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 (83 الرقم يف الكاتالوج:)
متحور البحث يف بنية املفردات والروابط بني خمزون الكلمات والقواعد اليت تتطو ر لدى األطفال ذوي التخل ف مع 

(. قمنا بتحليل 8؛6 – 2؛10متالزمة ويليامز أو متالزمة داون، وذلك يف املراحل االوىل من تطو ر اللغة )بني سن 
حبثي سابق ) بواسطة منحة من قبل الصندوق الوطين نصوص جرى جتميعها يف صفوف هذه الشرحية خالل مشروع 

(. أجريت يف إطار ذلك املشروع حمادثات مع أطفال يف فرتات زمني ة حمد دة، وجرى تسجيلها 2010-2007للعلوم، 
 ,Levy)صوتياً،  مث ُحولت إىل الورق، وجرت بعدها عملية ترميز حبسب منهجي ة ُطو رت لغرض ترميز النصوص العربية

، لذا ميكننا استخدام برجمي ات الت حليل اليت CHILDESهذه املنهجية مالء مة متاما لطريقة تدوين جهاز الـ  .   (2005
(. باإلضافة إىل ذلك قمنا بتطوير برجمي ات خاص ة يف http://childes.psy.cmu.eduحيتويها اجلهاز ) لالستزادة: 

  اتنا ألغراض البحث، وقد بُنيت كي تالئم اللغة العربية.خمترب 
 

 
 & Levy)  اظهرت نتائج البحث السابق مسارا تطوري ا مشاهبا بني األطفال ذوي التخل ف وبني االطفال األصح اء

Eilam, In press)  على بكل  ما يتعلق بتطو ر بناء اجُلمل والت صريف. هذه االستنتاجات أضفت مزيدا من التوضيح
سؤال البحث احلايل: هل سيتطو ر قاموس املفردات يف مسار مشابه لذاك الذي حيصل لدى األطفال األصح اء؟ وهل 

 سيكون هناك ارتباط بني تطو ر قاموس املفردات واكتساب القواعد؟ 
اهبة على امتداد تدعم االستنتاجات فرضي ة التشابه بني اجملموعات حىت يف هذه البارامرتات. بنية املفردات كانت مش

املسار التطو ري لدى األطفال ذوي متالزمة ويليامز، واألطفال ذوي متالزمة داون، واألطفال األصح اء. مل يُعثر 
 سوى على فروقات ضئيلة جدا بني اجملموعات.

ري التعب ر عنها داللي ة تالئم املضامني اليت جي-أظهر  حتليل داليل أن  االطفال ذوي متالزمة داون ميلكون قدرات لغوي ة
يف مجل فرعي ة ُمشرتطة، ورمبا يعود غياب هذه اجلمل متاما من املخزون اللغوي لذوي متالزمة داون لصعوبة يف بناء 

 رابط هرمي حنوي بني اجلملة الفرعية واجلملة الرئيسي ة  
 

http://childes.psy.cmu.edu/


 

 

ل يف جمال اللغة. هذه حتمل نتائج البحث يف طي اهتا إسقاطات تتعل ق ببناء غرف التدريس وتطوير برامج تدخ  
االستنتاجات تدعم إقامة صفوف خمتلطة لألطفال الذين يعانون من أنواع خمتلفة من التخل ف العقلي يف سن الطفولة 

املبك رة.  ميكن لربامج التدخ ل اليت تتعل ق مبهارات اللغة األساسي ة أن تستجيب الحتياجات أطفال يعانون من 
 را على هذه املتالزمة او تلك. اضطرابات خمتلفة، وهي ليست حص

 

 


