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للغة الشفهيةأهمية اال ا للغوية في تقييم  ا  .ختبارات 

  عدى دليلةد.

  **بارة سيد احمدد.

 الملخص: 

يل على سالمة نموه المعرفي    إن االكتساب التدريجي للغة الشفهية عند الطفل دل

الذين لديهم صعوبات في هذا اكتشاف األطفال  ناء شخصيته، و من أجل معرفة و   و ب

جأ الباحثون إلى  التي تسمح بوضع تشخيص تطبيق مجموعة من اإلختبارات المجال يل

تتكون منه تي  المستويات ال قييم مختلف  عبت ييم هذه ال تق لغة، كما يجب أيضا   ناصرا ال

. لفهم( بالي )ا لتعبير( و اإلستق تاجي )ا ها اإلن  األخيرة في جانب

ييم هذه القدرة خاصة عند شريحة األ براز أهمية تق و  طفالو الهدف من هذا المقال هو إ

باستعمال هذه الطريقة التجريبية. تتعلق   تقديم معطيات أساسية 

قالكلمات المفتاحية: لفت غة، ا لل يل ا بار، مستويات تحل لشفهية، إخت للغة ا تاج.اهم، ييم، ا  إلن

Résumé : 

 L’acquisition progressive du langage oral chez l’enfant 

témoigne du bon développement cognitif et de la construction de sa 

personnalité, et pour repérer ou dépister les enfants qui ont des 

difficultés les chercheurs utilisent des tests qui permettent de poser 

un diagnostic en évaluant les différentes composantes structurales 

du langage, ils convient également d’évaluer ces dernières dans 

leurs aspects productif (expression) et récept if  (compréhension), Le 

but de cet article et de démontrer l’importance de l’évaluation de 

cette faculté et de présenter des donnés qui ont une relation avec 

cette méthode expérimentale.  

Mots clé : évaluation, langage oral, niveaux d’analyse d’une langue,  

production, compréhension.  

 

 تمهيد:

تتشكل فيه شخصيته  أبتعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإل لتي   نسان وا

ما ع باحثون ل ماء وال العل النمو الذي اهتم به  اللغوي أحد مظاهر  نمو  وثيقة  القةويعتبر ال

داة  فاللغة أ لطفل،  لنمو األخرى وما تؤديه من وظائف حيوية في حياة ا ة عبيرتبمظاهر ا ي

نه عبير عن حاجاته ورغباته ومشاعره، إضافة إلى أ فرد الت ة ا أدومن خاللها يستطيع ال ا

ف ل دة تدفعه فكرية تمد ا ثير لديه أفكار ومواقف جدي لى إرد باألفكار والمعلومات وت

إلى المستويات األكثر تجريدا وال قال  أنها تمكن الفرد من اإلنت لتفكير، كما   يمكن تي الا

ما يدعمه برونر) للغة، وهذا  ليها إال بعد اكتساب ا ن ( الذي يرى أBrunerالتوصل إ

ال للغوية عنصر هام من تفكير  تفكير القدرة ا ل ا بناء  في وطفل فهي وسيلة أساسية في 

تفكير لن يكون ممكنا بدون لغة.)سهير محمد  فال  المةسانتظام السلوك المعرفي ومن ثم 

 (18، ص 2006شاش، 

ة،  فهية والمكتوبن ة الشن غن ّ ل ل ا لتعبينر وهني ننوعين  تعمل ل ن الرمنوز تسن غة هي مجموعة من ّ ل ل فا

نننو  األول  ل فنني ا ة حينني يكننون الرمننق منطننوو  ّ د اني، و تسننتخدم عنن ثنن ل ا نننو   ل فنني ا ومكتننوب 

ة  لتني تعتبنر بالطريقن ة والكنالم و  ا ة المنطوقن لغن ّ ل فهية كا غة الشن ّ ل ل ا مصطلحات لإلشارة إلى 
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فقنن  الجننن  البشننري  ة تخننص  ة تعبيننر طبيعينن لة لإلتصننال بننين األفننراد، فهنني طريقنن المفضنن

  .)الملكة اللغوية(

يان  لباحثة إست سا (Estienne)و في هذا الصدد تقول ا لشفهية قاعدة أ للغة ا ة أن ا سي

ّن تجسيد الحد األدنى من الكفاءات ال بية، حيي أ غة الكتا ّ ل ل ا  خاصةوضرورة الكتساب 

لتي تصبح بدوره الكتابة ا لى اكتساب  إ قال  غة الشفهية ضروري من أجل االنت ّ ل ل ا با

غة الشفهية، ويقصد بهذا الحد األدنى إدراك واستعمال أصوات  ّ ل ل ا غاكمصدر تطوير  ّ ل ة ل

لفونيمات(، القدرة على التجميع السريع لهذه األصوات، الفهم الدقيق والسري ل)ا كلمات ع ل

التي تنتظم في جمله من أجل تشكيل خطاب، التموضع اآلني لمجموعة كبيرة من 

قدرة معالجة الكلمات على المستوى  لمعجمي،  تي تمثل المخقن ا مات ال الكل

ل نو ، األسماء وا لالمورفولوجي، )ال أزمنة األفعال، استعمال السوابق وا ق(، لواحصفات، 

تي تفرضها قواعد ال باحترام قواعد اإلضافة   القدرة على تجميع الكلمات في جملة 

غة. ّ ل ل  (Estienne. F, 2001, P01)ا

ئيون على مق لغوية عند األطفال يعتمد األخصا ءة ال ييم موضوعي للكفا  ايي ومن أجل تق

بارات والتي هي عبارة ع تي واخت لمواقف ال نود أو األسئلة أو ا لب مثل تن مجموعة من ا

 و( 191، ص 1983القدرة أو السمة أو الخاصية المطلوب قياسها )سعد عبد الرحمن، 

الش لفرد )كالمقابالت  يل ا ئل تحل نو  من األدوات عن غيرها من وسا ةيتميق هذا ال  خصي

انات المسجلة عن الفرد في وثائق رسم بي ل ن ية( في أغلب األحياوالمالحظات وفحص ا

تي تقيسها درجة كمية تحدد  لنفسية ال دى مبميقتين أساسيتين، هما إعطاءه للخاصية ا

القياس. قياس وتوفرها على درجة أعلى من الموضوعية في  ال الخاصية موضع   توافر 

 (92،ص2007)معمرية بشير، 

لر بار "أنه من المؤثر جد(Chevrie Muller) وفي هذا الصدد تقول شوفري ميل ا اعت

تعلق األم الميدان اإلكلينيكي عندما ي يني في  م ر بتعملية تطبيق االختبارات جقء روت يي ق

يتعل ما  بقى محدودة دائما في نها ت أ المعرفية والنفسية، في حين  جال ق بممختلف الجوانب 

يل الجوانب الشكلية للغة عند الطفل ال يتم إالّ بتطبيق هذ غة رغم أن تحل ّ ل ل  دوات."ه األا

فهو  تعبير وال ل غة على مستوى ا ّ ل ل ا كتساب مختلف عناصر  م تعتبر بصفة خاصة تأخر ا

غة عند الطفل،  ّ ل ل ا من بين مواضيع االستشارات األكثر تداوال في مجال اضطراب 

لت بات أو نفي ا إث تي تسمح ب الوحيدة ال لوسيلة  مقننة هي ا بارات ال  شخيصوتطبيق االخت

تأخر( ثم تحديد حدته، وهذا يصب لى تعريف اال)وجود  ذا ما رجعنا إ ر ختباح شيء مؤكد إ

تقييم فرد ما من  ئه وتصحيحه يسمح ب دائه وفي بنا الل خالذي يعني أنه فحص مقنن في أ

باإلجابات المتحصل عليها بات( بمقارنتها إحصائيا  ما دائ السلوك المتحصل عليه )اإلجا

تت نة المرجعية  عي لنسبة للطفل فإن ال نف   إلى مثل في االنتماءفي العينة المرجعية، وبا

في،  ثقا ل لمستوى االجتماعي وا السن، ويمكن أن تحدد أيضا حسب خصائص أخرى مثل ا

نيكي يسمح  لفحص اإلكلي لنظر عن تشخيص االضطراب فإن ا دراسي، وبغض ا المستوى ال

ه لمحتفظ ب لغوية السليمة ا الالزم، وتقييم القدرات ال لتكفل  تي ا واخاصة بتحديد نو  ا ل

ائج المتحصل عليها من بطارية االختب يوجد خلل لنت  اراتعلى مستواها، وانطالقا من ا

)الفه بين قدرة لغوية عن أخرى  لفروو  م يمكن رسم بروفيل نف  لغوي وتقدير درجة ا

المالئمة.  با  المنهجية  بالنحو( مع إت التعبير، المعجم مقارنة   مقارنة 

(Chevrie Muller.C, Norbona.J, 2000,  P 74)  

أنه ال بد أن تحتوي هذه اإلختبارات على خصائص ومميقات تمثل المستويات  إال

ييم اللغوي  تق ل ئل ا لى أعقدها، واإلعتماد على وسا تها إ التحليلية للغة من أبس  مستويا

بالضب ،   تقيسها  لتي  تحكم فيها ومعرفة العناصر ا لقياس القدرات مهم جدا و يشترط ال

ها تتكون من  (Rondal)وفي هذا الصدد يقول روندال  دة ألن غة ظاهرة جد معق ّ ل ل ا ّن  أ

لقواعد المورفو نحوية، قواعد الكالم إلخ ، ويجب  كلمات، ا الفونيمات، ال ّة عناصر:  عد
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للغوي، كما  بناءة مع كل النظام ا ل ها ا ييم مختلف هذه العناصر في حد ذاتها وفي عالقات تق

إلنتاجي ) بها ا قييم مختلف العناصر في جان أيضا ت لفهم(.يجب  بالي )ا عبير( واإلستق     الت

  (Rondal J.A, 1982, P 173,174)  

للغة الشفهية:- ا   أهمية تقييم 

اة الطفننل ة خننالل السنننوات األولننى مننن حينن فة تلقائينن تم  بصنن فهية ينن ة الشنن لغنن ل ، و إن اكتسنناب ا

تنن ل ة، و ا للفظينن لتفنناعالت ا ا ا تنني تحنندف مننن خاللهنن ل ة ا لوكات العالئقينن فنني إطننار السنن ي ذلننف 

قبننل سننم سننوات تسننمح بالتواصنل مننع الغيننر و  ستصنبح بقية لإلتصننال و ذلنف  ية أسن كأرضنن

ا تسنمح ب ا أنهن لفنرد، كمن ية ل ادة التعبير عن المشاعر و األفكار وإشبا  الحاجنات األساسن إعن

ية و ضننننرورية  دة أساسنننن ة اسننننترجا  المعننننارف و قاعنننن داف و تعطنننني إمكانينننن تمثيننننل األحنننن

ة و الحصننول علننى الم ة الكتابينن لغنن ل تم عننن الكتسنناب ا لننذي ينن ا ة، و التشننخيص  ة المركبنن عرفنن

 ّ د ه عن ذي لن لن ة االضنطراب و ا لتندخل المبكنر فني بداين ة طريق تطبيق  اإلختبارات سيسمح با

لقلنق القا مآثار إيجابية مثل تفادي االستجابات الغير الالئقة للمحني  )اإلهمنال، ا د( لتسن ح ئن

ه و قبنل أن يتكنون ل للطفل الدخول في العالج قبل أن يعاني طويال من الفشنل المدرسني دين

لبيد ة بالتعلمنات ا ا لنه عالقن ة إحساس بالدونية مقارنة بأقرانه، و قبل أن يكره كنل من اغوجين

لوك دعم السنن ا أن تنن قبننل أيضنن د، و  ة سننواء مننن قريننب أو مننن بعينن فهية أو الكتابينن ة الشنن لغنن ات ل

غة.   ّ ل ل لبنيات العصبية ليونتها المرتبطة با  غير الالئقة و تفقد ا

للغة عند الطفل:  كيفية تقييم-  ا

لبنائية للغة منن العناصنر األكثن ة لدراسة لغة الطفل يقترح روندال تقييم المكونات ا ر أهمين

ة أنظمنة ّ د غة هي نتاج اندماج عن ّ ل ل ا ة  إلى العناصر األكثر إدماجا، فحسب الباحي فإن  تحتين

دات المعجمين لنذي يتضنمن الفونيمنات والوحن ام التركيبني التحتني ا ة ، والتي تتمثل في النظن

يم النظام التحت لتنظن اتي و ا لنصني اي القواعدي النحوي )المورفو تركيبي(، النظام البرغمن

ا يتعلنق اإلن ة من تقلة خاصن ا بصنفة مسن تناج و واستقاللية األنظمة التحتية للغة تفرض تقييمهن

لننى التجسنن لفكننرة إ ن ا تنني تنطلننق منن ل ة ا الة لغوينن لتمييننق بننين إنتنناج رسنن تم ا ن ينن ينن م، أ لفهنن يد ا

ة منن الكلمننات وع تنني الصنوتي لمجموعن ل ة منن العملينات ا لتني تتضننمن مجموعن م ا لفهن ة ا ملين

نننوا لباحنني بننين مختلننف أ ية، و يميننق ا لفكننرة األساسنن اد ا   تنطلننق مننن العبننارة وتسننمح بإيجنن

ليها فيما يلي.  الفهم واإلنتاج اللغوي و التي سنتعرض إ

 أنواع الفهم: -1

الة إنطالقننن -           فننني اكتشننناف معننننى الرسننن م  لفهننن ننننو  األول ل ل ياويتمثنننل ا  ا منننن السننن

 الموضعي، نبرة الصوت ومجموعة من االفتراضات.

لنننذي يعمنننل علنننى اكتشننناف معننننى  -            ا م المعجمننني  لفهننن فننني ا اني  ثننن ل ننننو  ا ل يتمثنننل ا

.  الرسالة انطالقا من   معاني الكلمات منفردة أو معنى البعض منها

ينننل الجاننننب المورفنننو تركي -            لنننذي يننننتج منننن تحل ا لننني  ثا ل ننننو  ا ل بننني والمعجمننني ا

ي فنني تقينن ة  ذه المالحظننات مهمنن ة، و هنن ا القواعدينن فنني عالقاتهنن ة  دات المعجمينن يننل الوحنن م وتحل

 (Estienne. F, 2002, P 47)الفهم في وضعية الفحص مثلما يبينه روندال. 

للغوي: -2 ا  أنواع اإلنتاج 

ا  دنيا تبعنن لنن ا ن  ا منن تنني يمكننن ترتيبهنن ل للغننوي ا نننوا  اإلنتنناج ا دال مختلننف أ د وصننف روننن لقنن

نننوا   ة أ ة للشننخص، ويمكننن اسننتخالص ثالثنن فظينن ّ ل ل ا لوكات  ة علننى السنن للصننعوبات المفروضنن

 من اإلنتاج اللغوي. 

نوووع ال: :-            ل لتكننرار اآلننني لعنصننر لغننوي أو عبننارة ا فنني ا نننو  األول  ل يتمثننل ا

لنمننوذج"أي تكننرار نفنن  العنصننر أو نفنن   نتنناج "ا د إ ة بعنن دات معجمينن ة وحنن ّ د ة مننن عنن متكوننن

نننو  مننن النشنناط اإلنتنناجي يمثننل بنناألمر العبننارة ال ل ذا ا لفنناحص، وهنن ة مننن طننرف ا منطوقنن

ة النطنننق، )تكنننرار  يننن يم عمل فننني تقيننن تعماله  بة للمفحنننوص ويمكنننن اسننن األكثنننر صنننعوبة بالنسننن

ة منننن معننننى أو ذات معننننى أو جمنننل  يننن ل دة مقننناطع خا المقننناطع، كلمنننات ذات مقننناطع أو عننن
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ة كلمات(، إنها تتمثل إذن في اختبارا ّ ه منن متكونة من عد ا تقدمن ة بمن ت التكنرار وهني غنين

معلومات باعتبار أن تدرس الكلمات أو الجمل، فالطفل ال يمكن له وال يسنتطيع تكنرار إال 

لبنيات اللغوية التي يملكها مسبقا.  ا

ذه االختبنارات )اختبنارات التكنرارات( هنو التحقنق منن  ومن جهة أخرى فإن الهدف منن هن

لنى اكتسنا ذا بعنأن إعادة التكرارات تؤدي إ تم تكنراره وهن لنذي ين د ب أو تصنحيح المحتنوى ا

ّة محاوالت.  عد

لثاني:-       ا لثاني من اإلنتاج في تكملة العبارات، والجنقءالنوع  األساسني  يتمثل النو  ا

دة كلمنات، وفني بعنض اختبنارات تكملنة دة أو عن ة واحن  للعبارة يمكن أن يكون محدود بكلمن

فإننا نقوم بتقطيع اإلنتاج اللغوي  .الجمل 

لثالث:-       ا غة النوع  ّ ل ل  العفوية. هذا النو  من اإلنتاج اللغوي هو الذي لديه عالقة با

 (Estienne. F, 2002, P 47,48) 

للغوي:- ا لتقييم  ا  أنواع 

ة أن يننؤدي  فة بطيئنن ة طفننل ال تتطننور أو تتطننور بصنن لننذي يقننوم بفحننص لغنن ا علننى المخننتص 

د منن ننو   لتأكن ة مهمنات، أوال ا لة ثالثن فة متسلسن دقيق فني خصننائص بصن لتن م ا االضنطراب ثن

ة  عيفة مقارننن د مننن أن للمفحننوص كفنناءات ضنن فالتأكنن نيفه،  ة تصنن االضننطراب وأخيننرا محاولنن

يم، ولكني تكنون  لتقين ن ا ة األولنى من ة نبالتي يجب أن تكون في سنه ال تمثل إالّ المرحلن اجعن

ة لصننننعوبات وكفنننناءات  ة محاصننننرة بصننننفة معمقنننن لتقييمينننن ذه الخطننننوة ا يجننننب أن تكننننون هنننن

 ص.المفحو

ة و هنني: التق لتقييمينن اليب ا نننوا  مننن األسنن ة أ ار بننين ثالثنن فنني االختينن ة  يم وللمخننتص الحرينن ينن

نيفي يم التصنن لتقينن ن ا يم المرجعنني، ويتمثننل الهنندف منن لتقينن نيفي وا يم التصنن لتقينن هننو  الوصنفي، ا

يم المرجعني فيتمتنع بقي لتقين ا ا نه، أمن ة بأطفنال سن ة معرفة تموضع الطفل المفحوص مقارنن من

ية وتنبؤيننة ع قينناس كفنناءات الطفننتشخيصنن نيفي، و يعمننل علننى  التقييم التصنن ة بنن ة مقارننن ينن ل ل ا

ذه الخطنوة علنى مرجنع  د هن تعلم وتعتمن لن ة فني خطنوات ا المفحوص مقارنة باألهداف المرتبن

لتعلم. للغة أو على خصائص مراحل ا  يمكن أن تكون نظرية تطور ا

لتقييم التصنيفي:-1  ا

تأكد من وجود اال بال يفي يسمح  التصن تقييم  ل ّن ا باستعمال االإ يقي   إنه  ارات ختبضطراب، 

لعادية من نف  السن ويستطيع ال ا حالة  بال ها  قارن الطفل وي لى عحكم السيكومترية كفاءات 

كيد عل لتأ الخطوة ستسمح با عادية، وهذه  بالحالة ال انحراف الطفل مقارنة  ة ى دالأهمية  ل

المعجمية، المورفو تركيبي لبراغماتياالنحراف في المستويات للفونولوجية،  ة. ة وا

(Pierart. B, 2005,P28) 

ل ا ة  يكية، فمهمن ة كالسن ة مهمنات نفن  لغوين ّ د ام بعن لقين ّن فحص لغة الطفل تجبره علنى ا م إ فهن

ا هندف  أو اإلجابة باإلشارة إلى الرسومات أو األشياء تعتمد على مجموعة من األدوات لهن

ة أو  ام بمهمنن لقينن ة حينني يطلننب مننن الطفننل ا ة، جملنن فننونيم، كلمنن ة مهمننات إنتاجيننلغنوي:  ّ د ة عنن

    تستدعي منه إنتاج نموذج لفظي تتكون من وحدات لغوية وبنيات لغوية معقدة.       

لتقييم الوصفي: -2  ا

ة  ايير نوعيننن اد علننى معنن ا لالضننطراب باالعتمنن ينن فا دالل يم وصننن لتقينن ن ا نننو  منن ل ذا ا يعطنني هنن

ا ة أخننرى، و باالعتمنن لفنناحص مننن جهنن ة ل ة وعلننى المعننارف النظرينن لفنناحص مننن جهنن د علننى ل

يم الوصننفي يسننمح بالتشننخيص و اإلكتشنناف  لتقينن د أن ا ة لالضننطرابات نجنن ينن داول الدالل الجنن

 المبكر لإلضطراب.

دقق فني   يم الوصنفي يبحني وين لتقين فنإن ا أما فيما يخص االضطرابات ذات األصل العصبي 

ا منننع  ذلف عالقتهننن تننني تكنننون مسنننؤولة وكننن ل ابة ا ا بننننو  اإلصننن اإلضنننطرابات وفننني عالقاتهننن

فنإن االضطرابات ا ياو  ذا السن ...(، وفني هن ا ينوزين يا، أ ا، أبراكسن فازين ا )أ يم تلمصناحبة لهن قين

لقياس النفسي لية ا غة الشفهية يتراوح بين داللة االضطراب وتشخيصه مستعمال آ ّ ل ل  .ا
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لتقييم المرجعي: -3  ا

درات الطفنل بالم فالتقييم المعرفي والعصبي يتناول قن ة يتميق بمستوى عال من الدقة،  قارنن

م النف  المعرفي كمرجنع لتمع مبادئ  حلينل التسلسل و النظام، و باإلعتماد على نماذج عل

ا فني المحنور التطنوري وفني  مجمع المكونات المعرفية، تسلسلها وتطورها وزمن ظهورهن

 عالقتها مع جوانب من القدرات األخرى عند الطفل.

ّن اإلعتماد على النموذج النظري المعرفي يسمح بتوضيح معطينات أكثنر د ة حنول ننو  إ قن

د عليهن اذج المعتمن لنمن ن ا ا فني االضطراب إالّ أنه تجدر اإلشارة أنه لي  هناك عدد كاف من

فنني كننل الحنناال يم )المعينناري( غيننر ممكننن  لتقينن ن ا نننو  منن ل ذا ا ا يجعننل هنن ذا منن يم، وهنن لتقينن ت ا

 (Pierart. B, 2005,P29)نظرا لنقص النظريات المعرفية المحيطة بكل االضطرابات.

غوية: - ّ ل ل ا التي يجب أن تتوفر في االختبارات   المعايير السيكومترية 

بارات يفرض احتياطات منهجية، ولقد قام كل من ماك كوليي و  إن استعمال االخت

نقطة، وهي تخص  McCauley et Swisherسويشر) دراسة ناقدة حول هذه ال ( ب

لمتحدة  الواليات ا غوية األكثر استعماال في  بارات الل فترة، ولاالخت  ما هذينقد قافي هذه ال

يها االختبارات ا ير السيكومترية التي يجب أن ستند عل لمعاي دراسة ا لباحثين ب ة للغوا ي

ءا في تكييفه إلختبار  10وهي  تي يمكن أن يستند عليها أي باحي سوا خصائص و ال

تتمثل في  بار جديد و هي  اء اخت بن ناء  أو أث يلي:  10موجود مسبقا   خصائص كما 

لعينة بدقة في دليل االختبار.و -1  صف خصائص ا

لتحتية )كمرجع مثال مجموعة لديها سن معين( على  -2 يجب أن تتضمن المجموعات ا

 فرد. 100األقل 

بنود بصفة كمية. -3 ل ا  تحليل 

تائج )المتوس  و اإل -4 لن باين ا لنقعة المركقية وت يير ا ف نحراتقدير معطيات حول معا

لخامة  تائج ا لن ل .المعياري(  لمتحصل عليها  ا

 دراسة صدو المحتوى.-5

تنبؤي.-6 ل  دراسة الصدو ا

بات. -7 لث  تقييم ا

بين درجات األفراد. -8  تقييم االرتباط 

قية. -9 التطبي  وصف كامل ومفصل لإلجراءات 

نات من أجل تطبيق اإلختبار. -10 يا لب تكميم ا عليمات حول   تقديم ت

(Chevrie-Muller.C, Narbona.J, 2000,  P74) 

لنتائج:)البر:فيالت نفس لغوية(- ا لتعبير عن  ا  أساليب 

ّن عملية تجسيد بروفيل نف  لغوي     أهمية كبيرة (Profil psycholinguistique)إ

خاصة عندما نستند على تصور نظري نموذجي، ولقد ركق كل من ماك كولبي وسويشر 

(Mc cauley et swisher) نو  من البروفيال  ت إنطالقا منعلى ضرورة تجسيد هذا ال

ننة على نف  العينة. مق بارات   اخت

عبير عن  الت ذي يدور حول  مام على الغموض أو اإلبهام ال باحثين بجلب اإلهت ل و لقد قام ا

تيجة من نو   لى ن لتطوري" )مؤدية مثال إ ماد على "السن ا ما باإلعت تائج في إختبار  لن ا

ق األمر هنا بطريقة تعبير أن الطفل لديه مستوى لغوي يكافئ سن أربعة سنوات(، ويتعل

ثبات أن مستوى طفل ذو  ياء حيي يمكن إ سهلة وتضمن سهولة فهمها من طرف األول

فئ لمستوى طفل ذو ثالثة  لفهم( مكا المعجم )ا بار ما على مستوى  أربعة سنوات في إخت

عالم متطورة وال يقوم بنف   بال أن معرفته  سنوات، أي يتصرف كطفل في هذا السن رغم 

لعقبات فالوصف نو  األخط يقوم بها طفل صغير، ولكن تعترضها مجموعة من ا التي  اء 

ذا كانم  الكفاءات في سن معينة، فمثال إ ار  ن ال تأخذ بعين اإلعتب ماد على السّ باالعت

بين  كفاءات  التغيرات غير كبيرة في مجموعة ما فيمكن أن يكون هناك خل  في تقدير ال
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فا لي  تا بال تابعين عمريا و  لمتوسطات واإلنحراف مستويين مت لوصف المؤس  على ا

يات(  المئين العشريات،  درجات المعيارية،  تائج )ال لن ا المعياري والمؤسسة على توزيع 

. ة بأقرانه  تسمح على العك  بمعرفة تمركق الطفل مقارن

(Chevrie-Muller.C, Narbona.J, 2000,  P 175)  

للغوية:- ا  العوامل المؤثرة في تحليل المعطيات 

ّن د ة مثلمننإ ة خادعنن لنن ذه الحا فنني هنن ن المظنناهر  ا و لكنن فنني مظهرهنن فقنن   ة بسننيطة  غنن ّ ل ل ا ة  ا راسنن

م ة، فنال يكفني تكلن ة الميتالغوين م لغن تبينه لنا فكرة الفصل بين القدرة اللغوية والمعرفن ة وفهن

فنني لننتحكم  ا يارة أو  ادة سنن قينن ا  ة ، وهننل يكفنني أيضنن غنن ّ ل ل ا دان  فنني مينن ين  ا لكنني نكننون مختصنن  منن

ة الحاسننوب اآللنني لكنني  ةلوحنن فنني الميكانيننف واإلعننالم اآللنني، إن أغلبينن ائيين   نصننبح أخصنن

اني ة اإلنسنن فنني الطبيعنن داول  ة جننقء متنن غنن ّ ل ل ا ا أن  ن بمنن اني ولكنن ثنن ل ا لننرأي  ا ننناس مننن ذوي  ل ة ا

ة أ لنن ذه الحا فنني هنن ة األشننخاص يظنننون  فننإن أغلبينن ة  اة اليومينن فنني الحينن تعمال  ن وكثيننرة االسنن

 استعمالها يقصد بذلف معرفتها ولكن هذا ال يعني ذلف.

لتقييمي يتطلب منا عدم الوثنوو منن كنل تحلينل أو تشنخيص لغنو  ّن رب  ذلف بالجانب ا ي إ

ة فني  ذا األخينر يتمتنع بمعنارف عميقن م أن هن أو مقترح منن طنرف شنخص غينر مؤهنل، رغن

لتكن م تحسنين ا وين ميادين أخرى مثل ميدان اإلقتصاد اإلنساني، وفي نف  الوقم فمن المهن

ا يتعلنق باأل القاعدي لألخصائي اللغوي وخاصة لتقييمية وكنل من طفنال ما يتعلق بالجوانب ا

 وبالعوامل التطورية للغة.

نقننناط  ل ن ا ة مننن ا يخنننص مجموعننن ويظهنننر أن تطبينننق االختبنننارات صنننعب وأمنننر حسننناس فيمننن

ذه ال فنني هنن تعمال المقنننن لالختبنار ووجننود خلننل  لتعليمننات، االسنن م ا فنني احتننرا ة  نقنناط المتمثلن

لنى تنوفير سيؤدي إلى طرح إشنكال علنى مسنتوى  افة إ المرجنع المعيناري لالختبنار، باإلضن

ه وأي خلننل ة تطبيقنن ه و طريقنن ة لتطبيقنن فعينن دا ة وال دينن ية وفحننص الظننروف الما لنفسنن ة ا  الراحنن

د.  سيجعلنا ال نتحصل على نتائج غير صادقة للقدرات الحقيقية لألفرا

(Rondal J. A,1997, p408) 

ة تتطلنب ا عملين ائج اختبنار لغنوي هني دائمن ة ل إن ترجمة نتن غن ّ ل ل فا ة و الخبنرة،  يسنم المعرفن

داخلها  ة منننع تننن للغويننن لنننف العناصنننر ا د إكتسننناب مخت ابها أو بالتحديننن بظننناهرة بسنننيطة واكتسننن

ة  يننن دأ منننن نها فننناألمر يتعلنننق بسنننيرورة تبننن ألة بسنننيطة،  لنننوظيفي المنسنننجم هننني ليسنننم بمسننن ا

لفناحص ة، وعلنى ا ة المراهقن  المرحلة الجنينية والتي تسنتمر فني بعنض العوامنل إلنى مرحلن

دقيق للوضننع  لنن ا دير  لتقنن ادرا علننى ا قنن اه خصننائص  (Code)أن يكننون  للغننوي إتجنن ير ا والسنن

دما يتطلننن دة عنننن اء أدوات جديننن ذه األدوات أو بنننن ة ويتطلنننب اسنننتعمال هننن لتقييميننن ب األدوات ا

ليا الكثير من األشنخاص غينر منؤهلين أو غينر خاضنعين لتكنوين فني  األمر ذلف،  ونجد حا

ة يسننتحوذون علننى بعننض األدوات غنن ّ ل ل ا يصنندرون تشخيصننات   ا ننن التقييم وأحيا ويقومننون بنن

فننح د فني المعلومنات  ن وتنبؤات مستقبلية، ومن المهم أيضا التركينق علنى ضنرورة التجدين

لننذي  لننذي تلقننى تكننوين ومعلومننات صننحيحة وا ا نظننن أن المخننتص المؤهننل هننو الشننخص 

ذا االحتمنال،و لكنن فني الح ة يتصرف بتحفظ كبير في إثبات وجود اضنطراب أو نفني هن قيقن

د ا منن خنالل العدين ائج المتحصنل عليهن لنتن ة ا د التشنخيص تتمثنل فني مقارنن  هناك خطنوة تأكن

بننات ت ذه المتطل ة أخننرى ، وهنن ّر ا منن ادة تطبيقهنن ة أو إعنن لنن ة المماث لتقييمينن فتننرض مننن األدوات ا

دما يتعلننق ادقة ولمختلننف األعمننار عننن ة الصنن لغنن ل يم ا لتقينن دد كنناف مننن أدوات ا ه هننناك عنن ننن  أ

التقييم التطنن اء األدواتاألمننر بنن فنني بننن لننى مشننكل حسنناس يتمثننل  ا إ نا هننن د تعرضنن قنن  وري، ول

لتقييمية الصادقة.  ا

ل  ل يننل ا اء تحل ثننن ا ينطبننق أكثننر أ ذا منن ة وهنن ة دقيقنن ينن يم لغننوي هنني عمل فننإن كننل تقينن ة وأخيننرا  غنن

ذا كاننننم ا إ ة مننن لننن فننني حا ة هننني أسنننهل  ة والمعياريننن ة، واسنننتخدام االختبنننارات المقننننن  العفويننن

للغة تثارة أل الخطوات واضحة فترجمة ا ة المسن غن ّ ل ل ة با ا العفوية هي أكثنر صنعوبة مقارنن نهن

 .ترتكق على الكفاءات الخاصة للفاحص



 7العدد  4لمجلد ا                                                           مجلة العلوم االجتماعية                           

 2600-6375.ت.م.ت.إ ر                                                                                 1112-5411ر.ت.م.ت

 

 
7 

(RondalJ. A,1997, p408-409) 

 خاتمة:-

و  راباتإن اللجوء الى الطرو التجريبية في عملية تقييم و تقدير الخصائص اللغوية و كشف اإلضط

ه تطبيق هذبم إال ألن تحليل الجوانب الشكلية للغة ال يتتشخيصها  باستعمال  االختبارات أمر مفروض منه 

ية لمعفالقياس هو  األدوات التي تستدعي استعمال القياس الذي يعني إمكانية تكميم االكتسابات عند الطفل،

أو  لوماتوصف المعلومات )وصفا كميا( أو بمعنى آخر استخدام األرقام في وصف وتبويب وتنظيم المع

 المفهوم هذا  سهلة موضوعية يمكنه فهمها ومن ثم تفسيرها بدون صعوبة، وانطالقا من البيانات في هيئة

بعد  سمح فيمايا ما يمكن القول أن قياس اللغة عند األفرد تعني تحديد كمية ما يملكونه في هذه السمة و هذ

 القدرة. ى هذهعلبالمقارنة بين األفراد و إبراز الفروو الفردية و تحديد الوضع النسبي لكل فرد منهم 

ة في إال أن بناء أو تكييف هذه األدوات صعب وأمر حساس فيما يخص مجموعة من النقاط المتمثل

اس و ضرورة تمكن الباحي من مبادئ القياس النفسي و اإللمام بالمعارف النظرية الخاصة بالقي

ية ومترخصائص السيكاالختبارات، طريقة بناءها وتصحيحها وأهم العناصر التي يجب أن تحتويها وال

فاللغة  للغة،االتي يجب أن تتوفر فيها، باإلضافة إلى أن الباحي يجب أن يكون مؤهل وخاضع لتكوين في 

م ي المنسجلوظيفاليسم ظاهرة بسيطة و اكتسابها أو بالتحديد اكتساب مختلف العناصر اللغوية مع تداخلها 

ا م تقييمهتي يتقادر على معرفة ما هي الجوانب ال هي ليسم بمسألة بسيطة لذا ال بد من أن يكون الباحي

يجب أن  بأنه وهنا يمكن التذكير وما هي المهمة المالئمة أو المستعملة لفحص أو دراسة هذه العناصر،

خصائي كن األنوسع مجال الدراسة فيما يخص سواءا تكييف أو بناء االختبارات في هذا الميدان حتى يتم

ييمية ات تقتشخيصية تتماشى مع البيئة الجقائرية، مع ضرورة العمل بأدو الجقائري من العمل بأدوات

 مماثلة والتي تأكد التشخيص و هذه المتطلبات تفترض وجود عدد كاف من أدوات التقييم.
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