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ــة  :ملخــــص ــراء الحاليــــة هــــدفت الدراســ ــاالت  إلــــى إجــ ــة ألربــــع حــ دراســــة فرديــ
ــزة ــى     ؛متميــ ــوء علــ ــن الضــ ــد مــ ــاء المزيــ ــك إللقــ ــة   وذلــ ــرات المرتبطــ ــض المتغيــ بعــ

ــة       ــال الروضـ ــدى أطفـ ــة لـ ــوجي للغـ ــون المورفولـ ــو المكـ ــأخر نمـ ــل بعـــض   ،بتـ وتحليـ
. النصـــوص اللغويـــة لتحديـــد بعـــض المالمـــح النوعيـــة لكـــالم أطفـــال هـــذه المرحلـــة  

طفــل وطفلــة، ممـــن   ) 100(علــى   المكــون المورفولـــوجي للغــة  وقــد طبــق اختبــار    
، بعــد ذلــك تـــم   روضــة األلســـن ســـنوات مــن أطفــال   ) 6-5(تتــراوح أعمــارهم بــين    
ــال  ــة أطفـ ــار أربعـ ــ ؛اختيـ ــة     ينالطفلـ ــى درجـ ــى أعلـ ــال علـ ــذين حصـ ــاني اللـ األول والثـ

ــون المورفولـــــوجي للغـــــة فـــــي اختبـــــار  ــالمكـــ ــذين   ين، والطفلـــ الثالـــــث والرابـــــع اللـــ
ــار      ــة فــــي اختبــ ــى درجــ ــى أدنــ ــال علــ ــة  المحصــ ــوجي للغــ ــون المورفولــ ، وإجــــراء  كــ

ــة انخفــــاض  . دراســــة الحالــــة علــــيهم ــد أظهــــرت نتــــائج الدراســ ــذكاء  درجــــةوقــ الــ
ــدى األطفــــال المصــــابين    ــوجي للغــــة    لــ ــأخر نمــــو المكــــون المورفولــ ، وارتفــــاع  بتــ

ــابين   ــال المصــ ــدى األطفــ ــة،   المخــــاوف لــ ــوجي للغــ ــون المورفولــ ــو المكــ بتــــأخر نمــ
ــاض المســـتوى االقتصـــادي   و الثقـــافي لألســـرة لـــدى األطفـــال     واالجتمـــاعي  وانخفـ

ــابين  ــة، و  المصـ ــوجي للغـ ــون المورفولـ ــو المكـ ــأخر نمـ ــي   بتـ ــتالف فـ ــود اخـ ــدم وجـ عـ
ــة   ــوجي للغـ ــون المورفولـ ــو المكـ ــ نمـ ــنس  وفًقـ ــتالف الجـ ــور"ا الخـ ــذكـ ــا . اا وإناًثـ كمـ
ــل المصــــــاب   ــة  تتميــــــز لغــــــة الطفــــ ــون المورفولــــــوجي للغــــ ــأخر نمــــــو المكــــ "  بتــــ

ــر الم  ــالم،   باإلجابـــات المقتضـــبة غيـ ــد بدايـــة الكـ ــود وقفـــات صـــمت عنـ فصـــلة، ووجـ
ــلية،       ــاءة التواصـ ــود الكفـ ــدم وجـ ــردات، وعـ ــدد المفـ ــة عـ ــة، وقلـ ــول الجملـ ــر طـ وقصـ

  .وقلة استخدام األسماء، ومعدل بطيء في سرعة الكالم

أطفال  ،المخاوف ،الذكاء ،المكون المورفولوجينمو اللغة،  :الكلمات المفتاحية( 
 )الروضة

ومن . أرقى ما لدى اإلنسان من مصادر القوة والتفرد ُتعد اللغة: مقدمة
هو  -دون غيره في المملكة الحيوانية –المتفق عليه اآلن أن اإلنسان وحده 

الذي يستخدم األصوات المنطوقة في نظام محدد لتحقيق التواصل مع 
 .أبناء جنسه

كما ُتعد اللغة بالنسبة للطفل وسيلته الفعالة في التواصل الفكري 
جتماعي والثقافي مع اآلخرين، فعن طريقها يستطيع التعبير عن ميوله واال

 ,Al-Hawarneh( وحاجاته ورغباته في إطار حركة تفاعله مع اآلخرين
2016( .  

ويشكل المكون المورفولوجي للغة جزًءا رئيسا يظهر في قدرة الطفل على 
أو التذكير إحداث التغييرات الالزمة في بنية الكلمة كتحديد زمن الفعل 

أو إضافة مورفيمات حرة كأسماء اإلشارة أو الضمائر المتصلة ...والتأنيث
إلنتاج لغة متقنة تتفق مع المعايير اللغوية السائدة، وتساعده في التفاعل 

والمكون المورفولوجي عبارة عن مجموعة من . اللغوي الصحيح فيما بعد
شكل العناصر األساسية القواعد التي تحكم مجموعة أجزاء الكلمات التي ت

فبداية الكالم وما يضاف إلى آخره يغير معاني . للمعاني وبناء الكلمات
كلمات محددة، والقواعد التي تحكم وتضبط بنية الكلمات أسهمت في فهم 

 ,Witt, Elliott, Daly, Gresham & Krame(معاني الكلمات 
1998 .(  

________________________  
  .سوريا ،جامعة دمشق *

  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

  

A Study on Some Variables Which are Related to the 
Delay of the Morphological Component Development of 
the Kindergarten Kids' Language: A Case Study 

 
 Moammar Alhawarneh, Damascus University, Syria. 
 

Abstract: This study aims to conduct an individual study for 
four distinctive cases for highlighting some variables which 
are related to the delay of the morphological component 
development of the kindergarten kids' language, In addition to 
analyzing some linguistic texts to show some high-profile 
features of the kids' speech of this level. The researcher has 
applied the test of the morphological component of the 
language on (100) children – male and female- aged between 
(5-6) years old of the kindergarten kids of Al-Alson School. 
After that, four kids were chosen- the first and the second who 
got the highest degrees of the test of the morphological 
component for the language, and the third and the fourth who 
got the lowest degrees of the test – and the study was applied 
on them. The result of the study shows a weakness in the level 
of intelligence of the affected children in the delay of the 
morphological component of the language, and the increasing 
fear of the affected children of the delay of the morphological 
component of the language, and the decreae of the cultural, 
social and economic level of the family of the affected 
children of the delay of the morphological component of the 
language. Also, there is no difference in the morphological 
component development of the language according to the 
difference of sex ' male or female', and the language of the 
affected children of the delay of the morphological component 
of the language is distinguished with the short-spoken and not 
detailed replies, existence of silent stops at the beginning of 
the speech, the shortness of the length of the sentences, the 
scarcity of vocabularies, Lack of  communicative efficiency, 
scarcity of the using of nouns and a slow average in the speed 
of speech. 

(Keywords: Language, Morphological Component 
Development, Intelligence, Fears, Kindergarten) 

  

  
  
  

عملية البناء الداخلي للكلمات، وهو أصغر  ويدرس المكون المورفولوجي
أصغر وحدة يمكن أن تعطي معنى  :وحدات لغوية ذات معنى، والكلمة هي

  ).Shaffer, 1989(بمفردها 
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وتتطور لغة الطفل بشكل سريع خالل السنوات األولى من 
حيث يتقن األطفال الكثير من المهارات اللغوية مع بلوغهم  العمر،
وينطوي التطور اللغوي عند الطفل على . سنوات) 6-4(عمر 

علمًا أّنه يوجد تباين بين . االنتاج/التعبيروالفهم، /مهارتي االستقبال
في  ًاسريع ًايظهر خالل مرحلة الطفولة المبكرة نموكما . طفل وآخر

جوانب لغوية أخرى كطول الجملة والتركيب اللغوي، والقدرة على 
 ,Al-Atum(إحداث التغييرات الالزمة للكلمة تبعًا لداللتها 

2004.( 

واحدا لجميع األطفال بدرجة ومع أن نمط النمو اللغوي يكون 
كبيرة، إال أن هناك فروًقا واضحة في معدل النمو، وحجم، ونوع 

ومن . المفردات، ودقة النطق في كل مستوى من مستويات األعمار
الحالة الصحية للطفل، ودرجة ذكائه، : أهم العوامل المؤثرة في ذلك

وجنس الطفل ومكانته االقتصادية االجتماعية، والعالقات العائلية، 
)Bahard, 1994.(  

 )Morphological Component( والمكون المورفولوجي
هو المستوى الذي يبحث في قوانين صرف األسماء واألفعال : للغة

ووصفها، مثل جمع االسم وتثنيته، أو تأنيث الفعل، وكيفية استخدام 
الضمائر المنفصلة، وأسماء المكان والزمان، وأسماء اإلشارة، 

 Brid, Bishop( الجر، وزمن الفعل، والضمائر المتصلةوأحرف 
& Freeman, 2009(.  

وعلم الصرف هو ذلك الفرع من علم الُلغة الذي يدرس تركيب 
أي أن علم . المفردات اللغوية وكيفية بنائها وأنواعها المختلفة

 ).Farea, 2000( الصرف يوضح العالقة البنيوية بين المفردات

بالتغيرات التي تطرأ على مصادر  ويتعلق هذا المستوى
الكلمات من الناحية الصرفية، ويتخصص بدراسة الصيغ اللغوية 
وبناء الكلمة وطرق تشكيلها، من اشتقاق ونحت وتركيب، وما يطرأ 

ويدرس وظائف هذه الصيغ ويصنفها إلى أجناس . عليها من تغيرات
راد والتثنية كالفعل، واالسم، واألداة أو التذكير والتأنيث أو اإلف" 

، ويدرس أيضا التغيرات الصرفية الناشئة عن تجاوز "والجمع 
 ,Madckour(باعتبارها كلمات  بالصيغ يتصل وما األصوات،

1986.(  

 :ومن المعروف أن عملية اكتساب الطفل للغة تتم بطريقتين
إحداهما صريحة واألخرى ضمنية، فالطريقة الصريحة تتم بصورة 

وهذا يتم في  ،مباشرة ومقصودة من خالل تعّلم اللغة وقواعدها
المرحلة االبتدائية تقريبا، أما الطريقة الضمنية فتتم بصورة غير 
مباشرة وغير مقصودة، وتكون من خالل تفاعل الطفل مع من حوله 

ة أم خارجها؟ من خالل دور الحضانة سواء داخل نطاق األسر
  ).Bu Ali, 2007(ورياض األطفال 

ويعد المكون المورفولوجي جزًءا أساسيا من مكونات اللغة، 
وهو ذلك المكون الذي يتعلق بالتغييرات التي تدخل على مصادر 

ويعرف . الكلمات لتحديد أشياء كالزمن، أو الموضع، أو الضمير

نه أصغر وحدة متميزة في الصرف، بأ) Morpheme(المورفيم 
  :ويصنف إلى

  حرة، والتي تذكر ككلمات " مورفيمات " وحدات صرفية
  .منفصلة

  ،وحدات صرفية مقيدة، ال يمكن أن تذكر ككلمات منفصلة
 ,Al-Hawarneh(وتستخدم كسوابق ولواحق للكلمات 

2010.(  

ويعرف المورفيم بأنَّه أصغر وحدة ذات معنى، وإن فكرة 
المورفيم هي فكرة توزيعية، قائمة على تحديد العناصر اللُّغوية طبقًا 

 & Sdorow( لوظائفها النَّحوية والصرفية والداللية
Rickabaugh, 2002(،  ة، مثًال نستطيع أن ندركففي اللُّغة العربي

ضرب، ضربت، يضرب، يضربون، اضرب، اضربي، ضارب، (من قولنا 
إن هذه الكلمات متصلة ). إلخ...ارب، ضارباتضاربة، ضاربون، ضو

، كما نستطيع أن )ض ر ب(بعنصر مشترك بينها جميعًا هو الجذر 
ُنميز عناصر أخرى تحدد الكلمة إذا ما كانت اسمًا أم فعًال أو حرفًا، 

مذكر أو (وكذلك الّطبقة اللُّغوية التي تنتمي إليها من حيث النَّوع 
ومن حيث ) مفرد أو مثنى أو جمع(، أو من حيث العدد )مؤنث

وهذه العناصر عبارة عن ). متكّلم أو مخاطب أو غائب(الشخص 
مسند إلى ) ضرب(مورفيمات، فالمورفيم الذي يحدد أن الفعل 

نجد المورفيم ) يضرب(وفي ). نضرب) (ن(المتكّلم هو المقطع 
) Prifex(عبارة عن مقطع أيضا يقع في أول الكلمة أي سابقة 

وهو يحدد أيضًا أن الفعل مسَند إلى المفرد الغائب، كما يدلُّ ). ي(
نضرب أو (على زمن وقوع الفعل في الحال أو المستقبل وذلك نحو 

أن ) ون(كما نجد في كلمة يضربون المورفيم ). أضرب أو تضرب
كما أنSuffex( . ( الضرب واقع من جماعة الّذكور، وهو الحقة

على عالقة هذا الفعل بغيره من العناصر الداخلة  النون مورفيم دال
في التَّركيب، والواو أيضا مورفيم آخر يدلُّ على الفاعلين، هذا 
بالنسبة لألفعال، أما بالّنسبة لألسماء فإنها أيضا تتكون من الجذر 

ففي . نفسه، حيث تشتق أسماء تحدد اسميتها مورفيمات معينة
األلف وكسرة الراء مورفيم يتكون منه اسم  نجد أن) ضارب(كلمة 

الفاعل من الثُّالثي، أما التَّنوين فهو عنصر صوتي يلحق آخر االسم 
على ) أل(ليدلَّ على التنكير في مقابل الضارب الذي يدلُّ المورفيم 

فتحوي على مورفيمين هما فتحة التاء ) ضاربتين(أنَّه معرفة، أما 
من حيث العدد هما مفرد ) ضارب وضاربة( ، كما أن)ين(والمقطع 
بزيادة ألف ونون في األول وتاء وألف ) ضاربان وضاربتان(يقابلهما 

 ).Cristial, 2010(ونون في الثَّاني 

فإن الوحدات الصرفية أو المورفيمات  ،وعليه
)Morpheme :( ة في تحويلمستخدة المهي الوحدات األساسي

وهذه . ت نحوية، والتي بدورها قد تكون كلمةالدالالت إلى عالما
فعل، اسم، ضمير، صفة، ظرف، أداة، "بدورها تنقسم إلى 

وقد تكون  .ّل واحدة منها وظيفة نحوية خاصة، ولك"إلخ..حرف
الواو، النون، الياء والنون الدالَّة على جمع " جزًءا من كلمة مثل 
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لَّة على جمع المؤنَّث المذكَّر السالم، أو األلف والتَّاء الدا
  ).Nadeau & Rothi, 2004(إلخ ...السالم

في مجال األلسنية أو علم دراسة " المورفيم " لذلك يشار إلى
اللُّغة الشفهية، على أّنه وحدة التَّحليل، ذلك أّنه يستعمل كوحدة 

ويتشّكل من الوحدات الصغرى المكونة من . أساسية لدراسة اللُّغة
إذ يحتوي المورفيم . الفونيمات المحتوية على داللَّة خاصةتتابع 

. ككل إشارة لغوية على داّل ومدلول، واختيار معين يقوم به المتكّلم
. فعدد مورفيمات الكالم يوازي عدد االختيارات التي يمكن القيام بها

يمكن تمييز المورفيمات ) المعلِّمان ذهبا إلى المدينة(ففي جملة 
 -ال  -إلى –الضمير  - ذهب  -عالمة المثنَّى  -معلِّم  -أل (الّتالية 
وقد يكون . فهذه الجملة تحتوي إذًا على ثمانية مورفيمات). مدينة

 –شباك (المورفيم حركة توضع على جذر الكلمة فتغير المعنى مثال 
  ).Al ghazal, 2005) (ِشباك

العدد،  النَّوع،(لذلك يرى الباحث أن األنماط الصرفية 
لها معان صرفية تسعى جميع ) إلخ..الشخص، الّتعريف والتنكير

اللُّغات إلى الّتعبير عنها بوساطة المورفيمات المختلفة، والنُّظم 
الصرفية للغات تهتم بإبراز الفروق بين الصيغ المختلفة ومعانيها 
المنوطة بها؛ فهي تفرق بين االسم والفعل، وبين المفرد والجمع، 

. إلخ وهكذا..وبين المذكَّر والمؤنَّث، وبين المعرفة والنكرة
وباختصار، فإن موضوع علم اللسانيات هو هذه الحركة الدينامية 

ثم ) المورفيم(والكلمة ) الفونيم(المستمرة التي تولد الصوت 
  .التركيب

  :عديدة أهمهاأنواع  للمورفيم

صر الصوتي قد يكون صوًتا قد يكون عنصرا صوتيا، وهذا العن -1
واحدا كالضمة أو الحركة عموما، أو حرف العّلة والتنوين، أو 

أو عدة ) ما، من، عن(مثل ) مورفيم المقطع الواحد(مقطعا 
  .الدالَّة على الصيرورة) الهمزة، السين، التاء(مقاطع نحو 

أن يكون المورفيم من طبيعة العناصر الصوتية المعبرة عن  -2
  .أو من ترتيبها) المعنى أو التصور أو الماهية(

ذاته وهو الموضع الذي يحتله من ) المورفيم(القسم الثَّالث من  -3
  .الجملة كل عنصر من العناصر الداّلة على المعنى

ويرى أكثر المحدثين الّنحويين أن المورفيمات على نوعين 
تي شرح مفصل عن وفيما يأ). المورفيم الحر والمورفيم المقيد(

أو المستقّل،  :(Free Morpheme) المورفيم الحر: تلك األقسام
هو الذي يمكن أن يوجد بمفرده كوحدة مستقّلة في اللُّغة، ويمكن 

رجل، نام، كبير، إلى، (استعماله بحرية كوحدة مستقلَّة في اللُّغة مثل 
ويعرف بأنَّه تعريف الشكل الذي يمكن أن يكون قوًال ). إلخ...فوق

ى هذا فاألشكال عل. كامًال يسمى حرًا والذي ليس حرًا يسمى مقيدًا
) ات(أو ) مؤمنون(من ) ون(أما . من األشكال الحرة) كتاب، الرجل(

أطلق عليها . ، فهي تنطوي ضمن األشكال المقيدة)مؤمنات(من 
وسميت بهذا . اسم الكلمة الحرة وهي التي تحمل المعنى األساسي

ونجد بعض اللُّغويين . االسم ألّنها يمكن أن تستعمل منفردة
للمورفيم الحرformant ( ،(ن يفضلون استعمال المصطلح المحدثي

مخصصين المصطلح مورفيم للنوع المتصل فقط، أو الذي يمكن أن 
  ). Cristial, 2010(يوصف بأنَّه يدلُّ على فكرة إضافية 

ويعادل المورفيم الحر على وجه التقريب ما يعرف باألصل أو 
رفيم المتصل ما يعرف ، بينما يقابل المو)Root or Stem(الجذر 

بالنهاية التصريفية أو التغيير الداخلي، ومثال المورفيم الحر كلمة 
وهي عبارة عن مورفيم حر مرّكب من عدد معين من ) ولد(

الفونيمات بعضها صوامت، وهذه الفونيمات مرتَّبة ترتيبًا محددًا، 
لتَّرتيب أو وهذا الترتيب هو جزء من معنى الكلمة ألن أي تغير في ا

إحالل فونيم محل فونيم آخر يؤدي إلى تغير المعنى كأن نقول 
  ).Kosslyn & Rosenberg, 2005( )ولد(أو ) دلو(

فهو الذي ال  )Bound Morpheme(أما المورفيم المقيد 
يمكن استخدامه منفردا، بل يجب أن يتصل بمورفيم حر أو مقيد 

وأمثلة هذا النوع األلف والنون للداللة على معنى المثّنى كما . آخر
، والواو والنون للداللة على معنى الجمع )مدرسان(في كلمة 

لة على ، والتَّاء المربوطة للدال)مدرسون(والتَّذكير كما في كلمة 
، واأللف والّتاء للداللة على )صغيرة(معنى الّتأنيث كما في كلمة 

إلخ وغيرها كثير في )..مدرسات(معنى الّتأنيث والجمع كما في كلمة 
وهناك من أسبغ على المورفيم المقيد اسم الوحدات . الّلغة العربية

ع الوقوف ، وهي الوحدات الصرفية التي ال تستطي)المقيدة(الصرفية 
وحدها ُلغويًا، بل يجب أن تلتصق بوحدات صرفية أخرى حرة أو 

، )Prefixes( أو سوابق) Sufixes(مقيدة، وهي لواحق 
 ،رة التي توضع بعد المورفيم الحفاللواحق هي الوحدات الصرفي

ان + ولد وحدة صرفية حرة : (فتفيد معنى إضافيًا كالّتثنية مثال
، وتتميز الوحدات الصرفية )ولدان= دة صرفية الّتثنية تفيد في وح

الموسومة بأّنها أكثر تعقيدًا من الّناحية الصرفية من الوحدات غير 
الموسومة، وغالبًا ما يكون الّتعقيد على هيئة إضافة وحدة صرفية 

  ).Al ghazal, 2005(مقيدة إلى وحدة صرفية حرة 

 ،بسيط من التصاريف الحـرة  هي تجميع" األب سعيد" فالجملة
ــة لتصــبح  ــاء غيــر ســعداء " وإذا تغيــرت الجمل تظهــر تصــريفات  " اآلب

األب من مفرد إلى جمع، وبالتالي  تغيرفبإضافة األلف والهمزة  ؛كثيرة
تغيـر معنـى كلمـة سـعيد     " غيـر "تغير المعنـى، وبالمثـل بإضـافة كلمـة     

)Quassim, 2005.(  

: نوعين رئيسين هما كما قسمت المورفيمات المقيدة إلى
هو الذي يدخل في االشتقاق، ومن ذلك ما : المورفيم االشتقاقي

رات لينتج يطرأ على الفعل المجرة من إضافات وتغيد في اللُّغة العربي
انفجر من ) (قاَتل من قتل(منها ما تسمى باألفعال المزيدة مثل 

من  ، ومثل ذلك أيضا ما يطرأ على الجذر)عّلم من علم) (فجر
تغيرات وزيادات لكي تكون عددًا من األسماء المشتّقة مثل 

المصدر، اسم المرة، اسم الهيئة، اسمي الزمان والمكان، صيغ (
 ).إلخ..المبالغة
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والنوع الثاني من المورفيمات المقيدة فهو المورفيم 
هو ما يطرأ على األفعال واألسماء والصفات حسب و: الّتصريفي

األلف والنون، الواو والّنون، الّتاء المربوطة، (موقعها في الجملة 
أي أّنها مّتصلة  ،، وهذه كّلها تدخل في باب الّتصريف)األلف والتاء

اّتصاًال وثيقًا بعلم الصرف والّنحو، ثم أخذوا يستنبطون القواعد 
التي َتحكم طرق اّتصال هذه المورفيمات المختلفة بعضها ببعض 

التي ال يمكن استخراجها من المعجم،  ومعنى كّل منها، وخاصة تلك
  .والتي تسمى بالوحدات الصرفية االشتقاقية

والمورفيم له صيغ متنوعة وهي ما تسمى الومورفات 
)Allomorphs ( ل في ظروف مختلفة لُتعطيوهي التي ُتستعم

  : ويتَّضح ذلك بمقارنة نهاية الجمع في اإلنكليزية. المعني المعين

Book  Books; Class  Classes; Child  Children  

حيث يتبين أن كّل كلمة تنتهي بنهاية مختلفة ألداء وظيفة 
واحدة وهي الداللة على الجمع، فكّل هذه الّنهايات الومورفات 

وعلى ذلك فعلماء اللُّغة جعلوا . لمورفيم واحد يدلُّ على الجمع
صرفي، وعلم الصرف مصطلح المورفيم هو األساس في الّتحليل ال

 ,Brid(يقوم بدراسة الصيغ سواء أكانت اشتقاقيـّة أم تصريفية 
Bishop & Freeman,  2009.( 

وثمة تصنيف آخر للمورفيمات قد يكون أقــرب إلى طبيعـــة 
األوزان في اللُّغة العربية واللُّغات السامية األخرى، وهو تصنيف 

عية، ووحدات صرفية غير المورفيمات إلى وحدات صرفية تتاب
 Sequential Morpheme)(والوحدة الصرفية التتابعية  ،تتابعية

هي الوحدة الصرفية التي تتتابع مكوناتها الصوتية من الصوامت 
أما الوحدة . والحركات دون فاصل كالضمائر المتصلة بالفعل

فهي ) Non Sequential Morpheme(الصرفية غير التَّتابعية 
لوحدة الصرفية التي تأتي مكوناتها الصوتية من الصوامت ا

والحركات على نحو غير مّتصل، أي أن الوحدات الصوتية المكونة 
، )كاتب(لها تتخلَّلها وحدات صوتية لوحدة صرفية أخرى مثل كلمة 

فهي تتكون من وحدتين صرفيتين غير متتابعتين، تتكون األولى من 
، وهي وحدة صرفية غير تتابعية ألن هذه )ب+ ت +  ك(الجذر 

الصوامت دون حركات ال تكون تتابعًا متصًال في أية كلمة، وتتكون 
الفتحة (من ) ِكَتاب(الوحدة الصرفية غير التتابعية الّثانية في كلمة 

، وهي كذلك وحدة صرفية غير تتابعية ألن )الكسرة+ الطويلة 
ن تتابعا متَّصًال في أية كلمة، وبذلك تعد الحروف أصواتها ال تكو

 ة، وتعدة غير تتابعية وحدات صرفية للعربياألصول في البنية الصوتي
األوزان في الّلغات السامية أيضا وحدات صرفية غير تتابعية 

)Alwaer, 2000.(  

ومهما كان تصنيف المورفيمات في اللُّغة فإن وظيفتها تنحصر 
  :ث مهمات رئيسة هيبثال

 Classifica-(والّتصنيف  ،)Identification( الّتحديد أو الّتعريف
tion( ،  والّتوزيع)Distribution.(  

ومعنى هذا أن إضافة مورفيم إلى مورفيم آخر، أو نزعه منه، 
  :أو مقابلة مورفيم بآخر، كّل ذلك يؤدي إلى

وتصنيفها، فليس تحديد هذه المورفيمات في أية لغة  -1
المقصود بالّتحديد والّتصنيف معنى الحصر العددي الدقيق 
للمورفيمات؛ ألن ذلك قد يشمل جميع المفردات في هذه 
اللُّغة، أي يشمل معجم هذه اللُّغة، باإلضافة إلى األدوات 
األخرى مثل حروف الجر، وأدوات النَّصب والجزم، كما في 

  .اللُّغة العربية

يد األنواع العامة للمورفيمات من حيث الوصول إلى تحد -2
 :طبيعة المورفيمات في هذه اللُّغة أو تلك، وهذا يؤدي إلى

كما يؤدي إلى  .تحديد بنية المورفيم أو صورته الصوتية
  تحديد معنى هذه البنية سواء أكانت وظيفية أم داللية؟

اإلحالل التوزيع الذي يقوم على فكرة اإلبدال أو  -3
)Substitution ( ة محل وحدةفيه استبدال وحدة لغوي والذي يتم

لغوية أخرى في بيئة لغوية أكبر، مثل فونيم في مورفيم، أو مورفيم 
  ):Al ghazal, 2005(في جملة مثال ذلك 

  ).نام(في ) ن(بـ) قام(في المورفيم ) ق(استبدال  -

  ).فرسا رأيت(مثل جمَلة ) فرس(محل ) رجل(إحالل  -

وعلى صعيد الجهد البحثي، فقد أجريت دراسات متعددة 
إلى ) Rubin, 1987(روبن  هدفت دراسة تناولت لغة الطفل، حيث

تقييم المعرفة المورفولوجية لطالب الحضانة والصف األول وعالقتها 
تم اختيار أطفال من أربع صفوف من . بالقدرة المبكرة على التهجئة

 )128( صفوف من الصف األول، وتم اختيارمرحلة الروضة وأربع 
وتمثلت أداة . طفًال من الصف األول 69 طفل روضة و 59 طفًال

الدراسة باختبار التهجئة التجريبي لتقدير تمثيل األطفال للمورفيمات 
اإلعرابية واألساسية في مراحل مبكرة من خبرتهم باللغة الكتابية 

صمم لتقييم القدرة على واختبار تحليل المورفيم التجريبي، وقد 
. تحليل الكلمة المحكية إلى مورفيماتها األساسية داخل كل كلمة

كشفت نتائج هذه الدراسة عن تفاعل دال إحصائيا بين المعرفة 
المورفولوجية والمستوى الدراسي، وأقرت أن القدرة على تمثيل 
األحرف الصامتة األخيرة في اللغة المكتوبة مرتبطة بشكل واضح 
بالمعرفة المورفولوجية في اللغة المحكية وارتباطها بالمستوى 
التعليمي، وإن األطفال ال يتأثرون بالبنية الصوتية للكلمة في حذف 
األحرف الصامتة األخيرة أثناء تهجئتهم، ووجد أن نسبة الخطأ في 
الكلمات المنتهية بمجموعة األحرف الصوتية األنفية والال أنفية كانت 

حيث  ان هناك تأثير للبنية المورفيمية،وعلى نقيض ذلك ك .متشابهة
فقط من كلماتهم ) %4( حذف األطفال األحرف الصامتة األخيرة من

من األحرف الصامتة في ) %11(ذات المورفيم الواحد، وحذفوا 
 .الكلمات المؤلفة من مورفيمين
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 ,Joanesse(دراسة جوانيس وفرانكلن وباتريسا ومارك أما 
Franklin, Patricia & Mark, 2000(  هدفت إلى فقد

الكشف عن ضعف القدرة على فهم الكالم وكيفية ارتباط هذا 
المعرفة الصوتية، والمعرفة : الضعف بنواحي المعرفة اللغوية

طفًال من ذوي العسر (61(عينة الدراسة وضمت  .المورفولوجية
ين طفل من العادي) 52(أشهر و ) 10(سنوات و) 7( القرائي بعمر
واستخدم الباحث اختبارات تطبق في خمس جلسات  .بالعمر نفسه

مهمات القراءة من اختبار تمييز الكلمة : لكال المجموعتين وتتضمن
، مهمة اإلدراك الصوتي، مهمة الصرف اإلعرابي، المعدل -لوود كوك

القدرة على فهم الكالم، وأظهرت نتائج ، المفردات، مهمة بنية الكلمة
 مجموعة عسيري القراءة أخفض من مجموعة العاديين الدراسة أن

بشكل ملحوظ في كّل المهمات، وأن لدى عسيري الكالم عجزا 
واضحا في اإلدراك الكالمي مقارنة بالعاديين، ووجد ضعف أقّل 

  .حدة في المجالين الصوتي والمورفولوجي مقارنة بالعاديين

 إلى وصف Cloutier, 2002)(وهدفت دراسة كالوتير 
المهارات اإلنتاجية للمورفولوجيا لدى األطفال الذين لديهم 
اضطرابات حادة في المستوى الصوتي، فيما يتعلق بإدراك الطفل 

) 10(وتكونت العينة من . للفونيمات وتقبل المعرفة المورفولوجية
سنوات وكانوا من المتحدثين باللغة اإلنكليزية، ) 4(أطفال بعمر

أما . ذكور) 3(إناث، و) 2(األولى : حيث قسموا إلى مجموعتين
المجموعة الثانية وهي مجموعة تعاني من اضطرابات في الكالم 

) 2 إناث، و 3(سنوات ) 4( أطفال بعمر) 5(والحديث، فقد كانت 
واستخدم الباحث اختبار اإلدراك الصوتي، اختبار تقبل . ذكور

: منهاالصرف، اختبار إنتاج الحديث، وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
وجود عالقة دالة بين إدراك طفل ما قبل المدرسة للفونيمات، 
ووعيه المورفولوجي، ومهارات اإلنتاج المورفولوجية وبين تأخر 

كما توصلت الدراسة أيضًا إلى أن معظم األطفال . الحديث لديه
الذين يعانون من تشوش في النظام الصوتي لديهم يعانون كذلك 

 .فولوجي ومن أخطاء في الكالممن عجز في المجال المور

 ,Chang(وهدفت دراسة تشانغ وكاثرين وغنر وأندريا 
Cathrine, Wagner & Andrea, 2005(  إلى التعرف على

العوامل المؤثرة على معرفة المفردات، والربط بين اإلدراك 
المورفولوجي وتعلم القراءة والكتابة، وتمييز وجهين لإلدراك 

. لمورفيم، إدراك البنية المورفولوجيةمطابقة ا: المورفولوجي
طفًال من أطفال الروضة تتراوح ) 115(وتكونت عينة الدراسة من 

وهم المجموعة  ،)سنوات 7سنوات وشهرين إلى  5(أعمارهم بين 
سنوات  7( طالب من الصف الثاني من عمر)  10( األولى و

كما  .وهم المجموعة الثانية )سنوات وثالثة أشهر 9وشهرين حتى 
وقد تم  .اإلنكليزية المحلية اللغة كان جميع المشتركين من متحدثي

المعدل  - استخدام اختبار مفردة صورة الكلمة الواحدة التعبيري
)2000 ,Gardner( واختبار مطابقة حروف الكلمة الفرعي من ،

اختبار جونسون للتحصيل، وتم استخدام اختبار هجوم الكلمة 
جونسون للتحصيل، واختبار اإلدغام  - وكالفرعي من اختبار وود ك

، واختبار )واغنز وتورغيس واراشوت(الفرعي للمعالجة الصوتية 
مطابقة المورفيم، واختبار إدراك البيئة المورفولوجية لبحث إدراك 
األطفال المورفولوجي، واختبار التكرار الالكلمي، وهو اختبار مؤلف 

. حيث طول الكلمة من كلمات ال معنى لها مركبة تصاعديا من
وأظهرت نتائج الدراسة أن أداء الطالب في الصف الثاني كان أفضل 

من طالب الروضة على كل  وأسرع في اختبارات التسمية السريعة
كما أظهر األطفال في كل األعمار اختالًفا قليًلا في مهمة  .المقاييس

من ) 12( ولكن كانت نتائج الصف الثاني ،إدراك البنية المورفولوجية
 .هم قد وصلوا إلى سقف هذه المهمة، مما يشير إلى أّن)13(

وكذلك ظهر ترابط بين مطابقة الكلمة ونطق الكلمة بين أطفال 
الروضة، لكن بشكل أضعف من الترابط بين المهمتين لدى طالب 

وكان حجم المهمات المورفولوجية أعلى في المفردات . الصف الثاني
  .كلتا المجموعتين منها في مهمات القراءة لدى

 & Lyster, Alma( الما وهولموهدفت دراسة ليستير و
Hulme, 2016 ( إلى تقييم األثر طويل المدى لتدريب الوعي

المورفولوجي المقدم في مرحلة ما قبل المدرسة في القدرة على 
، سنوات )6 -5(طفًال في عمر ) 115(القراءة، وتكونت العينة من 

تلّقوا تدريبا ) 22( مجموعة ضابطة وك) 30: (توزعت كالتالي
تلّقوا تدريبا على الوعي ) 63(على الوعي الفونولوجي، 

وتمثلت أدوات الدراسة في برنامج تدريب الوعي . المورفولوجي
أظهرت نتائج الدراسة . الفونولوجي، واختبار الوعي المورفولوجي

أن أطفال المجموعة التجريبية التي تم تقديم التدريب 
ورفولوجي لها قد حققت درجات مرتفعة في الفهم القرائي مقارنة الم

بينما لم توجد فروق ذات داللة بين . بنتائج المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية التي تم تقديم تدريب فونولوجي لها مقارنة 

 .بالمجموعة الضابطة

يالحظ من خالل مطالعة نتائج الدراسات السابقة والجوانب 
تناولتها أن هناك تبايًنا واضحا بين هذه الدراسات، سواء من التي 

من حيث ف. حيث األهداف، أم من حيث المتغيرات التي تناولتها
األهداف، ركزت بعض الدراسات في أهدافها على تقييم المعرفة 

 ,Rubin( روبنالمورفولوجية لدى أطفال ما قبل المدرسة كدراسة 
، Joanesse, et al, 2000)(ودراسة جوانيس وآخرون  )1987

بينما قامت بعض الدراسات األخرى بدراسة عالقة بعض المتغيرات 
تشانغ وآخرون  بالمكون المورفولوجي لدى أطفال الرياض كدراسة

)Chang, et al. 2005 (ليستر وآخرون  فيما تبنت دراسة
)Lyster, et al, 2016(  التدريب المورفولوجي لدى أطفال ما

أما من  .ره على تحسين الفهم القرائيتأثي قبل المدرسة، ومدى
فتشترك غالبية الدراسات السابقة المذكورة باختيار  ،حيث العينة

سنوات، وقد تفاوتت من ) 6 -4( العينة في المرحلة العمرية ما بين
 حيث حجم العينة حيث كان عدد األطفال في دراسة كالوتير

)Cloutier, 2002 (روبنفي حين طبقت دراسة  ،أطفال عشرة 

)Rubin, 1987 ( على)طفًال وطفلة) 128.  
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فقد تركزت في معظمها على اختبارات  ،ومن حيث األدوات
مصممة للتهجئة واإلدراك المورفولوجي وقياس المستوى 

دراسة روبن  ومن حيث النتائج، فقد توصلت. المورفولوجي
Rubin, 1987) ( تفاعل بين المعرفة المورفولوجية والمستوى إلى

 ,Joanesse, et al(جوانيس وآخرون وتوصلت دراسة  .الدراسي
إلى أن لدى عسيري الكالم عجزا واضحا في اإلدراك ) 2000

أقل حدة في المجالين  مي مقارنة بالعاديين، ووجد ضعفالكال

كالوتير  وأشارت دراسة .ي والمورفولوجي مقارنة بالعاديينالصوت
(Cloutier, 2002) الة بين إدراك طفل ما قبل إلى وجود عالقة د

المدرسة للفونيمات، ووعيه المورفولوجي، ومهارات اإلنتاج 
كما أظهر األطفال في كل األعمار  المورفولوجية تأخر الحديث لديه،

 ,Chang, et al( اختالفًا قليًال في مهمة إدراك البنية المورفولوجية
بقة في وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السا .)2005

اختيار المتغيرات المرتبطة بالمكون المورفولوجي، واشتركت معها 
  .في اختيار العينة المتمثلة بأطفال مرحلة رياض األطفال

ن الدراسة الحالية تسعى للقيام بخطوة أ: وهكذا يمكن القول
أبعد بالنسبة لما انتهت إليه البحوث والدراسات التي أجريت في هذا 
المجال، ولعل الدافع الذي جعل الباحث يتناول هذا الموضوع يكمن 
في أهميته من ناحية، وندرة البحوث والدراسات العربية التي تناولته 

وتعنى الدراسة . المجالمن ناحية أخرى، ولسد النقص في هذا 
بعض المتغيرات المرتبطة بتأخر نمو المكون معرفة الحالية في 

ومن هذه المتغيرات  ،المورفولوجي للغة لدى أطفال الروضة
الذكاء، والمخاوف، والمستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي (

 هذا ما يسعى الباحث للتحقق منه في الدراسة، )لألسرة، والجنس
  .الحالية

  شكلة الدراسة وأسئلتهام

هناك العديد من الدراسات التي أكدت ضرورة اكتساب الطفل 
المفاهيم اللغوية، تمهيدا لعملية مهمة وحيوية في حياته، أال وهي 

وقد اهتمت معظم هذه الدراسات باللغة . تعلم اللغة بكل مكوناتها
وال  بشكل عام، إال أنها لم تتطرق إلى مكون بعينه من مكونات اللغة

سيما في هذه المرحلة العمرية، ومن األهمية بمكان دراسة المكون 
 .المورفولوجي، وتحديد العوامل المرتبطة به

 ,Aple & Thomas( وقد أشارت دراسة أبل وثوماس
إلى أن اإلدراك المورفولوجي يؤدي إلى نمو القدرة على  )2009

درة على قراءة الربط بين الكلمة ومشتقاتها، باإلضافة إلى نمو الق
كما أشارت . الكلمات والهجاء ونمو الحصيلة اللغوية االستقبالية

إلى ) Pasquarella, et al. 2011(دراسة باسكيواريلال وآخرون 
أن اإلدراك المورفولوجي يؤدي دورا مهما في زيادة الحصيلة 
اللغوية واالشتقاق، والفهم القرائي ونمو القدرة على القراءة 

   .والكتابة

  

كما لفت انتباه الباحث التباين واالختالف في أداء أطفال 
الروضة في المكون المورفولوجي للغة مثل عدم استخدام الضمائر 
الشخصية استخداما صحيحا، واألخطاء الواضحة في استخدام 

... أزمنة الفعل، وكذلك مهارة تذكير الفعل وتأنيثه، والمثنى والجمع
طفال لهذه المهارات بشكل واضح، إال أن وبالرغم من إتقان بعض األ

  .بعضهم اآلخر كان يرتكب هذه األخطاء بشكل متكرر

ونظرًا ألهمية اللغة في حياة اإلنسان بشكل عام والمكون 
المورفولوجي للغة بشكل خاص في جميع النواحي الفكرية 
واالجتماعية والنفسية واألكاديمية للطفل في هذه المرحلة، ولتالفي 
اآلثار المترتبة على عدم إتقان الطفل لهذا المكون من اللغة كتعرضه 
لسخرية اآلخرين، التي قد تؤدي إلى االنسحاب االجتماعي، أو 

، وبخاصة المهارات المتعلقة دني التحصيل الدراسي وتأثره سلبات
بالقراءة والفهم القرائي والكتابة والتعبير الكتابي، كان البد من 

على المكون المورفولوجي والبحث في تأثير بعض تسليط الضوء 
. العوامل على أداء الطفل في مهارات المكون المورفولوجي للغة

ولمساعدة المعنيين من والدين أو معلمين أو اختصاصي النطق 
واللغة في وضع البرامج والخطط المناسبة، بهدف تنمية المكون 

ة في هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه الدراس. المورفولوجي للغة
لتوسيع البحث بهذا  اسعي ،من نتائج تفيد الباحثين والمهتمين

االتجاه، وخاصة أن المكتبة العربية تفتقر إلى مثل هذه النوعية من 
وبناًء على كّل ما سبق، صاغ الباحث مشكلة الدراسة . الدراسات

ما هي بعض المتغيرات المرتبطة بتأخر نمو : على النحو اآلتي
  ون المورفولوجي للغة لدى أطفال الروضة؟المك

  :وتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما العالقة بين تأخر نمو المكون المورفولوجي للغة ودرجة  -1
  ؟أطفال الروضةالذكاء لدى 

ما العالقة بين تأخر نمو المكون المورفولوجي للغة والمخاوف  -2
 ؟أطفال الروضةلدى 

القة بين تأخر نمو المكون المورفولوجي للغة والمستوى ما الع -3
 ؟أطفال الروضةاالقتصادي االجتماعي الثقافي ألسرة 

ما العالقة بين تأخر نمو المكون المورفولوجي للغة والجنس  -4
 ؟أطفال الروضةلدى ) ذكور، إناث(

هـــل يمكـــن أن ينبئنـــا تحليـــل ومقارنـــة عينـــات كالميـــة لطفلــــين         -5
ين فــي متــأخروطفلــين المكــون المورفولــوجي للغــة، متفــوقين فــي 

ــة   ــوجي للغـ ــون المورفولـ ــة لهـــم    ، المكـ ــوص اللغويـ وتحليـــل النصـ
 ؟للوقوف على بعض المالمح النوعية لكالم أطفال هذه المرحلة

  أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة الحالية للتأكيد على ضرورة الكشف عن 
، ومعرفة العالقة روضةأطفال المهارات المكون المورفولوجي لدى 

بين اكتساب هذا المكون وبعض المتغيرات، ومن ثم تسليط الضوء 
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على ضرورة البحث الشامل عن بعض العوامل األخرى وعالقتها 
بالمكون المورفولوجي للغة، إضافة إلى أهمية المرحلة العمرية 

 .أطفال الروضةالمدروسة والمتمثلة بمرحلة 

للدراسة في إعداد وتطبيق اختبار وتتمثل األهمية التطبيقية 
لقياس المكون المورفولوجي للغة، لتمكين المعلمين والمربين 
وأولياء األمور من معرفة مهارات الطفل المورفولوجية، وتشخيص 
العيوب والمشكالت في حال وجودها، مما قد يسهم في وضع 
البرامج والخطط واألنشطة المناسبة لتنمية المكون المورفولوجي 

  .لغة وتطويره لدى األطفال وبشكل خاص لدى أطفال الروضةل

  أهداف الدراسة

إجراء دراسة فردية ألربع حاالت تهدف الدراسة الحالية إلى 
بعض المتغيرات وذلك إللقاء المزيد من الضوء على  ؛متميزة

 ،المرتبطة بتأخر نمو المكون المورفولوجي للغة لدى أطفال الروضة
الذكاء، والمخاوف، والمستوى االقتصادي (ومن هذه المتغيرات 

، باإلضافة إلى تحليل بعض )االجتماعي الثقافي لألسرة، والجنس
النصوص اللغوية للوقوف على بعض المالمح النوعية لكالم أطفال 

 .هذا ما يسعى الباحث للتحقق منه في هذه الدراسةهذه المرحلة، 

  اإلجرائية التعريفات

 للغة المورفولوجي ونالمك )Morphological Component(: 
. المستوى الذي يبحث في قوانين صرف األسماء واألفعال ووصفها

ويتضح تأخر نمو المكون المورفولوجي للغة في انخفاض الدرجة 
التي يحصل عليها الطفل في االختبار المصمم لقياس المكون 

  .الحالية المورفولوجي للغة المستخدم في الدراسة

  الذكاء)Intelligence :( يعرف على أنه قدرة الطفل على
تظهر في رسمه لصورة  ،تكوين مفاهيم عقلية وإدراكات صحيحة
ويتضح الذكاء في حصول  .الرجل وما يتضمنه الرجل من تفاصيل

الطفل على درجة مرتفعة على اختبار رسم الرجل المستخدم في 
 .الدراسة الحالية

 المخاوف )Fears :(وف مبالغ فيه من موضوعات أو أشياء، خ
أو أشياء عادية أو مألوفة، " موضوعات " ال تبعث على الخوف 

وتتضح هذه المخاوف في الدرجة التي يحصل عليها الطفل في 
 .أدائه على مقياس المخاوف المستخدم في الدراسة الحالية

    ــافي لألســرة  The( المســتوى االقتصــادي االجتمــاعي الثق
Cultural Social Economic Level of the Family(   

ــة، والــدخل      هــو مــا تملكــه األســرة مــن حيــث اإلمكانيــات المادي
ترفيهيـة، وجملـة النشـاطات    الوسائل الثاث، واألجهزة، واألالشهري، و

ــا   ــوم بهـ ــي يقـ ــدانالتـ ــه   الوالـ ــل إليـ ــي الـــذي وصـ ــتوى التعليمـ ، والمسـ
ــدان ــي     الوال ــة ف ــاء األدوات الثقافي ــذي يؤهلهمــا الســتخدام واقتن ، وال

المنــزل، ومــا يقومــان بــه مــن ممارســات ثقافيــة موجهــة نحــو األبنــاء،    
ويتحــدد المســتوى االقتصــادي االجتمــاعي الثقــافي لألســرة بالدرجــة   

ــدان جــراء أدائهمــا علــى مقيــاس المســتوى       التــي يحصــل عليهــا الوال
ــادي االجتمـــاعي الثقـــافي لأل   ســـرة المســـتخدم فـــي الدراســـة     االقتصـ

  .الحالية

  ــة ــال الروضــ ــة أطفــ  Kindergarten Children( :مرحلــ
Stage ( :      ــة ــم مرحلـ ــة اسـ ــل المدرسـ ــا قبـ ــة مـ ــى مرحلـ ــق علـ يطلـ

ــين  ــاًال تتــــراوح أعمــــارهم بــ ) 6-3( الطفولــــة المبكــــرة وتضــــم أطفــ
 -5( الطفــل الـذي يتــراوح عمـره بــين  ا ويقصـد بــه إجرائيـ  . سـنوات 

  .بالروضةسنوات وملتحق ) 6

  الدراسة حدود

تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة من أطفال الروضة تتراوح 
كما تم تطبيق أدوات الدراسة في . سنوات) 6- 5(أعمارهم بين 

روضة األلسن بمحافظة درعا في الفصل الدراسي األول من العام 
تقتصر الدراسة على تعرف المتغيرات  ).2018- 2017(الدراسي 
  .بتأخر نمو المكون المورفولوجي للغة لدى أطفال الروضةالمرتبطة 

  الطريقة

  منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي نظرا لمالءمته لطبيعة الدراسة  
إلى معرفة بعض المتغيرات المرتبطة بتأخر نمو المكون  التي تسعى

  .المورفولوجي للغة لدى أطفال الروضة

  مجتمع الدراسة وعينتها

طفًال وطفلة تتراوح أعمارهم ) 140( لمجتمع األصلي بـتمّثل ا
 ."روضة األلسن"سنوات، من إحدى رياض األطفال ) 6 -4(بين 

أما عينة الدراسة فقد ضمت جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
وبعد تطبيق . اطفًل) 100(سنوات، وبلغ عددهم ) 5-6(بين 

حصال على أعلى  تم اختيار طفل وطفلة ،االختبار المورفولوجي
درجة في االختبار، وطفل وطفلة آخرين حصال على أقل درجة في 

دراسة المتغيرات المستهدفة على األطفال األربعة،  وتمت. االختبار
 . من خالل االختبارات المناسبة

  أدوات الدراسة

  :استخدم في الدراسة الحالية األدوات اآلتية

  .لقياس درجة الذكاء) هاريس- انفجود(اختبار رسم الرجل  -أ

  "إعداد الباحث " مورفولوجي للغة اختبار المكون ال - ب

تم تصميم اختبار تحديد المكون المورفولوجي للُّغة ليناسب 
من  وتكون االختبار .سنوات) 6 -5(اَألطفال والتَّالميذ من عمر بين 

  :موزعة بالتَّساوي على اختبارين فرعيين كما يأتي ،بندا) 34(
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في  للُّغة) المورفولوجي(تحديد المستوى  اختبار :الختبار األولا
بندا موزعة ) 17(تحصيل المورفيمات الحرة، ويتكون من 

  :مجاالت فرعية كما يلي) 4(على 

بنود تقيس الحصيلة اللَُّغوية ثالثة يضم : استخدام أسماء اإلشارة -
  .للمفحوص لتقييم معرفته بَأسماء اإلشارة

بنود تقيس الحصيلة اللُّغوية للمفحوص  أربعة يضم: َأسماء المكان -
  .لمدى معرفته بَأسماء المكان

- البنود: أحرف الجر ة أربعة بنود  يضمتقيس الحصيلَة اللُّغوي
للمفحوص لمدى معرفته بأحرف الجر.  

قيس الحصيلة اللَُّغوية تبنود ستة يضم : الضمائر المنفصلة -
  .بالضمائر المنفصلة لمدى معرفته فحوصللم

في  للُّغة) المورفولوجي(تحديد المستوى اختبار  :االختبار الثاني
بندًا موزعة ) 17(تحصيل المورفيمات المقيدة، ويتَكون من 

  :مجاالت فرعية كما يلي) 4(على 

 الحصيلة اللَُّغوية للمفحوصن يقيسا بندييضم : التذكير والتَّأنيث -
  .والتأنيث لمدى معرفته باستخدام التذكير

بنود تقيس الحصيلة اللُّغوية أربعة يضم : التَّثنية والجمع -
  .للمفحوص لمدى معرفته بالتَّثنية والجمع

تقيس الحصيلة اللُّغوية للمفحوص خمسة بنود يضم : زمن الفعل -
  .لمدى معرفته بزمن الفعل

بنود تقيس الحصيلة اللُّغوية سة يضم : الضمائر المتَّصلة -
  .للمفحوص لتحديد وتقييم معرفته بالضمائر المتَّصلة

 االختبار عمومًا يضم رجة ) 34(وعلى اعتبار أنالد ا، فإنبند
درجة لإلجابة ) 1(درجة، حيث تأخذ ) 34(الكلية على االختبار هي 

تاح درجة لإلجابة غير الصحيحة وفق مف) صفر(الصحيحة أو 
  .التصحيح

، وبذلك يصبح )دقيقة 25(ومدة تطبيق كّل اختبار ال تتجاوز 
كحد ) دقيقة 50(الزمن المخصص لتطبيق كامل بنود االختبار 

كما يتضمن االختبار كراسة تطبيق تتضمن تعليمات الّتطبيق . َأقصى
فة باإلضا. الموجهة للفاحص، وتعليمات الّتطبيق الموجهة للمفحوص

إلى كراسة الصور، ومفتاح التصحيح الذي يتضمن حقوًال لإلجابات 
. الصحيحة المحتملة، وحقوًال لإلجابات غير الصحيحة المحتمَلة

إلى جداول خاصة لتفريغ الدرجات الخام، وجداول  باإلضافة
الدرجات المعيارية التي تقارن َأداء المفحوص مع المتوسطات 

كما . لمعيارية التي تبين الّتقدير الوصفي لألداءواالنحرافات ا
تتضمن كراسة الّتطبيق البيانات الديموغرافية الخاصة بالمفحوص 

اسم الّطفل، اسم الروضة، الجنس، عمر الّطفل، تاريخ تطبيق : (وهي
  ).االختبار

  المكون المورفولوجي للغةالخصائص السيكومترية الختبار 

  تبارصدق االخ: أوًال

  Content Validity صدق المحتوى

ــم عـــرض   ــوجي للغـــة    تـ ــار المكـــون المورفولـ ــي صـــورته  اختبـ فـ
صــين فــي مجــال علــم   صختالمبدئيــة علــى مجموعــة مــن األســاتذة الم  

وفي ضوء آراء السادة المحّكمين تم تعديل بعض ، النفس والتخاطب
 .البنود

  )المقارنة الطرفية( صدق التمييزيال

ــام الباحــث بحســاب   ــار   ق عــن طريــق    ،الصــدق التمييــزي لالختب
مقارنة درجات الربيـع األعلـى بـدرجات الربيـع األدنـى، وبحسـاب داللـة        

ــين المتوســــطين  ــروق بــ ــان  ،الفــ ــار مــ ــتخدام اختبــ ــم اســ ــي  - وتــ ويتنــ
)Mann-Whitney Test (   ــين مجمــوعتين مســتقلتين ــة ب  ،للمقارن

 .يوضح ذلك) 1(والجدول رقم 

  بطريقة المقارنة الطرفية اختبار المكون المورفولوجي للغةصدق ): 1(جدول 

اختبار المكون 
 المورفولوجي للغة

 مستوى الداللة Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة

 الدرجة الكلية
الربيع األدنى 
 الربيع األعلى

25 
25 

00. 13 
00.38 

00. 325  
00.950 000.0 

دالة عند 
 01.0مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ) 1(يّتضح من نتائج الجدول 
بــين متوســـطات درجــات الربيـــع األعلـــى ومتوســطات درجـــات الربيـــع     

 ،، أي أن االختبـار يتمتـع بالصـدق   )01.0(األدنى عند مستوى داللـة  
  . كلنيكيا بطريقة المقارنة الطرفيةاويميز تمييزا 

  ثبات االختبار: ثانيًا

  ):Test – Retest(طريقة إعادة االختبار  -

طفل ) 100(تم تطبيق االختبار على عينة التقنين المكونة من 
سنوات، ثم إعادة التطبيق ) 6-5(أعمارهم بين  توطفلًة ممن تراوح

 ،بفاصل زمني قدره أسبوعان ،مرة أخرى على المجموعة نفسها
وبحساب معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني نحصل على 

) 2(والجدول رقم  ."بيرسون"معامل ثبات درجات االختبار بطريقة 
 .يوضح معامالت االرتباط بطريقة إعادة االختبار
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بطريقة إعادة اختبار المكون المورفولوجي للغة ثبات ): 2(جدول 
  االختبار

 مستوى الداللة ر ن االختبار
المكون 

 01.0 94.0** 100 المورفولوجي للغة

أن معــامالت االرتبــاط جيــدة    ) 2(ويّتضــح مــن نتــائج الجــدول    
ممـا يعـد مؤشـرا جيـدا      ؛)01.0(ودالة إحصائيًا عنـد مسـتوى داللـة    

  .على أن االختبار على قدر مناسب ومرتفع من الثبات

ــفية   ــة النصـ ــة التجزئـ ــا   )Split Half( طريقـ ــاخ ألفـ ــة كرونبـ  وطريقـ
Cronbach Alpha)(:  

تم حسب ثبات االختبار بطريقتي التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 ).3(كما في الجدول 

بطريقة التجزئة المكون المورفولوجي للغة ثبات اختبار ): 3(جدول 
  ألفا كرونباخ النصفية وبطريقة 

 االختبار
معامل جتمان 
 للتجزئة النصفية

معامل ألفا 
 كرونباخ

مستوى 
 الداللة

المكون المورفولوجي 
 01.0 83.0 90.0 للغة

ــائج الجـــــــدول   ــن نتـــــ ــح مـــــ ــار ) 3(ويتضـــــ ــون أن اختبـــــ المكـــــ
  .يتمتع بمعامالت ثبات جيدةالمورفولوجي للغة 

  )الباحث(إعداد  –مقياس المخاوف  -ج

عبـارة، وهــذا  ) 46(يتكـون مقيـاس المخـاوف لــدى األطفـال مـن      
  .المقياس قدرة كبيرة للكشف عن المخاوف لدى األطفاليعطي 

أما بالنسبة لعملية تصحيح المقياس، يعطـى الطفـل درجـة عنـد      
وهـذا يعنـي   ). بـال (، وال يعطـى أي درجـة عنـد اإلجابـة     )بنعم(اإلجابة 

أنــه كّلمــا ارتفعــت درجــة الطفــل علــى مقيــاس المخــاوف ارتفعــت عنــده    
اوف لدى األطفال بـأكثر مـن   تم حساب صدق مقياس المخ. المخاوف

 :طريقة، هي كما يأتي

   صدق المحتوى -1

تم عرض مقياس المخـاوف لـدى األطفـال فـي صـورته المبدئيـة       
على مجموعة من األساتذة المحّكمين والمتخصصـين فـي مجـال علـم     
النفس والتربية، بغرض تحديد مدى دقة عبارات المقيـاس فـي قيـاس    

ح العبـارات مـن حيـث الصـياغة،     المخاوف لدى األطفال، ومدى وضـو 
  .تم تعديل بعض البنود ،وفي ضوء آراء السادة المحّكمين

  الصدق الّتالزمي -2

ــن خــالل        ــال م ــدى األطف ــاس المخــاوف ل تــم حســاب صــدق مقي
حيــث طبـق المقيــاس الحــالي للمخــاوف علــى    ؛ارتباطـه بمحــك خــارجي 

) 6 -5(طفـــل مـــن األطفـــال الــــذين تتـــراوح أعمـــارهم بــــين      ) 100(
ــاوف   .ســـنوات ــقير إعـــداد(كمـــا طبـــق مقيـــاس المخـ ــة ) شـ علـــى العينـ
وهذا يعـد  ). 0.86( وكانت معامالت االرتباط بين المقياسين .نفسها

  .مؤشرا جيدا لثبات المقياس

  الصدق التمييزي -3

الل الرجوع إلى نتائج الدراسات السابقة، تبـين أن اإلنـاث   من خ
ترتفع لديهن المخاوف أكثر من الذكور، لهذا تـم حسـاب الفـروق بـين     

ــال   ــذكور"متوســطات درجــات األطف توســطات درجــات األطفــال  وم" ال
   :، وكانت كاآلتي)اإلناث(

  

  مقياس المخاوف لدى األطفال بطريقة المقارنة بين متوسطات الذكور واإلناث صدق): 4(جدول     

 مستوى الداللة ح.د ت ع م ن الجنس

 40.4 56.10 48 الذكور
 0.0ا 98 -17.8

 39.6 61.19 52 اإلناث

وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ) 4(يّتضح من نتائج الجدول 
فـي درجـاتهم علـى مقيـاس المخـاوف،      " الذكور واإلناث"بين األطفال 

ــة    ــت قيمــــــ ــث كانــــــ ــد   ) -17.8" (ت"حيــــــ ــائيا عنــــــ ــة إحصــــــ ودالــــــ
ــاث ) 01.0(مســتوى ــع     ؛لصــالح اإلن ــى أن المقيــاس يتمّت ــا يشــير إل مم

  .بدرجة مرتفعة على القدرة التمييزية

  )Test – Retest(طريقة إعادة االختبار  / المقياس تثبا

، )87.0(التطبيقـين األول والثـاني   كانت معامالت االرتباط بـين  
مما يعد مؤشرا جيدا على أن االختبار على قدر مناسب ومرتفـع مـن   

 .الثبات

ــرة    -د ــافي لألسـ ــاعي الثقـ ــادي االجتمـ ــتوى االقتصـ مقيـــاس المسـ

  )إعداد الباحث(

قيــاس المســتوى االقتصــادي االجتمــاعي   الــى  المقيــاسهــدف ي
لمــا لهــذا المســتوى مـن تــأثير واضــح فــي كثيــر مــن    ؛الثقـافي لألســرة 

المتغيرات النفسية والتربوية واالجتماعية عموما، وعلى االضـطرابات  
  . اللغوية خصوصا

ســؤاًال لقيــاس  ) 26(ســؤاًال، ) 55(يتكــون هــذا المقيــاس مــن   
ــافي، ــادي  ) 29(و المســــتوى الثقــ ــاس المســــتوى االقتصــ ســــؤاًال لقيــ

ــاعي ــتوى     . االجتمــ ــيس المســ ــي تقــ ــئلة التــ ــن األســ ــة عــ ــتم اإلجابــ وتــ
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ــار المتعــدد، ماعــدا الســؤالين     االقتصــادي االجتمــاعي بطريقــة االختي
أمـا األسـئلة التـي    . األول والثاني، فتتم اإلجابة عنهما بطريقة التكملـة 

، ا، أحيانـً ادائمـ (عنهـا بطريقـة    فتـتم اإلجابـة   ،تقيس المستوى الثقـافي 
ماعــدا الســؤال األول الخــاص بالمســتوى التعليمــي للوالــدين،  ) انــادر

  .فتتم اإلجابة عنه بطريقة االختيار من متعدد

  صدق المقياس

  صدق المحتوى

تــم عــرض مقيــاس المســـتوى االقتصــادي االجتمــاعي الثقـــافي      
المحّكمــين  لألسـرة فـي صــورته المبدئيـة علـى مجموعــة مـن األسـاتذة      

والمتخصصين في مجـال علـم الـنفس والتربيـة؛ بغـرض تحديـد مـدى        
ــن المســــتوى االقتصــــادي         ــاس فــــي التعبيــــر عــ ــة عبــــارات المقيــ دقــ
االجتمـــاعي الثقـــافي لألســـرة، ومــــدى وضـــوح العبـــارات مـــن حيــــث       
ــادة المحّكمــين تــم تعــديل بعــض     الصــياغة، وبعــد اســتطالع آراء الس

  .العبارات

  ثبات المقياس

  :كثر من طريقة لحساب ثبات المقياسخدام أتم است

  )Test–Retest(طريقة إعادة االختبار  -1

أسـرة مــن األسـر السـورية، ثــم    ) 60(تـم تطبيـق المقيــاس علـى    
إعادة التطبيق مرة أخـرى علـى المجموعـة نفسـها بفاصـل زمنـي قـدره        

وبحســاب معامــل االرتبـــاط بــين التطبيقــين األول والثـــاني      .أســبوعان 
يوضح معـامالت االرتبـاط بـين    ) 5(والجدول رقم . )بيرسون(بطريقة 

 .أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس

ثبات مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي ): 5(جدول
  بطريقة إعادة االختبار

 مستوى الداللة ر أبعاد المقياس
 01.0 94.0** المستوى الثقافي

المستوى االقتصادي 
 01.0 89.0** االجتماعي

المستوى االقتصادي 
 01.0 92.0** االجتماعي الثقافي

أن معــــامالت االرتبـــاط دالــــة  ) 5(يّتضـــح مـــن نتــــائج الجـــدول    
ــدا علــى أن المقيــاس       ؛)01.0( إحصــائيًا عنــد  ــا يعــد مؤشــرا جي مم

  .بأبعاده على قدر مرتفع من الثبات بطريقة إعادة االختبار

  طريقة االتساق الداخلي -2

 ــم ــتوى    تــ ــاس المســ ــداخلي لمقيــ ــاق الــ ــاب االتســ ــام بحســ القيــ
االقتصادي االجتماعي الثقافي لألسرة على مجموعـة مـن أسـر أطفـال     

أســرًة؛ إذ تــم حســاب معامــل  ) 60(عينــة التقنــين، وكانــت مكونــة مــن  
 ،االرتباط بين درجـات األسـر علـى كـل بعـد والدرجـة الكليـة للمقيـاس        

يوضح نتائج ثبـات مقيـاس المسـتوى االقتصـادي      ،)6(والجدول رقم 
  .االجتماعي الثقافي لألسرة بطريقة االتساق الداخلي

ثبات مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي  :)6( جدول
  لألسرة بطريقة االتساق الداخلي

أبعاد 
 المقياس

المستوى 
 الثقافي

المستوى 
االقتصادي 
 االجتماعي

المستوى 
االقتصادي 

 االجتماعي الثقافي
المستوى 

 90.0** 54.0** 1 الثقافي

المستوى 
االقتصادي 
 االجتماعي

**54.0 1 **85.0 

المستوى 
االقتصادي 
االجتماعي 

 الثقافي

**90.0 **85.0 1 

ارتفــاع معــامالت االرتبــاط بــين  ) 6(يالحــظ مــن نتــائج الجــدول  
الكليــة الدرجـة الكليـة لكــّل مسـتوى مـن مســتويات المقيـاس والدرجـة       

للمقياس، ودالة إحصائيا وهـذا مؤشـر جيـد لثبـات مقيـاس المسـتوى       
  .االقتصادي االجتماعي الثقافي لألسرة بطريقة االتساق الداخلي

  )إعداد الباحث(الحالة عن الطفل استمارة دراسة  -هـ

قـام الباحــث بإعـداد هــذه االسـتمارة بهــدف جمـع بيانــات أوليــة      
ــدم أهــــداف ا  ــن الطفــــل تخــ ــةتفصــــيلية عــ ــة الحاليــ ــون . لدراســ وتتكــ

االستمارة من عدد من البنود تحتوي على بيانـات شخصـية تفصـيلية    
ــب    ــمل الجانــ ــل، وتشــ ــن الطفــ ــالي،  "عــ ــحي، واالنفعــ ــائي، والصــ النمــ

 ".واالجتماعي، واإلثراء البيئي

  صدق المحتوى

ــن الطفـــل   تـــم عـــرض  ــة عـ ــة الحالـ ــتمارة دراسـ ــورتها اسـ فـــي صـ
المحّكمــين والمتخصصــين فــي   المبدئيــة علــى مجموعــة مــن األســاتذة 

     ــم ــنفس والتربيــة، وفــي ضــوء آراء الســادة المحّكمــين ت ــم ال مجــال عل
  .تعديل بعض البنود والعبارات

  ثبات المقياس

  )Test – Retest(طريقة إعادة االختبار 

أسـرة مــن األسـر السـورية، ثــم    ) 60(تـم تطبيـق المقيــاس علـى    
ها بفاصـل زمنـي قـدره    إعادة التطبيق مرة أخـرى علـى المجموعـة نفسـ    

ــاني    .أســـبوعان ــين األول والثـ ــين التطبيقـ ــاط بـ ــاب معامـــل االرتبـ وحسـ
  .يوضح معامالت االرتباط) 7(والجدول رقم ). بيرسون(بطريقة 
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بطريقة إعادة استمارة دراسة الحالة عن الطفل ثبات ): 7(جدول 
  االختبار

 مستوى الداللة ر استمارة
 01.0 93.0** دراسة الحالة عن الطفل

أن معــامالت االرتبـــاط دالـــة  ) 7(ويتضــح مـــن نتــائج الجـــدول    
مما يعد مؤشرا جيدا علـى أن   ؛)01.0(إحصائيا عند مستوى داللة 

ــة    ــات بطريقــة إعــادة     اســتمارة دراســة الحال ــدر مرتفــع مــن الثب علــى ق
  .االختبار

ولقـد طبّقـت جميـع أدوات الدراسـة بطريقـة فرديـة، واســتغرقت       
الفصــل األول عمليـة تطبيــق األدوات مــا يقــارب مـن شــهر، وذلــك فــي    

  .من قبل الباحث) 2018 -2017(من العام الدراسي 

  ومناقشتها نتائج الدراسة

  : أمكن لهذه الدراسة أن تتوصل إلى النتائج اآلتية 

  المعياريةنتائج االختبارات ): 1(

وهـي تقـدم بيانـات للمعــدالت     ،هـذه االختبـارات أثبتـت فاعليتهــا   
حيــث كانــت نتــائج  ،الطبيعيــة فــي صــورة درجــات تابعــة لمقيــاس معــين 

ــاني وعلـــى    ــين األول والثـ ــى الطفلـ ــة علـ ــة المطبقـ ــارات المعياريـ االختبـ
  ).8(الطفلين الثالث والرابع موضحة في جدول رقم 

  نتائج االختبارات المطبقة على األطفال): 8(جدول 

 االختبارات
  درجات

 الطفل األول
  درجات

 الطفل الثاني
  درجات

 الطفل الثالث
درجات الطفل 

 الرابع
 5 7 28 31 المكون المورفولوجي للغة

 95 98 125 128 الذكاء
 18 23 4 2 المخاوف

 52 64 163 168 المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي
 ذكر أنثى أنثى ذكر جنس الطفل

ــين  ) 8( رقــم يالحــظ علــى نتــائج الجــدول  ارتفــاع درجــات الطفل
ــي   ــاني فـ ــة  األول والثـ ــوجي للغـ ــون المورفولـ ــار المكـ ــاض اختبـ ، وانخفـ

وهـذا يعنـي ارتفـاع درجـات الطفلـين      . درجات الطفلين الثالـث والرابـع  
ــوجي للغــة  األول والثــاني  المكــون ، وتــأخر نمــو  فــي المكــون المورفول

ــة   ــوجي للغ ــع    المورفول ــين الثالــث والراب ــدى الطفل ويمكــن  . بوضــوح ل
  :توضيح ذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة

مــا العالقــة بــين تــأخر نمــو المكــون   " اإلجابــة عــن الســؤال األول 

  "أطفال الروضة؟المورفولوجي للغة ودرجة الذكاء لدى 

ارتفـاع  ) 8(رقـم  يالحظ من خالل االّطالع علـى نتـائج الجـدول    
وانخفــاض درجــة ذكــاء الطفلــين   ،درجــة ذكــاء الطفلــين األول والثــاني 

مكـون  الوهذا يعني أنه كلما ارتفـع الـذكاء ازداد نمـو     .الثالث والرابع
بـين نمـو    وهذا يؤكد وجـود عالقـة  . لدى األطفالالمورفولوجي للغة 

  .أطفال الروضةالمكون المورفولوجي للغة ودرجة الذكاء لدى 

 ن المورفولوجي للغة أحد أهمالمكو وتفسر هذه العالقة بأن
مكونات اللغة بشكل عام، وقد أكدت الدراسات العالقة الموجبة بين 

 ,Walker(اب اللغة لدى األطفال كدراسة درجة الذكاء واكتس
التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين عامل الذكاء ) 1994

المرتفع وقدرة الطفل على ترتيب المفردات اللغوية، ودراسة روز 
التي انتهت إلى وجود ) Rose & Marcia, 1995(ومارسيا 

  .عالقة ترابط بين الذكاء وتعّلم الّلغة لدى األطفال

  

مــا العالقـة بـين تــأخر نمـو المكــون    " اإلجابـة عـن الســؤال الثـاني   

  "المورفولوجي للغة والمخاوف لدى أطفال الروضة؟

) 8( رقــــم يالحـــظ مــــن خـــالل االّطــــالع علــــى نتـــائج الجــــدول   
ــد       ــا عنـ ــاني، وارتفاعهـ ــين األول والثـ ــد الطفلـ ــاوف عنـ ــاض المخـ انخفـ

المخـاوف لـدى    الطفلين الثالث والرابع؛ وهذا يعني أنـه كّلمـا ارتفعـت   
وهـذا  . لـدى األطفـال   المكون المورفولـوجي لّلغـة   األطفال ازداد تأّخر

ــة ســـ    ــود عالقـ ــى وجـ ــير إلـ ــة    البةيشـ ــوجي لّلغـ ــون المورفولـ ــين المكـ بـ
  . أطفال الروضةوالمخاوف لدى 

ــي        ــه العقل ــى أدائ ــرا عل ــأثيرا كبي ــؤّثر ت ــل ت ــة النفســية للطف فالحال
فالطفــل القلــق الخــائف ال  . بصــفة عامــة وأدائــه الّلغــوي بصــفة خاصــة  

يستطيع التعبير بوضوح عن الشيء المطلوب منه، بينمـا يـأتي األداء   
اللغوي للطفل غير القلق أكثر طالقة وأبعد ما يكـون عـن االضـطراب    

)Al-Hawarneh, 2010.(  

مـا العالقـة بـين تـأخر نمـو المكـون       " اإلجابـة عـن السـؤال الثالـث    

المورفولـــوجي للغـــة والمســـتوى االقتصـــادي االجتمــــاعي     

  "أطفال الروضة؟الثقافي ألسرة 

ارتفـاع  ) 8(رقـم  يالحظ من خالل االّطالع علـى نتـائج الجـدول    
ــرتي   ــافي ألســ ــاعي الثقــ ــادي االجتمــ ــتوى االقتصــ الطفــــل األول  المســ

دي االجتمـاعي الثقــافي  المسـتوى االقتصـا  وانخفـاض   ،والطفـل الثـاني  
ــع  ألســرتي  ــث والطفــل الراب ــه كّلمــا ارتفــع     .الطفــل الثال ــي أن وهــذا يعن

ــالالمســتوى االقتصــادي االجتمــاعي الثقــافي ألســرة     نمــو ازداد  أطف
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وهـذا يؤّكـد وجـود عالقـة     . لـدى األطفـال  المكون المورفولوجي للغـة  
بــــين المكــــون المورفولــــوجي للغــــة والمســــتوى االقتصــــادي   موجبـــة 

وهــذا مــا   . أطفــال الروضــة  لــدى   أطفــال تمــاعي الثقــافي ألســرة    االج
 & Liang( أشـــارت إليــــه نتيجــــة دراســــة ليــــانج وســــوغاوارا  

Sugawara, 2009 ( ــفت التـــي ــين  كشـ ــة بـ ــة ارتباطيـ وجـــود عالقـ
متغيرات المسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي للوالـدين ودفء المعاملـة      

  . الوالدية ونمو الّلغة

المكون  تأخر نمو ما العالقة بين" :الرابعاإلجابة عن السؤال 

  ."أطفال الروضة؟المورفولوجي للغة والجنس لدى 

أن ) 8(رقــم  يالحــظ مــن خــالل االطــالع علــى نتــائج الجــدول        
ــا جــنس         ــى، بينم ــاني أنث ــل الث ــر، وجــنس الطف ــل األول ذك جــنس الطف

وهذا يعزز عدم وجـود   ؛الطفل الثالث أنثى، وجنس الطفل الرابع ذكر
ــأخر نمــو   اخــتال ــي ت ــوجي للغــة   ف ف ــون المورفول ــًا الخــتالف  المك وفق

ــور وإنـــاث" الجـــنس  ــة   ". ذكـ ــة دراسـ ــع نتيجـ ــة مـ ــذه النتيجـ وتتفـــق هـ
حيـث أشـارت   ) Christopher, et al, 1998(سـتوفر وآخـرون   يكر

ــي النمــو         ــاث ف ــذكور واإلن ــين ال ــى عــدم وجــود اخــتالف ب الدراســة إل
  . الّلغوي

  المعياريةنتائج االختبارات غير ): 2(

  "التحليل الكيفي"مناقشة دراسة الحالة 

التـي لـيس لهـا     ،تشبه هذه الفئـة حقيبـة تحتـوي علـى اإلجـراءات     
. قاعدة، ولكن لها شرعية كافية لتقويم األوجه العديدة من نظام الّلغة

ــارات أّنهــا تتّكيــف مــع الطفــل    ــدًال مــن أن يتّكيــف   ،وميــزة هــذه االختب ب
تحليـل  : وتقع االختبارات غير المعيارية تحـت أربـع فئـات   . الطفل معها

عينة كالم تلقائي، واألداء الترغيبي، وتقويم الفهم واإلدراك، والتقليـد  
مــن  ؛وقــد اســتخدم فــي دراســة الحالــة تحليــل عينــة الكــالم   . الترغيبــي

 ،حادثـة صـوتية  حيـث قـام الباحـث بتسـجيل م     ؛خالل مقابلة شـبه مقننـة  
استغرقت أربع ساعات تقريبـًا، لكـل   ، ودارت بينه وبين األطفال األربعة

  ، دقيقة) 60(طفل حوالي 

ــؤال الخـــامس  ــل  : "اإلجابـــة عـــن السـ ــن أن ينبئنـــا تحليـ هـــل يمكـ

ومقارنــة عينــات كالميــة لطفلــين متفــوقين فــي نمــو المكــون   

ــين   ــوجي وطفلـــ ــأخرالمورفولـــ ــون   متـــ ــو المكـــ ــي نمـــ ين فـــ

وتحليـــل النصـــوص اللغويـــة لهـــم لمعرفـــة   المورفولـــوجي،

  " بعض المالمح النوعية لكالم أطفال هذه المرحلة؟

  :تياآلاإلجابة عن السؤال الخامس تظهر في نتائج الحوار 

  الطفل األول والطفل الثاني

يالحظ من خالل تحليل عينة كالم الحالتين األولـى والثانيـة مـا    
  : يأتي

  . واألحداث والثاني بذكر التفاصيلتتميز لغة الطفل األول  -أ

تّتسم لغة الطفل األول والثاني باالستطراد والزيادة والوضوح  -ب
 .في النطق والكالم

؛ ظهور مؤشرات الكفاءة التواصلية في كـالم الطفـل األول والثـاني    -ج
ــى     ــاظ علــ ــى الحفــ ــان علــ ــاني حريصــ ــل الثــ فالطفــــل األول والطفــ

ــل فــي  . التواصــل مــع الباحــث  ــاه   كمــا تتمّث رغبتهمــا فــي لفــت انتب
   .الباحث

  .مفرداتبكثرة ال تتميز لغة الطفل األول والثاني -د

  .تتسم لغة الطفل األول والثاني بطول الجملة -ه

ــماء،   -و ــاني بكثـــرة اســـتخدامهما لألسـ تتســـم لغـــة الطفـــل األول والثـ
  .وتكرار بعضها

  الطفل الثالث والطفل الرابع

ما  ،الحالتين الثالثة والرابعةيالحظ من خالل تحليل عينة كالم 
  : يأتي

تتميـز لغـة الطفــل الثالـث والطفـل الرابــع باإلجابـات المقتضـبة غيــر        -أ
   .المفصلة

قّلـة  " تتميز لغة الطفل الثالث والطفل الرابع بقّلة عدد المفردات  -ب
  ".الحصيلة اللغوية 

 تّتســم لغــة الطفــل الثالــث والطفــل الرابــع بقصــر طــول الجملــة مــع   -ج
  .وجود وقفات صمت عند بداية الكالم

ــل         -د ــث والطف ــل الثال ــالم الطف ــي ك ــاءة التواصــلية ف عــدم وجــود الكف
ــمت أو تكــرار كلمــة       ــك مــن خــالل الص ــع، ونســتدل علــى ذل ال " الراب

  ".أعرف 

ــي حــديث الطفــل الثالــث والطفــل          -ه وجــود إجابــات غيــر وظيفيــة ف
للغـة المناسـبة فـي    وهـذا يعنـي عـدم قـدرتهما علـى اسـتخدام ا       ؛الرابع

  .الموقف المناسب

يالحظ من خالل العرض السابق للحاالت األربع وجود تفوق 
) والرابع –الثالث(على الطفلين ) الثاني - األول(واضح بين الطفلين 

 –طول الجملة -عدد المفردات(من حيث  ؛اللفظية في الّلغة
ة الكفاء - االستطراد والزيادة والسرعة في الكالم -التفاصيل
  . ، وهذه التفوق لصالح الطفل األول والثاني)التواصلية

  التاريخ الشخصي والعائلي): 3(

قام الباحث بتطبيق استمارة دراسة الحالة على والدتي الطفلين 
مــــن أجــــل  الثالــــث والرابـــع؛ األول والثـــاني وعلــــى والـــدتي الطفلــــين   

ــرته،    ــيلية عـــن حيـــاة الطفـــل وأسـ الحصـــول علـــى بيانـــات أوليـــة وتفصـ
  :تيعلى النحو اآلنتائج تطبيق استمارة دراسة الحالة  وجاءت

يالحــظ مــن خــالل دراســة التــاريخ الشخصــي والعــائلي للحــاالت   
" الطفل األول، والطفل الثاني والطفل الثالـث، والطفـل الرابـع   "األربع 
  :ما يأتي
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يتميز تعليم والد الطفـل األول بالحصـول علـى شـهادة دراسـات عليـا        -
ة جامعية، وتميـز تعلـيم والـد الطفـل الثـاني بالحصـول       ووالدته شهاد

ــى شــهادة جامعيــة ووالدتــه شــهادة جامعيــة، بينمــا اّتســم تعلــيم          عل
والــدي الطفـــل الثالــث بحصـــول األب علــى شـــهادة التعلــيم الثـــانوي     
ووالدته شهادة التعليم االبتدائي، اقتصر تعليم والدي الطفـل الرابـع   

 ؛وشـهادة التعلـيم االبتـدائي لـألم     على شهادة التعليم اإلعـدادي لـألب  
وهـذا يشــير إلــى تــأثير المســتوى التعليمــي والثقــافي للوالــدين علــى   

  .لدى األطفالنمو المكون المورفولوجي للغة 

ــت       - ــاء وقـ ــاني بقضـ ــل الثـ ــرة الطفـ ــل األول وأسـ ــرة الطفـ ــام أسـ اهتمـ
فراغهما وتسليتهما في اللعب مع الطفل باأللعاب المجسمة وقـراءة  

ومشاهدة التليفزيـون وزيـارة الحـدائق والنـادي، بينمـا لـم       القصص 
وهـذا   .نالحظ هذا االهتمام في أسرة الطفل الثالـث والطفـل الرابـع   

يدل على أن الرعاية واالهتمام وتلبية حاجـات الطفـل يسـاعد علـى     
  . اكتساب اللغة الصحيحة والسليمة

لطفـل الرابـع   تفوق الطفل األول والطفل الثاني على الطفل الثالث وا -
ــة   التعــــرف علــــى األهــــل، وحــــدوث  "فــــي معظــــم المراحــــل النمائيــ

الجلوس، وظهور األسنان، والمناغـاة، ومشـي الطفـل، والـتحكم فـي      
  ".ونطق أول كلمة، وعدد المفردات، وطول الجملة البول والبراز،

ــة     - ــن الحالـ ــل مـ ــاني أفضـ ــل الثـ ــل األول والطفـ ــة الصـــحية للطفـ الحالـ
ــث و  ــع الصــحية للطفــل الثال ــث    ؛الطفــل الراب حيــث عــانى الطفــل الثال

والطفـل الرابــع مـن كثــرة األمـراض، فكّلمــا كـان الطفــل أكثـر حيويــة       
كان أكثر  ،ونشاطًا وأكثر سالمة في النمو الجسمي والصحة العامة

قدرة على اإللمـام بمـا يـدور حولـه، فالنشـاط واإليجابيـة يسـاعدان        
صحته متدهورة  نتكاالطفل الذي من عكس على العلى نمو اللغة، 
كما أن األطفال األصحاء لديهم دافع أقوى ممـا  . ونشاطه محدودا

التي تتطلـب   ،لدى المعتلين صحيا، ألن يكونوا أعضاء في الجماعة
  .منهم التواصل مع أعضائها باستخدام اللغة

يتمّتع الطفل األول والطفل الثاني بحالـة غيـر انفعاليـة، بينمـا يتمتـع       -
" حيـث ظهـر عليهمــا    ؛والطفــل الرابـع بحالـة انفعاليــة  الطفـل الثالـث   

الخوف، والتوتر، والقلق، والعصـبية، والتهـور، واالنـدفاع، ورغبـات     
فاالضـطرابات االنفعاليـة تـؤثر     ،"مكبوتة، وعدم االستجابة لآلخـرين 

  .لدى األطفالنمو المكون المورفولوجي للغة تأثيرا سيًئا على 

ول والطفل الثاني متقاربة نوعا ما مـع  الخبرات المدرسية للطفل األ -
  .الخبرات المدرسية للطفل الثالث والطفل الرابع

تّتسم الحالة االجتماعية ألسرة الطفـل األول والطفـل الثـاني بعالقـة      -
طيبــة بــين الوالــدين والطفــل، والجــو الهــادئ والمــريح فــي المنــزل،  

ــث والطفـــل     ــل الثالـ ــة للطفـ ــة االجتماعيـ ــمت الحالـ ــا اّتسـ ــع بينمـ الرابـ
بالقسوة مع الطفل وضربه، ووجود خالفات ومشاكل أسرية بسـبب  

  .الظروف المادية

ــي     - ــاإلثراء البيئ ــاني ب ــل الث ــة الطفــل األول والطف ــرة اّتســمت بيئ ، وكث
ــث      ال ــل الثالـ ــة الطفـ ــمت بيئـ ــا اتسـ ــة، بينمـ ــية والماديـ ــرات الحسـ مثيـ

  .والطفل الرابع بالحرمان البيئي

للطفــل األول والطفــل الثــاني باالهتمــام،  اتســمت المعاملــة الوالديــة  -
والتسامح، وعدم اإلهمال، وعـدم التشـدد، بينمـا اّتسـمت المعاملـة      
الوالديـــة للطفـــل الثالـــث والطفـــل الرابـــع بعـــدم االهتمـــام، وعــــدم        

ــؤّثر    ؛التســامح، والتشــدد، واإلهمــال  ــال ت ــة لألطف ــة الوالدي فالمعامل
ديهم القـــدرة علـــى لــ  انالوالـــدفعلــى االســـتقبال والتعبيــر اللفظـــي،   

كمـا  . تشكيل وتهيئة الطفل الكتسـاب النطـق بشـكل صـحيح وسـليم     
أن اتجاهــات اآلبــاء نحــو أطفــالهم تســهم فــي تطبــيعهم لغويــًا، ومــا     
ــه هــذه االتجاهــات مــن ديمقراطيــة أو اســتبداد أو تســيبية      تّتســم ب

  .ذات تأثير كبير على اكتساب النطق السليم لدى األطفال

إلى أن دراسة الحالة اقتصرت على أربعة والبد من اإلشارة 
بل يجب إجراء العديد من  ؛وهذا ليس بنهاية المطاف ؛أطفال فقط

إللقاء  ؛المكون المورفولوجي لّلغةالدراسات والبحوث في مجال 
 ن المزيد من الضوء على العوامل المؤثرة في نموالمكو

  . لدى األطفالالمورفولوجي لّلغة 

  التوصيات

ــا  ــوء مـ ــى     فـــي ضـ ــائج، انتهـــت إلـ ــن نتـ ــة مـ ــه الدراسـ ــّلت إليـ توصـ
  :مجموعة من التوصيات وهي كما يأتي

  إجراء المزيد من البحوث والدراسات لمعرفة العوامل المؤّثرة
  .في اكتساب المكون المورفولوجي لّلغة

  إجراء الدراسات لوضع برامج تدريبية إثرائية مناسبة في رياض
المورفولوجي للغة لدى أطفال األطفال لتحسين المكون 

 .الروضة

        اهتمـام األســرة بـالنمو العقلــي والمعرفـي للطفــل لمـا لــه مـن آثــار
إيجابية على المكون المورفولوجي، ومن ثم النمو اللغوي بشـكل  

 .عام

    ــلة ــة هوايـــاتهم وأنشـــطتهم المفضـ ــال علـــى ممارسـ تشـــجيع األطفـ
ــرمتهم ال     ــي حــ ــة التــ ــطة الترفيهيــ ــرامج األنشــ ــام ببــ بيئــــة  واالهتمــ

ــية     ــاب الرياضـ ــدول لحصـــص األلعـ ــيم جـ ــا، وتنظـ ــة منهـ االجتماعيـ
ــين    ــه لتحسـ ــوار الموجـ ــراء الحـ ــة، وإجـ ــاب الهادفـ المنظمـــة واأللعـ

 .المكون المورفولوجي

         توعية األهل بوسـائل التنشـئة االجتماعيـة الصـحيحة لمـا لهـا مـن
أثــر فــي النمــو اللغــوي بشــكل عــام ولنمــو المكــون المورفولــوجي   

 .بشكل خاص

 مام بالنمو االنفعالي للطفل، وعدم إظهار مخاوف الكبار االهت
أمام األطفال، وتوفير بيئة نفسية متوازنة وذلك ينعكس إيجابيًا 
على مهاراته اللغوية وال سيما في إتقان المكون المورفولوجي 

 .للغة
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  االنتباه لوجود تأخر في اكتساب المكون المورفولوجي للغة
صاصي اللغة والكالم حتى يتم بشكل واضح، واالستعانة باخت

 .معالجة المشكلة

  تزويد األهل والمربين والمعلمين بمراحل النمو اللغوي للطفل

 .وخاصة اكتساب المكون المورفولوجي للغة
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