �إ�سطر�بات �لنطق لديهم و�ثر ذلك علي �لعاقات 

�لإجتماعية لدى هوؤلء �لأطفال . 
مناق�س���ة نتيج���ة �لفر����س �لثال���ث ل يوجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائيا ب���ني متو�سطي 
درج���ات �لأطف���ال يعزى ملتغري �لن���وع على مقيا����س �ل�سلوك �لإن�سحاب���ي يعزى ملتغري 
�لن���وع �أتفق���ت ه���ذه �لدر��سة م���ع در��سة حمم���د عب���د �لعزي���ز )2010( ودر��سة نرمني 
حمم���د عب���دو)2019( �لتي �أ�سفرت نتائجها عن عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني متو�سطات درجات �لتاميذ ذوي �لإعاقة �ل�سمعية ) ذكور – �إناث ( علي مقيا�س 
�مل�سكات �ل�سلوكية ) �لعد�ون – �لإن�سحاب – �لن�ساط �لز�ئد (. ودر��سة عاء جمال 
�لربيع���ى )2011( �لت���ي تو�سلت نتائجها �إىل ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف 
�مل�س���كات �ل�سلوكي���ة تع���زي ملتغ���ري �جلن�س . و�إختلف���ت مع در��سة ب���ال عدنان ح�سن 
)2011( �لت���ي بين���ت نتائجه���ا وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف م�ست���وي �ل�سلوك 
�لإن�سحاب���ي و�لتو�فق���ق �لنف�سي تبعا ملتغري �جلن�س ، حيث تب���ني باأن متو�سط �لذكور 
كان �أعل���ي م���ن �لإن���اث يف م�ست���وي �ل�سل���وك �لإن�سحاب���ي  .تختل���ف ه���ذه �لدر��س���ة مع 
در��س���ة �سه���ام علي ط���ه )2018( �لتي �أثبتت نتائجها وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ل���دى �لأطف���ال تعزي ملتغري �لنوع ل�سال���ح �لإناث . و�إختلفت  مع در��سة ��سماء حممد 
ر�سو�ن )2016( �لتى تو�سلت نتائجها عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف م�ستوى 

�مل�سكات �ل�سلوكية تعزى ملتغري �جلن�س ل�سالح �لذكور .
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مناق�س���ة نتيج���ة �لفر����س �لر�ب���ع ميك���ن �لتنب���وؤ مب�ست���وى �ل�سل���وك �لن�سحاب���ي 
لأطفال �لرو�سة �ملتاأخرين لغويا  من �أبعاد �ملقيا�س �للغوى  �إتفقت مع در��سة نرمني 
حمم���د عب���دو)2019( �لت���ي هدف���ت �لك�س���ف ع���ن �إمكاني���ة �لتنب���وؤ بدرج���ات �مل�سكات 
�ل�سلوكي���ة مث���ل �لإن�سح���اب وغريها ل���دى �لأطفال �ل�سم . و�أثبت���ت �لنتائج �أنه ميكن 
  POLL &MILLER ,CAROL (2013) لتنبوؤ بامل�سكات �ل�سلوكية. ودر��سة�
. وم���ن هنا ت���ري �لباحثة �أنه يجب تدريب �لطفل علي �لتعبري عن �إحتياجاته باللغة 
�ملنطوقة �و �لإمياء�ت �أو �لتعبري عن ما بد�خله حتي ي�ستطيع �لتو��سل مع �لآخرين 

ب�سكل جيد بدل من �إن�سحابه يف عامل منغلق علي ذ�ته . 

التو�سيات 
يف خت���ام هذ� �لبحث تو�س���ي �لباحثة بعدد من �لتو�سيات �ملوجهة �إىل �ملخت�سني 

يف �لرتبية وجمال �لتخاطب وكذلك �لباحثني و�ملهتمني بذلك
�س���رورة �لعم���ل علي تنمية �جلانب �لإجتماعي لدي �أطف���ال �لرو�سة مل�ساعدتهم . 1

على �لإندماج يف �ملجتمع .
�لبعد عن �لتنمر بالطفل �ملتاأخر لغويا و�إك�سابه �لثقة يف نف�سه .. 2

البحوث املقرتحة 
بن���اء عل���ي ما تو�سل له �لبحث �حلايل من نتائ���ج ، وعلي �لفكرة و�لفر�سية �لتي 

قام بها �لبحث �حلايل ، تقرتح �لباحثة ما يلي :-
فاعلي���ة �إ�ستخ���د�م بع����س فني���ات تعديل �ل�سل���وك يف تنمية �لتو��س���ل �لإجتماعي . 1

لدي �لأطفال �ملتاأخرين لغويا يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة .
فعالي���ة �ل��م���ج �لإر�سادي���ة يف توكي���د �ل���ذ�ت وزي���ادة �لتفاع���ل �لإجتماعي لدي . 2

�لأطفال �ملتاأخرين لغويا 
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