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  ٢٠/٩/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :  ؛ ٨/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ان االهتمام بلغة الطفل وتطورها لم یحظ بقسط وافر من االهتمام اال في السنوات 

) والقائلة Chervyیرة وتتلخص مشكلة البحث اساسًا الختبار صحة الفرضیة التي وضعها (االخ

ان ادراك التراكیب اللغویة ال یكتمل قبل سن السابعة او الثامنة اال ان انواعًا بسیطة من هذا (

االدراك تظهر في سن مبكرة من العمر كالثانیة مثًال).

) سنوات ٧- ٣غوي لدى االطفال من عمر (هدف البحث الى التعرف على االدراك الل

) سنوات ٤- ٣من كال الجنسین ومن الفئات العمریة () طفالً ١٢٠وتكونت عینة البحث من (

) طفًال من كال الجنسین ٣٠) سنوات ولكل فئة (٧- ٦) سنوات (٦-٥) سنوات (٥- ٤(

واالخر واستخدمت الباحثة اداتین للبحث احداهما اختیار بشكل عشرة ازواج من الكلمات

تسجیالت صوتیة یسمعها الطفل وتؤشر االخطاء والتراكیب اللغویة الخاطئة.

وقـــد تـــم حســـاب الصـــدق والثبـــات لكـــال االداتـــین وكشـــفت النتـــائج عـــن وجـــود فـــروق دالـــة 

احصــائیًا فــي تطــور االدراك اللغــوي لــدى مجــامیع البحــث تعــزى لعامــل العمــر حیــث ظهــرت فــروق 

االكبر سنًا، كما ظهر ان الفروق بین الجنسـین غیـر دالـة احصـائیًا دالة احصائیًا لصالح االطفال 

كما ان مدلول الكلمة یتطور في وقت مبكر ابكر من الكلمة ذاتها كوحدة لغویة.

The Development of Linguistic Perception
In Children from 3-7 years

Dr. Nda Koder Al-Hajar
Mosul University\College of Education

Abstract:
The concern with child's language and its development has not

received much attention until recently. And this research concerns with

this side. For the problem of this research is built upon testing the

rightness of Cheruy's hypothesis which says that the perception of
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linguistic structures doesn't complete until the age of seven or eight

except those simple structures which appear early at the age of two for

example.

This research aims at knowing that linguistic perception in children

from the age of 3 to 7. The sample of this research consist of 120 child

from the two sex and from the years 3-4; 4-5; 5-6; 6-7, which are

arranged in groups. Each group consists of 30 child from the two sex.

The researcher has instruments of research; one of them is a test in

a form of ten pairs of words, and the other in a form of vocal records that

named by the child who marks the wrong linguistic structures in them

The validity and the reliability of the two instruments have been

calculated. And the results of that calculation have shown that there is

statistical differences in the development of linguistic perception of the

researching groups that are attributed to the element of age. For, it had

revealed that the elder children are higher in their linguistic perception.

also that the difference between the two sex are not statistically

indicative. And that the indication of the word develops early; much

earlies that the word itself as a linguistic phenomena.

:اھمیة البحث
للطفل دور فعال في اختیار المفردات والقواعد التي یتعلمها فنمو الطفل االدراكي وقدراته 

ن یتحكمان في نوع المفردات والتراكیب اللغویة التي یكتسبها في كل یعلى المالحظة والتمییز اللذ

والتدریب فالطفل مرحلة وهو امر تغفله نظریات اكتساب اللغة القائمة على المحاكاة والتعزیز

فاداة التعریف مثًال واو العطف واسم (یسمع بعض الكلمات االف المرات دون ان یتعلمها 

الموصوف الوادوات االستفهام والنفي ال یتعلمها الطفل مهما تكررت على مسمعه قبل السنة 

)الثانیة والنصف رغم ان الكبار یستخدمونها في كالمهم

نت المفاهیم اللغویة اكثر تعقیدًا یتأخر اكتساب القواعد اللغویة ) وكلما كا٣٠،ص١٩٨٠(عبدة، 

المتعلقة بها فمفهوم الجمع اكثر تعقیدًا من المفرد لذا یتعلم الطفل كلمة قلم قبل اقالم وسیارة قبل 
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سیارات ومفهوم المثنى اكثر تعقیدًا من مفهوم الجمع الن المثنى جمع محدد (أثنان) دون زیادة 

فالطفل یقول سیارات قبل ان یقول سیارتین.او نقصان لذا

ویتعلم الطفل الفعل الالزم قبل المتعدي الن المتعدي اكثر تعقیدًا من الالزم والنفي اكثر 

تعقیدًا من االیجاب فیتعلم الطفل (أكل) اكثر مما یتعلم (ما أكل) واالختالف في التعقید في 

لغوي فالجمع من الناحیة التركیبیة اكثر تعقیدًا من المفاهیم السابقة ینعكس ایضًا على التراكیب ال

–المفرد فهو مضاف الیه الحق كعالمة جمع المذكر السالم او بعض الزیادات في الصیغة (ولد 

بیوت) والمثنى اكثر تعقیدًا من حیث التركیب من الجمع فهو جمع –رجال، بیت –اوالد، رجل 

مسبوق او متلو بكلمة اثنین.

ع المفردات والتراكیب اللغویة التي تعبر عن مفاهیم ال یدركها فال یعیرها ان الطفل یسم

Chomiskyانتباها وبالتالي ال یتعلمها مهما تكررت على مسمعه ( : 1981:p7 ال یتعلم (

الطفل صیغ الجمع مثًال اال بعد ان یصبح قادرًا على تمییز الفرد من مجموعة االفراد وال یتعلم 

یدرك مفهوم المعرفة ویمیزه عن النكرة وال یستطیع ان یتعلم الصیغ المختلفة المثنى اال بعد ان 

Chomiskyللفعل اال بعد ان یدرك تقسیم الزمن الى ماضي ومضارع ومستقبل ( :

1981:p12( وعمومًا فان االدراك اللغوي لیس اال القدرة على التامل في اللغة نفسها كموضوع

ها مجرد وسیلة لنقل االفكار والمعرفة.للمعرفة والتفكیر ولیس باعتبار 

ان االهتمام بلغة الطفل وتطورها لم یحظ بقسط وافر من االهتمام اال في السنوات 

االخیرة ومعظمها جاء عن الذخیرة اللغویة والمحصول اللفظي واثر بعض المتغیرات فیه اال ان 

على النطاق العربي.ادراك اللغة لم ینل نفس االهتمام. اذ ان البحث فیه قلیل وخاصة

) والقائلة Chertyولعل مشكلة البحث جاءت الختبار صحة الفرضیات التي وضعها (

(ان االدراك التراكیب اللغویة الیكتمل قبل سن السابعة او الثامنة اال ان انواعًا بسیطة من هذا 

Cherty,Chark(االدراك تظهر في سن مبكرة من العمر كالثانیة مثًال)  ,1979(.

:اھداف البحث
یهدف البحث الحالي: 

سنوات كما یهدف البحث الى  ٧-٣. التعرف على االدراك اللغوي لدى االطفال من عمر ١

التاكد من صحة الفرضیات االتیة:

ان ادراك التراكیب اللغویة ال یكتمل قبل سن السابعة من العمر. .اوال

العمر ونحو االفضل.ان ادراك التراكیب اللغویة ینمو طردیا بنمو.ثانیاً 

توجد فروق دالة احصائیًا في نمو التراكیب اللغویة على اساس الجنس..ثالثاً 

ال توجد فروق دالة احصائیًا في نمو التراكیب اللغویة على اساس العمر..رابعاً 
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. الكشف عن قابلیات االدراك اللغوي المتمثلة بمهارات (التمییز ومالحظة النبرة عند النطق ٢

توافق بین كلمات الجملة الواحدة والقدرة على تصحیح الجمل والتمییز بین االلفاظ التي وال

تشیر الى الكل والجزء).

:حدود البحث
- ٣تقتصر حدود البحث الحالي على دراسة نمو االدراك اللغوي لدى االطفال من عمر (

ة الدراسة.وفي حدود عین ٩٨/١٩٩٩) سنوات في مركز محافظة نینوى للعام الدراسي ٧

:تحدید المصطلحات
:االدراك اللغوي

,Levetعرفه ( -  Sinclair , ) باللغة تحولت الى معرفة Implicitبانه معرفة خفیة (()1978

) ویأتي هذا التعریف من نظریة جومسكي التي تفید (بوجود مقدرة لغویة Explicitظاهرة (

على شكل اداء لغوي).

,Cazdanتعریف كازدن (- ان االدراك اللغوي هو القدرة على تحدید االنماط () فیقول 1979

اللغویة تحدیدًا یجعلها واضحة المعالم والتعامل معها على هذا االساس).

Vanاما تعریف فان كلیك (- Kleek , ) ان االدراك اللغوي یشیر الى القدرة على 1982

ت االدراك اللغوي على الصورة التفاعل الواعي مع طبیعة اللغة وخصائصها حیث تركز مهارا

الحقیقیة للحدیث).

) فقد اشار الى ان االدراك اللغوي قدرة تظهر مع تطور اللغة نفسها Slobinاما سلوبن (-

).Slobin:1990:p123وتركز على التعامل مع الكالم كموضوعات للتفكیر والتامل (

لطفل على التمییز بین الكلمات قدرة ا(….(والغراض البحث تم تعریف االدراك اللغوي بانه -

عن وعي وفهم لمعانیها ولیس لظاهرها وكذلك قدرته على فهم القواعد اللغویة واستخدامها 

). وتقاس بدرجة استجابة الطفل على اداتي البحث المعدة لهذا الغرض.)بشكل صحیح

:الدراسات السابقة
,Papandropoulon. دراسة باباندریوبولون (١ 1974(

) وكانت على عینة Wordالدراسة التعریف على ادراك الطفل لمفهوم (كلمة) (هدفت 

) سنوات ، واستخدام اختبار لفظي وهو عبارة عن اسئلة ٦-٣وطفلة من عمر () طفالً ١٢٠من (

سهلة، صعبة، قصیرة، طویلة) (توجه للطفل مثل (ما هي الكلمة ؟) واعطي مثاًال على كلمات 

ب المقابلة الفردیة وتعطي درجة واحدة لكل اجابة صحیحة.واستخدام واستخدام في الدراسة اسلو 

الوسط الحسابي واالختبار النائي في حساب النتائج.
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توصلت الدراسة الى النتائج التالیة :

وجد ان مفهوم الكلمة غیر واضح لدى االطفال حتى سن الخامسة كما وجد ان االطفال 

مییز بین الكلمات الصعبة والكلمات السهلة ، اال ان حتى سن السادسة یواجهون صعوبات في الت

االطفال استطاعوا ان یمیزوا بین الكلمات الطویلة والقصیرة في سن الخامسة.

Slobin. دراسة سلوبن (٢ ,1990(
هدف الى دراسة االدراك اللغوي لدى االطفال واجرى دراسته على ابنته وكان عمرها 

) سنة معتمدًا على مالحظاته للتطور اللغوي لدى ٥.٧عمر () سنة واستمر بالدراسة الى ٢.٩(

طفلته وقد وجد ان ادراك اللغة یسیر وفق الترتیب التالي:

) للتساؤل عن مفردات الكلمات في Meanبدأت الطفلة باستخدام كلمة یعني ( ٢.٩عند سن .١

لغات اخرى.

اظهرت انتباها ) لتشیر الى كلمات مكتوبة و Say) سنة استخدمت كلمة (٣.١في عمر (.٢

وتصحیحًا للكلمات.

هم.ئ) سنوات كان انتباها واضحا لكالم االخرین وتشخیص اخطا٤.٢وفي عمر (.٣

) سنوات ظهر ادراكها للغة واضحًا.٤.٣وفي عمر (.٤

Levet. دراسة لفلت (٣ , Siuclear Jravella, 1978(
یقع فیها هدفت الى الكشف عن مقدرة الطفل على مالحظة االخطاء اللغویة التي 

اثناء الكالم.اآلخرین 

) سنوات ویشجعون على ٧- ٥استخدم في هذه الدراسة مجامیع من االطفال من عمر (

الحدیث بینهم وسرد القصص لبعضهم ومالحظة اخطائهم من قبل الباحث ومن قبل االطفال 

االخرین وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة:

ححون كالمهم فقط بل كالم االخرین والتعلیق علیه.ان االطفال في سن السابعة ال یص. أ

یستطیع االطفال التمییز بین شكل الكلمة او العبارة ومعناها وال یتم هذا قبل سن الخامسة او . ب

السادسة.

ویحدث ادراك اللغة عندما یفشل مبكر ان بعض مظاهر االدراك اللغوي تظهر في وقت . ج

لكلمات بصورة صحیحة.هو او غیره في نطق ا ئالطفل او یخط

:)١٩٨٧دراسة (شفیق وسلیمان ،. ٤
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  ن االولىیهدفت الى معرفة الوعي اللغوي عند االطفال وقامت الدراسة على عینت

اطفال)  ٣سنوات) اشتملت على (٣،٥،٧) سنوات والثانیة من عمر (٦-٣طفًال) من ( ٩٠(

ازواج) من الكلمات  ٩ًا بسیطًا من (واستخدام اسلوب االجترار والمالحظة المباشرة واعد اختبار 

ویطلب من الطفل ان یحدد أي الكلمات اصغر او اكبر او اصعب من االخرى. اما المالحظة 

المباشرة فكانت على ابنائه في داخل المنزل واعطى درجة واحدة لألجابة الصحیحة وصفر 

لالجابة الخاطئة.

ة بین العمر واداء الطفل على وجد ان هناك عالقة واضحومن نتائج هذه الدراسة :

االختبار بالنسبة لمتغیر العمر. وبالنسبة للفروق بین الذكور واالناث ووجد تفوقًا لدى االناث على 

الذكور بفارق بسیط وكنه غیر دال احصائیًا.

:)١٩٩٠دراسة (باندورا ،. ٥
ى الى قامت بدراسة تجریبیة عن ادراك الطفل للغة واجرت خمسة تجارب هدفت االول

.)معرفة (متى یدرك الطفل الكلمة ومتى یعرف تعریفها

وهدفت الثانیة الى معرفة (مدى قدرة الطفل على التمییز بین لفظة كلمة واي لفظ اخر) 

حیث كانت تقوم بنطق الكلمات وتسأل الطفل فیما اذا كانت كل لفظة كلمة او ال.

كلمات (طویلة ، قصیرة ، صعبة)) اعطاء امثلة على ال(وفي التجربة الثالثة طلبت منهم 

ان یخترعوا كلمة ویستخدمونها في جملة) وفي الخامسة (نطقت (وفي التجربة الرابعة طلبت منهم 

الباحثة عبارة وطلبت من الطفل ان یعد ویحسب عدد كلماتها). اجریت الدراسة على عینة من 

سنة). ١٢-٤طفًال) من عمر ( ١٦٣(

) سنوات فشلوا في التمییز بین الكلمة والشيء ٥-٤ن عمر (واظهرت النتائج ان االطفال م

سنوات الى التمییز بین  ٩الذي تشیر الیه. وان االطفال في التجربة الثانیة نجحوا من سن 

مصطلح كلمة وحرف.

سنوات في اعطاء نماذج لكلمات طویلة  ٨وفي التجربة الثالثة نجح االطفال في عمر 

سنوات في اختراع كلمة اال انهم فشلوا في  ٧ح االطفال في عمر قصیرة وفي التجربة الرابعة نج

سنوات نجحوا في وضع الكلمة المخترعة من  ٩جملة، اال ان االطفال في عمر في وضعها 

قبلهم في جملة.

وفي التجربة الخامسة نجح االطفال في تجزئة العبارة الى كلمات وحساب عدد الكلمات في 

سنوات. ٧عمر 

:سات السابقةمناقشة الدرا
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) سنوات اذ ان هناك تباین في ٣- ٢.٦ان عینة معظم الدراسات بدات في سن مبكرة ما بین (.١

) ٧-٣االعمار التي تناولتها الدراسات السابقة وستقوم الباحثة باختیار االطفال من عمر (

سنوات في دراستها.

الفردي باستخدام كما اعتمدت جمیع الدراسات على المالحظة المباشرة لالطفال والقیاس.٢

المقابلة الفردیة االكلینیكیة النها االسلوب االمثل للتعامل مع الطفل وتسجیل ما یصدر عنه 

من استجابات على االسئلة واالستفسارات التي تقدمها الباحثة لذا ستقوم الباحثة بجمع 

نة.المعلومات بنفس االسلوب أي باستخدام المقابلة الفردیة لكل طفل من اطفال العی

:اجراءات البحث
:عینة البحث.١

) سنوات على ان تكون العینة من كال الجنسین ٧- ٣تم اختیار عینة البحث من عمر (

  )١وتوزعت بالشكل الذي یعرضه الجدول (

  )١الجدول (

توزیع افراد العینة حسب العمر والجنس

العمر

الجنس

٤-٣

سنوات

٥-٤

سنوات

٦-٥

سنوات

٧-٦

سنوات
مج

١٥١٥١٥١٥٦٠ذكور 

١٥١٥١٥١٥٦٠اناث

٣٠٣٠٣٠٣٠١٢٠مج

وقد اعتمدت الباحثة معیار السنة التقویمیة في اختیار االعمار اذ بدأت باالعمار من 

وقد  لعمر ثالث سنوات وهكذا نزوًال لبقیة االعمار االخرى. ١/١/١٩٩٦ – ٢/١/١٩٩٥موالید 

تالیة:روعي عند اختیار افراد العینة النقاط ال

حسب المنطقة السكنیة (حي السكر) اذ تم (ان یكون الجمیع من الطبقة االقتصادیة الوسطى .١

اختیار منطقة ذات مستوى اقتصادي متوسط).

ان تكون لغة االطفال في المنزل هي اللغة العربیة..٢

استبعاد االطفال الذین یعانون من صعوبات او اضطرابات لغویة..٣

سنوات من الحضانة ومن عمر )٤- ٣ارت الباحثة االطفال من عمر(ولتوحید عامل التعلم اخت.٤

لكنه قد انهى الروضة والحضانة.)*()سنوات من المدرسة االبتدائیة٥- ٤(

لتوحید المستوى العلمي للوالدین).(على شهادة جامعیة ان یكون كل من والدي الطفل حاصالً .٥

) سنوات تم ٧- ٦علمًا ان اطفال الروضة تم اختارهم من روضة الزهراء وروضة الریاحین اما اطفال ()*(

اختیارهم من مدرسة مصعب بن عمیر.
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٤٧

:. اداة البحث٢
ث االولى اختبار لفظي والثاني تسجیالت صوتیة استخدمت الباحثة اداتین النجاز البح

یتم اسماعها للطفل ثم توجیه اسئلة للطفل حول ما سمعه في الشریط من كالم.

:االداة االولى.اوالً 
) قامت باعداد اختبار ١٩٨٧بعد اطالع الباحثة االداة التي اعدها (شفیق وسلیمان ،

المحلیة التي لها عالقة بمحیط الطفل وبیئته بسیط لالدراك اللغوي اال انها اختارت الكلمات

ولذلك قامت بتهیئة عشرة ازواج من الكلمات كاختبار.

:صدق االختبار
تم عرض االختبار بشكل اولي على مجموعة من الخبراء في الغة العربیة الذین اجمعوا .١

على صالحیة الكلمات وسالمتها وكونها عربیة وغیر دخیلة على اللغة.

ختبار على مجموعة من معلمات ومربیات الروضة والحضانة لمعرفة مدى تم عرض اال.٢

صالحیتها لالطفال.

) طفًال وطفلة ومن نفس اعمال ٢٦تم عرض االختبار على عینة استطالعیة من (.٣

العینة االساسیة لمعرفة مدى وضوح الكلمات وهل هي واضحة وشائعة ومعروفة لدیهم 

لموصلیة العامیة لتكون قریبة لفهم الطفل علمًا ان االداة علما ان الباحثة قدمتها باللهجة ا

بعد تجربتها على افراد العینة كانت واضحة ومفهومة بالنسبة لالطفال وظهر انه 

باالمكان استخدامها.

:االداة الثانیة.ثانیا
تم اعداد شریط تسجیل یحتوي على عبارات شائعة بین االطفال تحوي اخطاء لغویة 

عدیة یتم اسماعهل لكل طفل بصورة منفردة ثم یتم استجوابه عن الخطأ في الكالم ولفضیة وقوا

الذي سمعه ، وما عو الكالم الصحیح أي یطلب منه ان یصحح الخطأ اللغوي الذي سمعه.

ان الغرض من هذه االداة المسجلة هو الكشف عن قابلیات االدراك اللغوي المتمثلة 

ي حددها جومسكي والتي هي:بالمهارات االدراكیة اللغویة الت

القدرة على تمییز (االبدال) أي نطق الكلمة بصورة غیر صحیحة الستبدال صوت او اكثر .١

باخر قبله او بعده مثل لفظة كلمة (تعبان) بلفظ (تبعان) ولقیاس هذه القدرة تم اسماع الطفل 

وجوعان وعطشان) . رجع الولد من المردسة وقال المه : ماما انا تبعان ٠العبارة التالیة : 



  ت) سنوا٧-٣من عمر (نمو االدراك اللغوي لدى االطفال

٤٨

ویعطي الطفل درجة واحدة لكل كلمة یدركها خاطئة ودرجة واحدة لكل كلمة یصححها 

في حالة عجزه عن التمییز الصحیح.اً ویعطي الطفل صفر 

القدرة على مالحظة النبرة غیر الصحیحة أي ادراك النبرة اذا جاءت في غیر مكانها .٢

نحن نشربي الشاي مع السكر) تلفظ السكر (الیة: المناسب وهنا یستمع الطفل الى العبارة الت

بدون تشدید السین وعلى الطفل ان یدرك هذا الخطأ ویعید الجملة بشكل صحیح.

القدرة على التوافق بین عناصر الجملة الواحدة من حیث العدد والجنس أي ادراك صیغة .٣

اعطني قلم (لیة: الجمع وجنس الشيء. ولقیاس هذه القدرة یستمع الطفل الى العبارة التا

.)في الشارع سیارات اثنتین(و )جاء امي(و (ملونین 

القدرة على تصحیح الجمل التي تحوي على كلمات غیر مناسبة لیس من جنس الكالم .٤

نحن نشرب (و  )نحن نأكل جبنة وحلیب(ولقیاس هذه القدرة یتم اسماع الطفل العبارة التالیة : 

.)شاي وخبز

االلفاظ التي تشیر الى الكل وااللفاظ التي تشیر الى الجزء ولقیاس القدرة على التمییز بین.٥

محمد یضربوني).(هذه القدرة یتم اسماع الطفل العبارة التالیة : (االوالد هم یضربوني) و 

:صدق االداة الثانیة
تم عرض الجمل التي تم تسجیلها على شریط كاسیت على مجموعة من الخبراء 

من مدى وضوح الخطأ في العبارات بحیث یتمكن الطفل من كشفه ومعلمات الروضة للتاكد

بسهولة وقد اجمع الخبراء على صالحیة هذه العبارات ثم تم تسجیل العبارات بصوت طفل لیتم 

اسماعها لالطفال عند التطبیق.

:الصدق البنائي
عشرین بعد االنتهاء من اعداد عبارات االداتین تم تطبیق االداتین معًا على عینة من

طفًال وطفلة یمثلون نفس اعمار افراد العینة ثم تم حساب الصدق البنائي بحساب معامالت 

االرتباط  بین درجات الفقرات فیما بینها وبین درجات الفقرات مع الدرجة النهائیة وقد تراوحت 

ول ) وهي معامالت ارتباط جیدة جدًا والجد٠.٩٢ - ٠.٧٤معامالت االرتباط لالداتین ما بین (

) یعرض هذه المعامالت.٢(
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٤٩



  ت) سنوا٧-٣من عمر (نمو االدراك اللغوي لدى االطفال

٥٠

:الثبات باعادة االختبار
لغرض التاكد من مدى ثبات االختبار تم اعادة االختبار على نفس المجموعة التي 

) طفًال بعد مرور ثالثة اسابیع من االختبار االول ٢٠استخدمت درجاتهم للصدق البنائي وهم (

) وهو معامل ثبات ٠.٧٨) ولالختبار الثاني (٠.٨١وكان معامل الثبات بالنسبة لالختبار االول (

ن وباالمكان استخدامهما الختبار ان وثابتاجید وبهذا اصبح باالمكان القول ان االختبارین صادق

االطفال.

:اسلوب الدراسة
استخدمت الباحثة اسلوب المقابلة الفردیة حیث تقابل كل طفل لوحده وتطبق علیه 

تقوم بالتعریف علیه وتكوین عالقة بسیطة معه للتخلص من الحرج االختبار االول وذلك بعد ان 

والخوف لدى الطفل كما قامت الباحثة باعداد استمارة خاصة بكل طفل كانت تمأل بأخذ البیانات 

منه للتاكد مرة اخرى بانه ال یعاني من مشكالت لغویة واستعانت الباحثة بمساعدة لها تسجل 

غراض الثبات.المعلومات على استمارة اخرى ال

كانت الباحثة تقوم باختبار الطفل في االختبار االول ثم یترك الطفل مع مجموعة 

االطفال غیر المشمولة بعینة البحث الخذ قسط من الراحة وحتى الیصاب بالملل وبعد االنتهاء 

وهكذا  من المجموعة االولى یتم اعادة الطفل الختباره االختبار الثاني ثم الطفل الثاني والثالث

الى ان تنتهي المجموعة.

:ثبات تسجیل المعلومات
للتأكد من ثبات التسجیل والتصحیح واعطاء الدرجات استعانت الباحثة بمساعدة لها 

تجلس بالقرب منها اثناء اختبار االطفال ویعد لكل طفل استمارة خاصة یسجل فیها الدرجات 

طفًال وطفلة ثم حسب معامل الثبات بین ) ٢٥اثناء اجابة الطفل واجریت هذه العملیة على (

الٍ ) لالختبار االول وهو معامل ثبات ع٠.٨٩اذ بلغ (لٍ بانه ثابت عاالمساعدة والباحثة ووجد 

) لالختبار الثاني وهو ایضًا معامل ثبات عالي.٠.٧٨وبلغ (

:حساب الدرجات
) ١٠االول كانت (بما ان الباحثة استخدمت اختبارین لذا فان الدرجة العلیا لالختبار 

) العلیا لالختبار الثاني والدنیا (صفر).٢٠صفر) بینما هي ((والدنیا كانت 
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:حساب الزمن
) دقیقة ولالختبار الثاني وكان ١٢تم حساب زمن االختبار االول وكان متوسط الزمن (

) دقیقة وهو زمن مناسب لیركز الطفل انتباهه دون ان یحس بالملل من االختبار.١٥(

:لوسائل االحصائیة المستخدمةا
معامل ارتباط بیرسون لقیاس الثبات.١

مج ص×مج س –ر =     ن مج س ص 

  ص)) –مج ((–٢ن مج ص()٢(مج س)–٢ن مج س(

  )١٩٧٧(البیاتي : 

متوسط المربعات بین المجموعاتالنسبة الفائیة =  .٢

متوسط المربعات داخل المجموعات

در السابق)(المص

معامل توكي للمقارنات المتعددة.٣

٢س – ١توكي =             س

متوسط المربعات بین المجموعات / عدد االفراد

(Fereguson :1980)

القیمة التائیة.٤

٢م – ١ت =                   م

  ١  +     ١×     ٢ع  ٢+ ن ١ع ١ن   

  ٢ن    ١ن×        ٢ – ٢+ ن ١ن   

:لنتائج ومناقشتھاعرض ا
:النتائج المتعلقة بالھدف االول.اوال

اوضحت نتائج تطبیق االختبار االول المكون من عشرة اسئلة مباشرة حول اللغة تتعلق 

ببعد من ابعاد االدراك اللغوي وهو ادراك (الكلمة) من حیث الطول والقصر والصغر . ویبین 

ة الداء مجموعات الدراسة على هذا االختبار یالجدول ادناه المتوسط واالنحرافات المعیار 



  ت) سنوا٧-٣من عمر (نمو االدراك اللغوي لدى االطفال

٥٢

  )٣الجدول (

یوضح المتوسطات واالنحرافات المعیاریة الداء المجموعات المختلفة في عینة الدراسة على 

اختبار االدراك اللغوي

االجماليسنوات٧-٦سنوات٦-٥سنوات٥-٤سنوات٤-٣الفئة

ع+َس ع+َس ع+َس ع+َس ع+َس الجنس

٢.٥١.٤٦٣.٥٤١.٤٢٤.٩٣.٤٢٦.٤٣٢.١٩٤.٣٤٢.٢٧ذكور 

٣.١٤١.٣٢٤.٥٢٢.٣٤٥.٢٢.٧٨٧.٢٢.٣١٥.٧١٢.١٨اناث

٢.٨٧٤.٥٣٥.٥٦.٨١مج

) ان االدراك اللغوي لدى االطفال ظهر وفق لالعمار ٣ویتضح من خالل الجدول (

على االختبار فبینما كان متوسط وهناك فروقًا واضحة بین العمر الزمني لالطفال وادائهم

) عند المجموعة الثانیة و ٣.٥٤) وارتفع هذا المتوسط الى (٢.٥المجموعة االولى الذكور (

) عند المجموعة الرابعة ونفس االتجاه عند مجموعة ٦.٤٣) عند المجموعة الثالثة و(٤.٩(

) والثالثة ٤.٥٢انیة () والمجموعة الث٣.١٤االناث حیث كان متوسط درجات المجموعة االولى (

) ، وهذا یعني تحقق الفرضیة االولى التي تقول ان ادراك التراكیب اللغویة ٧.٢) والرابعة (٥.٢(

ال یكتمل قبل سن السابعة من العمر.

نتائج الفرضیة الثانیة
یبدو من خالل تزاید االوساط الحسابیة بین الفئات العمریة ان ادراك التراكیب اللغویة 

یا بنمو العمر ونحو االفضل وهذا یعني تحقق الفرضیة االولى التي تقول ان ادراك ینمو طرد

  )١التراكیب اللغویة ال یكتمل قبل السنة السابعة من العمر. كما موضح في الشكل (

٧
٦
٥
٤

٣

٢
١

٤-٥٣-٦٤-٧٥-٦االعمار
)١الشكل (

نمو ادراك التراكیب اللغویة بتطور العمر
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نتائج الفرضیة الثالثة
توجد فروق دالة احصائیا من نمو التراكیب اللغویة عن اساس العمر الزمني ، للتاكد من 

  ) ٦- ٥) و(٥- ٤) و (٤-٣داللة الفروق في االداء بین المجموعات العمریة  المختلفة (

  )٤ا هو مبین في الجدول () تم استخدام تحلیل التباین  كم٧- ٦و(

  )٤الجدول (

  )٧-٦) و(٦-٥) و(٥- ٤) و (٤-٣(نة اداء الفئات العمریة االربعة نتائج تحلیل التباین لمقار 

فمتوسط المربعاتدرجات الحریةمجموع المربعاتمصدر التباین

٤٤٥٥.٣٦٣١١١٣.٩١٣.٨٣بین المجموعات

٩٥٨٤.٥١١٦٨٠.٥٤داخل المجموعات

ف تحلیل التباین عن وجود فروق ذي داللة احصائیة تعزى للفئات العمریة وقد كش

) ودرجات ٠.٠٥) عند مستوى داللة (١٣.٨٣المختلفة حیث كانت القیمة الفائیة المحسوبة (

  ).٥.٦٥) اذ ان القیمة الجدولیة كانت (١١٦- ٣حریة (

ة اختبار توكي ولكشف مصدر االختالف بین الفئات العمریة المختلفة استخدمت الباحث

) عن وجود فروق ذي داللة احصائیة بین ٥للمقارنات البعدیة وقد دلت النتائج حسب الجدول (

الفئات العمریة.

  )٥الجدول (

)٧-٦) و(٦- ٥) و(٥-٤) و (٤- ٣للمقارنات البعدیة بین االوساط الحسابیة للمجموعات  (

٢.٧٨٤.٠٣٥.٥٦.٨١االوساط

١.٦١٢.٤١٧--------٢.٨٧

٠.٧١٠.٩٠١٨١.٧٠٢----٤.٠٣

٠.٨٠٣------------٥.٥

٦.٨١----------------

ذات داللة احصائیًا بین الفئات الثانیة والثالثة  اومن خالل الجدول ظهر ان هنالك فروق

ال والرابعة والثانیة في حین لم تختلف المجموعة االولى عن الثانیة بداللة احصائیًا وهذه النتائج لك

الجنسین.

(توجد فروق دالة احصائیا في نمو االدراك وبهذا تكون قد تحققت الثالثة التي تقول :

اللغوي على اساس العمر الزمني الفراد مجامیع الدراسة).



  ت) سنوا٧-٣من عمر (نمو االدراك اللغوي لدى االطفال

٥٤

:نتائج الفرضیة الرابعة
والتي تنص على (توجد فروق دالة احصائیا من نمو التراكیب اللغویة عن اساس 

) تفوق االناث على ٦ة للفروقات بین الجنسین فنالحظ من خالل الجدول (اما بالنسبالجنس)

الذكور في هذا االختبار وقد تم استخدام االختبار الثائي لمعرفة داللة الفروق ووجد ان الفروق 

كانت ذات داللة احصائیًا.

  )٦الجدول (

ات بین افراد المجموعات یوضح االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیمة التائیة للفروق

على اساس الجنس

مستوى الداللةالقیمة التائیة المحسوبةاالنحراف المعیاريالوسط الحسابيالجنس

٥.٧١٢.١٨٧٥٤.٩٧٢٠.٠٥الذكور

٤.٣٤٢.٢٧٧٤االناث

) وهي ذات ٤.٩٧٢) ان القیمة التائیة المحسوبة تساوي (٦ویظهر من خالل الجدول (

) ودرجات حریة ٠.٠٥) عند مستوى داللة (٢اذ انها اكبر من الجدولیة البالغة (داللة احصائیة

) وجود فروقا واضحة في االدراك اللغوي بین الذكور واالناث وبهذا ٢) كما یوضح الشكل (٥٩(

توجد فروق دالة احصائیا في نمو االدراك اللغوي على اساس الجنس).(تتحقق الفرضیة الرابعة.

٧
٦
٥
٤

٣

٢
١

٤-٥٣-٦٤-٧٥-٦االعمار

  )٢الشكل (

نتائج الهدف الثاني والذي ینص على (الكشف عن قابلیات االدراك اللغوي المتمثلة لمهارات . ٢

على  التمییز ومالحظة النبرة غیر الصحیحة والتوافق بین عناصر الكلمة الواحدة والقدرة

تصحیح الجمل والتمییز بین االلفاظ التي تشیر الى الكل والجزء)
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أظهرت نتائج تطبیق االختبار الثاني والذي كان الغرض منه الكشف عن قابلیات 

االدراك اللغوي المتمثلة بمهارات (التمییز ، ومالحظة النبرة غیر الصحیحة ، والتوافق بین 

صحیح الجمل ، والتمییز بین االلفاظ التي تشیر الى الكل عناصر الجملة الواحدة، والقدرة على ت

حیث اعطیت درجة واحدة لكل اجابة )مهارات وعشرة كلمات ٥والجزء) ان االختبار مكون من (

صحیحة ودرجة صفر لكل اجابة خاطئة ودرجة واحدة للتصحیح. أي ان الدرجة العلیا في 

  ).٠) والصغرى (٢٠االختبار هي (

من االختبار الثاني هو الكشف عن العمر الذي تظهر فیه القدرات لذا ولما كان الهدف 

  ).٧سیتم مناقشة نتائج كل قدرة لوحدها.كما موضح في الجدول (

  )٧الجدول (

یوضح القدرات الخمسة لالدراك اللغوي ونسب اجابات االطفال في كل فئة عمریة

سنوات ٧-٦سنوات ٦-٥سنوات ٥-٤سنوات ٤-٣القدرات

النسبةاالجاباتالنسبةاالجاباتالنسبةاالجاباتالنسبةاباتاالج

%٢٤٨٠%١٥٥٠----القدرة على التمییز

القدرة على مالحظة النبرة 

غیر الصحیحة
----١٢٤٠%٦٢٠%

التوافق بین عناصر الجملة الواحدة 

من حیث العدد والجنس
٢١٧٠%١٥٥٠%٩٣٠%٢٦%

ح الجمل القدرة على تصحی

من حیث جنس الكالم
------٦٢٠%

التمییز بین االلفاظ التي 

تشیر للكل والجزء
٢٧٩٠%٢١٧٠%١٢٤٠%٦٢٠%

) سنوات ٥-٤) سنوات و(٤- ٣وجد ان االطفال في عمر (:القدرة على التمییز في االبدال. ١

ثل (تبعان) بدًال من (تعبان) لیست لدیهم القدرة على التمییز عندما یتم ابدال حروف الكلمة م

) سنوات ظهرت لهم القدرة ٦- ٥و(عشطان) بدًال من (عطشان) اال ان االطفال في عمر (

-٦% منهم استطاعوا التصحیح بصورة صحیحة بینما االطفال في عمر (٥٠على التمییز و 

% منهم التصحیح بصورة صحیحة.٨٠) سنوات قد استطاعوا التمییز واستطاع ٧

) سنوات ٥-٤) و(٤-٣وجد ان االطفال بعمر (:على مالحظة النبرة غیر الصحیحة القدرة .٢

) سنوات الحظوا النبرة الصحیحة و ٦- ٥لیست لدیهم هذه القدرة اال ان االطفال بعمر (

) سنوات الحظوا ٧- ٦%) منهم فقط استطاعوا ان یصححوا النبرة وان االطفال بعمر (٢٠(

%) صححوا النبرة.٤٠النبرة و (
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. وبالنسبة للقدرة على مالحظة التوافق بین عناصر الجملة الواحدة من حیث العدد والجنس ٣

) سنوات ٤- ٣فقد ظهر ان االطفال في عمر (:أي ادراك صیغة الجمع وجنس الشيء

) سنوات ٥- ٤%) فقط استطاعوا التصحیح وان االطفال في عمر (٦ادركوا الخطأ وان نسبة (

) سنوات ٦- ٥%) فقط استطاعوا التمییز وان االطفال في عمر (٣٠ادركوا الخطأ وان نسبة (

) ٧- ٦%) منهم استطاعوا التصحیح وان االطفال في عمر (٥٠ادركوا الخطأ وان نسبة (

%) منهم استطاعوا التصحیح.٧٠سنوات ادركوا الخطأ وان نسبة (

:  الكالم . القدرة على تصحیح الجمل التي تحوي على كلمات غیر مناسبة لیست من جنس٤

) ٦- ٥) و(٥-٤) و(٤- ٣فشل االطفال في مالحظة الكلمات غیر المناسبة في الفئات (

) سنوات میزوا الخطأ وصححوه نظرًا لكوننا ٧- ٦% فقط من اطفال فترة (٢٠سنوات ونسبة 

في حیاتنا العامة نستخدم هذه الجمل وبنفس الخطأ وبدون ان نحس اننا نقع في خطأ (نحن 

نشرب شاي وخبز).

. اما بالنسبة للقدرة على التمییز بین االلفاظ التي تشیر الى الكل وااللفاظ التي تشیر الى ٥

فقد ظهرت هذه القدرة اكثر تطورًا لدى االطفال في كافة الفئات العمریة میزها :الجزء

) سنوات  ٥-٤% منهم قاموا بالتصحیح وكذلك (٢٥) سنوات و ٤-٣االطفال في عمر (

% ٩٠) سنوات صححوها و ٦- ٥% من اطفال عمر (٧٠بالتصحیح و % منهم قاموا٤٠

) سنوات قاموا بالتصحیح للعبارات التي وردت لقیاس هذه القدرة .٧- ٦من اطفال عمر (

ومن مظاهر االدراك اللغوي في هذه القدرة شدة وقع العبارة غیر الصحیحة على الطفل 

.الذي یسمع ذلك وردة الفعل التي تظهر بشكل استغراب

ویتضح مما سبق على الرغم من وجود تفاوت في القدرات الخمسة اال انه ال بد من االشارة 

الى ان عامل العمر الزمني ال یمكن اهمال اثره في تطور هذه المهارات حیث ان تصحیح الخطأ 

) سنوات في كل القدرات الخمسة.٧-٦كان بنسبة اكبر في عمر (
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:االستنتاجات
جود فروق دالة احصائیة في تطور االدراك اللغوي لمجامیع كشف هذا البحث عن و 

البحث تعزى لعامل العمر حیث ظهرت الفروق واضحة ودالة احصائیًا ویتضح ان اجابات 

) سنوات كانت اعلى من غیرها كما ان قدرتهم على تمییز ٧-٦االطفال االكبر سنًا (من 

لمراحل العمریة . وهذه النتیجة جاءت االخطاء وتصحیحهم لها جاء بنسبة اعلى من غیرهم من ا

VanKleekمتطابقة ومقاربة لنتائج دراسات سابقة مثل دراسة ( , 1982.(

ویمكن االستنتاج ان مدلول الكلمة یتطور في وقت ابكر من الكلمة ذاتها كوحدة لغویة 

ر الى ) وهنا یجب ان نشی١٩٨٧، ودراسة شفیق وسلیمان ،١٩٩٠وهذا یتفق مع دراسة (بابندورا، 

دور كل من االسرة والحضانة والروضة في تعزیز االداء اللغوي الصحیح وتوجیه الطفل لالداء 

الصحیح الذي یساعد على التبكیر في االداء والتمییز وكذلك زیادة االدراك.

:التوصیات
توصي الباحثة باالتي:

ها االتجاه الصحیح.ضرورة اهتمام االم بوجه خاص واالسرة بشكل عام بلغة الطفل وتوجیه. ١

االهتمام ببرامج الحضانة وریاض االطفال واغنائها بالمفردات اللغویة التي تساعد على زیادة . ٢

االدراك اللغوي.

االهتمام ببرامج االطفال في قنواة التلفزیون االرضیة والفضائیة وضرورة تنبیه القائمین علیها . ٣

وعرضها بشكل احجیة او فوازیر لتثیر انتباه الى وضع قدرات االدراك اللغوي ضمن برامجهم

الطفل ومن ثم تزید من ادراكه.
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