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 كلمـة تشكـر وعرفـان 

 



هذا الواجب ووفقنا إلنجاز  داءأعلى  عانناأونا درب العلم والمعرفة ل نارأالحمد هلل الذي 

هللا ونحمده على نعمة التوفٌق فلوال توفٌقه  والأ شكرأفً هذا المقام  نًأهذا العمل و 

 هذا العمل وما بلغت هذا المقام. نجزتأعز وجل لما 

هذا  ولتأوالتً  لها االحترامستاذتً المشرفة كل الشكر وفائق التقدٌر وأوشكرا إلى 

على ما قدمته من نصائح وتوجٌهات وتصوٌبات  شكرهاأالبحث عناٌة ورعاٌة كما 

 شفهٌة كما نقدر فٌه تواضعها النادر وجدٌتها المتمٌزة. مأكتابٌة 

حتى بالكلمة الطٌبة  وأكل من مدنً ٌد العون بالمراجع والتوجٌهات  شكرأكما 

ذا البحث شكرا وعرفان من القلب إلى وشجعنً على المعنى قدما إلتمام مسٌرة ه

 هؤالء جمٌعا.
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ٌعتبر اكتساب اللؽة من أهم المهارات األساسٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة خالل 

السنوات الخمس األولى من عمر الطفل، فالقدرة على تكوٌن حصٌلة لؽوٌة واستخدام 

ات نجاح العملٌة التعلٌمٌة اللؽة فً التواصل والتخاطب بشكل واضح من أساسٌ

 والتعلمٌة. 

لذا فاللؽة تحتاج لقدرة ذهنٌة تمكن الفرد من فهم ما ٌسمعه، واختٌار ما ٌنطق به من 

كلمات، فالطفل فً المرحلة االبتدابٌة، ٌحتاج لمزٌد من التحصٌل التعلٌمً وذلك بؽٌة 

معرفة وهذا عن طرٌق التمكن من تنمٌة قدراته العقلٌة، واستعداداته لتحصٌل العلم وال

مختلؾ النشاطات األولٌة كالكتابة والمطالعة وكذا القراءة، وقد ٌعرقل هذه النشاطات 

جملة من الصعوبات التً تتعدد أؼراضها، وأسبابها والمتمثلة فً االضطرابات اللؽوٌة 

 والتً تإدي بالضرورة إلى قصور تعلٌمً ٌصدم شخصٌة الطفل وتقدمه الدراسً. 

ضطرابات اللؽوٌة من الموضوعات الحدٌثة فً مجال اهتمام التربٌة فموضوع اال

الخاصة، انظم االهتمام بها بشكل واضح فً بداٌة الستٌنات، حٌث نال هذا الموضوع 

 اهتمام العدٌد من أصحاب االختصاص. 

وقد اهتم العلماء بالبحث عن هذه االضطرابات وعن أنواعها، وعن أسباب حدوثها 

با فٌسٌولوجٌة أو كانت اجتماعٌة أو نفسٌة، وعن كٌفٌة عالجها، سواء أكانت أسبا

وخاصة أّن هذه االضطرابات تإثر سلبا على حٌاة الطفل وخاصة مستواه الدراسً 

والتواصل مع مجتمعه، فالتواصل عملٌة حٌة ومستمرة فهً تبدأ من المرسل وتسٌر فً 

قبل، وإلنجاح هذه العملٌة خطوات منتظمة مروراً بعناصر التواصل لتنتهً عند المست

التواصلٌة ٌجب أن تتوفر شروط لكل عنصر من عناصر التواصل، فؤي خلل فً هذه 

 العناصر ٌإدي ال محال إلى اضطراب فً عملٌة التواصل اللؽوي للطفل. 

فاألطفال قد ٌتعرضون إلى خلل فً مرحلة من مراحل حٌاتهم، مما ٌإدي إلى 

فً مراحل حٌاته الالحقة وتإثر سلبٌاً على تحصٌله  مشاكل لؽوٌة من شؤنها أن ترافقه

العلمً فً كل النشاطات التً ٌدرسها، وخاصة نشاط القراءة، فؤي صعوبة فً القراءة 

تإدي بال شك إلى اضطرابات نطقٌة وكالمٌة أثناء القراءة، وهذا أصح مشكلة صعبة 
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حث والدراسة تحت لدى التالمٌذ، ومن هنا كان منطلقً فً اختٌار هذا الموضوع للب

االضطرابات اللغوٌة وتأثٌرها على مهارة القراءة لدى تالمٌذ السنة الثالثة عنوان : 

 ابتدائً. 

إن هذا الموضوع ٌستحق الوقوؾ عند تفاصٌله وذلك ألهمٌة القراءة فً حٌاة 

المتعلم باعتبارها صلة وصل بٌنه وبٌن دٌنه ودنٌاه، بحٌث تظهر على الطفل مشكالت 

ً عدم فهم اللؽة، أو معنى من معانٌها أو طرٌقة نطق حروفها، أو أسلوب تتمثل ف

عرضه لها، فاالضطرابات اللؽوٌة قد تتعدد عند األطفال وتتنوع فً شدتها حسب إصابة 

ؤثرت كثٌرا من هذا المنطلق الذي دفعنً أن أبحث فً هذا تالطفل ومدى تؤثره بها، و

ذا الموضوع رؼبة منً فً اإلحاطة المجال، وعوامل أخرى دفعتنً أن اختار ه

 باالضطرابات اللؽوٌة التً ٌعانً منها األطفال وخاصة فً الدراسة. 

   .نقص االهتمام بهذا الجانب من الدراسات اللسانٌة وإهماله 
   .تصنٌؾ االضطرابات اللؽوٌة وتشخٌصها والكشؾ عن مكان الخلل 
  هذه الفبة من اضطرابات لؽوٌة  اختٌار فبة من الطور االبتدابً، وذلك لما تعانٌه

 تؤثر على مستواهم الدراسً، وعجزهم عن التواصل وحتى القراءة. 
   معرفة شدة االضطرابات اللؽوٌة لدى الطفل، والعمل على تحقٌق حلول للتخفٌؾ

 أو عالج هذه االضطرابات. 

 طرح اإلشكال:  -

لٌنا التعرؾ ولكً نتمكن من فهم واستٌعاب موضوع االضطرابات اللؽوٌة، وجب ع

على جمٌع الجوانب المحٌطة بهذه االضطرابات ومدى تؤثٌرها على مهارة القراءة، 

 وعلٌه فإن اختٌار الموضوع قد دفعنً إلى طرح اإلشكال التالً: 

فما هً اللؽة والتواصل اللؽوي؟ وما هً االضطرابات اللؽوٌة؟ أسبابها؟ وأنواعها؟ 

هارة القراءة؟ أنواعها؟ وكذا ما هً أسس وهل ٌمكن إٌجاد حلول للعالج؟ وما هً م

 تعلٌمها وأهداؾ تدرٌسها؟
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 المنهج المتبع:  -

اعتمدت فً بحثً هذا على دراسة االضطرابات اللؽوٌة وتؤثٌرها على مهارة 

القراءة، واقتربت من المقاربة التارٌخٌة لمعرفة أصول علم اللؽة النفسٌة، والمقاربة 

ذا المقاربة التحلٌلٌة من خالل تحلٌل االضطرابات الوصفٌة لرصد هذه االضطرابات، وك

 التً ٌعانً منها تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة. 

واشتمل بحثً على مقدمة ومدخل، وثالث فصول، ثم ذٌلته بقابمة المصادر 

 والمراجع. 

فتحدثت فً الفصل األول عن االضطرابات اللؽوٌة، فخصصت المبحث األول منه 

صل اللؽوي وعناصره، ووظابؾ كل منهما، أما المبحث الثانً للتعرٌؾ باللؽة والتوا

 فتحدثت عن مفهوم االضطرابات اللؽوٌة، أسبابها، أشكالها، وكذا طرق العالج. 

أما الفصل الثانً الذي ٌندرج تحت عنوان مهارة القراءة، فتضمن المبحث األول 

الثانً فتحدثت عن مهارة منه مفهوم المهارة، أنواعها وأسس تعلٌم المهارة، أما المبحث 

 القراءة، مفهومها، أنواعها وخصابصها وأهمٌتها وأهداؾ تدرٌسها. 

وأما الفصل الثالث جاء تحت عنوان واقع تعلٌم مهارة القراءة ومعوقاته فً التعلٌم 

االبتدابً، وذلك بتقدٌم استبٌان، وبعد ذلك النتابج األولً، تحلٌل االستبٌان مع ذكر النتابج 

  العامة.

وأنهٌت البحث بخاتمة الستعراض أهم النتابج التً توصلت إلٌها فً هذا البحث 

 وقابمة المصادر والمراجع.

ولعل عوابق التحصٌل والبحث ٌؤخذ الحٌّز األهم فً بداٌة أي نقاش فكري أو عمل 

بحثً متخصص، وكذلك إشكالٌة الحصول على المصادر التوثٌقٌة والمراجع العلمٌة 

ولى باإلضافة إلى الؽلق المفاجا أحٌانا لمكتبات الجامعات وذلك بسبب تضل العقبة األ

 الظروؾ المتدهورة فً البالد، وكذلك مشكلة ضٌق الوقت. 
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وٌضل الفصل األول فً انجاز هذا البحث هلل عز وجل، ثم ألستاذتً المشرفة التً 

اعدنا من قرٌب الحترام لها ولكل من ساتركت بصمة بارزة فً هذا العمل، فكل التقدٌر و

 أو من بعٌد، ونسؤل هللا التوفٌق والسداد فً عملنا هذا وفً ؼٌره.
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تعد اللسانٌات التطبٌقٌة حقال من الحقول المعرفٌة الحدٌثة، وهً فً أساسها 

استثمار للمعطٌات العملٌة للنظرٌة اللسانٌة فً مٌادٌن معرفٌة على اختالفها كمٌدان 

لؽات، وذلك بالمساهمة فً تطوٌر وترقٌة الحصٌلة العلمٌة والمعرفٌة والعملٌة تعلٌمٌة ال

البٌداؼوجٌة وتطوٌر طرق ووسابل تعلٌم اللؽات ألبنابها وؼٌر أبنابها، مما تستدعً 

امتالك الباحث الوعً العلمً الكافً الذي ٌإهله المتالك المرجعٌة المعرفٌة التً نشؤت 

رعٌة العلمٌة فً الفكر اللسانً المعاصر، وتستلزم أٌضا فً رحابها قبل أن تكتسب الش

مساٌرة التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة و مواكبها من أجل الرقً بهذا المجال المعرفً 

 الهام. 

وعلٌه، فإن أدنى تؤمل فً المسار التارٌخً للسانٌات التطبٌقٌة ٌهدي إلى أن أول 

علماً مستقال بذاته معترؾ به رسمٌا  قد أصبحم، و6835ر لهذا المصطلح كان سنة ظهو

فً جامعة مٌشٌجان، وكان السبب الربٌسً الذي ظهر من أجله هو ظهور مشكلة تعلٌم 

اللؽات الحٌة لألجانب، ومن ثمة محاولة تحسٌن نوعٌة تعلٌم هذه اللؽات، وقد جند لذلك 

جان، من مٌتشٌ (Charles Fries)عدد من األساتذة نذكر على رأسهم تشارلز فرٌز 

من نفس الجامعة، وقد درس هذا األخٌر بجامعة جورج  (Robert Pado)وروبرت بادو 

تاون، وٌعد هذان العالمان من أبرز زعماء لهذا العلم.
1
 

م بدأ االهتمام بهذا العلم ٌبرز من خالل صدور مجاالت 6843وبداٌة منذ سنة 

ا معهد جامعو مٌتشٌجان متخصصة تهتم بمجال تعلٌم اللؽة منها المجلة التً كان ٌصدره

 Langage leaming Journal of»بعنوان "تعلّم اللؽة" ومجلة "علم اللؽة التطبٌقً" 

applied linguistic »  وٌعتقد أن المدونٌة األولى لهذا العلم كانت فً الوالٌات المتحدة

                                                           
 .66صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة، الجزابر، دار الهومة للنشر و الطباعة و التوزٌع، ص  -1
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"إٌاد األمرٌكٌة، أٌن أسست مدرسة اللسانٌات التطبٌقٌة فً جامعة أدنبره، وكان ربٌسها 

.6847سنة  (Iyad Catford)كاتفورد" 
1
 

 Charles)أسس مركز للسانٌات التطبٌقٌة كان تشارل فرٌز  6848فً سنة و

Fries)  أول ربٌس له وتزاٌد االهتمام بهذا العلم تزاٌداً كبٌراً فً أمرٌكا وبرٌطانٌا

مجال با عامة، فظهرت بذلك جمعٌات ساهمت بشكل فعال فً تطوٌر معالم هذا الووأور

منها "الجمعٌة األمرٌكٌة لعلم اللؽة التطبٌقً" فضالً عن المنشورات الصادرة "طبق علم 

اللؽة" التً تعد مجلة تصدرها جامعة أكسفورد.
2
  

فاللسانٌات التطبٌقٌة كما عّرفها مازن الوعر علم ٌبحث فً التطبٌقات الوظٌفٌة 

وتبحث أٌضا فً الوسابل التربوٌة للؽة من أجل تعلٌمها وتعلمها للناطقٌن بها، 

البٌداؼوجٌة المنهجٌة لتقنٌات تعلٌم اللؽات البشرٌة وتعلمها ألصول التدرٌس، وضع 

النصوص اللؽوٌة وانسجامها مع المتعلمٌن، وضع االمتحان، عالقة التعلٌم بالبٌبة 

االجتماعٌة.
3
 

تعلٌم مجاالت عدة أهمها  من هذا التعرٌؾ ٌتضح لنا أن اللسانٌات التطبٌقٌة تشمل

تعلمها، تعلٌم اللؽة األجنبٌة بوجه خاص، التخطٌط اللؽوي، التعدد اللؽوي، اللؽة و

اللسانٌات االجتماعٌة وؼٌر ذلك، وعلى ؼرار اللسانٌات النفسٌة واللسانٌات االجتماعٌة 

فإنما تمثالن التقاء علمٌن، علم االجتماع، واللسانٌات وعلم النفس واللسانٌات فإن 

 اآلتًبٌقٌة هً أخرى ثمرة تقاطع علم التربٌة مع اللسانٌات ولعل المخطط اللسانٌات التط

 سٌوضح ذلك: 

                                                           
 .87، ص 6881العربٌة، بٌروت، دار النهضة  عبده الراجحً، علم اللؽة التطبٌقً و تعلٌم -1
 .64المرجع نفسه، ص  -2
 .12، ص 6878، 86مازن الوعر، اللسانٌات التطبٌقٌة، دار طالس للدراسات و الترجمة و النشر، ط  -3
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ٌحدث تفاعل تحد العلوم التالٌة: علم النفس وعلم االجتماع وعلم اللؽة فٌما بٌنها وت

ٌة، كل هذه العلوم تنتج فٌه علوم فرعٌة أخرى: اللسانٌات النفسٌة، اللسانٌات االجتماع

 اللسانياث النفسيت

Psycho Linguistique  

 

اللسانياث 

 التطبيقيت 

Linguistique 

Appliquée 

 علم التربيت

Educationnel 

 

 اللسانياث

Linguistique 

 اللسانياث االجتماعيت 

 Sociolinguistique 

 

 علم النفس

Psychologie 

 علم االجتماع

Sociologie 
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الذي  (Educationnel Linguistique)تشكل لنا علماً شامالً ٌسمى علم اللؽة التربوي 

ٌعتبره ناٌؾ حزما بمثابة ردٌؾ للسانٌات التطبٌقٌة.
1
  

لقد أفادت اللسانٌات أو علم اللؽة الكثٌر من العلوم لكً تكون دراسة لظواهر 

وجعل اللسانٌات تدخل  ،جؽرافٌااعٌاً ونفسٌاً واللؽوٌة متكاملة فٌزٌابٌاً، طبٌا، اجتم

 مجاالت علمٌة لم ٌكن للعلوم اللؽوٌة عهد بها من قبل. 

ؼٌر أن هذا االتجاه اللسانً نحو العلوم المختلفة لم ٌلبث أن انعكست آثاره فً هذه 

 العلوم فولد منها علوماً جدٌدة ما كانت لتوجد لوال هذا االتصال اللسانً، وهكذا تبادلت

اللسانٌات وعلوم أخرى اجتماعٌة، إنسانٌة، وطبٌعٌة وأساسٌة التؤثٌر والتؤثر على نطاق 

واسع، ومع مالحظة اإلقبال الكبٌر على اإلفادة من اللسانٌات وتوظٌؾ نتابجها على 

 مجاالت متعددة السٌما فً العقود األخٌرة من الستٌنٌات حتى أٌامنا هذه. 

علوم األخرى والتً تنحوا نحواً تطبٌقٌاً واضحاً وقد نتجت من صلة اللسانٌات بال

 الكثٌر من الفروع والتً تمثلت فً: 

   Socio Linguistique                       اللسانٌات االجتماعٌة         - أ
 Linguistique Géographique                  اللسانٌات الجؽرافٌة      - ب
  Neurolinguistique                                   اللسانٌات العصبٌة   - ت
 Ethno linguistique                                   اللسانٌات األجناسٌة - ث
        Pédagolinguistiqueاللسانٌات التربوٌة                                   - ج
 Psycho Linguistique 2        اللسانٌات النفسٌة                         - ح

                                                           
، 6877جابر أحمد عصفور، مناهج البحث فً العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزٌع،  -1

 .86-85ص 
، 82أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانٌات، طبعة مزٌدة منقحة، دار الفكر، آفاق متجددة، دمشق، برامكة، ط  -2

 .22، ص 6885، 86، ط 66318-1887
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وهناك فروع أخرى تتمثل فً صناعة المعاجم، الترجمة وأعراض الكالم 

م األسلوب، علم اللؽة وعالجها، فعلم اللؽة لٌس له موضوع محدد، بحٌث ٌضم كذلك عل

نظرٌة المعلومات.الحسابً، و
1
 

 علم اللغة النفسً: 

 مفهومه: 

ساً له، ٌتناول اللؽو إن علم اللؽة النفسً الذي جعل الظاهرة النفسٌة بكل أبعادها در

بوصفها ظاهرة نفسٌة لها صالت مرتبطة مع تلك العوالم الداخلٌة للنفس البشرٌة، 

 فتتقاطع حٌنها خٌوط الدرس النفسً مع تلك اللسانٌة. 

قد ٌفرز ذلك التقاطع منواالً مركباً ٌنعت منهجٌاً فً دراستنا اللؽوٌة الحدٌثة بعلم و

انً، أو اللسانٌات النفسٌة.اللؽة النفسً أو علم النفس اللس
2
  

أحد العلوم التً تفرعت عن  Psycho Linguistiqueتعد اللسانٌات النفسٌة 

و علم النفس  Linguistiqueاللسانٌات التطبٌقٌة فهً تجمع ما بٌن اللسانٌات من جهة 

 Inter، لذلك فهً توصؾ بؤنها علم ما بٌن الفرعٌن La psychologieمن جهة أخرى 

disciplinaire  و هً كما عرفها دٌبٌولد(A. Diebold) فرع من فروع علم النفس
3

 ،

باعتبار أن علم النفس ٌدرس الظاهرة النفسٌة لكل أبعادها و حٌنما ٌتناول اللؽة من جانبها 

                                                           
 .68جالل شمس الدٌن، علم النفس اللؽوي، مإسسة الثقافة اإلسكندرٌة، د.ط، ص  -1
 . 88حضارة العربٌة، عنابة، دار العلوم للنشر و التوزٌع، ص عبد السالم المسدي، التفكٌر اللسانً فً ال -2

3
 - De “Tatiana Slama Cazacu “PLA”, P 64/65. A. Diebold, J.Rinch Osgood et T. Se Book 

(ads), O.C, ed, 1965. 
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فإنه طبٌعٌاً ٌتقاطع فً المنهج مع اللسانٌات لٌشكل لنا هذا التقاطع ما ٌعرؾ باللسانٌات 

.Psycho Linguistiqueالنفسٌة 
1
 

كما للسانٌات النفسٌة عدة مصطلحات ونذكر منها: علم النفس اللؽوي، علم اللؽة 

النفسً، علم النفس اللسانً، السٌكو ألسنٌة، األلسنٌة النفسٌة ...إلخ، أما فً األجنبٌة ٌبقى 

 Psychoبالنسبة للفرنسٌة  Psycho Linguistiqueالمصطلح ٌحتفظ بنفس التسمٌة 

Linguistics سبة لالنجلٌزٌة. بالن 

كما تجدر بنا اإلشارة إلى أن هناك مصطلح قدٌم و ردٌؾ المصطلح للسانٌات 

، (Psycho Linguistique of Langage)النفسٌة و هو مصطلح سٌكولوجٌة اللؽة 

كما ال ننسى أن نشٌر فً هذا المقام إلى أن هناك من ٌرى فارقاً بٌن اللسانٌات النفسٌة  

Psycho Linguistique  علم النفس اللؽوي و سٌكولوجٌة اللؽة كما ٌترجمها البعض

Psychologie du Langage  على أسس أن من ٌطلب بحثه فً اللسانٌات النفسٌة هو

أثر مفاهٌم علم النفس فً دراسة اللؽة بٌنما ٌطلب العكس فً اللسانٌات النفسٌة.
2
 

 علم النفس اللؽويبٌنما ٌعتبر البعض أنه ال ٌوجد فرق بٌن المصطلحٌن، بل إن 
Psychologie du Langage  و هو أسم آخر للسانٌات النفسٌةPsycho 

Linguistique   وهذا ما ذهبت إلٌه جودت جرٌنا ،(J.Green)  .و أمثالها كثٌرون 

                                                           
، ص 6887محمد صالح بن عمر، كٌؾ نعلم العربٌة لؽة حٌة؟ بحث فً إشكالٌة المنهج، تونس، مطبعة الوفاء،  -1

12. 
 .18، ص 1886(، الجزابر، دار القصبة للنشر، أبستمولوجٌةطٌب دبه، مبادئ اللسانٌات البنٌوٌة )دراسة تحلٌلٌة  -2
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تعرؾ اللسانٌات النفسٌة بؤنها دراسة العالقات بٌن حاجاتنا للتعبٌر واالتصال 

منذ سن مكر أو أكثر تؤخراً. والوسابل التً تقدم لنا لؽة تتعلم
1
 

إن ما نلمسه فً هذا التعرٌؾ أن اللسانٌات النفسٌة تشمل فً دراستها نظرٌة 

االتصال باعتبار أن اللسانٌات النفسٌة تبحث فً رموز االتصال )اللؽة( أثناء تبادل الكالم 

بٌن المرسل و المرسل إلٌه )المخاطب و المخاطب( ضمن كل سٌاق، إذ أن دراسة 

رسالة إنما ٌحدث فً سٌاق ترابطً عالبقً و حركٌة التبادالت بٌن المتكلمٌن ال

 المستقبلٌٌن. 

بؤنها العلم الذي ٌعنى فً معناه األوسع  (A. Diebold)وقد عرفها دٌبٌولد  

بالعالقات بٌن الرسابل والممٌزات الفردٌة لأللسنة البشرٌة المختارة وبٌن مفسرٌها )فاك 

 وفك الترمٌز  Codage)) تعنً مباشرة بعملً الترمٌزالرسالة(، كما أنها 

(décodage) .فً صٌؽتها التً تربط حاالت الخطابات مع حاالت المخاطبٌن
2
 

فً حٌن عرفها مازن الوعر بؤنها العلم الذي ٌبحث باللؽة على أنها ظاهرة نفسٌة 

ه العالبق التً سٌكولوجٌة، ٌقوم إنتاجها و تكوٌنها اإلنسان وحده فقط، لذلك البد من هذ

اختالؾ جنسهم، واختالؾ ثقافتهم تربط اللؽة بنفسٌات متكلمٌها على اختالؾ أعمارهم، و

تقالٌدهم.و
3
  

التً تتمثل فً أن اللؽة على وجه محدد ث ٌتضمن هذا التعرٌؾ نقاط مهمة وبحٌ

الشق اللؽة اإلنسانٌة دون سواها، و كذلك عملٌة إنتاج اإلنسان للؽة )األداء اللؽوي( وهو 

الثانً للسانٌات النفسٌة بعد االكتساب اللؽوي الذي ٌعّد الشق األول لها، وفٌه ٌرتكز على 

                                                           
1
 -  “Tatiana Slama Cazacu “PLA”, P 66. Problèmes de psycholinguistique, P 05-1965.    

2
 - De “Tatiana Slama Cazacu “PLA”, P 64/65. A. Diebold, J.Rinch Osgood et T. Se Book 

(ads), O.C, ed, 1965. 

 .64-63، ص 6878، 86مازن الوعر، اللسانٌات التطبٌقٌة، دار طالس للدراسات و الترجمة و النشر، ط  -3
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ومن ثمة تعلم  ،ذلك من عملٌات أي عملٌة اكتسابه كٌفٌة تؤدٌة الفرد و ما ٌمكن وراء

 اللؽة. 

رٌة والجزء األهم فً هذا التعرٌؾ هو العالقة القابمة بٌن اللؽة والنفس البش

 اإلدراك(. ب، األداء، التعلم و)االكتسا

قد أطلق علٌها مٌشال زكرٌا مصطلح السٌكو ألسنٌة و ٌراها مجاال مشتركاً بٌن و

األلسنٌة وعلم النفس، تعالج المسابل النفسٌة التً ٌتضمنها استعمال اللؽة، وٌتناول 

ؽوٌة التً العالقات القابمة بٌن حاجات التعبٌر و التواصل عند األفراد و بٌن الوسابل الل

توفرها اللؽة إلشباع هذه الحاجات، فهذا المجال شكل ٌبحث فً مسار العقلً القابم ضمن 

اكتساب اللؽة و استعمالها.
1
 

بحٌث ٌرتكز هذا التعرٌؾ على عنصرٌن ٌعدان محورٌن أساسٌٌن فً اللسانٌات 

 النفسٌة هما: االكتساب اللؽوي و األداء اللؽوي. 

جاك رٌتشاردو ؼٌره بؤنه العلم الذي ٌهتم بدراسة  Richards J. Plattقد عّرفه و

العملٌات العقلٌة التً تتم فً أثناء استعمال اإلنسان للؽة فهماً و انتاجا، كما ٌهتم باكتساب 

اللؽة نفسها
2
. 

واحدا من أهم فروع علم اللؽة  Psycho Linguistiquesفعلم اللؽة النفسً 

ٌهتم بدراسة اللؽة واستعمالها وفهمها، وهو الذي  Applied Linguistiquesالتطبٌقً 

فً  -فً أمرٌكا–من الموضوعات اللؽوٌة المهمة جدا، وقد بدأ االهتمام له بشكل كبٌر 

                                                           
مٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة، دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة قراشٌة، دار العلم للمالٌٌن،  -1

 .66، ص 6882وت، بٌر
2
- Richards J. Platt, Ji and Platt, H. Longman Dictionary of Language and Applied 

Linguistics, 2 nd edition Esszse UK, pongman 1992, P 300. 

   .15الترجمة نقال عن: علم اللؽة النفسً ص 
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دٌة عن آراءه النق (Chomsky)الخمسٌنٌات من القرن الماضً، عندما أفصح شومسكً 

فً كتابه  أسالٌب اكتسابها ومنهج دراستها وتحلٌلهاحول طبٌعة اللؽة ووظابفها و

المشهور األلسنٌة النحوٌة.
1
  

الحدٌثة، التً لم تتضح أن علم اللؽة النفسً ٌعّد من العلوم  لًفً حٌن ٌرى العص

ذلك إثر القرن العشرٌن، ولم تستقل استقالال تاما إال فً النصؾ الثانً من معالمها و

ٌقً بٌن علم اللؽة ظهور االتجاه المعرفً الفطري فً علم اللؽة الذي ٌعّد االلتقاء الحق

سً فً النظرة إلى طبٌعة اللؽة، وعلم النفس وإحالال لالتجاه العقالنً المعرفً النف

أسالٌب اكتسابها وتعلمها وتعلٌمها، محل االتجاه السلوكً النفسً المرتبط بعلم اللؽة و

البنٌوي.
2
  

 نشأته و تارٌخه: 

م فروع علم اللؽة واحدا من أه Psycho Linguisticsتعد علم اللؽة النفسً 

الذي ٌهتم بدراسـة اللؽة واكتسابها واستعمالها وفهمها،  Applied Linguisticsالتطبٌقً 

و هو من الموضوعات اللؽوٌة المهمة جدا، ففً أوابل القرن التاسع عشر المٌالدي ظهر 

المصطلح التقلٌدي لهذه العالقة المعروؾ بـ "علم اللؽة النفسً" عند بعض العلماء
3

 ،

 لً أن هذا العلم مّر بعدة مراحل ٌمكن تلخٌصها كالتالً: ٌٌرى العصو

                                                           
، 1888ٌة اللسان العربً الدولٌة، العدد السابع، جاسم علً، تؤثٌر النحو العربً فً نظرٌة تشومسكً، مجلة جمع -1

 .55ص 
محمد بن سعود اإلسالمٌة،  اإلمام، الرٌاض، جامعة 86العصبلً عبد العزٌز ابن إبراهٌم، علم اللؽة النفسً، ط  -2

 .14، ص 1885-6316عمادة البحث العلمً، 
مجلة العربٌة للناطقٌن بؽٌرها، العدد السابع، جاسم جاسم علً، علم اللؽة النفسً عند القدامى اللؽوٌٌن العرب،  -3

 .28-18، ص 1888السنة السادسة، 
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اإلشارة إلى أهمٌة الجوانب النفسٌة فً دراسة اللؽة ظهرت على ٌد "وٌلٌم" فند 

وهو المإسس األول لهذا العلم وفقا مفاهٌم علم النفس و لكن ظهر التزاوج بٌن علم النفس 

بلو مفٌلد و ذلك فً منتصؾ القرن العشرٌن وعلم اللؽة على ٌد بروس سكنر و لٌونارد 

 حٌث اعتبر اللؽة سكنر إن اكتساب اللؽة سلوك إنسانً آلً" مثٌر استجابة".

ثم التقى كل من أسكود وسٌبٌك على تؤلٌق كتاب "علم اللؽة النفسً، مسح للنظرٌة 

م، و هو الظهور األول للعلم تحت هذا المسمى وشاركهم 6842و مشكالت البحث" عام 

بعد ذلك م.شانون من شركة بل األمرٌكٌة لالتصاالت حٌث ثم دمج علم المعلومات مع 

هذا العلم حٌث قدم إطارا نظرٌا فً التعرؾ على األصوات  و تحلٌلها وؼٌرها من 

 األطر.

و أخٌرا استقل هذا العلم عن علم النفس و أصبحت تبعٌته إلى علم اللؽة حٌث أن 

لى ٌد تشومسكً خالل نقده للنظرٌات التً قام علٌها العلم أكثر قضاٌاه لؽوٌة و تم ذلك ع

بعدها أصبح لهذا العلم نظرٌاته وعلماإه لنظرٌة الفطرٌة الكتساب اللؽة، ووظهور ا

المتخصصون و أبحاثه.
1
 

و إذا أردنا أن نستقصً النشؤة األولى لهذا العلم نجدها تكونت فً رحاب المدرسة 

ون، الذٌن ٌرون أن السلوك عبارة عن جملة من اإلنجلٌزٌة التً ٌمثلها الرابطٌ

 االستجابات اللفظٌة تتطلب وجود طرفٌن مرسل و مرسل إلٌه لٌحدث التواصل بٌنها. 

و قد تجلت مالمح اللسانٌات النفسٌة فً ألمانٌا من خالل تؤسٌس مخبر علم النفس 

ادة عن الذي كتب دراسات ج(Wilhem Vendt)على ٌد العالم ولهام فونت  6768سنة 

اللؽة من وجهة نظر نفسانٌة، لٌكتمل هذا المبحث فً أمرٌكا مع ظهور العدد الخاص من 

                                                           
 .42-27العصبلً عبد العزٌز ابن إبراهٌم، المرجع السابق، ص  -1
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م، إذ تناول هذا العدد من المجلة القضاٌا المنهجٌة 6828مجلة علم النفس األمرٌكٌة سنة 

والعلمٌة للسانٌات النفسٌة فً ظل ثنابٌة دي سوٌسر)لسان/ كالم(.
1
 

 .B)و ٌتطور مع ظهور األبحاث ب. واطسون  و ٌستمر البحث فً هذا المجال

Watson)  الذي ٌعد أحد مإسسً علم النفس السلوكً الذي ٌرى ضرورة  6813سنة

التركٌز على السلوك الظاهري فً الحدث الكالمً مع اقصاء الجانب العقلً، جاعال 

ٌعد  التفكٌر نوعا من الكالم الصامت و حركات التلفظ سلوكا لؽوٌا ٌسمى التفكٌر الذي

شكال من أشكال السلوك ؼٌر المنظور.
2
 

تجارب عدٌدة حول العلم عند الحٌوانات  (B. Watson)كما أجرى ب. واطسون 

االستجابة، فاللؽة من وجهة نظره ٌر ووعند الطفل معتمدا فً ذلك على عنصري المث

دعما بؤن الربط بٌن اإلشارة واالستجابة مرها، واستجابات ٌصدرها المتكلم ردا على مثٌ

بواسطة مكافؤة مثال هذا ٌعنً أن االستجابة جد منطلقة مع كل ظهور جدٌد لإلشارة.
3
 

الذي  6828أخذت طابعها العملً على ٌد العالم هٌل ثم تطورت هذه األفكار و

حاول أن ٌضع تصورا مركبا للتعلٌم، فٌرى بؤن ارتباط المثٌر باالستجابة إنما ٌعتمد علة 

لٌست مثٌرات متحولة إلى االستشارات، وقد و -على حد تعبٌره –ات المستشارة االستجاب

ركز على نقطة تعد أساسٌة فً تكوٌن الروابط بٌن المثٌر واالستجابة و هو ما أطلق 

علٌه المتؽٌرات الوسٌطٌة.
4
 

                                                           
 .648-647حنفً ابن عٌسى، محاضرات فً علم النفس اللؽوي، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ص  -1

 .648-647حنفً ابن عٌسى، المرجع نفسه، ص  -2

3
 - Ducrot et Todorov, Dictionnaire en cycho-pèdique des sciences du langue, P 96. 

، 81دٌنس تشٌلد، تر. عبد االلحلم محمود السٌد و آخرون، علم النفس و المعلم، القاهرة، مإسسة األهرام، ط  -4

 .688، ص 6865
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الذي عزز ثقافة السلوكٌة بإسقاط معطٌاتها على  6883 (Skinner)ٌلٌه سكٌنٌر 

ٌد من قوة االستجابة هو التعزٌز و المكافؤة، و اللؽة نظرٌة العلم معتبراً أن ما ٌز

باعتبارها مهارة كؽٌرها من المهارات فإنها ترتقً عن طرٌق المكافؤة و قد تتقدم إذا لم 

تصحب بالمكافؤة أو التعزٌز.
1
 

جذورها فكرة أن اللؽة نتاج آلً  (Bloomfield)ولعل أهم األفكار أرسى بلو مفٌلد 

،ز سلوكً ظاهراستجابة كالمٌة لحافو
2
معبرا عن ذلك بقصته المشهورة عن جاك وجٌل  

"بٌنما جٌل و جاك ٌمشٌان الطرٌق، إذ بجٌل ترى تفاحة على الشجرة، فتشعر بالجوع، 

 تطلب من جاك أن ٌقطفها لها، ٌسرع جاك و ٌتسلق الشجرة لٌعطٌها التفاحة فتؤكلها"

 ل فً: إننا نلمس من خالل هذه القصة عدة جوانب و التً تتمث

 رإٌة جٌل التفاحة على ؼصن الشجرة فؤرادت أن تؤكلها )الشعور بالجوع(. .6
أصدرت أصواتا فً شكل كلمات عبرت من خاللها عن رؼبتها فً أكل  .1

 التفاحة. 
ٌكون هنا كردة فعل عن جاك )استجابة( فٌتسلق الشجرة لٌقطؾ لها التفاحة  .2

وٌحضرها لها.
3 

عل )االستجابة(، و رد الفعل هذا ٌمثل إن جٌل أثارت جاك مما تسبب فً رّد ف

محوراً تطبٌقٌا و بالتالً فالمثٌر هذا عند جٌل ٌمثل نموذجا آخر لرد الفعل و لبٌان التالً 

 ٌوضح ذلك: 

                                                           
ً و علم النفس، القاهرة الهٌبة المصرٌة العامة مصطفى الفولً، علم اللؽة نفسً، تشومسك  جودت جرٌن، تر. -1

 . 11، ص 6882للكتاب، 

 .36، ص 6873، 86خلٌل أحمد عماٌرة، فً نحو اللؽة و تراكٌبها منهج و تطبٌق، جدة، دار المعرفة للنشر، ط  -2
3
 - Enrico Arcaini, Principes de Linguistique appliquée structure- Fonction-

Transformation/pou/ OT 1972, P 99. 
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-R  ..................S 6  

-R  ..................S 1 .1
   

( من القصة هو ما رمز بلومفٌلد 6إن المثٌر األول ٌتمثل فً الجزء )

(Bloomfield)  ب(S) ( من القصة بــ 1ورد فعل أولى الستجابة تتمثل فً الجزء )

(R ( و تتحول االستجابة عند جٌل )المتمثلة فً حافز الجوع إلى مثٌر عند جاك(S)  ثم

 (.R( و رمز له بـ )2تكون االستجابة لهذا المثٌر من خالل الجزء )

التعاقب )مثٌر، استجابة( فً أن ٌصنؾ سلسلة  (Bloomfield)قد حاول بلومفٌلد و

 الممارسة الفعلٌة للحدث اللؽوي على الشكل تعاقب ثنابً بٌن شخصٌن فً حالة 

مواجهة، فٌصبح كالم األول مثٌرا ٌستلزم استجابة الثانً، و تصبح استجابة الثانً 

مثٌر(. -استجابة -مثٌرا ٌقتضً استجابة من األول )مثٌر
2
 

 (Trondike)مقام بإسهام العالم السلوكً ترونداٌك كما ال ننسى أن ننوه فً هذا ال

(، حٌث رأى أو الوظٌفة النفسٌة للؽة  ال تكمن فً التحلٌل و التركٌب 6768-6838)

أداة تستعمل  -أي اللؽة–بقدر ما تكمن فً إحداث ردود أفعال لدى األفراد باعتبارها 

واب )الحافز ٌتمثل فً إلثارة أفكار و عواطؾ الؽٌر، فهً تخضع لقانون الحافز و الج

الكلمات والجواب هو السلوك اللؽوي الناتج عنهما(.
3
 

                                                           
1
 - Voir : Enrico Arcaini, Principes de L .A, P 99-100.  

 .38أحمد حسانً، اللسانٌات التطبٌقٌة، حقل تعلٌمٌة اللؽات، ص  -2
 .58حنفً ابن عٌسى، محاضرات فً علم النفس اللؽوي، المرجع السابق، ص  -3
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 ولعل إسهام تورنداٌك فً عملٌة التعلم والتدرٌس تتجلى فً حرصه على استخدام

... العلمً لفحص المهارات التعلم عند األطفال، وهو ٌعتقد أن الدافع عنصرا فعاال 

من خالل المكافآت )التعزٌزات( أكثر مما  لترسٌخ عادات المتعلم الجٌدة إنما ٌتحقق

ٌتحقق عن طرٌق العقاب.
1
 

وفً هذه المرحلة التً كانت فٌها السلوكٌة فً قمة تطورت ظهرت فً سنة  

 Chanon et Weaver، النظرٌة الرٌاضٌة لالتصال على ٌد شانون ووٌفر 6837

عتبرت اللؽة وسٌلة وأكدت هذه النظرٌة على الجوانب التواصلً فً اللؽة اإلنسانٌة، فا

للخطابات اللفظٌة فً مختلؾ  (Décodage)اتصال، وقد اهتمت بعملٌة تعرؾ بالترمٌز 

المواقؾ، وبدأت بإسقاط المفاهٌم الرٌاضٌة كنموذج االحتماالت المستعمل فً نظرٌة 

االتصال.
2
 

وترتكز هذه النظرٌة إذا على دراسة آلٌة التركٌب والتفكٌك للرسابل فً مواقؾ 

 ة. مختلف

 (Skinner)النظرٌة السلوكٌة لسكٌنٌر  (Noam Chomsky)انتقد تشومسكً 

القابمة على المثٌر واالستجابة، ورأى أنه لٌس باإلمكان اختزال الكالم فً عادات مكتسبة 

عن طرٌق التكرار والمحاكاة، وأثبت أن للطفل قدرة فطرٌة على اإلبداع اللؽوي، فكل 

 -فً نظره– حصر له من الجمل وفهمها، هذا ما ٌفسر إنسان بإمكانه أن ٌنتج عددا ال

السرعة الفابقة لعملٌة االكتساب اللؽوي لدى الطفل، لٌنتهً فً دراسته لعملٌة االكتساب 

إلى أنه ٌجب النظر إلى اللسانٌات على أنها جزء من علم البٌولوجٌا الخاصة بالدماغ 

البشري.
3
 

                                                           
 .86ٌد و آخرون، المرجع السابق، ص دٌنٌس تسلد، علم النفس و المعلم، تر محمود الس -1

2
- Ducrot et Todorov, Dictionnaire en cycho-pèdique des sciences du langue, P 96. 

 .18-17محمد صالح بن عمر، كٌؾ نعلم العربٌة لؽة حٌة؟ بحث فً إشكالٌة المنهج، المرجع السابق، ص  -3
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ٌعود إلى   (Psyco linguistique)لعل تارٌخ ظهور مصطلح اللسانٌات النفسٌة 

بالوالٌات  Cornelأٌن انعقدت الدورة الدراسٌة الصٌفٌة بجامعة كورنال  6846سنة 

 (C.E Osgood)المتحدة األمرٌكٌة، حٌث أسست لجنة ضمت علماء النفس أوسقود  

 C.E)(، و العلماء اللسانٌون سٌبٌوك Or.A.Millerو مٌلر ) « J.N Caroll »كارول 

Osgood)  الوزبورF.c Lonnsbourg  6842و فً دورة دراسٌة أخرى عقدت سنة 

 Coll (Psychoو Sebeokو سٌبٌوك  (C.E Osgood)صدر كتاب أساسً أوسقود  

Linguistique)  و من خالله رأوا أن كلمة اللسانٌات النفسٌة قد ظهرت ألول مرة سنة

 Langage and Psycho linguistic in Psychological، من خالل كتاب 6835

 (N.Pranko)لصاحبه برونكو 
1
و قد احتوى كتابها برنامجاً مرحباً للبحوث الملهمة من  

 خالل محاولة تركٌبٌة جماعٌة بٌن علم النفس التعلٌمً و نظرٌة المعلومات و اللسانٌات. 

تؽٌر مخطط شانون و وٌفر  Collو كول  (C.E Osgood)و قد اقترح أوسقود  

Chanon et Weaver :ًفً صٌؽة تقدم وحدة اتصال واحدة على النحو التال 

  Imput       Récepteur    Destinataire    Source     transmettre 

         ouput   

 – Unité de Communicationوحدة اتصال -

 علم اللغة النفسً: 
                                                           

1 - Jean Michel, Peter falne, introduction à la Psyco linguistique, Prense Universitaire de 
France, Paris, 1970.  
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 األصل: -

نً حٌث حاولوا تعلٌل عنً علماء النفس بنشاط اللؽة فً عالقتها بالفكر اإلنسا

تنظٌم اللؽات على أساس فوانٌس العقل البشري و إظهار القٌود التً تفرضها اللؽة على 

الفكر، و رؼم وفرة األبحاث فً التفكٌر والتحلٌل لم ٌكن األمر كافٌا لتفعٌل فرع من 

 فروع المعرفة حقاً حتى بداٌة القرن العشرٌن. 

شر و فقهاء اللؽة عنوا بمشكالت تطور ضمن المعروؾ أن .... القرن التاسع ع

اللؽة و العالقات المتبادلة بٌن اللؽات فتبنوا منظوراً تارٌخٌاً مقارناً، وفً مستهل القرن 

العشرٌن جاء دي سوٌسر فؤسس مبادئ علم اللؽة الحدٌث،  وكان لتمٌٌزه بٌن اللؽة 

ستخدمونها، و لمقابلته بٌن والكالم الفضل فً اعتبار اللؽة هدفا مستقال عن األفراد الذٌن ٌ

المنهج التارٌخً المؤلوؾ و بٌن منهج آخر تزامنً الفضل فً إبراز أن اللؽة ككل 

متزامن نظام ٌشتمل فً باطنه على أسس وضحوها، و كان تعرٌفه للؽة بؤنها نظام رموز 

)مفهوم( وٌكتسب قٌمته  Signified)صورة صوتٌة(، ومدلول  Signifierٌربط بٌن دال 

لٌة من خالل اختالفه عن الرموز األخرى فً اللؽة تمهٌدا للبنٌوٌة الدال

Structuralisme   ًالتً استعانت بالتمثٌالت الذهنٌة )صورة صوتٌة و مفهوم( و الت

فرؼم اتفاقهما من حٌث حّد اللؽة  Distributionalاحتضنتها مدرسة بلومفٌلد التوزٌعٌة 

العناصر، اعتبرت التوزٌعٌة أنه ٌمكن تحلٌل كنظام متزامن واالهتمام بالعالقات دون 

بنٌة اللؽة و أٌضا وصفها دون دراٌة بمعناها، بل التعرؾ على المستوٌات المختلفة 

للوحدات )فونٌمات، موفٌمات، كلمات( و توزٌع كل وحدة فً داخل مقطع أو كلمة أو 

جملة.
1
 

 علم اللغة النفسً و التطور: 

                                                           
، ص 1881نازك إبراهٌم عبد الفتاح، مشكالت اللؽة و التخاطب، دار قباء للطباعة و النشر و التوزٌع، القاهرة،  -1

88. 
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للؽة النفسً مرتٌن: مرة فً بداٌة القرن العشرٌن وقد ازدهر المجال البٌنً لعلم ا

فً أوروبا و مرة فً منتصفه فً الوالٌات المتحدة، ففً العقود األولى
1
من القرن  

العشرٌن استعان علماء اللؽة بعلماء النفس فً تؤمل كٌفٌة استخدام المرء اللؽة و مإخرا 

ومن بٌن هاتٌن الفترتٌن سٌطرت استعان علماء النفس بعلماء اللؽة فً تؤمل طبٌعة اللؽة، 

نقال  (Carroll P12)على المجالٌن فؤهمل كل منهما اآلخر  Behaviorismالسلوكٌة 

 . (Blumenlhal 1987)عن 

فقد حّد علم النفس فً أوروبا بؤنه علم الحٌاة الذهبٌة، و ساد االعتقاد بؤنه ٌمكن 

هنٌة باستخدام مناهج دقٌقة االنطباعات الذداث الذهنٌة كالشعور والمشاعر وفحص األح

كتلك المناهج المستخدمة فً العلوم الطبٌعٌة، و أن دراسة اللؽة تساهم فً تؤمل طبٌعة 

هً الوحدة األساسٌة للؽة، و أي إنتاج الكالم هو  –ولٌت الكلمة -الذهن، وأن الجملة 

 نقال (Carroll P12)تحوٌل عملٌة فكر كاملة إلى أجزاء كالم منظمة و متعاقبة 

(Wundt) 
2
. 

و قد حدث تطور فً علم اللؽة، حٌث أكد علماء اللؽة فً هذه الفترة على المعالجة 

السلوكٌة للؽة بتحاشه اإلشارة إلى العملٌات الذهنٌة، فعلى سبٌل المثال نجد بلوم فٌلد الذي 

 وجهة النظر السلوكٌة.  (Language)فً كتابه  6863كان قد أكد فً كتابه عام 

من ترابط األفكار المتبادل بٌن الحلقٌن فقد بقً علم النفس وعلم اللؽة  و على الرؼم

 علمٌن منفصلٌن لعدة عقود و إلى أن حل الطور المتؤخر لعلم اللؽة النفسً. 

                                                           
 .88المرجع نفسه، ص  -1
 .68نازك إبراهٌم عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  -2
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مإتمرا داعٌا فٌه علماء  6848فقد نظم مجلس البحث العلمً االجتماعً فً عام 

شتركا ٌخص علم اللؽة النفسً اللؽة و علماء النفس على السواء، و أعد برنامجا م

وٌعكس اتفاقا جماعٌا فً الرأي بٌن المشاركٌن بؤن الوسابل المنهجٌة و النظرٌة التً 

ٌستعٌن بها علماء النفس ٌمكنها أن تستكشؾ و تعلل البنى اللؽوٌة التً لم ٌعالجها علم 

كما عقد مإتمر بعد ذلك  (Tanenhaus 1988) نقال عن  (Carroll P14)اللؽة 

مهندسً االتصال، وعلماء اللؽة األنثروبولوجٌٌن وعامٌن ضم إلى جانب علماء النفس ب

ومن ثم بزغ مصطلح "علم اللؽة النفسً" و بقً إلى اآلن رؼم معارضة بعض 

الباحثٌن.
1
 

للتقاطعات  Inter disciplinaryفعلم اللؽة النفسً لٌس سوى دراسة بٌنٌة 

نة بٌن "علم اللؽة"، و"علم النفس" و مثل هذه الكاب  Unitaryوالتداخالت، أو الوحدة 

الدراسات تعد من أحدث االتجاهات التً ٌطؽى بها فً عالم الؽرب، وهً فً التراث 

اللؽوي قدٌمة جدا.
2
 

لقد تطور و تدرج الدرس النفسً للؽة تطورا كبٌرا حٌثٌا و خصوصا على أٌدي 

عناٌة فً المقام األول بشرح الذٌن حاولوا ال New Behaviouraliste"السلكٌون الجدد 

تقوم على "أرض" من  Nonnentalisteالظاهرة اللؽوٌة وفقا لعوامل ؼٌر عقلٌة 

"القانون" "السلوكً الشهٌر" "المشٌر االستجابة" و لقد تعزى العناٌة العقلٌة فً فهم 

                                                           
 .68، ص السابق المرجع -1
، 1885حسن عبد الباري، تعلٌم القراءة من منظور علم اللؽة النفسً، مدخل مقترح نظرٌته و تطبٌقاته  -2

 .68اإلسكندرٌة، المكتب العربً الحدٌث، ص 
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ي" إلى مدرسة النحو التحوٌلً التولٌد -فً التراث و األدبٌات الؽربٌة-الظاهرة اللؽوٌة 

التً أرسى دعابمها "تشومسكً"
1
. 

من العلوم المحدثة نسبٌا ٌجمع فٌه أهله   psycho linguisticsعلم اللؽة النفسً  

اللؽة إلى علم النفس، لٌعنوا باللؽة ذاتها من منظور نفسً ٌفضً إلى مدخل أو "مداخل" 

ثه "بالذكاء" احفً تعلٌم اللؽات، وقد كان هذا العلم فٌما ٌبدو فً بداٌته متؤثرا فً مب

نظرٌات اإلشراط الكالسٌكً و اإلجرابً.والوصالت العصبٌة و"االرتباط"، و
2
 

 موضوعاته: 

ٌعالج علم اللؽة النفسً موضوعات عدٌدة ومهمة منها: الفكر وتوقٌؾ اللؽة 

السطحٌة(، لؽة الحٌوانات )ونظرٌاتها والبنٌة العمٌقة و ةكذا اكتساب اللؽاصطالحها، وو

و أمراض الكالم وؼٌر ذلك من موضوعات. لؽة اإلشارة،
3
 

صفا البحث فٌها وهو اللؽة نفسها أي دراسة اللؽة وفموضوع علم اللؽة النفسً 

هو نفسه موضوع  -إذن–تعلٌما، فموضوع علم اللؽة النفسً وتحلٌال و اكتسابا وتعلما و

علم اللؽة عن اللؽوٌٌن المعرفٌٌن الفطرٌٌن.
4
 

 

للدكتور جاسم علً جاسم 
1
حث بعنوان "علم اللؽة النفسً عند القدامى اللؽوٌٌن ب 

العرب، ٌخلص إلى أن العلماء العرب القدامى ناقشوا موضوعات علم اللؽة النفسً بشكل 

                                                           
 .66المرجع نفسه، ص  -1
 .82، ص السابقالمرجع  -2
 .63العصبلً عبد العزٌز ابن إبراهٌم، المرجع السابق، ص  -3
 .16لمرجع نفسه، ص ا -4
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البنٌة اللؽة النفسً الحدٌث ٌشكل عام و دقٌق، وكانت آرابهم مإثرة جدا فً نظرٌات علم

ى تؤثر تشومسكً بنظرٌة العمٌق والسطحٌة بشكل خاص، و التً تدل بشكل واضح عل

النظم عند الجرجانً، بطرٌقة ؼٌر مباشرة، وذلك عن طرٌق الترجمة.
2
 

ثم أورد جاسم فً بحثه أن علم اللؽة النفسً ٌعالج موضوعات عدٌدة ومهمة، 

منهما: الفكر و كالم ابن خلدون ثم أورد تؤثر تشومسكً بالمدرسة الفلسفٌة العقالنٌة، التً 

الذي بدوره تؤثر بؤفكاره ابن رشد. كان رابدها دٌكارت و
3

وفً توقٌؾ اللؽة  

اصطالحها ذكر جاسم اهتمام العلماء العرب بهذا الموضوع منهم الزمخشري فً و

تفسٌره وؼٌره كثٌر
4

، واكتساب اللؽة ونظرٌاتها حٌث أورد اهتمام العلماء العرب فً 

ذلك منهم الجاحظ
5

فً أفواه األطفال، كقولهم و المٌم والباء أول ما ٌتهٌؤ » ، حٌث ٌقول: 

، ثم تكلم عن «ماما، بابا، ألنها خارجان من عمل اللسان، و إنما ٌظهران بالتقاء الشفتٌن

البنٌة العمٌقة و السطحٌة، حٌث أورد فٌها تؤهٌل الجرجانً
6

، لهذه الفكرة فً نظرٌة 

لنفس النظم، وؼٌر ذلك من الموضوعات التً تطرق د.جاسم حٌث أثبت قدم تارٌخ علم ا

 اللؽوي و أن من أسس له هم علماء العرب. 

                                                                                                                                                                                
جاسم جاسم علً، علم اللؽة النفسً عند القدامى اللؽوٌٌن العرب، مجلة العربٌة للناطقٌن بؽٌرها، العدد السابع،  -1

 .84-18،  ص 1888السنة السادسة، 
ق، جاسم جاسم علً، تؤثٌر خلٌل ابن أحمد الفراهٌدي و الجرجانً فً نظرٌة تشومسكً، مجلة التراث العربً بدمش -2

 .71-58، ص 1888، السنة التاسعة و العشرون، 665العدد 

 .84-18و أٌضا: جاسم جاسم علً، علم اللؽة النفسً عند القدامى اللؽوٌٌن العرب، ص 
 .25المرجع نفسه، ص  -3
 .26المرجع نفسه، ص  -4
، مكتبة الخانجً، القاهرة، 86الجاحظ أبو عثمان عمر و بن بحر، البٌان و البنٌٌن، د عبد السالم محمد هارون، ط  -5

 .51، ص 86، ج 6887
عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانً، دالبل اإلعجاز فً علم المعانً، مكتبة الخانجً بالقاهرة، دار الكتب  -6

 .164-144العلمٌة، ص 
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 أهداف علم اللغة النفسً: 

ٌذكر العصبلً أن أهم أهداؾ علم اللؽة النفسً هو اإلجابة عن السإال التالً وكٌؾ 

ٌكتسب اإلنسان اللؽة و كٌؾ ٌستعملها؟ و ٌتفرع عن هذا السإال أسبلة  أخرى ٌسعى علم 

ل كٌؾ ٌفهم اإلنسان الكالم و كٌؾ ٌنتجه؟ وما وظٌفة اللؽة النفسً إلى اإلجابة عنها مث

ات العصبٌة التً تتحكم فً ذلك؟ القواعد العقلٌة فً العملٌات التواصلٌة؟ وما هً اآللٌ

ا فإن من أهم مجاالت ما المشكالت التً تإثر فً اكتساب اللؽة وفهمها واستعمالها؟ لذو

 تٌة: موضوعاته ٌمكن إٌجازها فً النقاط اآلهذا العلم و

 فهم اللؽة سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة.  -أ 
 استعمال اللؽة أو إصدار الكالم.  -ب 
 اكتساب اللؽة، سواء أكانت لؽة أما أو لؽة ثانٌة أو أجنبٌة. -ج 
االضطرابات اللؽوٌة كعٌوب النطق الخلقٌة، أو العٌوب اللؽوٌة المشكالت و -د 

البصر، أو ما ٌرتبط بها  التً تحدث نتٌجة إصابة عضو من أعضاء النطق أو السمع، أو

 من أعصاب أو أجهزة فً مراكز اللؽة فً الدماغ. 
ؽوٌة ودراسة ما ٌتعلق بهما من مسابل ومشكالت لالثنابٌة اللؽوٌة والتعددٌة ال -ه 

 فً اكتساب اللؽة األم أو الثنابٌة. 
ما ٌتعلق التعقٌد، وم من حٌث االستعمال واالكتساب ولؽة اإلشارة عند الص -و 

ا و مشكالت لؽوٌة و نفسٌة و اجتماعٌة.بها من قضاٌ
1 

ومن أهداؾ هذا العلم أٌضا و إن كانت ؼٌر مباشرة هو أن أصحاب هذا العلم 

ٌرون بؤن الدراسات النفسٌة للكالم ٌمكن أن تإدي إلى فهم العملٌات العقلٌة بالعقل 

عالم  –م اإلنسانً، بل ٌرون أننا أصبحنا على وشك الولوج بطرٌقة منهجٌة إلى هذا العال

هذا كتاب عن العقل » حتى أن سلوبن ٌقول فً مفتتح كتابه "علم اللؽة النفسً"  -العقل

                                                           
 .26-24العصبلً عبد العزٌز ابن إبراهٌم، المرجع السابق، ص  -1
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اإلنسانً ... فاللؽة هً النافذة التً تطل على العقل، و ذلك من دراسة العملٌات العقلٌة 

المستخدمة فً اللؽة
1

2(1)سلوبن « ، وكذا من تعلم الكالم
. 

ة النفسً، تصمٌم نماذج الفهم للكمبٌوتر لتصمٌم من األهداؾ التطبٌقٌة لعلم اللؽو

برامج التخاطب مع الكومبٌوتر إلجراء العملٌات المختلفة التً تبدأ من حجز تذاكر 

الطابرات إلى سابر األهداؾ األخرى التً سوؾ تصل إلى مدٌات تضاهً ما ٌحدث بٌن 

ذلك من خالؾ و  رؼٌلومات وإجراء العملٌات االقتصادٌة والبشر، سواء للتزود بالمع

ا ٌحدث بٌن الناس من زالت لسان وتهتهة لم ٌنس مصمموا البرامج مشجار و اتفاق، و

 إصالح ألخطاء النطق و تؽٌٌر لخطة الكالمولعثمة و

 Procéduralؼٌر ذلك من ظروؾ الحدٌث، ولقد اهتم النحو اإلجرابً و 

grenner    كثٌرا بالحدٌث ؼٌر المخطط بهUnplanned discourse  و لقد تم كل

 Sentenceالنظم"  وان أكبر هو "نماذج فهم الجملة وذلك فً علم اللؽة النفسً تحت عن

comprehension Models and syntax. 

ونظرا ألن علم اللؽة النفسً قد اتخذ من التجرٌب منهجا، فإننا نستطٌع أن نقول إن 

ؾ عن العملٌات العقلٌة الهدؾ الربٌسً لعلم اللؽة النفسً هو استخدام التجرٌب للكش

ما ؼالبا ما ٌتناول  -سلوبن–المتضمنة فً استخدام اللؽة، إن عالم النفس اللؽوي كما ٌرى 

كل ذلك ٌلقً الضوء على ما اول أن ٌوضحه فً تجارب منضبطة، وٌحٌظهر للؽوي، و

ال ٌظهر لنا إالّ باستخدام التقنٌات المعملٌة.
3
 

                                                           
لثقافة الجامعٌة قضاٌاه(، المناهج و النظرٌات، مإسسة انفسً )مناهجه ونظرٌاته، ولؽة الجالل شمس الدٌن، علم ال -1

 .87، ص 86التوزٌع، اإلسكندرٌة، ج للطبع والنشر و
 . 87جالل شمس الدٌن، المرجع نفسه، ص  -2

 .88، ص المرجع السابق -3
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 علم اللغة و علم النفس: 

علم النفس إلى طبٌعة اللؽة باعتبارها أحد مظاهر قة بٌن علم اللؽة وترجع العال

السلوك اإلنسانً، حٌث أن علم النفس ٌعنى بدارسة السلوك اإلنسانً عامة، فإن دراسة 

 علم النفس. عتبر حلقة اتصال بٌن علم اللؽة والسلوك اللؽوي ت

علماء النفس وٌٌن ود فرق جوهري بٌن منهج اللؽو بالرؼم من تداخلها إال أنه ٌوج

ر العامة مثل إلى اكتشاؾ قوانٌن عامة تفسر السلوك اإلنسانً من خالل دراسة الظواه

القدرات.التعلّم، اإلدراك و
1
 

بحث نستنتج بؤن كال من هذٌن العلمٌن ٌسعٌان إلى دراسة السلوك اإلنسانً 

 واللؽوي. 

لقد أثار من ذلك بكثٌر، وفً الحقٌقة أقدم علم النفس عتبر العالقة بٌن اللؽة وكما ت

"جون لٌونز" نفسه إلى مذهب بلومفٌلد اللؽوي، وقٌامه على مبادئ المذهب السلوكً 

 Nonsense)لٌونز(، كما قام هرمان اٌنجهاوس  بابتكاره الفن للمقاطع الصماء 

syllables  التً استخدمت فً أبحاث االحتفاظRetention  و االكتسابAquisition 

فكر.داخل مبحث الت
2
  

كل هذه الدراسات النفسٌة للؽة كانت تتم داخل علم النفس لخدمة أهداؾ علم النفس 

إلى لمحدد لها هو "علم نفس اللؽة"، وكان اإلطار ااته، ولٌس لخدمة أهداؾ اللؽة، وذ

 aphasiaجانب دراسات علم النفس لخواص التذكر، كانت تدرس أمراض الكالم 

بطبٌعة الحالوكٌفٌة عالجها و جوانب النفسٌة لهذه األمراضوال
3

كانت المناهج  

                                                           
، 6885النشر ، عربٌة للطباعة  و82ط ن الشمس، نوال محمد عطٌة، علم النفس اللؽوي، كلٌة التربٌة الجامعٌة عٌ -1

 .681، ص 6888المكتبة األكادٌمٌة، 

 .68قضاٌاه(، المناهج و النظرٌات، ص لنفسً )مناهجه و نظرٌاته، وجالل شمس الدٌن، علم اللؽة ا -2
 .66المرجع نفسه، ص  -3
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المستخدمة فً هذه الدراسات هً مناهج علم النفس، ؼٌر أنه لما تكاثرت النظرٌات 

، Structures Syntactic 6846اللؽوٌة خاصة بعد صدور كتابً األبنٌة النظمٌة 

 ( لتشومسكً، وسع6834) Aspects of theory of syntaseوجوانب نظرٌة النظم 

أصبح ٌدرس هذه النظرٌات وؼٌرها من الظواهر لم النفس اللؽوي عن اختصاصاته، وع

آخر ٌتناسب مع طبٌعته  اللؽوٌة، واتخذ هذا الفرع من فروع علم النفس لنفسه اسما

لكن مسخرا لخدمة األهداؾ لنفسً" الذي هو نفسه علم النفس وهو "علم اللؽة االجدٌدة و

فإن علم النفس حٌن ٌدرس اللؽة ألسباب لؽوٌة فإنه ٌسمى  اللؽوٌة ال النفسٌة، وعلى ذلك

الؽرٌب نفسٌة ٌسمى علم النفس اللؽوي، و علم اللؽة النفسً، أما حٌن ٌدرس اللؽة ألسباب

بنفس القدر تم فٌه، فإنها تهم الحقل اآلخر وفً األمر أن الدراسة أٌــا كـــان الحقل الذي ت

دبٌات الحقل اآلخر فور حدوثها، ، تصبح من أأن منجزات أي حقل منهمااألهمٌة، ومن 

من السهولة بمكان أن نمسك بإحدى قضاٌا علم النفس اللؽوي كقضٌة المقاطع الصماء و

لسوؾ ٌرى القارئ ما قبل نشؤة علم اللؽة النفسً، وعا 18التً درست ربما أكثر من 

أمر  سترسال، فهوأنها أصبحت إحدى القضاٌا الهامة فً علم اللؽة النفسً، وال داعً لال

لزوم  الذي نراه أن التفرقة بٌن العلمٌن هً تفرقة وهمٌة السوؾ ٌقابله القارئ كثٌرا، و

لكن هذه التفرقة أصبحت أمرا واقعا من أنهما علم واحد، ولها من الناحٌة المنهجٌة و

الناحٌة العملٌة.
1
 

دراسة فكر والاسة العالقة بٌن اللؽة ومن اهتمامات علم اللؽة النفسً كذلك درو

سبل التؽلب علٌهما.عٌوب الكالم و
2
 

                                                           
 .66النظرٌات، ص جالل شمس الدٌن، علم اللؽة النفسً )مناهجه و نظرٌاته، و قضاٌاه(، المناهج و  -1
محمد محمد داود، العربٌة وو علم اللؽة الحدٌث، كلٌة التربٌة جامعة قناة السوٌس، دار ؼرٌب للطباعة و النشر و  -2

 .81التوزٌع، القاهرة، ص 
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 تمهٌد: 

تعتبر اللؽة من األنظمة المعقدة التً نستخدمها فً التواصل ونقل أفكارنا إلى اآلخرٌن 

من حولنا، وٌعبر عن اللؽة الفمٌة من خالل األصوات الكالمٌة أو اللؽوٌة التً تتوحد مع 

ا تعد اللؽة عامل أساسً من عوامل التكٌؾ مع بعضها إلنتاج وتكوٌن الكلمات والجمل، كم

المجتمع ووسٌلة من وسابل التواصل اللؽوي، فقد تعددت تعرٌفاتها وتداخلت لتعدد المدارس 

اللؽوٌة والفكرٌة والنفسٌة، ولعل القابم المشترك بٌنها هو تعرٌؾ ابن جنً "اللؽة أصوات 

ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم".
1
 

ا مهما بٌن المهارات التً ٌجب أن تسعى الروضة إلى تنصٌتها كما تحتل اللؽة مكان

لدى األطفال وتإدي وظابؾ كثٌرة، فضال الوظٌفة االجتماعٌة باعتبار أن اللؽة أداة اتصال 

وتفاهم، والوظٌفة العقلٌة باعتبار أنها أداة لتكوٌن المفاهٌم ولها وظٌفة نفسٌة كؤداة للتعبٌر 

مالٌة كوسٌلة للتعبٌر عن التذوق والحس الجمالً.عن النفس والوجدان، ووظٌفة ج
2
 

ترتبط اللؽة فً الكثٌر من جوانبها بالنمو العقلً للطفل من خالل ذكابه وقدراته العقلٌة 

المختلفة ٌكتسب ما ٌساعده على االتصال بوالدٌه إلشباع حاجاته األساسٌة، ثم ٌكتسب ما 

ع أن ٌقٌم عالقة اجتماعٌة معهم، ومن ٌساعده على االتصال بؤقرانه واآلخرٌن حتى ٌستطٌ

ثم تساعد اللؽة بمفرداتها اللؽوٌة المختلفة على قٌام الطفل بهذا االتصال ٌساعده فً هذا 

ذكاإه وقدراته العقلٌة النامٌة، ولذلك تبدو العالقة بٌن مظاهر النمو اللؽوي وعناصر النمو 

العقلً عالقة وثٌقة.
3
 

عل بناء اللسان ممكنا، وحظوظ هذه الشروط كبٌرة فاللؽة هً مجموع الشروط التً تج

لتكون صالحة مهما كان اللسان، فاللؽة وظٌفة إنسانٌة، وظٌفة مرتبطة بالجنس، وإذا أمكن 
                                                           

 .22، د.ت، ص 81محمد علً النجار، دار الهدى للطباعة و النشر، لبنان، ط  ابن جنً، الخصابص، تر. -1
، 86والطباعة، القاهرة، ط اٌمٌلً صادق، تنمٌة المهارات اللؽوٌة للطفل، عالم الكتب للنشر والتوزٌع كرٌمٌان بدٌر، -2

 .81م، ص 1888هـ/6316
-133، ص 1885مجدي أحمد محمد عبد هللا، علم النفس التربوي النظرٌة و التطبٌق، )د.ط(، دار المعرفة الجامعٌة،  -3

134. 
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اكتساب لسان من األلسن فذلك راجع على األقل جزبٌا إلى الصٌؽة الفطرٌة للؽة، فكل طفل 

)أو عدٌد األلسن( مهما كان، والطفل  قادر باستثناء حالة القصور الذهنً على اكتساب لسان

الصٌنً الذي نشؤ فً فرنسا ٌتعلم الفرنسٌة على الوجه األكمل، وٌقابل ذلك الطفل الفرنسً 

الذي ربً فً الصٌن على أنه ٌجب أن ٌتم تعلم اللسان األول فً الوقت المناسب، فاألطفال 

ت( عاجزون عن تعلم الكالم إذا الذٌن ٌنعتون بـ )المتوحشٌن( أي الذٌن ٌشردوا بٌن الحٌوانا

مع الصبؽة الفطرٌة للؽة التً ٌناسب تنشٌطها فترة معٌنة  تجاوزه سنا معٌنة، وهذا ٌتماشى

من النمو ٌستحٌل بعدها اكتسابها.
1
 

 مفهوم اللغة: -أ

اللؽة واللؽات واللؽتٌن: اختالؾ الكالم فً معنى واحد وٌقال لؽاَ، ٌلؽو، لؽواً،  لغة:-1

الكالم.ٌعنً اختالط 
2
 

" ولؽا فً القول ٌلؽً، وبعضهم ٌقول ٌلُؽو ولَِؽً، ٌلؽى، لؽة فً الحدٌث: "من قال 

ٌوم الجمعٌة وإلمام ٌخطب لصاحبه صه"، فقد لؽا أي ٌتكلم، اللؽة: اللسنً، هو فعلة من 

 لؽوت أي تكلمت، أصلها لؽوة لكبرة وقلة وثبة كلها ألمهاتنا واوات، قٌل: أصلها 

 

 

وجمعها لؽى مثل .... فً المحكم لجمع لؽات ولؽون. لؽى ونها عوض،
3
 

                                                           
لبنان، –سانٌات، تر عبد القادر المهٌري، مراجعة الطٌب البكوش، بٌت النهضة، بٌروت روبٌر مارتان، مدخل الفهم الل -1

 .56، ص 1886، أٌلول 86ط 
، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 83، ط 83تحقٌق عبد الحمٌد هذاوي، كتاب العٌن، ج الخلٌل ابن أحمد أهٌدي، ترتٌب و -2

 .81م، ص 1882هـ/6313
 .1883، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، 62ج لؽا{،  }ابن منظور، لسان العرب،  -3



 الفصل األول                                                                  االضطراباث اللغىيت
 

 
 

27 

وعلٌه ما ٌعبر به  اللؽو، الكالم الؽٌر مقصود علٌه،كما ٌقول الجرجانً أن: "اللؽة من 

كل قوم عن أؼراضهم".
1
 

اللؽة ٌمكن تعرٌفها على أنها عبارة عن مجموعة من الرموز المكتوبة  اصطالحا:-2

ج بٌنها بطرٌقة تإدي إلى معناها.)المقرءة( والمنطوقة وقواعد الدم
2
 

ومنهم من ٌرى أن اللؽة هً عبارة عن مجموعة من الرموز المنطوقة تستخدم 

كوسابل للتعبٌر أو االتصال مع الؽٌر وقد تشمل على لؽة الكتابة أو لؽة الحركات المعبرة.
3
 

م كما تعتبر اللؽة وسٌلة االتصال والتخاطب بٌن الناس، وهً سبٌل التفاهم بٌنه

واألطفال ٌشجون، كما اللؽة التً ترد مسامعهم قبل أن تولد لدٌهم القدرة على استخدامها.
4
 

 بقوله وسٌلة ال ؼرٌزٌة خاصة باإلنسان Edward Spirكما ٌعرفها إدوارد سابٌر 

ٌستعملها التصال األفكار والمشاعر والرؼبات عبر الرموز ٌإدٌها بصورة قصدٌة. 
5
 

لى أنها المفتاح لمعرفة عقل اإلنسان وتفكٌره فاإلنسان فً حٌن ٌعرفها تشومسكً ع

ٌختلؾ عن الحٌوان بقدرته على التفكٌر والذكاء، وبقدرته على اللؽة التً هً أهم الجوانب 

                                                                                                                                                                                     

والكتابة،  *ابن منظور بن مكروم بن علً منظور، ولً القضاء فً طرابلس، كان فاضالً عارفا بالنحو واللؽة والتارٌخ

 هـ. 666اختصر كثٌراً من كتب األدب وله كتاب لسان العرب، مات سنة 

 .26، ص 1884، 86وبات فهم اللؽة، دار الفكر العربً، القاهرة، ط السٌد عبد الحمٌد سلٌمان السٌد، صع -1
 .26المرجع نفسه، ص  -2
، ص 86، ط1883هدى عبد هللا الحاج، عبد هللا العشاوي، صعوبات اللؽة و اضطرابات الكالم، دار الشجرة، دمشق،  -3

51. 
اٌسٌة، النمو اللؽوي، عالم الكتاب الحدٌثً، عمان، أحمد ناٌل العزٌز، أحمد عبد اللطٌؾ أبو أسعد، أدٌب عبد هللا النو -4

 .84، ص 86، ط 1888
، ص 6881هـ/6361، 86التوزٌع، لبنان، ط إسسة الجامعٌة للدراسات للنشر وزكرٌا مشال، بحوث ألسنة عربٌة، الم -5

56. 
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الحٌوٌة فً نشاط اإلنسان، ولٌس المعقول أن تكون اللؽة بهذه األهمٌة ثم تتحول إلى مجرد 

 الوصفٌون والسلوكٌون.تراكٌب شكلٌة مجردة من المعنى، كما ٌرى 

 :Edward Spir 6816كما ٌقول أٌضا  

«Language is parley human and non instructive method of 

communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily 

produced symbols (crystal.32, P 396)».1 

ه الهدؾ الذي ٌتوخاه المرء من فً هذا التعرٌؾ نص صرٌح على االتصال بوصفو

ستهدؾ توصٌل األفكار لٌست ؼرٌزٌة، تللؽة عند سابٌر إنسانٌة خالصة، واستخدام اللؽة، فا

 الرؼبات من خالل نظام من الرموز ٌختاره المجتمع. والمشاعر و

 وظائف اللغة: 

جوهرها ال ٌمكن أن ٌفهمها بوضوح إال من خالل الدور الذي ة وإن طبٌعة اللؽ

احدة، وحٌاة اإلنسان بصفة عام، حٌاة الجماعة اللؽوٌة الوٌانه فً حٌاة اإلنسان الفرد، وإدٌ

قد عبر أحد الباحثٌن المحدثٌن عن هذه الحقٌقة بقوله: "إذا أردنا أن ندرس الفكر والنتاج و

إذا أردنا أن ندرس فعلٌنا أن ندرس عملها فً للؽة، والفكري، فالواجب أن ندرس ا

 المجتمع".

ط الرمز اللؽوي ببٌبة محددة ٌطلق علٌها "الجماعة اللؽوٌة"، فعندما ٌسمع إنسان ٌربو

لٌس لها تصنٌؾ واضح عنده، و فها ٌسمعها أصواتا ؼٌر متمٌزة، وما لؽة أجنبٌة ال ٌعر

لكن ابن اللؽة صوتٌة لٌست لها وحدات متمٌزة، ولٌست بها داللة رمزٌة، إنه ٌسمع سلسلة 

 هذه السلسلة الصوتٌة، بل ٌمٌز مكوناتها و ٌفهم محتواها الداللً. أو العارؾ بها ال ٌسمع 

                                                           
النشر، لعربً للطباعة وتها، دار الفكر اتدرٌسها، صعوبا ، رشدي أحمد عطٌة طعٌمة، المهارات اللؽوي، مستوٌاته -1

 .67م، ص 1882هـ/ 6328، 86القاهرة ط 
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لعل التساإل عن وظٌفة اللؽة قد ٌبدوا ألّول وهلة مشكلة ؼرٌبة، فالناس ٌمارسون و

لوظابؾ التً تإدٌها اللؽة اللؽة فً مختلؾ جوانب حٌاتهم دون أن ٌشؽلوا أنفسهم بتحدٌد ا

نقل أفكار الفرد  الكبار هًٌفة اللؽة عند األطفال وول إن وظقد جرت العادة على القلهم، و

لكن المسؤلة لٌست بسٌطةإلى اآلخرٌن، و
1
إلى هذا الحد، فالراشد ٌنقل إلى اآلخرٌن ألوانا  

مختلفة عن أفكاره عن طرٌق اللؽة، فحٌن ٌستخدم اللؽة للتقرٌر فتقوم األلفاظ بإثبات حقابق 

اللؽة لدٌه  وثٌقا بالمعرفة وحٌنا آخر تفصح موضوعٌة، أو باإلخبار، فتضل متصلة اتصاالً 

استشارة ، أي أنها تقوم بتحرٌك العواطؾ وتستخدم للنقد أو الوعٌدعن أوامر أو رؼبات، و

العقل.
2
   

من المعلوم أنها تصنؾ وفق اهتمام الدارسٌن من الواضح أن للؽة وظابؾ كثٌرة و

ذا عنً الباحثٌن بدراسة اللؽة وفق عادة مثل وظابؾ التسمٌة و التعبٌر عن األفكار، و له

اتجاهٌن ربٌسٌٌن هما: "االتجاه الشكلً" الذي عقد العرب من خالله لعلمً النحو والصرؾ 

وعند الؽربٌٌن فً اللسانٌات الصارمة التً تعنى بدراسة النظام اللؽوي معزوال عن السٌاق 

 التواصلً االجتماعً. 

ؽة من خالل المنجز اللفظً فً سٌاق مفٌد وهناك "االتجاه التواصلً" الذي ٌدرس الل

رؼم أهمٌة كل وظٌفة إال أن اللؽة من لوظابؾ تبعا لتعدد زواٌا النظر وو لهذا نجد تعدد ا

المنظور التداولً وظٌفتٌن ربٌسٌتٌن ترتبطان بمقاصد اإلنسان الذي ٌستعملها
3
بوضعه  

حوٌل أعضاء النطق ولكن أهدافه، فالفرد عندما ٌتحدث ال ٌفعل ذلك لمجرد تاالجتماعً و

لٌإدي من خالل كالمه لهاتٌن الوظٌفتٌن التعاملٌة الوظٌفة التفاعلٌة فاألولى هً ما تقوم 

اللؽة من نقل ناجح للمعلومات تبرز من خالله قٌمة االستعمال اللؽوي فٌركز المتكلم جهده 

و دقٌقة وتعد نحو بناء الخطاب لٌستطٌع المخاطب بعد ذلك من أخذ المعلومات منه صحٌحة 

                                                           
 .38، ص 1882التطبٌق، د.ط، د.ت، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، القاهرة، و خالد عبد الرزاق السٌد، اللؽة بٌن النظرٌة -1
 .38المرجع نفسه، ص  -2
حو الوظٌفً(، عالم الكتب للنشر والتوزٌع، ٌوسؾ تؽزاوي، وظابؾ اللؽة )استراتٌجٌات التواصل اللؽوي فً نظرٌة الن -3

 .71، ص 1863األردن، 
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هذه الوظٌفة إحدى مزاٌا اللؽة الطبٌعٌة ومن التً تمكن األفراد من تطوٌر ثقافتهم من خالل 

تلك المعلومات المتناقلة ومن تحقٌق التواصل فٌما بٌنهم سواء كان ذلك لتوجٌه التعلٌم أو 

ؼٌره.
1
 

لنفسه بذلك وأما الوظٌفة الثانٌة ٌقوم من خاللها الفرد بعالقات اجتماعٌة وٌحقق   

ؼاٌات عدة تتمثل فً قدر كبٌر من العالقات وتشبٌتها، وقد ٌتجاوز إلى التؤثٌر وؼٌره فقد 

ٌقتصر دور اللؽة فً بعض السٌاقات على إقامة العالقات وتثبٌتها وٌكمن دورها الربٌسً 

ل بهذا ٌندرج تحت هاتٌن الوظٌفتٌن بشكل مجمن المقاصد التً ٌنوٌها المتكلم وفً التعبٌر ع

 لمختلؾ الوظابؾ التً تبرز وفقا لمختلؾ االتجاهات التواصلٌة.

د أصحابها ٌهتمون كما نجد أٌضا وظٌفة اللؽة تصرٌؾ شإون المجتمع اإلنسانً، فنج

ذلك من حٌث الجانب االجتماعً، إذ هم ٌعتبرونها ظاهرة اجتماعٌة ونتٌجة بعناٌة اللؽة و

نموها وكذا وجود على تطورها و ً الوقت نفسه مبنٌةالتواصل االجتماعً وهً ف

تصرٌؾ شإون المجتمع و للؽة عند هإالء تسٌر وفق أمورالجماعات، والوظٌفة األساسٌة 

ابه اإلنسانً،  ومن أنصار هذه المدرسة العالم األنثروبولوجً مالٌنوفسكً الذي ٌإكد فً كت

اء األشٌاء ولٌست وقض     ٌرى أنها وسٌلة لتنفٌذ األعمال  على العنصر االجتماعً للؽة و

من أنصار هذه المدرسة كذلك العالم ء و لٌست تعرٌفا لهذه األشٌاء، وتعرٌفا لهذه األشٌا

اللؽوي ٌسبرنسن الذي ٌإكد أن كلمات اللؽة ال تستعمل لتشبع االشتٌاق على النزعة 

لنسبة بهذا ٌتبٌن أن هناك نظرٌتٌن مختلفتٌن باعٌة والمصاحبة التً ٌهواها اإلنسان، واالجتما

لوظابؾ اللؽة، فالنظرة األولى: ترتكز على الجانب العقلً من اللؽة و الثانٌة ترتكز على 

الجانب االجتماعً منها و لكن إذا نظرنا نظرة خاصة إلى هذٌن الجانبٌن نجدهما 

متكاملٌن.
2
 

                                                           
 .72، ص نفسهالمرجع  -1
 .73ٌوسؾ تؽزاوي، وظابؾ اللؽة )استراتٌجٌات التواصل اللؽوي فً نظرٌة النحو الوظٌفً(...، المرجع السابق، ص  -2
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األلفاظ والتراكٌب التً تعبر بها األمة عن بر اللؽة مجموعة من األصوات وكما تعت

ابط لنشر الثقافة، فهً وسٌلة الترأداة للفهم واإلدراك والتفكٌر و وتستعملها أؼراضها

 المجتمع. االجتماعً البد منها للفرد و

ولٌست اللؽة الوسٌلة الوحٌدة للتعبٌر، بل هناك وسابل أخرى ٌتفاهم الناس بها وٌعبرون بها 

، الصراخضحك وصوات المبهمة، الحركات، والعن أؼراضهم بواسطتها، كاإلشارات واأل

لكن الكالم وهو أرقى أنواع التعبٌرات والرقص والؽناء والموسٌقى والنقش، والرسم، و

لقد كانت هذه الظاهرة  مما كرم هللا به ال توجد إال عند اإلنسان وحده، والصوتٌة، ظاهرة 

م اإلنسان على سابر المخلوقات، قال تعالى: " خلق اإلنسان علمه البٌان" و قال أٌضا: "عل

 بالقلم، علم اإلنسان ما لم ٌعلم".

وللؽة عدة وظابؾ منها: وظٌفة اجتماعٌة، وظٌفة ثقافٌة، وظٌفة نفسٌة، وظٌفة 

فكرٌة
1

ال ٌستطٌع العٌش  -بوجه عام –، فاإلنسان بطبعه ٌمٌل إلى العٌش فً جماعات فهو 

ى أن ٌتعامل بحاجة إل هو لهذالذلك وصفوه بؤنه مدنً بالطبع، ومنفردا معزوال عن ؼٌره، و

اإلفهام البد له من أداة وسٌلة تحقق له هذا مع ؼٌره، وأن ٌفهمهم وٌفهموه، وهذا لفهم و

األداة، باإلضافة إلى هذا فقد أدت اللؽة وظابؾ متنوعة الفرض، فكانت اللؽة هً الوسٌلة و

مهمة لإلنسان، متداخلة، بحٌث ٌصعب الفصل بٌنهما، إذ أن كل وظٌفة تكمل األخرى، 

 أهم هذه الوظابؾ ما ٌؤتً:ؼم من وجود حواجز دقٌقة بٌنها، وبالر

 تكمن أن نتشرؾ منها ما ٌلً:و الوظٌفة االجتماعٌة:-أ

إشباع الحاجات والرؼبات م، وهااإلفأن اللؽة أداة للتفاهم والتعبٌر، ووسٌلة الفهم و

ه من المطالب، ولعل هذه هً الوظٌفة األولى للؽة، فهً مطلب أساسً لكل فرد، تمكنو

 التكٌؾ مع النجاح، فٌعرؾ عن طرٌقها أفكار ؼٌره، وما ٌدور فً عقولهم من أحاسٌس. 

                                                           
م، 1886هـ/6317 ،81طباعة و التوزٌع، ط سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، دار النشر لل -1

 .76ص 
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رابط قوي مهم للشعوب، فهً تعد إحدى ا رابط قوي من أسس وحدة األمة، وأنه

من ركابز النضال ركٌزة مهمة ستقالل األمم و كٌانها السٌاسً واالجتماعً، ودعابم ا

 القومً. الفكري الوطنً و
هً وسٌلة مهمة فً تنظٌم األسر، تحضرها اجتماعٌا، فتدل على رقً األمة، وأنها 

نظمها، وعاداتها، وتقالٌدها، تنسٌق العالقات، وهً ممثلة صادقة لحضارة األمة، وو

احً السٌاسة والتشرٌع ومظاهر نشاطها العملً والعقلً، وما تخضع له من مبادئ فً نو

دلٌل على ما وصلت إلٌه األمة من ضاري دقٌق، ووالقضاء، واألخالق، ولذا فهً مقٌاس ح

رقً، أو انحطاط.
1
  

وسٌلة الدعاٌة والتعاون، وذلك عن طرٌق الخطب والمقاالت، واألحادٌث والنشرات 

فاهم فً البٌع والشراء، واألخذ فً المجتمعات، والمحافل، والصحافة، واإلذاعة، ولؽة الت

 العطاء. و
 بٌن ماضٌها، وحاضرها. مظهر اإلنسانٌة المتمٌز، ورباط 

التوجٌه الدٌنً، والتهذٌب الروحً، وٌظهر ذلك بحملها الرساالت بما فٌها من شرابح و 

 قوانٌن.

 و ٌبرز منها:  الوظائف الثقافٌة:-ب

سجل التراث الثقافً: إذ أن جمٌع ما أنتجته البشرٌة فً نواحً العلم والمعرفة والفن 

لهذا فإن  اُ تتوارثه األجٌال المتتالٌة، ونته كثٌرواألدب، حفظته السجالت اللؽوٌة، وخز

الذي ال نشك تطور اإلنسانٌة مدٌن لها أٌضا، وتراث البشرٌة مدٌن للؽات فً حفظه، كما أن 

بص األمة العقلٌة، والثقافٌة، ومستوى فٌه أن اللؽة هً المرآة التً تعكس بوضوح خصا

لكون من ظواهر.منهجه، كما هً مفسرة لما ٌحدث فً هذا اتفكٌرها و
 2

  

                                                           
عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة، المرحلة األساسٌة الدنٌا، دار الفكر للطباعة و -1

 .62، ص 1888م، عمان، 1888هـ/6318، 86النشر و التوزٌع، ط 
 .66المرجع السابق، ص  -2
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وسٌلة التعلٌم والتحصٌل: فهً الوسٌلة المعتمدة فً تربٌة التالمٌذ، وتوجٌههم وهً   

أداة المهارات، إضافة إلى كونها والمعارؾ، س الذي ٌقوم علٌه لكسب الخبرات واألسا

 الحقابق األخرى. تحصٌل الثقافات والمعارؾ و

 : و منها:الوظائف النفسٌة -ج

قناع: إذ أنها تخلق فً نفس السامع استجابات فكرٌة، و انفعاالت وجدانٌة، اإلالتؤثٌر و

و ذلك بما ٌملكه المتحدث من قدرة فً كالمه على استمالة األفراد والتؤثٌر فٌهم فٌحملهم 

 على أن ٌسلكوا سلوكا معٌنا. 

ا ٌقوم دلٌال علٌه، من خٌر ما ٌفسر هذه الوظٌفة، ووفن األدب بقسمٌه: الشعر والنثر

وكما أن الفرد ٌإثر بكالمه فً اآلخرٌن، فهو كذلك ٌتؤثر بكالم سواه، كما أن اللؽة بوسابلها 

 أداة اإلقناع بالقصص، واإلقناع حٌن تبادل اآلراء والمحاورات والجدل.

التذوق النفسً: وللؽة عامل من عوامل التذوق النفسً، فٌها نتذوق األشعار، ونتؤثر 

 نوادر.، وبما نسمع من حكاٌات وبما ٌكتببالقصص، ونستمتع 
اشباع الحاجات النفسٌة: وذلك بالتعبٌر عن المطالب والحاجات النفسٌة، فإذا ما تحققت هذه 

 االحتٌاجات، سرت الراحة والطمؤنٌنة إلى نفسٌه وسكنت مشاعره وحصل التكٌؾ المنشود. 

 الوظائف العقلٌة:  -د

فكري، فهً ترتبط ارتباطا وثٌقا بالفكر، النمو الفكري: اللؽة عامل من عوامل النمو ال

وهً أداته التً بها ٌصل إلى المدركات، وبها تتم العملٌات العقلٌة ومن المعروؾ أن إحدى 

وعاإه، بل ، بل هً أداة التفكٌر، ووسٌلة، وعقبات التفكٌر، فقر المرء فً األلفاظ، أو تقرأ

 .وال تتحدد إال بها و دلٌل هً أكثر من ذلك، فهً جوهره ألنه عملٌة ذهنٌة ال تفسر
1
  

 ذلك قول الشاعر :

 ا         جعل اللسان على الفإاد دلٌالَ إن الكالم السفً لــفً الفإاد و إنمَ 
                                                           

 .66المرجع السابق، ص  -1
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، وانتزاع القضاٌا سةٌقاأل: فالفكر ٌعتمد على اللؽة فً إدراك  تكوٌن العادات العقلٌة -ب

اإلنسان كثٌرا فً حل مشكالته  نتكوٌن تلك العادات على وجهها الصحٌح، ٌعٌالمنطقٌة، و

 الوصول إلى تمٌٌز الحق من الباطل، و الخٌر مع الشر.و

 تحلٌل الصور الذهنٌة و تركٌبها: -ج

اللؽة هً الوسٌلة التً ٌمكن بها تحلٌل صورة ، أو فكرة ذهنٌة إلى أجزابها، كما أنها 

را اها المتحدث، إذ كثٌالوسٌلة التً بها ٌمكن إعادة تركٌب هذه الصورة، أو الفكرة كما ٌر

كؤننا رأٌناها حٌن ٌسردها متحدث ما نتخٌل، ونتصور القضاٌا، والحكاٌات دون رإٌتها، و

أو نقراها من كتاب.
1
 

بصورة خاصة ٌقتصر  (Buhler )بوهلر" التقلٌدي للؽة، كما وضحه "أما النموذج 

ٌفة المرجعٌة وٌقابل هذا وظابؾ فقط، الوظٌفة االنفعالٌة، الوظٌفة الندابٌة والوظعلى ثالث و

أي المستقبل(، والؽابب )أي زواٌا، المتكلم ) أي المرسل(، والمخاطب )النموذج مثلث ال

الشخص أو الحدٌث أو الشًء الذي نتحدث عنه(، ؼٌر أن " بوهلر" ٌفتح الباب أمام استنتاج 

 بعض الوظابؾ الضافٌة من هذا النموذج المثلث.

ر بؤهم و وظابؾ اللؽة فتمخضت محاولته عن الوظابؾ قد حاول) هالٌداي( تقدٌم حصو

التالٌة:
2
 

  Instrumental functionالوظٌفة النفعٌة) الوسٌلٌة( : -1

حاجاتهم و ٌعبروا عن رؼباتهم،  من طفولتهم المبكرة أن ٌشٌعوا فاللؽة تسمح األفراد

وظٌفة علٌها و ذه الوظٌفة هً التً ٌطلقهحصول علٌه من البٌبة المحٌطة، وما ٌرٌدون الو

 ." انؤ أرٌد"

                                                           
 .66عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة، المرجع السابق، ص  -1
 .36، ص 1882خالد عبد الرزاق السٌد، اللؽة بٌن النظرٌة و التطبٌق، جامعة القاهرة، د.ط، د.ت،  -2
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 Regulatory functionالوظٌفة التنظٌمٌة:-2

أي تحكم الفرد من خالل اللؽة فً سلوك اآلخرٌن )افعل كذا، ال تفعل كذا( أي األوامر 

و النواهً فاللؽة لها وظٌفة الفعل، أو التوجٌه العملً المباشر، ففً عقد القران مثال، ٌتم 

"حكمت  كذلك فً المحكمة، حٌنما ٌقول القاضً:ظ معنٌة، وواج بمجرد النطق بؤلفاالز

المحكمة بهذا" فان هذه الكلمات تتحول إلى فعل.
1
 

 interpersonal functionالوظٌفة التفاعلٌة: -3

هً وظٌفة أنا وأنت(، و آلخــرٌن فً العالم االجتماعً )وتستخدم اللؽة للتفـــاعل من ا

اإلنسان كابن اجتماع ال ٌستطٌع الفرار من اسر  تبرز أهمٌة هذه الوظٌفة باعتبار أن

جماعته، فنحن نستخدم اللؽة و نتبادلها  فً المناسبات االجتماعٌة المختلفة ونستخدمها فً 

 إظهار االحترام و التؤدب مع اآلخرٌن.

 

 personal functionالوظٌفة الشخصٌة : -4

اته وأرابه نحو فمن خالل اللؽة ٌستطٌع الفرد أن ٌعبر عن مشاعره واتجاه

 موضوعات وأشخاص كثٌرون، أي ٌقدم أفكاره اآلخرٌن و ٌثبت هوٌته و كٌانه الشخصً.

 heuristic functionالوظٌفة االستكشافٌة:  -5

                                                           
 .12، ص 1884ة، أنسً محمد أحمد قاسم، اللؽة و التواصل لدى الطفل، د.ط، د.ت، جامعة القاهر -1
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فالفرد بعد أن ٌتمٌز ذاته عن البٌبة ٌستخدم اللؽة ال تكشؾ وفهم هذه البٌبة، وهً التً 

عنى انه ٌسال عن الجوانب التً ال ٌعرؾ هل ٌمكن أن نطلق علٌها الوظٌفة االستفهامٌة، م

فً البٌبة حتى ٌستكمل النقص فً معلوماته من هذه البٌبة.
1
 

 imaginative functionالوظٌفة التخٌلٌة: -6

حٌث نجد أن اإلنسان من خالل اللؽة ٌمكنه أن هرب من الواقع إلى عالم أخر......مثل 

للتؽلب على صعوبات معنٌة)مثل الؽناء ا، وامه للؽناء للتروٌج عن نفسهـالشعر، أو استخد

 أثناء العمل.......الخ(.

 informative functionالوظٌفة اإلخبارٌة )اإلعالمٌة( : -7

مكان من جدٌدة إلى اآلخرٌن فً أي زمان و فٌنتقل الفرد من خالل اللؽة معلومات

 خالل وسابل االتصال.

  symbole functionالوظٌفة الرمزٌة: -8

ن خالل األلفاظ تمثل رموزا تثٌر إلى الموجودات فً العالم الخارجً فكلمة فاللؽة م

 شجرة هً لفظ أو رمز لشًء موجود فً الخارج.

ن اللؽة تتكون من سلسلة من اإلشارات ؤفهو ٌرى ب  ”K.Buhler“أما العالم" كارل وهلر" 

 اإلدراكٌة التً تحمل من طٌاتها ووظابؾ هً: 

 وظٌفة التعبٌر. -ا

 فة الطلب.وظٌ -ب

وظٌفة التقدٌم. -ج
1
 

                                                           
 .13أنسً محمد أحمد قاسم، اللؽة و التواصل لدى الطفل، المرجع السابق، ص  -1
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فؤما وظٌفة التعبٌر فهً ترتبط الحالة أو الؽاٌة الذي ٌرسل الرسالة أو اإلشارة وهذه       

أن ٌدركها شخص أخر) مستقبل(، وٌكون لها معنى ومدلول تؤثٌر معٌن )شدة الرسالة البد و 

أما وظٌفة التقدٌم فهً  هذه هً وظٌفة الطلب أو وظٌفة التؤثٌر فً الشخص األخر،معنٌة( و

إخبار الشخص األخر عن األشٌاء أو األحداث.
2
 

 ٌرى بان ثالث وظابؾ أساسٌة هً: "  E.pichenأما العالم " ادوارد ٌشون " "       

 الوظٌفة المشٌرة، أو الدافعٌة التً تحقق الدافع اللؽوي.
بما تملكه من خصابص تقوم، وظٌفة المطابقة لتنظٌم الرسالة أو الخبر، معنى أن اللؽة       

 أو الرموز حتى تحقق هدؾ معٌن.
وظٌفة عملٌة أو واقعٌة    

3
، وهً أن اللؽة ٌمكنها أن تعدل أو تؽٌر من الواقع العلمً من 

 حٌث االستجابات أو السلوك.

 

 

 :التواصل اللغوي

ك ٌجب ٌفرض التواصل اللؽوي نفسه من خالل تلبٌة الحاجات المتجددة لإلنسان لذل       

توجٌهه بالوسابل والتقنٌات المناسبة  والكفٌلة بتحقٌق األهداؾ المسطرة  سلفا )المعلن منها 

و قٌادته فً إطار أوؼٌر المعلن( قد ٌبدو من السهل فً بعض األحٌان إدارة حوار ما 

وضعٌة تواصلٌة لكن فً الحقٌقة ٌتطلب هذا األمر تشخٌصا محكما للفبة المستهدفة، 

سبا للتقنٌة التوجٌهٌة التً ممكن من خاللها تحقٌق األهداؾ بدقة ،وفً زمن واختٌار منا

 معقول وبؤقل جهد ممكن.

                                                                                                                                                                                     
 .14أنسً محمد أحمد قاسم، اللؽة و التواصل لدى الطفل، المرجع السابق، ص  -1
 .15المرجع نفسه، ص  -2
 .15المرجع نفسه، ص  -3
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ٌتواصل الشخص فً إطار مجموعات بشرٌة ٌنتمً إلٌها أو ٌرٌد أن ٌنخرط فٌها فً      

 ،اندماج، استدماج : هذا اإلطار ٌتوجب على الفاعل التواصل ان ٌضبط ثالوث االنخراط

ول ٌتطلب من الشخص تحرٌك دٌنامٌة القوة الفاعلة وتوجٌهها لٌصبح منصهرا إدماج فاأل

مع الجماعة المستهدفة ومتفاعال معها والثانً ٌتطلب تحرٌك القوة الفاعلة نحو شخص ما 

التواصلٌة لجعله فً المستقبل عنصرا منها وفاعال من داخلها أمام اإلدماج  نظومةخارج الم

الفعل نحو الشخص المستهدؾ وجعله منخرطا فً جماعة ما دون فٌتم بموجبه تحرٌك إرادة 

ان ٌكون بالضرورة عنصرا منها 
1
. 

 :التعرٌف بالتواصل 

ٌفٌد التواصل فً اللؽة العربٌة االقتران واالتصال والصلة والترابط وااللتبام والجمع      

إقامة عالقة  عنً ت communicationواإلبالغ واإلعالم، أما فً اللؽة األجنبٌة فكلمة 

إرسال وتبادل وإخبار وإعالم، وهذا ٌعنً أن هناك تشابها فً الداللة بٌن تراسل وترابط و

المصطلح الؽربً والعربً.
2
  

جاء فً لسان العرب بن منظور مادة اتصل وتواصل بقوله" وصل الشًء وصوال  : لغة -ٲ

 التصادم ". ونقول وصل الٌه انتهى الٌه وبلؽه وصل ضد الهجران والتواصل ضد 

وواصل وصاال ومواصلة الشًء وفً الشًء دوامه وواظب علٌه ؼٌر انقطاع وتواصل 

الرجالن ضد تهاجر اتصل بالشًء التام والٌه بلػ وانتهى.
 3 

و أو معنوي أو مع شًء مادي أخر ، آكما تعنً تواصل اقامة عالقة ما بٌن شخص و      

خر وهذا ٌتضمن أو علم مع علم أخرى و جماعة مع جماعة اأ خرى،أمإسسة مع مإسسة 

                                                           
عالم ٬ظاهر التفاعل المعرفً بٌن اللسانٌات وعلم النفس بعض م ٬اللؽة المعرفٌة٬بنعٌسى زؼبوش ٬مصطفى بوعنابً   1

 .34ص٬ 5112 ٬ 1ط ٬الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع

 .3عبدالرحمن طه التواصل والحجاج كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة مطبعة المعارؾ الجدٌدة الرباط ص  2

 .857ص ٬  11المجلد ٬بٌروت  ٬دار صادر ٬لسان العرب  ٬ابن منظور  3
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لٌة التً ٌحدث بها التفاعل والعالقات كل الوسابل والقنوات واالستراتٌجٌات وٌعنً اٌضا اآل

.االنسانٌة وتشمل كل رموز الذهن والحركات وكل متؽٌرات الجسم
1
  

 : اصطالحا-ب

علومات واألفكار العملٌة التً ٌتم من خاللها تبادل الم هو communicationالتواصل      

وال ٌقتصر التواصل على  ،شاركٌن، وهو ؼاٌة اللؽة ووظٌفتهاوالحاجات والرؼبات بٌن الم

االنسان وحده فالكابنات الحٌة تتواصل فٌما بٌنها فمثال ٌتواصل النمل فٌما بٌنه
2
كما ورد  ،

ْملِ  ) :فً القران الكرٌم قوله تعالى ٰى إَِذا أََتْوا َعَلٰى َواِد النَّ ْمُل اْدُخلُوا  َحتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َقالَْت َنْملٌَة 

ْشُعُرونَ  ٌَ َماُن َوُجُنوُدهُ َوُهْم اَل  ٌْ ُكْم ُسلَ ْحِطَمنَّ ٌَ 67.3( سورة النمل اآلٌة  َمَساِكَنُكْم اَل 
 

فالحٌوان مثال ٌستخدم  ،التواصل على استخدام الحٌوان له وٌختلؾ استخدام االنسان       

شتى منها التعبٌر عن حاجته األساسٌة كما هو عند الحٌوان ونقل التواصل لألؼراض 

فراد المجتمع الذي ٌعٌش فٌهأالمعلومات والتعبٌر عن المشاعر واألحاسٌس والتفاعل مع 
4
،  

والتواصل عملٌة تسٌر فً اتجاهٌن وهً تشمل محاولة فهم االفكار والمشاعر التً      

د بطرٌقة نافعة ومساعدة والتواصل الجٌد ٌحتاج الى ٌعبر عنها االخرون ،واالستجابة او الر

ومراقبتهم وفهم الرسالة التً ٌعبرون عنها  ،خرٌنمهارات  االصؽاء الى اآل
5
. 

كما هو عبارة عن عملٌة تفاعل اجتماعً ومشاركة انسانٌة تهدؾ الى تقوٌة العالقات       

لومات واألفكار والمشاعر التً  و الدول، عن طرٌق تبادل المعأبٌن أفراد األسرة والمجتمع 

تهدؾ الى التفاهم والتعاطؾ والتحاب
1
. 

                                                           
 .15ص 1٬ط٬دار العلوم واالٌمان للنشر والتوزٌع ٬رإٌة معاصرة ٬االتصال التربوي  ٬اسامة محمد سٌد  1

 .15ص1٬ط ٬العلوم واالٌمان للنشر والتوزٌع دار ٬رإٌة معاصرة٬االتصال التربوي  ٬اسامة محمد سٌد 2

 .81سورة النمل اآلٌة 3 

 .51ص٬ 5113 ٬5ط ٬دار الفكر ٬فً اضطرابات التواصل مقدمة : اسماعٌل محمد عماٌرة ٌاسر سعٌد الناظور  4

 .55المرجع نفسه ص  5
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انه ٌنسجم مع  خالقٌة ؼٌروالحال إن مفهوم التواصل ٌتوافق مع وجهة النظر األ      

شخاص المتكلمٌن وعالم المرسلة وٌقترض بالفعل فصل بٌن عالم األ ،سٌسٌولوجٌا الكالم

داء الكالمً ؼٌر مرتبط بحالة خاصة.ألنه ٌعتر عن توظٌؾ عالمً اأوباختصار 
2
 

وهذا معناه إن التواصل ٌعنً نقل الرسالة نقل حركة صوتٌة )صوابت وصوامت(      

 دارك معنى الكالم.إعلى  والتؤثٌر

التواصل هو المٌكانٌزم الذي بواسطته توجد  :وٌعرؾ تشارل كولً التواصل قابال     

كل رموز الذهن مع وسابل تبلٌؽها عبر المجال  العالقات اإلنسانٌة وتتطور. إنه ٌتضمن

وتعزٌزها فً الزمان. وٌتضمن أٌضا تعابٌر الوجه وهٌبات الجسم والحركات ونبرة 

الصوت والكلمات والكتابات والمطبوعات والقطارات والتلؽراؾ والتلفون وكل ما ٌشمله 

.آخر ما تم فً االكتشافات فً المكان والزمان
3" 

ا التعرٌؾ أن التواصل هو جوهر العالقات اإلنسانٌة ومحقق ٌتبٌن لنا عبر هـذ

 .تطورها

كما إن التواصل الفعلً ال ٌتم اال اذا كان متفقا علٌه من قبل طرفً التواصل        
4
  . 

هو عملٌة تبادل المعارؾ واالفكار  : وٌعرؾ عبدهللا فرح الزرٌقات التواصل قابال       

 .و الؽٌر اللفظٌةأؽة اللفظٌة واآلراء والمشاعر من خالل الل
5
 

                                                                                                                                                                                     
ؼوث االطفال  ٬قبرص٬نٌقوسٌا  ٬ورشة المواد العربٌة٬ترجمة عفٌؾ الزراز  ٬التواصل مع االطفال٬نعومً رٌشتمان   1

 .7ص ٬1111 ٬ 1٬ط٬لبنان  ٬البرٌطانً باالشتراك مع بٌسان للنشر والتوزٌع٬

 ٬اثناء النشر٬فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنٌة ٬كٌؾ تكسب ولدك ٬مهارات التواصل مع االوالد ٬د الحلبً خالد بن سعو  2

 .11ص ٬ 5111 ٬ه  1341 ٬ 1ط ٬الرٌاض 

 .553ص ٬ 8341 ٬ 5111٬ 1ط ٬دار الفكر ٬جمال محمد الخطٌب ..........المدخل الى التربٌة الخاصة  3

 .6ص٬ ٬5112 1ط٬والسٌنمابً والتربوي التواصل اللسانً ٬جمٌل حمداوي    4

 ٬بٌروت٬المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ٬النظرٌة األلسنة عند رومان جاكسون ٬فاطمة الطبال بركة   5

 .81م  ص1114  ٬ه 1341 ٬1ط
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فعملٌة التواصل تتطلب ارسال رسالة واضحة واستقبال سلٌم، فهً عملٌة تفاعل بٌن       

ذلك فسٌإول الى عدم وضوح ذا حدث خلل فً إو بٌن مجموعتٌن وأو مجموعة أفرد واخر 

 جٌدا.، وقد ال تسلم بشكل كالم ..مقصودوقد ٌجد المتلقً عناء فً فهم ال ،الرسالة

وقد ٌحدث التواصل بلؽة منطوقة كاإلشارات واإلٌماءات والحركات والعٌون ولؽة      

ن تكون الرسالة مفهومة من خالل ارسالها أما التواصل باللؽة المنطوقة فٌفترض أشارة اإل

بلؽة سلٌمة.
1
 

زمة لكل فالتواصل ٌمثل احد المهام االساسٌة للعاملٌن فً المجال التربوي وهو عملٌة ال     

عملٌات التوافق والفهم الذي ٌتوجب على التربوٌٌن القٌام بها لتحقٌق االهداؾ المنشودة 

والمتوقعة من المإسسة التربوٌة وهو عملٌة اجتماعٌة تفاعلٌة تقوم وتعتمد فً حدوثها على 

المشاركة فً المعانً  بٌن المرسل والمستقبل
2

،واالساس الذي تقوم علٌه طرق االنتماء الى 

ثقافة ما فإننا ال ٌمكن ان تفعل اي شًء ال ٌتضمن جزبٌة تواصلٌة فؽٌاب التواصل ٌفترض 

.انعدام السلوك االنسانً
3
 

 ،اجتماعٌة ال تتوقؾ عند حد بعٌنه سٌرورة بان التواصل : امبرتو اٌكوكما ٌرى 

ة اللؽة االٌماءات النظرة المحاكا ،مال هابال من السلوكات اإلنسانٌةسٌرورة تتضمن ع

، ولهذا سٌكون من ؼٌر الممكن الفصل بٌن التواصل دٌة والفضاء الفاصل بٌن المحدثٌنالجس

اللفظً والؽٌر اللفظً
4
. 

اللؽة فً المتعارؾ هً عبارة   : وٌعرفه عالم االجتماع اللؽوي ابن خلدون بقوله

بهذه المتكلم عن مقصودة ،وتلك العبارة فعل لسانً ناشا من القصد بإفادة الكالم " وهً 

                                                           
 .433ص ٬5117 5ط ٬قحطان احمد الظاهر مدخل الى التربٌة الخاصة دار وابل للنشر عمان   1

 . 14ص٬رإٌة معاصرة  ٬االتصال التربوي ٬محمد سٌد اسامة  2

 .5ص٬ 4113 ٬ 51عدد  ٬سعٌد بن كراد استراتٌجٌات التواصل من اللفظ الى االماءة مجلة عالمات 3

 

 .11المرجع نفسه ص  4
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الخاصٌة االصطالحٌة جاءت لحاجة الفرد الى التواصل مع الجماعة التفاهم وكذا الشكل 

التواصلً المزدوج للعالمة اللسانٌة )الدال والمدلول (
1
. 

 : عناصر العملٌة التواصلٌة

تتكون عملٌة التواصل من عناصر تترابط وتتكامل مع بعضها البعض وتتمثل هذه 

 : العناصر فٌما ٌلً

ٌعد المرسل العنصر االول  :   the  source or the Sanderلمقدر) المرسل (ا -6

واالساسً فً عملٌة التواصل
2
فهو الطرؾ الذي ٌقوم بإرسال الرسالة لٌإثر فً المستقبل  

،مما ٌتوقع منه ان ٌتصؾ بمهارات اتصالٌة عالٌة ،كصٌاؼة عبارة وانتقاء الكلمات المناسبة 

ع التعبٌرات ؼٌر اللفظٌة المعجمٌة فً حال كانت الرسالة لفظٌة .واالنتباه لنبرة الصوت م
3
 

ذ ٌعتبر ركنا حٌوٌا فً الدارة التواصلٌة اللفظٌة ،فهو إوهو مصدر الخطاب المقدم 

وقد تداول  ،لى المرسل الٌه فً شكل رسالةإجه الباعث االول على انشاء خطاب ٌو

و أوالمخاطب   l’émetteurة مثل الباث اللسانٌون هذا العامل فً قوالب اصطالحٌة متباٌن

 و المتحدث.أالنقال 

طرؾ  مة للتعبٌر عن هذا العامل فانه "ورؼم اختالؾ المصطلحات المختلفة المستخد

و أن ٌستؽنً جزبٌا أاول جهاز التخاطب وٌستحٌل على اي تطور لوضع تخاطبً لفظً 

 كلٌا عن المرسل.

خاطبً ،وطبٌعة لقة بالمرسل حسب وضعه التوتختلؾ القٌود المنطقٌة والمنهجٌة المتع

ن أفخطاب سٌاسً موجه الى كل الناس ال ٌتحتم على رجل السٌاسة  ،لٌهإخطابه المرسل 

                                                           
 .551ص ٬5118 1ط٬لبنان ٬دار الفكر للنشر ٬مقدمة ٬عبدالرحمن ابن خلدون   1

 .38ص٬رإٌة معاصرة  ٬ربوياالتصال الت ٬اسامة محمد سٌد  2

 .3ص ٬مهارة االتصال٬ابراهٌم علً رباعٌة   3
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والخطاب  ،تقبلون على لٌاقة تداولٌة معتبرةٌوظؾ كل األنظمة اللسانٌة التً ٌكون فٌها المس

 وفً قٌمته االخبارٌة ..،طا فً ...العادي ٌختلؾ عنه اٌضا من حٌث قٌوده، اذ ٌكون بسٌ

ٌتعالى الخطاب  بنٌة اللسانٌة المستخدمة بٌنماودرجة........الممكنة التً تستوعبها األ

و االطار المرجعً للنظامأالشعري وتزداد فٌه الت........واالنفالت من عالم الواقع 
1
 

 ألنه ولٌد اللحظة الهاربة  ،مامه بعض القٌودأاللؽوي المستخدم فتتحطم 

وضاع التخاطبٌة والخطابات المتباٌنة انها تتقاطع مع بعضها عند المالحظ على هذه األ لكن

  : فٌما ٌلً  destinateurالمرسل 

وتفكٌك لرمز  ،codageن ٌكون للمرسل القدرتان المستقبلة والمنسقة للقٌام بعملٌة التمٌز أ -

décodage ل الرسالة اي نظام بالرجوع الى النظام اللؽوي الذي ٌشترك فٌه مع مستقب

 و جزبٌا بٌن المرسل والمتلقً )بٌن الرامز وفاك الرمز(.أمشترك كلٌا   un codeترمٌز 

ن الرسالة اللفظٌة تتطلبن ٌكون المرسل على لٌاقة كافٌة ولو فً مستواها االدنى ألأ -
2  

حدى ن ٌتمتع بإأو بعبارة لسانٌة ادق أقدرة فٌزٌولوجٌة على بثها وقدرة على كتابتها 

و االشكال اللفظٌة " بتعبٌر الفكر السوٌسري اذ تتجسد فٌهما أالعالمة الصوتٌة القدرتٌن "

الوقابع اللؽوٌة للخطاب المنقول 
3
. 

ن ٌجعل حواره أو ا،ن ٌكون منفتحا ذهنٌأن ٌكون المرسل مستعدا للتنازل وأكما ٌجب 

بت على اصل الموضوع ن ٌثأ ،فسٌا ومتزن انفعالٌاوان ٌكون مستعدا ن ،قصٌرا ومفهوما

ن ٌإكد نقاط االلتفاؾ والختام االٌجابًأوكذا 
4
. 

                                                           
 ٬الدار العربٌة للعلوم٬مقارنة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكسون  ٬التواصل اللسانً والشعري ٬الطاهر بن حسٌن بومزٌر  1

 .53ص٬ 5118  ٬ه  1357 ٬1ط ٬االختالؾ ٬منشورات

 .52ص٬المرجع نفسه   2

 52ص٬مقارنة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكسون  ٬التواصل اللسانً والشعري ٬بومزٌر الطاهر بن حسٌن 3

 .14ص ٬مهارات التواصل مع االوالد٬خالد سعود الحلبً   4
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 : destinataire –the receiver –المستقبل  –المرسل الٌه  -1

ازا ٌقابل المرسل داخل الدارة التواصلٌة اللفظٌة اثناء التخاطب ،وقد اطلق علٌه مج

الٌه بعملٌة التفكٌك ( وٌقوم المرسل   le récepteurالمصطلح الفٌزٌابً )المستقبل

décodage  ، م نص...أم جملة، ألكل اجزاء الرسالة سواء اكانت كلمة 

طلق علٌه أوقد ذهب سوسٌر بعٌدا فً التدقٌق الموضعً لهذا العامل التواصلً عندما 

ٌرسل عندما( ٲذلك ان المتحدث ) مصطلح "المتحدث ب"
1
 ،لٌهإسل لى المرإخطابا معٌنا  

هذا االخٌر هو مستقبل الرسالة بٌنما لحظة الرد على الرسالة التً  ي المتحدث )ب( ٌكونأ

 والمتحاور المستمع هو(  ٲاستقبلها )تعقٌبا ،اضافة ،تساإال، رفضا....(  ٌصٌر المتحدث )

 : التالً الرسم فً ٌبدو كما المتحدث هو( ب)

 

 ترمٌز

 ...6... رسالة  

 متحدث 

 مستمع 

 

 

 ...1... رسالة  

 
                                                           

 .52ص ٬مقارنة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكسون٬التواصل اللسانً والشعرٌة ٬الطاهر حسٌن بومزٌر   1

 المتحاور )أ(

 المتحاور )ب(

 (ب) المتحاور

 متحدث  

 )ب( متحدث

 ر مستمعالمتحاو

 المحاور مستمع

 المتحاور )أ(

 المتحاور )ب(
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بٌن صنفٌن من مستقبلً الرسالة )  c.k. orechioniك .ك  او رٌكٌونً )وٌتمٌز هنا 

، والمرسل الٌه ؼٌر  destinataire directالكالمٌة وهما المرسل الٌه مباشرة 

فالمقارنة من خالل عنصر هام فً العملٌة التواصلٌة   destinataire indirectالمباشر

التحلٌل المنطقً الى تحدٌد المسافة ببعدها ، وٌقودنا   distanceوهو المسافة او البعد  

 الزمانً المكانً واللذان تتحدد فً ضوبهما طبٌعة الخطاب وممٌزاته.

فخطاب حواري بٌن صحفً ومستضاؾ لدٌه ٌتطلب التواصل المباشر زمانا ومكانان 

ً او زمان على األقل بٌنما ٌبقى العمل اإلبداعً اللفظً خطابا متمٌزا بالكفاءة العالٌة ف

تحوٌل الملقى له الى مستقبل الخطابة مهما اختلؾ المرسل والمرسل الٌه فً الفضاء 

الزمكان ٌالنه فً معظم الحاالت خطاب ؼٌر مباشر لمتلق ؼٌر مباشر.
1
 

 : " message الرسالة " -2

هً الجانب الملموس فً العملٌة التخاطبٌة ،حٌث تتجسد عندها أفكار المرسل فً 

الرسالة  ن التخاطب شفهٌا وتبدو عالمات خطٌة عندما تكونسمعٌة لما ٌكو صورة

 المكتوبة.

وقد ودرت فً قاموس اللسانٌات بمعناها العام انها وحدة االشارات المتعلقة بقواعد 

رسال ( الى جهاز االستقبال عن طرٌق تركٌبات محدودة مضبوطة ٌبعثها جهاز البث )اإل

 قناة " حٌث تستعمل كوسٌلة مادٌة لالتصال.

ؼٌر إن هذه الوحدات االشارٌة ال تقتصر على التمظهر اللسانً اللفظً للعملٌة 

واشارات قانون  البكم ، ،شارات الصمإنما وردت هنا بمعناها العام بما فً ذلك إالتواصلٌة و

المرور، واشارات البحرٌة ...الخ بٌنما جاكسون ٌتكلم عن االتصال اللسانً عندما ٌوضح 

تنتقل من الصوت الى المعنى أي إن عملٌة التحلٌل والتركٌب لألبنٌة  إن عملٌة فك الرموز

                                                           
 .56المرجع السابق، ص  1
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المجسمة فً رموز داللٌة معٌنة مقننة اجتماعٌا تنتقل الى المدلول بشكل الً باعتبار إن 

حدهما الى المدلول بشكل الً ألؾ من عنصرٌن هامٌن ال ٌنفصل ؤالعالمات اللؽوٌة تت

خر هما ) من عنصرٌن هامٌن ال ٌنفصل احدهما عن اآلباعتبار إن العالمات اللؽوٌة تتؤلؾ 

الدال والمدلول( وبالتالً ٌإدي  تفكٌك الرموز )أي الدوال( الى تفكٌك واداراك الجانب 

 الصدري لها ) المدلول (.

اصطلح عبد السالم المسٌدي اسم الخطاب  انطالقا من هذا الحصر.....لمفهوم الرسالة

رسال " وتتمحور لتً تمثل فً نهاٌة االمر "محتوى اإلو الرسالة اأاألصؽر على النص 

(codeحول اطار مرجعً معٌن وتنتج ابنٌة نظامها فً ضوء نظام لؽوي مقنن )سنن 
1
، 

ٌر لفظٌة التً تعبر فالرسالة تحتوي بالمجمل على رموز لؽوٌة لفظٌة او ؼٌر لؽوٌة او ؼ

االفكار، اآلراء، والمعانًوأ ،عن المعلومات
2
. 

  : codeالسنن  -3

لقد تعددت اصطالحات اللسانٌات بشان هذا العامل فبعضهم استعمل
3
مصطلح اللؽة  ،

 "lange"  وبعضهم فضل النظامsystem  خر القدرة طلق علٌه البعض اآلأفٌما

compétence   وعلى اختالؾ فً الدوال فإنها ذات مدلول واحد ٌحٌل على نظام ترمٌز

un code  المرسل والمتلقً مشترك كلٌا او جزبٌا بٌن.    

تمثل السنن القانون المنظم للقٌم االخبارٌة والهرم التسللً الذي سٌنظم عبر نقاطه 

لٌه كل نمط تركٌبً فمنه ٌنطلق البث عندما ٌرسل إالتقلٌدٌة المشتركة بٌن المرسل والمرسل 

                                                           
 .58ص  ٬مقارنة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكسون  ٬التواصل اللسانً والشعرٌة٬ومزٌر الطاهر حسٌن ب  1

 .84ص٬ ٬5115 ٬5111د.ط ٬مدخل الى علم االتصال ٬منال طلعت محمود   2

 .58ص  ٬نفس المرجع   3
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بل لٌه ٌعود كذلك عندما ٌستقإو codageرسالة خطابٌة معٌنة حٌث ٌعمل على الترمٌز 

 .  décodageخبارٌة التً شحنت بها رسالة ما فٌفكك رموزها بحثا عن القٌمة اإل

ساس على هذا النظام االبالؼٌة فً وضع تخاطبً ما ٌعتمد فً األ نجاح العملٌة

اال ان هذا السنن الشمولً  ،اعة لسانٌة ولكل متكلم لؽة موحدةالمشترك بحٌث تجد لكل جم

الفرعٌة فً التواصل المتبادل فكل لؽة تمثل العدٌد االنساق  ٌمثل نسقا من االنواع السننٌة

 المتزامنة التً ٌتمٌز كل نسق منها بوظٌفة مختلفة .

فاللؽة تمصل عند جاكسون النظام الكلً الذي ٌتواجد ضمنه عدد هابل من األنظمة 

رة الصؽرى الفرعٌة والتً تتفرع عند هذا النظام الكلً بصورة تشبه او تماثل فروغ الشج

 بالنسبة ألؼصانها.

 1: وللتوضٌح اكثر نستعٌن بالنموذج التفرٌعً التالً
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 الرسالة المرسل المرسلاليه

 

 

السٌاق -4
1
 contexte : 

لكل رسالة مرجع تحٌل علٌه ،فهو الذي ٌحدد مدلول العناصر اللسانٌة ،فٌختلؾ 

حٌة التتابعٌة الصوتٌة مجاورة المدلول باختالؾ السٌاقات التً ترد فٌها سواء من النا

الكلمات لبعضها البعض ،او من الناحٌة الزمنٌة والمكانٌة للموقؾ التواصلً باعتباره العامل 

المفعل للرسالة بما ٌمدها من ظروؾ ومالبسات توضٌحٌة.
2
 

متبادلة بٌن المرسل والمرسل هو المسلك الذي تنتقل عبره الرسالة ال : Canelالقناة  -5

ن الجهاز السمعً والصوتً هما المسإوالن عن العملٌة التواصلٌة فسالمة الرسالة أ ذإ الٌه،

من سالمة القناة ،فؤي نقص او خلل فٌه من شانه ان ٌعٌق هذه العملٌة
3
. 

 : فٌمكن ان نوجز هذه العوامل التً ال تستؽنً عنها عملٌة التواصل فً المخطط التالً
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1 :وظائف التواصل
 

ت نظرٌة رومان جاكبسون اعتماد علً تصور واسع لمناطق استعمال اللسانٌا أسس

نظرٌا وتطبٌقٌا ٌفترق الحدود التً تفصل مجاالت فاعلٌة اللؽة من التواصل اٌطارا معرفٌا و

مكونات التً تركز علً أشكال وخالل تنوعات الوسابل اللفظٌة ، فالفرضٌة المحورٌة 

التً مكنته من وذج التواصل اللفظً الذي صاؼه ومالتواصل تجدد علمٌا من خالل ن

واصلً من خالل وظابفه صٌاؼة نموذج تواصلً لفظً ٌضم المكونات األساسٌة لكل فعل ت

 اطب والتً حددها فً ستة وظابؾالمتنوعة المرتبطة بدوره التخالمختلفة و

 2: هًو 

كما لً الرسالة ذاتها وٌها الوظٌفة عتتركز الرسابل التً هٌمنت ف  : الوظٌفة الشعرٌة -ٲ

فً أشكال الرسابل إنما ٌنبؽً دراستها ً أنها ال تقتصر علً الشعر فقط ونبه جاكبسون عل

التراكٌب مكتسبة ة الكلمات و األصوات وكما أنها تعمل علً إبراز قٌم ،اللفظٌة األخرى

ل فنً الشعرٌة عنده ال ٌعنً بالضرورة الشعر بل كل رسالة أو عمو ،تقلةإٌاها قٌمة مس

المدلول أو متفرقة علٌه )المدلول (  حٌث قٌمة الدال فً المرسول الشعري مساوٌة لقٌمة

ت علٌها خذه الوظٌفة )لوحة زٌتٌة، القصابد الشعرٌة ( ومن أمثلة ذلك النصوص التً تهٌمن

بهذا نجد أن الوظٌفة تركز علً الرسالة القبح وي بالجمال ومر سول الشعرالحكم علً الو

ما  الهدؾ من عملٌة التواصل هو البحث عنو ،همال العناصر الثانوٌة األخرىمع عدم إ
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الجمالٌة بالبحث عن تلك الخصابص الشعرٌة وذلك ن الرسالة الشعرٌة أو الجمالٌة وٌجعل م

الشكالنٌةا اإلنشابٌة ومكوناتهثل التركٌز علً جمالٌة القصٌدة وم
1
. 

لحمولة االنفعالٌة فً الوسابل التً تتركز علً ا تتمثل : الوظٌفة التعبٌرٌة أو االنفعالٌة -ب

انطباعه اتجاه شًء ما ألنها بطة بالمرسل بحٌث تقدم انفعاله ومن ثمة فهً مرتوالوجدانٌة و

نجد أن و ؾ القضاٌا،مهدفة بصفة مباشرة عن موقؾ المتكلم وما ٌتحدث عنه فً مختل

  االنفعاالت نوعان هما :

أخري التً كانت مصدر للخطاب المرسل و فً الذاتاالنفعال  الخالص ّعما ٌختلج 

ممٌز ٌجعل الخطاب المنجز ملكا تجاوزت النقل المباشر لألحداث التً تبدي المرسل اتجاه 

جدها تظهر فً عبارات ، كما أن هذه الوظٌفة مهٌمنة علً نصوص ذات طابع ذاتً إذ نله

إفصاح عن  إبداء حكم، :هً معبرة عن ذاتٌة المرسل بصفة خاصة مثلالتعجب والدهشة و

لهذا فدور المواقؾ االنفعالٌة فً ضبط التعبٌرٌة المنسجمة مع رسالة ما فً المشاعر و

وضع خطابً معٌن الن ذلك الموقؾ االنفعالً )خاصة فً رسالة منطوقة ( هو الذي ٌتٌح 

مركزة  التلوٌنات التعبٌرٌة من خالل التنوع الناتج عنه و عبر هذا التنوع البارز فً رسالة

ٌتحول بعد ذلك إلً كل الرسابل االنفعالٌة للتحلٌل وعلً جهاز اإلرسال ،ٌستطٌع إخضاع 

صورة تعبٌرٌة ناقلة لجوهر و كٌان المبدع ، فجوهر اإلنسان كامن لؽته.
2
 

الوضٌفة المرجعٌة ،نجدها مترجمة بإصالحات ّعدة ؼٌر أنها تشترك : الوظٌفة المعرفٌة -ج

تتركز علٌه تتلون كل عندما تتجه الرسالة إلً السٌاق ووظٌفة المهٌمنة فً ّكونها تشٌر إلً ال

ن اللؽة فٌها رسالة بهذه الوظٌفة عندما ٌكون محتواها مإٌدا لألخبار الواردة فٌه باعتبار أ

وظٌفة الرمز إلً تلك الموجودات واألحداث تقوم اللؽة فٌها بو ت،موجوداتحٌلنا إلً أشٌاء و

اللؽة تكون بمثابة رسالة تهٌمن لها الوظٌفة المرجعٌة وتتفرع عن  بهذا نجد أنالمبلؽة و

ألن  ،مكن أن تتحقق فً اللؽة الٌومٌة واللؽة العلمٌةالشكل التواصلً المتمثل فً السٌاق و ٌ
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الرسابل فً هذه الحالة تعتمد علً الوظٌفة اللؽوٌة المشتركة بٌن أفراد الجماعة اللسانٌة كما 

ٌتمثل فً اإلبالغ ذي الطبٌعة النفعٌة تبعا لهرمٌة الوظابؾ أن الؽرض من التواصل 

وظٌفتها األساسٌة هً التركٌز علً المرجع أو موضوع الرسالة،  ألنالمهٌمنة فً الرسالة 

بحٌث تسمح لنا بالحدٌث عن األمور و كل األشٌاء المحٌطة بنا )أشٌاء عٌنٌة و معنوٌة ، أو 

عندما ٌكون الحدٌث عن أشٌاء العالم ضمن  تكون من ضرب الخٌال خرافٌة ( و تتؤكد

وضعٌة معٌنة
1
 

ٌطلق علٌها بعض اللسانٌن الوظٌفة التؤثٌرٌة وهو إصالح مهم و : الوظٌفة اإلفهامٌة - خ

ٌمكن استثماره إلً جانب االفهامٌة ذلك أن األول نظر إلٌها من وجهة نظرٌة عقلٌة بٌنما 

ه الوظٌفة علً سطح الخطاب عندما تتجه ، وتبرز هذنً ٌحمل المدلول العاطفً للوظٌفةالثا

الرسالة إلً المرسل إلٌه ، فالممٌز لهذه الرسالة من الناحٌة التواصلٌة كونها ذات طابع 

النداء وأن قٌمتهما هما األمر و لفظً ٌتمظهر فً تركٌبتٌن بارزتٌن فً كل لؽة إنسانٌة و

 نشابً بمصطلح البالؼة القدٌمة اإلخبارٌة ال تقل اإلخضاع ألحكام تقٌمٌه ألنها فً أسلوب إ

تفرض كافة حضورها خاصة فً األدب الملتزم و الرواٌات وبهذا نجد هذه األحكام تهٌمن و

واقناعه  ألن هذٌن اللونٌن األدبٌٌن ٌمتصان علً مخاطبة األخر و محاولة التؤثٌر علٌه

ٌة التً تطبع إثارته و كما تكتسً نوعٌة اإلبالغ الموجه للمستمع صٌؽة األداة التمٌزو

الرسابل بدالالت خاصة وتتسم تمظهراتها و بناها التركٌبٌة و النحوٌة بخصوصٌات محددة 

ص تعٌن تعالٌق مكونات التً تتمركز و تتصل بالمرسل إلٌه ن وتحدد لنفسها إطار خا

التمفصالت اللسانٌة التً تتفاعل داخلهلتبادالت العالبقٌة و
2
. 

أنماط لؽوٌة تقوم بؤدوار خارجٌة عن نطاق الخطاب اإلبالؼً هناك  : الوظٌفة اإلنتباهٌة -ه

 لتزوٌد المتلقً بقٌم إخبارٌة و إنما تإدي وظٌفة المحافظة علً جهاز االتصال و التؤكد من

استمرارٌة سلسلة الرسابل الموجهة إلٌه علً الوجه الذي أرسلت به إلقامة التواصل و 

ة و سالسل لفظٌة فً لحظات معٌنة قصد إٌصال الحفاظ علٌه و ذلك باستخدام أشكال تعبٌرٌ
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المستمع المضمون الذي ٌحوٌه ذلك اإلبالغ الحقٌقً ، كما تؤخذ هذه الوظٌفة أبعاد تشكٌلٌة 

توظؾ ألؼرض فنٌة توفرها الرؼبة فً إقامة التواصل و تحقق جمالٌة ،وتتفاعل مع 

الكالم تشتؽل أم ال ،و هذا  الحمولة المعرفٌة الخاصة كما أنها توظؾ للتؤكد إذا كانت دورة

ما ذهب إلٌه "جاكوبسون " إذ أن هناك رسابل توظؾ فً الجوهر إلقامة التواصل و قدم 

نعم  أو باألسلوب الشكسبٌري استمع إلً و عندما ٌقول "  ألو" مثال علً ذلك :عندما نقول"

مهنا نالحظ "فالعملٌة التواصلٌة هنا تستجٌب قلٌل من دابرة الرسالة للتؤكد من ممرها 

اشتراك كل من الباث و المستقبل فً وضع هذه الوظٌفة فعند السإال و اإلجابة نلمح الداللة 

علً اإلجابة ٌعنً سالمة االتصال عبر القناة المستخدمة فً العملٌة التواصلٌة
1
. 

ٌمكن أن نمٌز هذه الوظٌفة بٌن مجالٌن لؽوٌٌن المجال األول  : الوظٌفة المٌتالسانٌة-و

اللؽة الواصفة المعتمدة فً الدراسة العلمٌة التً تتخذ من اللؽة موضوعا لها أما  تمثله

المجال الثانً فٌرتبط بعملٌات الشرح التً تتخلل التواصل فً الكالم الٌومً وهً بهذا 

ه الوظٌفة ، و نجد أن المدرس فً هذدرجة قصوى من التمثل لدي المستمعترمً إلً تحقٌق 

عملة ، كشرح مثال لقواعد اللؽة الشفرة المستوالمفاهٌم الصعبة وٌقوم بشرح المصطلحات 

.الكلمات الؽامضة الموجودة فً النص و المفاهٌم النقدٌة الموظفة أثناء الشرحو
2
 

  langage disorder : اضطراب اللؽة -6

هً أي صعوبة فً إنتاج أو استقبال الوحدات اللؽوٌة بؽض النظر عن البٌبة التً قد 

ا ما من الؽٌاب الكلً للكالم إلى الوجود المتباٌن فً إنتاج النحو واللؽة تتراوح فً هذ

المفٌدة، ولكن بمحتوى قلٌل ومفردات قلٌلة وتكوٌن لفظً محدد وحذؾ األدوات، وأحرؾ 

 الجر وإشارات الجمع والظروؾ.
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درة عدم القدرة أو القدرة المحددة الستعمال الرموز اللؽوٌة فً التواصل أي تداخل فً الق -

على التواصل بفاعلٌة فً أي مجتمع وفقا لمعاٌٌر ذلك المجتمع.
1 
واختلؾ العلماء فً تسمٌة المشكالت اللؽوٌة التً قد ٌعانً منها بعض األطفال، فقد سماها 

الجاحظ قدٌما بعٌوب الكالم، وحدٌثا سمٌت بتسمٌات متعددة منها: القصور أو العجز اللؽوي 

langage déficit   اللؽوي أو التؤخرlangage Delay  أو اإلعاقة اللؽوٌةlangage 

handicape    ولكننا نرى أن التسمٌة المناسبة هً االضطرابات اللؽوٌة، langage 

disorder  ألسباب منها: 

أن اللؽة اإلنسانٌة كابن حً، لذا فإنها قد تصاب باضطراب أو خلل شؤنها  فً ذلك شؤن  -6

 .ذا االضطراب فسٌولوجٌا أو تطورٌابقٌة أعضاء الجسم، وقد ٌكون ه

كما القانون األمرٌكً الخاص بذوي االحتٌاجات الخاصة قد ابتعد عن وصؾ االضطرابات 

اللؽوٌة أو تسمٌتها بالعجز أو اإلعاقة اللؽوٌة، ألنه ٌرى أن هإالء المصابٌن بشر ٌتمتعون 

أن نسمٌهم األطفال  بقٌمة إنسانٌة ونفسٌة واجتماعٌة ولهم حقوقهم البشرٌة، فمن الخطؤ

المعوقٌن لؽوٌا، بل من األفضل أن نسمٌهم األطفال ذوي االضطرابات اللؽوٌة لالبتعاد عن 

وصفهم بصفة العجز واإلعاقة، واالنصراؾ إلى عالجهم وتخلٌصهم من هذه المشكالت 

 اللؽوٌة التً قد تختلؾ أثرا سٌبا على مستقبل حٌاتهم .
طاوي االضطرابات اللؽوٌة بؤنها: "االضطرابات التً كما ذكر السر Aramوقد عرؾ آرام 

تتضمن األطفال الذٌن ٌعانون من سلوكٌات لؽوٌة مضطربة تعود إلى نقص فً وظٌفة 

معالجة اللؽة التً قد تظهر على شكل أنماط مختلفة من األداء، وتتشكل بواسطة الظروؾ 

 المحٌطة فً المكان التً تظهر فٌه.
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لق بمدلول الكالم وسٌاقه ومعناه وشكله وترابطه مع األفكار، واالضطرابات اللؽوٌة تتع

ومدى فهمه من اآلخرٌن، واعوجاجه من حٌث الحذؾ أو اإلضافة إلى بعض األصوات 

واأللفاظ المستعملة، وسرعة الكالم وبطبه، فهً تدور حول محتوى الكالم ومعناه، وانسجام 

 .لمتكلمذلك مع الوضع االجتماعً والنفسً والعقلً للفرد ا

وٌرى فان راٌبر أن اضطرابات النطق والكالم هً اضطرابات تواصل أو مشكالت 

تواصل، وهً عبارة عن اختالؾ الفرد فً نوعٌة كالمه بحٌث إن هذه المشكالت تكون من 

النوع الذي ٌلفت االنتباه، وٌإثر فً طبٌعة الرسالة المطلوب اٌصالها أو أنها تزعج السامع 

والمتكلم.
1
 

امد زهران إن ثمة ترابط بٌن اضطرابات النطق والكالم أو مشكالت اللؽة، وٌرى ح

إال أنهما لٌس الشًء نفسه، فالمشكالت فً الكالم هً: المشكالت التً تربط بإنتاج الرموز 

الشفوٌة، بٌنما المشكالت اللؽوٌة هً صعوبات بالترمٌزات اللؽوٌة أو القوانٌن واألنظمة، 

هاالتً تستخدم وتحدد تتابع
2
. 

فهناك فرق شاسع بٌن اضطراب اللؽة واضطراب الكالم النطق حٌث ٌمتاز اضطراب 

التواصل باضطراب الكالم أو اضطراب اللؽة وهنا فانه من الضروري التمٌٌز بٌن 

االضطراب فً الكالم واالضطراب فً اللؽة ،حٌث توجد أسباب مختلفة لكل منهما وكل 

هو اضطراب  speech diorderاضطراب الكالم منها ٌتطلب تدخالت عالجٌة مختلفة ،ف

 ٌصٌب النطق أو الصوت أو الطالقة .

انحراؾ ٌإثر على فهم أو فهو إعاقة  أو   langage disorderأما اضطراب اللؽة 

 استعمال اللؽة المنطوقة أو المكتوبة، أو نظام التواصل الرمزي اللفظً.

                                                           
 51العدد  ٬مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات٬االضطرابات اللؽوٌة وعالجها ٬الدباس  صادق ٌوسؾ  1
 .518ص٬ 5114شباط ٬

 .441المرجع نفسه، ص 2
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عوبة فً إصدار األصوات الالزمة وبالنسبة لالضطراب النطق فٌعرؾ بؤنه مشكلة أو ص

للكالم بالطرٌقة الصحٌحة.
1 

إن االضطرابات اللؽوٌة والتواصل ٌقصد بها باإلجمال تلك االضطرابات المتعلقة 

باللؽة نفسها من حٌث زمن ظهورها ،او تؤخرها ،او سوء تراكٌبها من حٌث معاناه 

 : ٌةوقواعدها او صعوبة قراءتها وكتابتها تشمل المفاهٌم التال

 تاخر ظهور اللؽة. -6

 فقدران القدرة على فهم اللؽة واصدراها او ما ٌطلق علٌه االفازٌا . -1

 صعوبة الكتابة. -2

 صعوبة التذكر والتعبٌر.-3

 صعوبة فهم الكلمات او الجمل.-4

 عسر او صعوبة القراءة )الدٌسلٌكسٌا(. -5

صعوبة تركٌب الجملة او ما ٌطلق علٌه عٌوب اللؽة. -6
2 

 : سباب االضرابات اللغوٌةأ

قد تنتج اضطرابات اللؽة عن عدة عوامل مختلفة فإصابات الدماغ قد تإدي الى 

الحبسة الكالمٌة والتً تتداخل مع إنتاج اللؽة،وقد تإدي التهابات األذن الوسطى المزمنة 

                                                           
 ٬عالم الكتاب الحدٌث ٬النمو اللؽوي ٬5111 ٬ادٌب عبدهللا النواٌسٌة ٬احمد عبداللطٌؾ ابو اسعد ٬احمد ناٌل العزٌز  1

 .141ص 1ط٬لمً جدار الكتاب العا

 13ص٬المرجع السابق   2
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 وإصابات األذن الوسطى إلى الفقدان السمعً وهذا بالتؤكٌد ٌـإدي إلى صعوبات فً تطور

واكتساب اللؽة ،والعدٌد من االضطرابات اللؽوٌة لها عوامل وراثٌة، مع أن الوراثة ال تفسر 

كل اضطرابات اللؽة، كما أن نوعٌة ومقدار المدخالت له تؤثٌر واضح على تطور 

المفردات وتطور اللؽة،فالبٌبة ؼٌر الؽنٌة بالمثٌرات قد تإدي إلى ضعؾ تطور اللؽة ونقص 

ة الالزمة لتطور القدرات المعرفٌة وتعلم اللؽةفً الخبرات المثٌر
1

، وقد ٌطور بعض 

االطفال اضطرابات لؽوٌة بسبب عدم وجود نموذج مناسب للتعلٌم .فالبعض قد ٌتركوا 

وحٌدٌن وٌتجاهل االخر بسبب تواصله، ،فالعدٌد مـن هإالء األطفال ال توجد لدٌهم األسباب 

،وذلك بسبب الخبرات القلٌلة فمثل هـإالء األطفال هم لٌتكلموا وال ٌوجد لدٌهم ما ٌتكلموا به 

 2. عرضة لإلصابة باضطراب اللؽة

 : ٌمكن حصر أسباب االضطرابات اللؽوٌة فٌما ٌلً

 : األسباب العضوٌة -6

تعتبر سالمة االجهزة العضوٌة المسإولة عن اصدار  االصوات ونطقها مثل الحنجرة 

ن واالسنان واللسان شرطا اساسٌا من شروط سالمة ومزمار الحلق  والفكٌن واالنؾ والشفتٌ

الفرد من اضطرابات اللؽوٌة وخاصة اذا لم ٌعانً الفرد من اشكال اخرى من االعاقة 

كاإلعاقة العقلٌة، او االنفعالٌة  ،أو السمعٌة،او الشلل الدماؼً فاي خلل فً سالمة االجهزة 

ضح فً سالمة اللؽة و خلوها من المسإولة عن النطق واللؽة ٌإدي بالتالً إلى خلل وا

اإلضطرابات سواء كان ذلك متعلقا بالقدرة على النطق أو الصوت أو اللؽة نفسها،ومن 

الحاالت المعروفة والمإدٌة الى شكل ما من اشكال االضطرابات اللؽوٌة الحالة المعروفة 

بحالة الشفة الشرماء وحالة شقق الحلق المشقوق
3

عضاء النطق وكان ٌكون خلل ما فً احد ا

                                                           
 .44ص٬دت 1٬ط٬مكتبة االنجلو معمرٌة ٬ ٬5114اضطرابات التواصل وعالجها  ٬امال عبد السمٌع ملٌحً  1

 .581ص1٬5112٬ط٬عمان ٬دار الفكر ٬اضطرابات الكالم واللؽة  ٬سعٌد كمال عبد الحمٌد الؽزالً  2

 1ط ٬دار المسٌرة للنشر والتوزٌع٬العالج  ٬التشخٌص ٬ت النطق والكالماضطرابا ٬سعٌد كمال عبد الحمٌد الؽزالً  3
 .562ص 5113٬  5ط ٬5111٬
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مثل حدوث خلل على مستوى االسنان، او اتالؾ المجاري االنفٌة او اتصال مقدمة اللسان 

بقاع الفم، او اصابة الحنجرة او عدم اهتزاز االوتار الصوتٌة
1
فٌواجه الفرد فً حاالت  ،

ز ،س، ط، ر ،فً حٌن ٌواجه  الفرد  : اضطراب اللسان مشكالت فً نطق الحروؾ التالٌة

ز، س، ي ؾ، ذ ،كما  : ت اضطرابات تناسق االسنان مشكالت فً الحروؾ التالٌةفً حاال

ج ،ل ،ت ،ط، د، ب، ؾ ،فً حالة الشفة  : ٌواجه الفرد صعوبة فً نطق الحروؾ التالٌة

الشرماء 
2
. 

كما تتضمن األسباب العضوٌة ،مشكلة حسٌة مثل ضعؾ السمع ،او اصابة احد مراكز 

التواصلٌة ،كذلك فقر فً المثٌرات البٌبٌة وعدم التوافق البٌبً  اللؽة الحسٌة او الحركٌة او

لدى الطفل ،وتراجع فً القدرات العقلٌة كالتخلؾ العقلً.
3 

 : األسباب العصبٌة -1

ٌتبٌن لنا ان الجهاز العصبً المركزي ٌإدي دورا حساسا فً التحكم الرمزي للؽة 

ا تدهور لمقومات اللؽة ثم التمكن منها ،لذلك فان اي اصابة له من المتوقع ان تإدي الى ام

او تؤخر فً ظهور هذه القدرات وتإدي الى اصابات وامراض الجهاز المركزي العصبً 

الى مجموعات مختلفة  للمتؤخرٌن فً اكتساب اللؽة ،اعتمادا على درجة  وانتشار اإلصابة 

ؤخر نمو اللؽة عند وال شك فً ان للتؤخر العقلً واالصابات الدماؼٌة بؤنواعها اثره فً ت

الطفل 
4
فاألسباب العصبٌة ٌقصد بها تلك األسباب المرتبطة بالجهاز العصبً وما ٌصٌبه  

من تلؾ ما او اصابة ما قبل او اثناء الوالدة او بعدها ،اذ ٌعتبر الجهاز العصبً المركزي 

الجهاز مسإوال عن الكثٌر من السلوكٌات ومنها النطق واللؽة ولذا فان اي خلل ٌصٌب هذا 

                                                           
 .63ص٬1111٬القاهرة 5٬ط٬التربٌة اللؽوٌة للطفل ٬فوزي عٌسى وعبدالفتاح حسن ٬ت٬سٌخٌو سابٌنً   1

 .562ص ٬اضطرابات النطق والكالم ٬سعٌد كمال عبدالحمٌد الؽزالً  2

 .55ص٬ 4111 ٬ 1ط٬االردن ٬عمان ٬دار الفكر٬االعاقة السمعٌة واضطرابات النطق واللؽة ٬قمش مصطفى نوري ال  3

 . 16ص ٬الرٌاض اكادٌمٌة التربٌة الخاصة 5111٬ ٬1ط ٬اضطرابات اللؽة والكالم٬السرطاوي عبدالعزٌز مصطفى   4
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البد  ان ٌإدي الى مشكالت فً النطق واللؽة على سبٌل المثال تظهر االضطرابات اللؽوٌة 

بشكل واضح لدى االطفال المصابٌن بالشلل الدماؼً وذلك بسبب وجود تلؾ ما فً الدماغ 

،وتظهر اثار ذلك واضحة فً صعوبة تحرٌك الفكٌن والشفتٌن واللسان وحتى الهواء الالزم 

طق هذا باإلضافة الى اصر التلؾ فً الدماغ على القدرات العقلٌة االدراكٌة ولذا لعملٌة الن

فلٌس من المستؽرب ان ٌواجه معظم االطفال المصابٌن بالشلل الدماؼً مشكالت واضحة 

 فً النمو اللػ

 : األسباب الوظٌفٌة النفسٌة -3

ضج الطفـل االنفعـالً تإثر االضطرابات االنفعالٌة تؤثٌراً سٌباً على اكتساب اللؽة، فن

وثبات انفعالٌته نسبٌاً ٌسهل عملٌة تعلم الكالم، لهذا فإن الحالة النفسٌة للطفـل تـإثر تؤثٌراً 

كبٌراً فً تؤخر نمو اللؽة وٌإثر ذلك أٌضاً على أدابه اللؽوي، فالخوؾ والقلـق ٌإدٌان إلى 

ـشعور باألمن، أو الشعور اضطراب الطفل، وقد تكون نتٌجة لمشكالت انفعالٌـة؛ كفقـدان ال

بالنبذ من األبوٌن، أو التوتر بسبب الؽٌرة بٌن اإلخـوة. كمـا أن الطفل الذي ٌتمتع بشخصٌة 

مـن الطفل الذي ال ٌتمتع بتكٌؾ نفسً  -نوعاً وكمـاً  -متكٌفة، ٌمٌل للتحدث بشكل أفضل 

 1.ة والنفسٌةسلٌم، وفً الحقٌقة ٌعتبر الكالم على األؼلب كمشٌر لصحة الطفل العقلٌ

فاألسباب الوظٌفٌة او النفسٌة هً تلك األسباب المرتبطة بؤسالٌب التنشبة االسرٌة 

والمدرسة خاصة تلك االسالٌب القابمة على العقاب بؤشكاله وخاصة العقاب الجسدي بناء 

على ذلك فلٌس من المستؽرب إن نالحظ العالقة االرتباطٌة بٌن مظاهر االضطرابات 

تؤة او السرعة الزابدة فً الكالم والتلعثم وبٌن اسالٌب التنشبة  االسرٌة او اللؽوٌة كالتؤ

المدرسٌة وقد اشارات العدٌد من الدراسات الى العالقة الواضحة بٌن مظاهر االضطرابات 

اللؽوٌة وسوء التكٌؾ االسري او المدرسً
2

 cloude، وٌضٌؾ كلود مٌلرو وزمٌله 

                                                           
 الجٌزة للنشر والتوزٌع.٬ ٬5113 1ط٬خمٌس حسن ٬ترجمة خالد توفٌق  ٬صعوبات اللؽة والكالم٬مورتٌمٌر هانا   1

 .564ص٬اضطرابات النطق والكالم  ٬سعٌد كمال عبد الحمٌد الؽزالً  2



 الفصل األول                                                                  االضطراباث اللغىيت
 

 
 

61 

Muller et all  (1886-124ان اال ) ًضطرابات اللؽوٌة ال تظهر بصفة منعزلة ،بل ف

معظم الوقت لها ارتباط وطٌد باضطرابات اخرى قدة تكون معرفٌة ،انفعالٌة او سلوكٌة 

 betchman and(6888ومن خالل عدة دراسات تشبه تجرٌبٌة كدراسة بٌتسمان وكول )

coll  ( 6868وكونترال باكر) contwell and baker   االطفال الذٌن اشاروا الى معظم

ٌشتكون من االضطرابات اللؽوٌة ٌعانون من مشاكل انفعالٌة وسلوكٌة.
1
 

باإلضافة الى الخوؾ من االتصال اللؽوي مع الؽٌر، وذلك لشعوره بانه سوؾ ٌعٌش 

موقفا محرجا اثناء الحدٌث وكذا شعوره بان الجمٌع ٌلتفت الى اخطباه وهفواته.
2 

وٌقصد بذلك ان االضطرابات اللؽوٌة ظاهرة ممٌزة  : ىاخر بإصابات المرتبطة األسباب -ٲ

لدى االفراد ذوي االعاقة العقلٌة والسمعٌة واالنفعالٌة وصعوبات التعلم وقد تعددت األسباب 

المإدٌة الى مثل هذه االعاقات ولككن الكثٌر من مظاهر اضطرابات النطق واللؽة مرتبطة 

تؤخر اللؽة وظاهرة التوقؾ اثناء الكالم او  بتلك االعاقات فعلى سبٌل المثال تمثل ظاهرة

الكالم بصوت ؼٌر مسموع فبة االعاقة العقلٌة وخاصة حاالت االعاقة الشدٌدة فً حٌن ان 

ظاهرة الصعوبة فً االستقبال والتعبٌر اللؽوي  وظاهرة قلة المحصول اللؽوي وظاهرة 

ة حاالت االعاقة السمعٌة ؼٌاب اللؽة من المظاهر الممٌزة لحاالت اإلعاقة السمعٌة وخاص

 الشدٌدة، فً حٌن تمثل مظاهر صعوبة الفهم وتذكرها.

السرعة الزابدة فً الكالم واالضافة واالبدال والحذؾ و ةٲؾٲوظاهرة التؤتؤة والؾ

والتشوٌه اللؽة وتعبٌرات الوجه والجسم ؼٌر العادٌة اثناء الكالم وقلة المحصول اللؽوي  

ممٌزة لحاالت االعاقة االنفعالٌة الشدٌدة واخٌرا تمثل واالكادٌمً بشكل عام مظاهر 

صعوبات القراءة والكتابة وسوء التركٌب الجملة مظاهر لحاالت صعوبات التعلم .
3
 

                                                           
 5116 ٬الجزابر ٬االؼواط٬جامعة عمار ثلٌجً ٬اضطرابات اللؽة والتواصل )التشخٌص والعالج( ٬سامٌة عرعار   1

 .17ص٬

 .218ص٬ ٬1173 ٬القاهرة٬عالم الكتب ٬ 5ط٬الصحة النفسٌة والعالج النفسً  ٬حامد عبدالسالم دهران  2

 .563ص٬المرجع نفسه   3
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 : اشكال اضطرابات اللغوٌة

إن االضطرابات اللؽوٌة ما هً إال تباٌنات صوتٌة، أو باألحرى عٌوب بٌانٌة صوتٌة، 

ر الجاهلً بمثل هذه المسابل التً تصؾ اللؽة البشرٌة وفقا والتراث العربً زاخر منذ العص

لمستوٌاتها اللسانٌة، وبخاصة الجانب الصوتً، فإذا كانت اللؽة أصوات كما قال ابن جنً، 

فاألمراض اللؽوٌة منبعها الصوت، والخلل فً نطق األصوات وتوظٌفها، وعكسه البٌان 

قوله أو تبلٌؽه إلى طرؾ المستقبل. اللؽوي من اإلفصاح واإلظهار عما ٌرٌد المتكلم
1
 

فلقد اهتم العلماء فً دراستهم موضوع االضطرابات اللؽوٌة التً تإثر فً جٌنات 

الطفل وعلى تحصٌله العلمً وعالقه بالمجتمع الذي ٌعٌش فٌه حٌث توصلوا الى إن هناك 

 : عدة انواع من االضطرابات اللؽوٌة وهً كما ٌلً

 : الصوت اضطرابات -ٲ

ر اضطرابات الصوت اقل شٌوعا من عٌوب النطق ورؼم هذه الحقٌقة فانه تظل تعتب

الشخصً المتبادل بٌن األفراد من تلقى اهتماما نظرا لما لها من اثر على اسالٌب االتصال 

ناحٌة، ولما ٌترتب علٌها من مشكالت فً التوافق  نتٌجة لما ٌشعر به أصحابها من خجل 

من ناحٌة أخرى
2. 

عن وسٌلة للحوار وتبادل اآلراء مع االخرٌن، فهو كل ما نسمعه من تموج  الصوت عبارة

للهواء نتٌجة قرع او طرق وهو عبارة عن حركة ذبذبة للهواء تولد من فم المتكلم وتنشر 

م/ثا. 238عبر موجة صوتٌة بسرعة 
3 

                                                           
 .13ص٬ 1ط٬القاهرة ٬دار الفكر العربً ٬صعوبات فهم اللؽة ٬ ٬5112السٌد عبد الحمٌد سلٌمان السٌد   1

 .54ص ٬)دط( )د ت( ٬المكتبة الكتاب العربً ٬اضطرابات النطق واللؽة ٬فٌصل العفٌؾ  2

 .5114سنة  ٬ 2ط ٬دار هومة  ٬علم اإلطارات اللؽة والكالم والصوتارطوفونٌا  ٬محمد حولة  3
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كما ٌقصد بها تلك االضطرابات اللؽوٌة المتعلقة بدرجة الصوت من حٌث شدته 

او انخفاضه او نوعٌته ،وتظهر اثار مثل هذه االضطرابات اللؽوٌة فً االتصال  وارتفاعه

 االجتماعً مع االخرٌن.

بحٌث تشمل هذه االضطرابات على مدى ارتفاعه صوت الفرد او انخفاضه بالنسبة 

للسلم الموسٌقً ٌعتاد بعض األفراد استخدام مستوى الطبقة الصوت قد ٌكون شدٌد االرتفاع 

 نخفاض بالنسبة ألعمارهم الزمنٌة او تكوٌناتهم الجسمٌة.او بالػ اال

 : اضطراب النطق -ب

ن الحدٌث عن النطق ٌعنً حركة الفم واللسان التً تنتج اصوات ضمن الفاظ تكون إ

الكالم
1

بحٌث تمثل عٌوب النطق خلال او فشال فً اخراج او لفظ الحروؾ او مخارجها او ، 

 2: اصل فقد تظهر على النحو التالًاصدار صوتً رديء ٌعٌق عملٌة التو

  :    substitutionاالبدال  -1ب

توجد مشاكل االبدال فً النطق عندما ٌتم اصدار صوت ؼٌر مناسب بدال من 

االصوات المنتظر نطقها ، كان ٌستبدل الطفل صوت " س " بصوت " ش " فٌقول "شورة 

" بدال من سورة 
3

شجلة بدل شجرة  : ،ونطق صوت " ر " بصوت ) ل( فٌقول مثال

،وملكب بدل مركب وقد ٌقع االبدال مع اصوات اخرى مثل ابدال )ج( بصوت )د( فٌقول 

دابر بدل جابر ،وٌستبدل اٌضا صوت )ك( بصوت )ت( كان ٌقول )ترة( بدل )كرة( 

                                                           
تٌزي  ٬جامعة مولود معمري ٬مجلة الممارسات اللؽوٌة ٬اضطرابات اللؽة النطقٌة العضوٌة الوظٌفٌة٬ؼازلً نعٌمة   1

 .111ص ٬5113سنة  ٬ 57العدد  ٬وزو

 .422ص٬ ٬5112االردن ٬لنشر دار وابل ل٬ 1ط٬قحطان احمد الظاهر مدخل الى التربٌة الخاصة 2

 .16ص٬اضطرابات النطق واللؽة  ٬فٌصل العفٌؾ 3
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،وابدال الصوت )س( بصوت )ث( وهنا ٌسمى هذا العٌب تؤتؤة فٌقول ثٌارة او ثارة بدل ان 

ٌقول سٌارة .
1
 

  :   omissionالحذف  -2ب

هو ان ٌقوم الطفل بحذؾ بعض االصوات التً تشملها الكلمة وعادة ما تكون عملٌة 

الحذؾ فً الصوت االخٌر من الكلمة بالنسبة لألصوات الساكنة ،وقد ٌنطق الطفل صوتا 

 : زابدا عن الكلمة الصحٌحة، مما ٌجعل الكالم ؼٌر واضح وؼٌر مفهوم ،كان ٌقول مثال

درك او ٌقول اكلت = كت ،وان ٌقول كذلك مام لكنه ٌقصد حمام، وٌقول مك المراد  دار=

به سمكة .
2
 

فالحذؾ ٌعنً عدم نطق بعض الحروؾ وهذا نتٌجة االضطراب االسري وكذا النفسً 

 احٌانا.
 DISTORTIONالتحرٌف او التشوٌه   -3ب

ت المحرفة ال وٌعنً نطق الطفل الصوت بشكل ؼٌر واضح بطرٌقة خابطة ، فاألصوا

ٌمكن تمٌٌزها أو مطابقتها مع األصوات المحددة المعروفة فً اللؽة، بحٌث ٌنطق الطفل كل 

 الحروؾ ولكن بطرٌقة ؼٌر سلٌمة المخارج.

كثٌر = تٌل ،صحة =  : ومن نماذج التحرٌؾ فً كالم الطفل نذكر على سبٌل المثال

احة....وؼٌرها.ر
3 

 س، ش، ر ....حٌث ٌنطق "س" مصحوبا  : وؼالبا ما ٌظهر فً اصوات معٌنة مثل

                                                           
 .422ص٬قحطان احمد الظاهر مدخل الى التربٌة الخاصة  1

 .426ص٬االضطرابات اللؽوٌة وعالجها  ٬صادق ٌوسؾ الدباس 2

 .426ص ٬مدخل الى التربٌة الخاصة ٬قحطان احمد الظاهر  3
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بصفٌر طوٌل او ٌنطق صوت " ش " من جانب الفم واللسان، وقد ٌحدث هذا نتٌجة ؼٌاب 

 االسنان او عدم وضع اللسان فً موضعه الصحٌح اثناء النطق .

 Additionاالضافة  -4ب

فهوم وفٌه ٌضٌؾ الطفل صوتا زابدا الى الكلمة مما ٌجعل كالمه ؼٌر واضح وؼٌر م

صوت وٌقول سسالم علٌكم ، بدال من سصوت /  : ،وقد ٌسمع الصوت وكانه ٌتكرر مثال

سالم علٌكم.
1 
وهذا ٌجعل كالمه ؼٌر واضح وؼٌر مفهوم ومثل هذه الحاالت اذا استمرت مع الطفل ادت 

 الى صعوبة فً النطق ومثال ذلك اٌضا سسمكة او ككرة.

 : اضراب الكالم -ج

هدؾ الى نقل المعانً الى الؽٌر والتؤثٌر علٌه بواسطة الرموز ٌعتبر الكالم وظٌفة ت

التً قد تكون كلمات او رموزا رٌاضٌة او اشارات او نؽمات او اٌماءات 
2

،االضطرابات 

 : الكالم اشكال عدٌدة تعٌق عملٌة التواصل نذكر منها

 

 

 : ةجلجلال -1ج

م أو مكتسب، فالفرد تعتبر اللجلجة أحد اضطرابات طالقة الكالم، وهً سلوك متعل

اضطرابات فً التدفق السلس  : دومٌنٌك المتلجلج هو فً أساس فردي عادي، حٌث ٌعرفها 

                                                           
 .41ص٬طرابات اللؽة والكالم والصمترطفونٌا علم اضٲ٬محمد حولة   1

 .5ص٬)د.ت(٬)د.ط(٬التخاطب واضطرابات النطق والكالم ٬سمٌحان الرشدي   2
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للكالم تظهر فً شكل تشنجات عملٌة تكرارٌة أو إطالة لهذه التشنجات خاصة بوظابؾ 

التنفس والنطق و الصٌاؼة.
1
 

من خالل هذا التعرٌؾ نستنتج انها من اخطر العٌوب الكالمٌة فهً عٌب شابع بٌن 

 الكبار والصؽار ألسباب وعوامل نفسٌة واخرى اجتماعٌة.

من بٌن اعراض الجلجلة هناك التشنج االهتزازي الخالص والتً تزداد بفعل الخوؾ 

ل الجلجلة، ومن بٌن والقلق وهناك كذلك التشنج االهتزازي التوقفً ،وهو من اول مراح

  : أسباب نشوء الجلجلة ما ٌلً

القلق النفسً و إنعدام الشعور باألمن والطمؤنٌنة منذ طفولته ما ٌشعر به المرٌض  -

 المبكرة.

 دورة الحاالت االنفعالٌة التً تجعله متوترا فٌلعثم فً اصدار الكالم . -

 خوؾ المصاب من المواقؾ التً ٌخشى مواجهتها. -

ٌكون فً صحبة اناس ؼرباء ،وبهذا ٌنمو الشعور بالنقص وعدم الكفاءة بمرور عندما  -

الزمن.
2
 

وما ٌسبب قلق النفس الكامن وراء الجلجلة ٌعود هو االخر الى عوامل تتمثل فً 

االفراط فً رعاٌة الطفل وتدلٌله وافتقاره كذلك للعطؾ والحنان وكذا نقص اهتمامات الطفل 

 وبالتالً تكون الجلجلة وسٌلة كلما ضاع منه لفظ مناسب. مما تإدي الى الحفظ االلً

 :   Stuttering  التأتأة-2ج

                                                           
 ٬عمان٬( 1)ط ٬دار صفاء للنشر والتوزٌع ٬اضطرابات التخاطب والكالم والنطق الصوت ٬حمدي علً الفرمادي 1

 .68ص٬ 1341-5111

سنة  ٬2العدد ٬جامعة تٌزي وزو  ٬الممارسات اللؽوٌة ٬فل الجلجلة نموذجااالضطرابات النطقٌة لدى الط ٬ابراهٌم ادٌر  2

 .161ص ٬5111
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لقد تعددت وجهات نظر العلماء حول مفهوم التؤتؤة بحٌث ٌعرفها وٌنجٌب على انها 

الوظٌفٌة فً حالة تصرفات متكررة فً طالقة التعبٌر اللفظً وسلوكٌات مصاحبة التراكٌب 

طراب خاص بالنطق، مشابهة للجلجلة فهً اض ،الكالم والسكوت
1
. 

فالتؤتؤة هً تكرار الطفل للحرؾ االول من الكلمة عدة مرات ،او تردد فً نطقها مرات عدة 

وٌصاحب ذلك  مظاهر جسمٌة انفعالٌة ؼٌر عادٌة مثل تعبٌرات الوجه او حركة الٌدٌن.
2 

ب للطفل مشاكل فً فٌتضح لنا من خالل هذه التعرٌفات إن التؤتؤة مشكلة معقدة قد تسب

التواصل مع االخرٌن فهً تإثر على طالقة وسالمة تدفق االصوات والكلمات من طرؾ 

 المتكلم.

 : تصنؾ التؤتؤة الى اربعة انواع وهً كمما ٌلً : انواعها

وهذا النوع ٌتمٌز بتكرارات وتوقفات ال ارادٌة بحٌث تتجلى فً  : التؤتؤة التكرارٌة -6

 مة.الحروؾ االولى من الكل

وٌتمثل هذا النوع فً الصعوبة لدى المصاب فً الكالم بحٌث ٌتوقؾ  : التؤتؤة االختالجٌة -1

 لمدة زمنٌة معتبرة قبل ان ٌتكلم بشكل انفجاري.

وتتمثل فً تواجد كال النوعٌن السابقٌن عند شخص واحد  : التؤتؤة التكرارٌة االختالجٌة -2

 عددة ومقاطع صوتٌة .فنالحظ لدٌه توقؾ تام مسبوقا بتكرارات مت

                                                           
 .22ص٬ ٬5111ه ٬1341عمان ٬دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ٬( 1مدخل الى علم اللؽة )ط ٬ابراهٌم خلٌل 1

 .11ص ٬التشخٌص والعالج ٬اضطرابات اللؽة والتواصل٬سامٌة عرعار اكرام هاشمً  2
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بحٌث ٌتمٌز المصاب بهذا النوع من التؤتؤة بتوقؾ نهابً عن الحركة قبل  : التؤتؤة بالكؾ -3

بعد مدة زمنٌة ٌتمكن من النطق لٌتوقؾ مرة آخرى سواء فً وسط الجملة أو الكالم ،ثم بعد 

 1.فً بداٌة الجملة التً ٌلٌها

ما فً ظهور التؤتؤة عند الطفل وخاصة االجتماعٌة دورا مه تلعب العوامل النفسٌة،

المشاكل العابلٌة كالحماٌة المفرطة او الحرمان العاطفً او عامل الؽٌرة ومن بٌن أسباب 

  : التؤتؤة نذكر

بؤن التؤتؤة تصٌب الذكور    260 pialaux(  p) 6864أوضحت الدراسات  :الجنس -6

ن صرامته مع االنثى، وكذا تطور أكثر من االناث وذلك الن صرامة االب مع الذكر اكثر م

لؽة االنثى اكثر من اللؽة عند الذكور ،وعامل الهرمونات الذكرٌة من الممكن إن ٌكون 

 المسإول عن التؤتؤة .

 ( سبب ظهور التؤتؤة عموما  p) 6864لقد فسر بعض الباحثٌن : الجانبٌة -1

عالٌة والخوؾعند االطفال الذٌن تؤخروا فً اكتسابهم للؽة هو العوامل االنف
2
. 

 

 

 

  aphasia : الحبسة )االفازٌا ( -3ج

 : مفهومها -1

                                                           
 .34ص ٬رطفونٌا علم اضطرابات اللؽة والكالم والصوتٲ٬محمد حولة   1

 .33ص ٬المرجع السابق  2
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تعنً احتباس الكالم حٌث تتضمن مجموعة العٌوب التً تتصل بفقد القدرة على 

.القدرة على فهم الكلمات المنطوقةعدم أو التعبٌر بالكالم، أو الكتابة،
1 

نتٌجة اصابة المراكز فالحبسة هً نوع من انواع االضطرابات اللؽوٌة التً تحدث 

المسإولة عن انتاج اللؽة فً النصؾ االٌسر من الدماغ نتٌجة الجلطات او الضربات 

المباشرة على الراس تإدي  بدورها الى فقدان جزبً او كلً فً انتاج الكالم.
2 
تعتبر الحبسة مجموعة من التشوهات واالضطرابات فً وظٌفة الكالم نتٌجة اصابة بعض 

ؼٌة مثل المخ والمنطقة السسابٌة المسإولة عن ذلك فتإدي الى عجز فً المراكز الدما

اخراج الكالم او فهمه مكتوبا او منطوق وهو اذى ٌصٌب منطقة الكالم فً المخ وٌإدي الى 

اتالفها 
3
. 

اما فً معجم التربٌة الخاصة فهً قصور فً القدرة على فهم او استخدام اللؽة  

بسة  الكالمٌة عادة بنوع من االصابة فً مراكز النطق والكالم التعبٌرٌة الشفوٌة وترتبط الح

فً المخ والحبسة الكالمٌة عادة نوع من االصابة فً مراكز النطق والكالم فً المخ 

والحبسة مصطلح عام ٌشٌر الى خلل اضطراب او ضعؾ فً احد جانبً اللؽة او كالهما 

ضطراب عن خلل ٌصٌب مراكز اللؽة وجانبا اللؽة هما االستٌعاب واالنتاج وٌنتج هذا اال

فً الدماغ
4

، فالحبسة هً خلل فً وظابؾ اللؽة بسبب عطب موضعً بالدماغ ٌإدي الى 

 صعوبة الفهم.

الحبسة الكالمٌة فقدان القدرة على الكالم فً الوقت المناسب على  : ٌعرفها كمال سً سالمو

الرؼم من معرفة الفرد بما ٌرٌد أن ٌقوله
5
. 

                                                           
 .64ص ٬)د.ت( 2ط٬دار معبر للطباعة ٬امراض الكالم  ٬مصطفى فهمً  1

ه  1344 ٬االردن٬دار الحامد للنشر والتوزٌع   ٬1ط ٬عٌوب الكالم فً التراث اللؽوي العرب٬ًصهٌب سلٌم محاسسٌس   2

 .27ص ٬5115-

 .18ص٬ 5111٬لبنان ٬بٌروت  ٬افرٌقٌا الشرق٬اللؽة والخطاب )د.ط( ٬وكان ٲعمر   3

عمان  ٬االكادٌمٌون للنشر والتوزٌع ٬عٌوب النطق وعالجه٬االصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا  ٬نادر احمد جرادات  4

 .181ص٬م 5111-ه٬1341

 .181ص ٬المرجع نفسه  5
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التعرٌفات نستنتج بان الحبسة هً عقدة فً اللسان وتعذر الكالم عن ارادته فمن خالل هذه 

 وكذا فقد القدرة على التعبٌر الكالمً والعجز عن فهم كالم االخرٌن.

 : مظاهرها -2

فقدان القدرة اللؽوٌة بحٌث ٌصبح الناطق عاجزا عن انتاج أي اداء لؽوي بل ٌمتد االمر  -

 ة.الى العجز عن التعبٌر بالكتاب

عدم القدرة على مراعاة القواعد التحوٌة التً تستعمل فً االداء اللؽوي الشفهً او الكتابً  -

حٌث تكون الملفوظات ؼٌر خاضعة لقواعد اللؽة من نحو وصرؾ ،وهذا الؽرض اللسانً 

 ال ٌستطٌع المتكلم إن ٌعبر عن نفسه لفظٌا بطرٌقة مفهومة لألخرٌن.

ء حٌث ٌفقد المتكلم قدرته على اٌجاد اسماء لبعض االشٌاء عدم القدرة على تسمٌة االشٌا -

المربٌات.
1
 

  : أسبابها -3

ان االصابات التً تحدث فً نصؾ الكرة المخٌة بالنسبة للدماغ تختلؾ أسبابها فنعد 

 : تحلٌل اهم األسباب نجد ان العوامل المإدٌة الى الحبسة تتمثل فٌما ٌلً

 االورام الدماؼٌة. -

 دماؼٌة.الجلطات ال -

تعرض المرٌض الى حوادث اثرت على الدماغ او االعصاب. -
2
 

                                                           
 .22ص٬( 1)ط ٬بٌروت ٬مراض الل.....المكتبة المعرفٌةعلل اللسان وا٬كشاش محمد   1

 .513ص٬االضطرابات اللؽوٌة وعالجها  ٬صادق ٌسوؾ الدباس  2
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والسبب الربٌسً للحبسة هو السكتة الدماؼٌة بالرؼم من ان اصابات الراس الناتجة 

عن عنؾ او حوادث لها التؤثٌر نفسه، ولذلك فالشخص الذي به حبسة ٌعانً من عٌوب 

 فً االنتاج. تتصل باللؽة كصعوبات الفهم التً تإدي الى صعوبات

فكل هذه األسباب والعوامل تإدي الى االصابة بالحبسة وذلك من خالل اضطرابات حركٌة 

واخرى حسٌة مما ٌإدي الى احتباس الكالم لدى المتكلم وفقدانه اللؽة او الصعوبة فً النطق 

او فهم المعنى وكذا القراءة والكتابة
1
. 

 : انواع الحبسة االفازٌا -4

حاث التشرٌحٌة الدماؼٌة التً قام ا كل من بروكا، فرنك، بٌبر كل من نتابج األب

 أنواعماري، هنري هد، جاكبسون، جولد شتٌن، رسل برٌن، كرتشلً وؼٌرهم، أن هناك 

 :مختلفة من الحبسة )األفازٌا( ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً

 verbal aphasiaأفازٌا حركٌة أو لفظٌة  -(6

حضار الكلمات نطقا وكتابة ، وٌرجع الفضل حٌث ٌجد المصاب نفسه عاجزا عن است

إذ وجد  " brocaاكتشاؾ هذا النوع من العٌوب األفازٌة إلى الجراح المشهور "بروكا  إلى

فً أحد مرضاه الذٌن ٌعانون احتباسا فً كالمهم، خلال فً الجزء الخارجً من التلفٌؾ 

ٌر الحركً الكالمً دون فقدان التعب "الجبهً الثالث بالمخ، وقد كانت علة مرٌض "بروكا

وجود اٌة ظاهرة كالمٌة مرضٌة اخرى، فاطلق علٌها اصطالح "افازٌا حرٌكة " وهً نوع 

من احتباس الكالم.
2
 

                                                           
 ٬1112 ٬االسكندرٌة ٬دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ٬ترجمة محمد فراج عبد الحافظ ٬معرفة اللؽة ٬جورج بول  1

 .183ص

 

 .513ص٬وعالجها االضطرابات اللؽوٌة ٬صادق ٌوسؾ الدباس   2
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وبالتالً فان الحبسة الحركٌة هً فقدان القدرة على التعبٌر الحركً والكالمً، وفً 

ثه مقصورا على لفظة الحاالت الشدٌدة ٌفقد المصاب القدرة على التعبٌر لدرجة ٌكون حدٌ

 واحدة ال تتؽٌر مهما تنوعت االحادٌث الموجهة الٌه.

  : sensory  أفازٌا حسٌة أو فهمٌة -(1

 فازٌاأال،وهو الذي توصل الى هذا الشكل من  fernik فرنٌك العالم فازٌاٲٌطلق علٌها      

 فً ٌوجد كالمًال السمعً المركز ان االفتراض توصل ،وقد بها قام تشرٌعٌة ألبحاث نتٌجة

 تساعد التً العصبٌة الخالٌا تلؾ او اصابة حدوث افتراض او الدماغ من الصدفً الفص

شكل من  وهو الكالمً بالصم ٌسمى ما ذلك عن وٌنتج للكلمات، السمٌعة الصورة تكوٌن فً

.الحسٌة فازٌاٲاشكال ال
1 

وع ، فالمصاب ٌسمع بحٌث تعرؾ الحبسة الحسٌة بعدم القدرة على فهم الكالم المسم      

 اصواتا بال معنى، بال فهم لدالالت الصوت ومعانٌا، مما ٌإدي به الى اضطراب فً الكالم.
 :ولألفازٌا الحسٌة أنواع عدة منها

 

 

  Alexia : العمى اللفظً  -(3

بحٌث ٌستطٌع المصاب قراءة الكلمة المكتوبة، ولكنه ال ٌفهم ما ٌقرأ، وٌعمل على 

 صوتً ) السٌن والشٌن ( و ) الجٌم والحاء والخاء(. إبدال األصوات، مثل

   :   echolaliaاألفازٌا مضادة األلفاظ وتردٌدها -(4

                                                           
 .35و 31ص٬التخاطب واضطراب النطق والكالم ٬سمٌحان الرشدي   1
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وهً عبارة عن تكرار الكلمات التً ٌتضمنها السإال أو الحدٌث، حٌث ٌردد المصاب 

 .الكلمات التً ٌسمعها من المتحدث نفسه

 :األفازٌا الفهمٌة -(5

ى فهم الكلمات المنطوقة ،وقد ٌكون عدم الفهم كلٌا أو وٌقصد بها عدم القدرة عل

جزبٌا، كما ٌقوم ٌحذؾ الكثٌر من الكلمات التً تقوم بوظابؾ لؽوٌة معٌنة كؤدوات الربط 

والضمابر، وحروؾ الجر وأدوات التعرٌؾ وأسماء اإلشارة.
1
 

  :     paragrammatisme فازٌاٲ -(6

خطاء التً تتصل بقواعد اللؽة، والشكل الثانً وهو ٌؤخذ أحد الشكلٌن األول ٌتعلق باأل

ٌتعلق باألخطاء التً تتصل بؤسلوبها من حٌث وضع األلفاظ فً أماكنها الصحٌحة، 

فالمصاب هناك ال ٌراعً القواعد النحوٌة او قواعد األسلوب التً تستعمل بالكتابة أو 

بالحدٌث.
2
 

 

 

 :أفازٌا كلٌة -(7

هناك من المرضى من ٌشكوا من احتباس فً أثبت بعض الحوادث اإلكلٌنٌكٌة أن 

إخراج الكالم )حبسة حركٌة(، واضطرابا فً مقدرته على فهم مدلول الكلمات المنطوقة او 

الحبسة الحسٌة(، باإلضافة إلى عجز جزبً فً الكتابة، وقد وجد إن هذه (المكتوبة

  : االضطرابات مجتمعة ترجع األسباب الى
                                                           

 .512ص ٬المرجع السابق٬صادق ٌوسؾ الدباس   1

 .61ص٬امراض الكالم  ٬مصطفى فهمً  2
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 : cérébral embolismeاإلصابة بجلطة دموٌة  -ٲ

ٌتسبب عنها انسداد الشرٌان الذي ٌؽذي الجزء الذي تتجمع فٌه األلٌاؾ الواردة من 

المراكز العلٌا للحركة بالفص الجبهً والمتجهة إلى الذراع والساق واالطراؾ وأعضاء 

 النطق...إلخ.

 : cérébral hémorragieاإلصابة بنزٌف مخً  -ب

المصابة من إمدادها الدموي، كما ٌنتج منها سٌالن  وٌنتج من النزٌؾ حرمان المنطقة

الدماء فً المخ فٌحدث تورم وضؽط على بعض األلٌاؾ واألنسجة.
1 

(  f3بحٌث ٌحدث هذا النوع من الحبسة نتٌجة اصابة منطقتً التلفٌؾ الجبهً الثالث )

م ( فً ان واحد، وذلك نتٌجة ألورام او نزٌؾ ،حٌث ٌتمٌز كال f1والتلفٌؾ الصدفً )

المصاب بالحبسة الكلٌة بمشاكل على مستوى التعبٌر الكمً والكٌفً سواء فً الجانب 

 الشفهً او الكتابً.

 

 :أفازٌا نسٌانٌة -(8

ٌظهر على المصاب النسٌان وعدم القدرة على تسمٌة األشٌاء والمربٌات التً تقع فً  

ه عن شًء ما، مجال إدراكه، وفً الحاالت الشدٌدة ٌلوذ المصاب بالصمت عند سإال

وٌتعذر علٌه اٌجاد االسم المناسب لمسمى معٌن، وفً الحاالت البسٌطة ٌستطٌع اٌجاد أسماء 

األشٌاء المؤلوفة لدٌه، بٌنما ٌعجز عن ذكر األشٌاء ؼٌر المؤلوفة، وٌشعر المصاب باإلحباط 

إلى  لعدم قدرته على الكالم بشكل طبٌعً وسلس، وعندما ال ٌستطٌع لفظ الكلمة فقد ٌلجا

                                                           
ٌناٌر )دط( ٬الكوٌت  ٬المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب٬سٌكولوجٌة اللؽة والمرض العقلً ٬جمعة سٌد ٌوسؾ   1

 .186ص٬
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استعمال لفظة مشابهة لها مثل كلمة )الح( بدل )راح(، أو إن ٌستعمل كلمة مشابهة فً 

 .1)بدل )قلم)المعنى مثل )ورقة

  : عالج االضرابات اللغوٌة

ٌقوم عالج االضطرابات اللؽوٌة على تضافر جهود فرٌق متكامل ٌتكون من طبٌب 

ً اللؽة والكالم والسمع وذلك االعصاب والطبٌب الجراح ،واالخصابً النفسً، واخصاب

فتعرض الحالة على طبٌب متخصص فً  حسب الحالة وما تعانٌه من مشكالت لؽوٌة،

االمراض العصبٌة ،حٌث ٌقوم بعالج المشكالت العصبٌة والفسٌولوجٌة ثم ٌحٌل المصاب 

الى االخصابً اللؽوي الذي  قد ٌشاركه اخصابً نفسً اذ ٌقوم بعمل دراسة عن تارٌخ 

اختبار الذكاء  :ة، وتطورها وسبب حدوثها  وعمل االختبارات الالزمة لها مثلالحال

واالختبارات النفسٌة واالختبارات اللؽوٌة المتنوعة، على ان تكون هذه االختبارات مناسبة 

لعمر الطفل ومدركاته ، ثم ٌحدد االخصابً البرنامج العالجً الذي ٌناسب الحالة، وقد ٌلجا 

عتمد على القراءة او الكالم ، وٌبدا االخصابً بتدرٌب المصاب الى تصمٌم وسابل ت

ومتابعته وتناول فٌما ٌلً مداخل عالجٌة لبعض االضطرابات اللؽوٌة التً ٌعانً منها 

االطفال.
2
 

 : عالج اضطرابات الصوت : والٲ

ان عالج اضطرابات الصوت ٌبدا بتعلٌم الطفل المصاب االستماع، او االصؽاء 

وعندا  ،توجد فً هذه االصوات التً ٌنتجهاالتسجٌل، لمعرفة االخطاء التً  لصوته بواسطة

ٌكون عند المصاب  استعمال خاطا لتدفق الهواء فً عملٌة التصوٌت الكالم ،فال بد من 

                                                           
 .512ص ٬االضطرابات اللؽوٌة وعالجها ٬صادق ٌوسؾ الدباس  1

 .411ص٬المرجع السابق   2
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تدرٌبه على احذ هواء الشهٌق بشكل عمٌق والمحافظة علٌه ،ومن ثم اخراجه عبر هواء 

الزفٌر إلنتاج اصوات محددة.
1
 

عالج االضطرابات الصوتٌة بتحسٌن نوعٌة الصوت الى درجة ممكنة  وٌكون

وبالتخلص من السلوكٌات المسٌبة للصوت خفض التوتر المفرط للتصوٌت وتعدٌل الرنٌن 

الصوتً وإٌجاد افضل االصوات بالطلب المصاب انتاج االصوات الصامتة فً مستوٌات 

 .بقة الصوت منخفضة ومتوسطة وعالٌةط

 اضطراب النطقعالج  : ثانٌا

لٌس هناك طرٌقة محددة لعالج اضطرابات النطق، فهً تختلؾ باختالؾ كّل حالة من 

حٌث، نوع االضطرابات فً النطق اختالؾ الظروؾ العضوٌة المسببة لالضطرابات 

اختالؾ الظروؾ البٌبٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌشها، بصفة عامة البد من أن ٌتضمن عالج 

 : اضطرابات النطق ما ٌلً

ٌجب على المختص األرطفونً أن ٌعمل التقلٌل من وعً المفحوص بحدة اضطراب،  - 

 .وذلك لتقوٌة الثقة بالنفس لدى الطفل

 .تدرٌبات لتقوٌة أعضاء النطق، وتدرٌبات لؽوٌة لتصحٌح االختالفات المرتبطة بالنطق -

مارٌن لتقوٌة تدرٌب أعضاء النطق التً تشمل تمارٌن رٌاضٌة لتقوٌم أعضاء الجسم وت -

 عضالت أعضاء النطق الفموٌة، ومخارج الحروؾ.

التمارٌن الرٌاضٌة تهدؾ إلى تقوٌة عضالت البطن والصدر والرقبة لما تلعبه من دور  -

 .فً عملٌة الكالم ونطق األصوات

                                                           
 .412ص٬المرجع نفسه   1
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تمرٌنات خاصة بالتنفس وتهدؾ هذه التمارٌن إلى تدرٌب الطفل على التنفس العمٌق  -

لتعود على الزفٌر وإخضاع الجهاز التنفسً النتظام محدد، بحٌث ٌكون لتوسٌع الصدر، وا

الشهٌق من األنؾ مع ثبوت األكتاؾ، وأن ٌخرج هواء الزفٌر من الفم بصوت مسموع، وأن 

 .استٌعاب سرٌع وزفٌر بطًء، أو استٌعاب بطًء وزفٌر بطًء ٌتم

حركات الفكٌن  تمرٌنات لتقوٌة عضالت النطق والتحكم فً حركاتها، وٌشمل ذلك -

 والشفتٌن واللسان فً أوضاع وتشكٌالت مختلفة.

 تمارٌن لتقوٌة الحلق وتنشٌط العضالت الصوتٌة، وتدرٌب العضالت إلصدار األصوات. -

تمارٌن لحركات الشفتٌن لنطق الحروؾ الشفهٌة وكذا تمارٌن ضبط حركة اللسان. -
1 

ت، قد تكون فردٌة أو جماعٌة مع ٌتكون البرنامج العالجً التدرٌبً عادة من عدة جلسا

أخصابً عٌوب النطق انطالقاً مما سبق فإن عالج حاالت اضطرابات النطق سواء 

ذاته، فكّل حالة لها خصابص تمٌزها سواء من  العضوٌة أو الوظٌفٌة ٌتوقؾ على الحالة بحد

 حٌث درجة االضطراب، نوعه، الحالة الصحٌة وؼٌرها.

 

  : معالج اضطرابات الكال : ثالثا

 ة جلجلعالج ال

انه باعتبار ان ظاهرة اللجلجة مشكلة    dominick( 6848تإكد بابرا دومٌنٌك  )

معقدة فان اي محاولة للعالج ٌنبؽً ان تضع فً اعتبارها الجانب الطبً والجوانب 

االجتماعٌة والنفسٌة والتدرٌبات الكالمٌة فانه ٌنبؽً اعتبار الجلجلة اضطراب منفصل عن 

كالم ولكن كتعبٌر خارجً خاص بشخصٌة مضطربة لذلك ٌنبؽً ألي عالج فعال ان الٌة ال

                                                           
 ( اضطرابات التواصل التشخٌص االسباب والعالج 5117سهٌر محمد سالمة شاش )  1
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ٌوجه نحو مساعدة الفرد لن ٌفهم مشكالته النفسٌة وان ٌصل الى حل لهذه الصراعات 

الداخلٌة.
1
 

  : وٌنحصر عالج الجلجلة فً الخطوات التالٌة

  : العالج النفسً

الج النفسً ،لتقلٌل االحساس اهمٌة استخدام الع 6882اوضح احمد رشاد سنة ،

بالخجل واالرتباك ،وكذا عالج القلق والحرمان العاطفً ،كما ٌستوجب التبصٌر بصراعات 

واعادة الثقة للمرٌض وازالة الحواجز بٌنه وبٌن االخرٌن ،مما ٌساعده على التوافق 

الشخصً واالجتماعً.
2
 

معنوٌة  للفرد وٌزٌد من حٌث ٌشجع ذلك على بذل الجهد فً العالج ،وتقوٌة الروح ال

 الثقة بنفسه.

العالج الكالمً: وهو عالج ضروري ومكمل للعالج النفسً، حٌث تستخدم فٌه اسالٌب 

على المتلجلج بطرٌقة ؼٌر مباشرة على مقاومة عٌوب النطق، وتتم طرؾ العالج بتشجٌع 

لكالم المصاب للتخلص من الخوؾ الذي ٌساوره فً نطقه وٌساعده على االسترسال فً ا

 دون اضطراب.

 : ومن بٌن الوسابل المستخدمة فً طرٌقة العالج الكالمً متمثلة فٌما ٌلً

االسترخاء الكالمً وهو عبارة عن تمرٌنات ٌقرأها بدا بالحروؾ المتحركة ثم الساكنة   -

 : ٌقوم بها المرٌض بكل بطء ورخاوة، ولهذا االسترخاء هدفان هما

                                                           
 1٬ط٬تب للنشر والتوزٌع والطباعةعالم الك٬اضطرابات النطق والكالم التشخٌص والعالج  ٬سهٌر محمود امٌن عبدهللا  1

 القاهرة.

 .33ص٬التخاطب واضطرابات النطق والكالم ٬سمٌحان الرشدي   2
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 طرابً فً الجلجلة اثناء عملٌة النطق.تخلص المصاب من العامل االض -6

 تكوٌن ارتباط خاص بٌن الشعور بالٌسر اثناء القراءة وبٌن الباعث الكالمً نفسه. -1

 : تعلٌم الكالم من جدٌد -

وهو عبارة عن تمرٌنات ٌقوم بها المصاب بالمشاركة فً انواع مختلفة من المحادثات 

 احتباس او  فازٌاٲالطرٌقة فً عالج التنسٌه مشكلة وكل ما ٌتصل بها، وتستخدم تلك 

 .الكالم

 

 

 

 

 

 : التمرٌنات االٌقاعٌة

وهنا ٌتم عالج الجلجلة عن طرٌق الحركات االٌقاعٌة ،وهً وسٌلة جدٌدة تساعد على 

اصالح كالم المصاب وادى هذا النوع من العالج الى تحوٌل او صرؾ المتلجلج عما 

السبب فً اؼتباطه وارتٌاحه. ٌعترضه من صعوبات فً كالمهم كما انه هو
1
 

 : طرٌقة النطق بالمضغ

                                                           
اثر التؽنٌات المساندة لبرامج التدرٌب السلوكً فً عالج اضطرابات  ٬حسٌن محمد البرهمتوشً واحمد نبوي عٌسى  1

 .185ص ٬مجلة عجمان للدراسات والبحوث٬الكالم لدى الطالب 
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بحٌث تتم هذه الطرٌقة عن طرٌق المضػ المتخٌل ،ومحادثة فً نفس الوقت وتتم عن 

 : طرٌق طرح اسبلة تحتاج الى اجوبة وقد ادى استخدام هذه الطرٌقة الى فوابد  وهً

قل قٌمتها العالجٌة عن تحوٌل انتباه الطفل عن نطقه الخاطا فهً الطرٌقة التً ال ت -

التمرٌنات االٌقاعٌة .
1
 

 : عالج التأتأة -(1

لعالج التؤتؤة البد من االستعانة باألخصابً النفسً للتعامل مع المشكالت االنفعالٌة 

  : المسببة التؤتؤة ،ولعالج التؤتؤة هناك اربعة مناهج وهً كما ٌلً

المصاب طرقا تساعده على الطالقة  بحٌث ٌعلم االخصابً النفسً : عالج تشكٌل الطالقة -

ومنها تنظٌم العالج بشكل تسلسلً اذ ٌنتج المصاب بواسطته الكالم فً مستوى الكلمة 

 والكلمتٌن ،وبعدها ٌلجا المعالج الى اسلوب الثواب والعقاب.

 

 : عالج تعدٌل التأتأة -

 ٌهدؾ هذا العالج الى تحسٌن الكالم والمقاومة.

 : المنهج الدمجً -

عن طرٌق خفض معدل سرعة الكالم الى المستوى الذي ٌكون فٌه الكالم حرا من  وذلك

 التؤتؤة او خالٌا منها وتخفض سرعة الكالم بواسطة اطالة المقاطع اللفظٌة.

 : تنظٌم التنفس -

                                                           
 .415ص ٬االضطرابات اللؽوٌة وعالجها ٬ٌوسؾ الدباس  1
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ٌساعد هذا العالج فً تسهٌل عملٌة الكالم بطالقة
1
 عندها الكالم عن تاٲوٌتوقؾ المت 

 .الزفٌر عملٌة اثناء بالكالم ٌبدا ثم عمٌقا شهٌقا ٌؤخذ حٌث التؤتؤة تظهر

 : عالج الحبسة -(2

 من واعراضها حاالتها االختالؾ ،وذلك فازٌاٲلٌس هناك طرٌقة ثابتة فً عالج ال

قدرته على الكالم ،فهذا االمر ٌخٌفه وٌرعبه ،اما  المرٌض ٌفقد فعندما ألخر، مصاب

أصحابها نفس المستوى من االهتمام او  لدى رتشٌ ال الؽالب فً الشدٌدة فازٌاٲحاالت ال

  لحالة فٌتعرض إلصابته، مدركا وٌصبح التحسن فً المرٌض حالة ٲالرعب ولكن عندما تبد

عملً للتدرٌب الكالمً ٌساعدانه  برنامج وتطبٌق طمؤنته نٲ إال واالكتباب، سٲالً من

 الكالم المرٌض ٌستطٌع وال ةكلٌ فازٌاٲكثٌرا فً مواجهة حالة االكتباب لدٌه، وإذا كانت ال

 انتظار من البد الحاالت هذه مثل وفً شًء، فعل ٌستطٌع ال المعالجة خبٌر فان الفهم أو

عادة على تدرٌب الكالم  فازٌاٲال وتعالج بالعودة الكالم وظابؾ بعض تبدأ حتى أسابٌع عدة

 اللؽة مونٌتعل الذٌن كاألطفال المصاب فٌكون ، الحركٌة فازٌاٲمن جدٌد وخاصة ال

،
2

وٌكون العالج إما جزبٌا او كلٌا ،واألفضل العالج الكلً ألنه سرٌع ومثبت، لكل ما 

ٌحتاجه المرٌض هو وضع شًء كارتباط شرطً وهكذا حتى ٌصبح المصاب نتٌجة لعملٌة 

 التكرار المستمر مع التشجٌع والتعزٌز.

 

                                                           
 .414ص ٬المرجع نفسه  1

 .33ص ٬التخاطب واضطرابات النطق والكالم ٬سمٌحان الرشدي  2



 

 
 

 

 :الفصل الثاني

 مهارة القراءة 
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 تمهٌد:

أداإه معالجة وتدبرا وتنسٌق تعتبر المهارة نمط معقد من النشاط الهادؾ ٌتطلب 

معلومات وتدرٌبات سبق تعلّمها، وتتراوح المهارة من حٌث التعقٌد وصعوبة األداء بٌن 

البسٌط نسبٌا كالمشً وااللتقاط واستعمال المسطرة ولفظ بعض الحروؾ والكلمات والشدٌد 

 التعقٌد كحل المشكالت واستخدام بعض اآلالت الدقٌقة وفّكها وتركٌبها.

 :Skillم المهارة مفهو

" مهر، ٌمهر، مهارة، وهً الحدق فً الشًء والماهر الحاذق بكل عمل،  لغة: -1

وقد جاء فً المعجم العربً األساسً المهارة: من مهر، ٌمهر، مهارة: الشخص فً الشًء 

وجه: وكان حاذقا متقنا لعمله. "مهر فً صناعة الجلٌد".
(1) 

ة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم، المهارة أداء لؽوي ٌّتسم بالدق اصطالحا: -2

وعلٌه فإنها )األداء( إّما أن ٌكون صوتٌا أو ؼٌر صوتً، واألداء الصوتً اللؽوي ٌشمل 

)القراءة، التعبٌر الشفوي، الّتذّوق البالؼً، وإلقاء النصوص الّنثرٌة والّشعرٌة، أو ؼٌر 

(.صوتً، فٌشتمل على االستماع والكتابة والّتذوق الجمالً الخطً
 (2) 

"بؤنها السهولة والسرعة والدقة فً أداء العمل مع  وتعرف المهارة فً علم النفس:

القدرة على تكٌٌؾ األداء للظروؾ المتؽٌرة"، فً حٌن تعرؾ فً مجال المناهج بؤنها: 

"قدرة المتعلم على استخدام المبادئ والقواعد واالجراءات والنظرٌات ابتداء من استخدامها 

مباشر، وحّتى استخدامها فً عملٌات التقوٌم.فً التطبٌق ال
(3)

 

من خالل التعرٌفات ٌتضح أن المهارة هً ذلك العمل اذي ٌصل به الفرد إلى درجة 

ٌّد،  االتفاق والدقة والسهولة، وفً أقصر وقت وأقل جهد وذلك نتٌجة الممارسة والتدرٌب الج
                                                           

هـ( لسان العرب، دار صادر، بٌروت، لبنان، )د. ت(، 666ابن منظور )أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم، ت  - 1

 .673، ص 7 ر{، مادة، ج -هـ  -)د. ط(، }م

، عمان، 6سعود محمود الساموك، هدى علٌا جواد الشمري، مناهج اللؽة العربٌة وطرق تدرٌبها، دار وابل، ط - 2

 .663م، ص 1884األردن، 

زٌن كامل الخوٌسكً، المهارات اللؽوٌة )االستماع، التحدث، القراءة والكتابة( وعوامل تنمٌة المهارات اللؽوٌة عند  - 3

 .62، ص 1887، األزاربطة، معمر، 6، دار المعرفة الجامعٌة، طالعرب وؼٌرهم
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معلمٌن والمتعلمٌن بوجه فالمهارة اللؽوٌة شًء ضروري وملح لكل مثقؾ بوجه عام، ولل

 خاص.

ة: ٌّ  أنواع المهارات اللغو

 مهارة االستماع:- أ
ٌقصد االستماع تمرٌن التالمٌذ على االنتباه، وحسن االصؽاء واإلحاطة بمعنى ما 

ٌسمع، وهو ٌعد وسٌلة ربٌسٌة للمتعلم حٌث ٌمارس فً أؼلب الجوانب التعلٌمٌة فهو فً 

وفً األنشطة المدرسٌة، وفً دور العبادة وفً شتى الفصل مستمع؛ وفً اإلذاعة المدرسٌة، 

المواقؾ االجتماعٌة التً ٌكون المتعلم طرفا فٌها.
(1) 

 ومن مهارات االستماع نجد:

 فهم كالم المتحدث. -
 إدراك العالقات بٌن األفكار ثم استخراجها وتصنٌفها. -
 تحلٌل الكالم وربطه باآلراء والمعتقدات. -
 تحدٌد هدؾ الكالم. -
 فعل.تكوٌن رد  -
 :أهدافها 
 أن ٌجٌد التالمٌذ عادات االستماع الجٌد )الٌقظة، االنتباه، المتابعة(. .6
أن ٌتمكن التالمٌذ من متابعة قصة ٌعرضها المتكلم؛ وٌتذكروا نظام األحداث فً  .1

 تتابع صحٌح قدر اإلمكان.
أن ٌظهر التالمٌذ اهتماما متزاٌدا وانتباها أكبر عند االستماع وأن ٌنمو وعٌهم  .2

 ٌمة الكلمات واستعمالها.بق
أن تنموا لدى األطفال القدرة على االستماع ألؼراض خاصة كاالستماع للتفاصٌل  .3

 أو لجزء مضحك أو مثٌر لتتابع األفكار.

                                                           
، كفر الشٌخ 6عبد المنعم أحمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاءة اللؽوٌة، دار العلم واالٌمان، ط - 1

 .76م، ص 1887دسوق، 
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من خالل االستماع ٌكتسب الفرد الكثٌر من المفردات، وٌتعلم أنماط الجمل  .4

 والتراكٌب.
 االستماع الجٌد ٌجنب اإلنسان الوقوع فً الخطؤ. .5
تكمن أهمٌته فً االعتماد علٌه واتخاذه وسٌلة للتلقً والفهم فً جمٌع مراحل  .6

التعلٌم.
(1) 

فاالستماع هو الوسٌلة األولى التً تشكل خبرة الطفل اللؽوٌة، وعن طرٌقه تنمو 

 الفنون اللؽوٌة األخرى، التحدث، القراءة، والكتابة.

 مهارة الكتابة: - ب
صوتٌة تقتضٌها ظروؾ خاصة فً حٌاة هً أسلوب للتعبٌر عن هذه الرموز ال

اإلنسان، كما لو حول أن ٌتصل بؽٌره بعٌد عنه أوال ٌرٌد أن ٌطلع علٌها أو ٌسمعها ؼٌره 

 لذلك جاءت الكتابة متؤخرة عن اللؽة المنطوقة.

وهً نظام من الشفرة للعالمات البصرٌة التً ٌستطٌع الكاتب بواسطتها أن ٌقرر 

ولدها القارئ للنص.الكلمات الدقٌقة التً سوؾ ٌ
(2)

 

بحٌث تعتبر الكتابة أعظم انجاز للعقل البشري، نقلت العلوم من األجٌال السابقة إلى 

األجٌال التً بعدها، كما أنها وسٌلة للتعبٌر عّما فً النفس البشرٌة من خواطر وأفكار، لذا 

لكاتب من حٌث وجب من المتعلمٌن العناٌة بها أشّد اعتناء، ألن الكتابة انعكاس لشخصٌة ا

 نوعٌة الخط وترتٌب الكتابة وتنظٌمها، ومن أهم مهارات الكتابة ما ٌلً:

 الكتابة بخط واضح وجمٌل. -
 الكتابة وفق قواعد اللؽة العربٌة نحوا وصرفا وإمالء. -
 عرض المادة عرضا جمٌال بدءا من المقدمة وانتهاء بالخاتمة. -
 إلى مسإول.القدرة على كتابة رسالة وظٌفٌة مثل تحرٌر خطاب  -
 :أهداف الكتابة 

                                                           
 .62م، ص 1861، بٌروت، لبنان، 6، طأٌوب جرجٌس العطٌة، اللؽة العربٌة تثقٌؾ ومهارات، دار الكتب العلمٌة - 1
 .43م، ص 1866، عمان، األردن، 6فهد الخلٌل زاٌد، األسالٌب العصرٌة فً تدرٌس اللؽة العربٌة، دار ٌافا، ط - 2
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 أن ٌدرك التالمٌذ العالقة بٌن شكل الحرؾ وصوته. .6
 كتابة الحروؾ العربٌة بؤشكال ٌتمٌز بعضها عن بعض من حٌث الشكل والنطق. .1
 تدرٌب ٌد التالمٌذ على الكتابة بخط واضح تكتمل فٌه الحروؾ. .2
التً تحتاج إلى تدرٌب ٌد التالمٌذ على كتابة الكلمات ذات الصعوبات االمالبٌة  .3

 مزٌد من العناٌة والتدرٌب.
تدرٌب التالمٌذ على استخدام عالمات الترقٌم استخداما صحٌحا فً كتاباته. .4

(1) 
فالكتابة عبارة عن أداة من أدوات التعبٌر التً ٌلجؤ إلٌها عادة اإلنسان للتعبٌر عن 

 مع.أفكاره ومشاعره وأحاسٌسه، وأٌضا تعّد وسٌلة اتصال وتواصل فً المجت

 :Speakingمهارة التحّدث: المحادثة: - ج

تعتبر مهارة التحدث عملٌة تفاعلٌة ٌتم من خاللها بناء المعنى وٌتؤثر بالموقؾ الذي 

ٌحدث فٌه وبالحصٌلة اللؽوٌة للمتحدث وتجاربه، فهً الوسٌلة اللؽوٌة التً ٌستخدمها 

اآلخرٌن وؼالبا ما  اإلنسان لنقل ما لدٌه من أفكار وما ٌدور فً نفسه من أحاسٌس إلى

ٌقترن مع االستماع فً المواقؾ اللؽوٌة.
(2)

 

 وتنقسم إلى نوعٌن:

وهو الؽرض الوظٌفً فً الحٌاة، وٌكون الؽرض منه تواصل  الكالم الوظٌفً: (1

 الناس لتنظٌم الحٌاة، وٌتمثل ذلك فً المناقشة، االجتماعات، البٌع والشراء.
ٌفصح عن العواطؾ وٌترجم وهو الذي ٌظم المشاعر و الكالم اإلبداعً: (2

 األحاسٌس المختلفة بؤلفاظ مختارة.

                                                           
، عمان، 2رشدي أحمد طعٌمة، المفاهٌم اللؽوٌة عند األطفال )أسسها، مهاراتها، تدرٌسها، تقوٌمها(، دار المسٌرة، ط - 1

 .287، ص 1866األردن، 
 .142م، ص 1864، القاهرة، مصر، 6طارق عبد الرإوؾ عامر، المهارات اللؽوٌة عند األطفال، دار الجوهرة، ط - 2
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وتجدر اإلشارة إلى أن كال النوعٌن )الكالم الوظٌفً والكالم اإلبداعً( ال ٌنفصالن 

عن بعضهما البعض انفصاال كلٌا، فهما قد ٌلتقٌان فً الموقؾ التعبٌري هو موقؾ وظٌفً، 

 وتلحقه صفة اإلبداعٌة بدرجات متفاوتة.

 مهارة التحدث: أهداف 
أن ٌنطق المتعلم أصوات اللؽة العربٌة نطقا سلٌما متمكنا من الظواهر الصوتٌة  .6

 كالنبر والتنؽٌم،
 أن ٌنطق األصوات المتجاورة والمتشابهة. .1
 أن ٌدرك الفرق بٌن الحركات القصٌرة والحركات الطوٌلة. .2
 أن ٌعّبر عن أفكاره مستخدما الصٌػ النحوٌة المناسبة. .3
 روة لفظٌة كالمٌة مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته.أن ٌكتسب ث .4
أنه المعبر عن األفكار ووسٌلة االقناع واإلفهام والتوصٌل. .5

(1) 
والواضح أن أهداؾ مهارة التحدث كثٌرة نظرا ألهمٌتها فً حٌاة الفرد والمجتمع ألنه 

الوسٌلة الربٌسٌة  ٌعد النشاط اإلنسانً الذي ٌتمٌز به عن ؼٌره من الكابنات األخرى، وٌعتبر

 التً ٌتواصل بها.

 

 

 

 أسس تعلٌم المهارة:

ٌتوقؾ تعلٌم المهارة علٌه معرفة هذه األسس التً تسبق عملٌة تعلٌمها، فهً لٌست 

باألمر السهل، فال بد لها من تخطٌط مسبق وإعداد ٌساعد على توصٌلها واستٌعاب جمٌع 

جوانبها.
(2)

 

 وٌمكن تحدٌد هذه األسس فٌما ٌلً:

                                                           
 .642م، ص 1886، عمان، األردن، 6علً أحمد مدكور، طرق تدرٌس اللؽة العربٌة، دار المسٌرة، ط - 1
 .67 -66زٌن كامل الخوٌسكً، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 اعاة درجة النمو العقلً والبدنً للمتعلم:مر -1
من المعلوم أن لكل مرحلة فً النمو العقلً والبدنً استعداداتها الخاصة بها لذا ٌجب 

 أن ٌعلم الفرد مهارة ال تتناسب ومستوى تفكٌره.
 مراعاة الهدوء النفسً: -2

ا، لذا فاالضطراب النفسً أو الحركً األثر السالب على أداء المهارة وعملٌة تعلٌمه

 ٌجب إبعاد التوترات النفسٌة والحركٌة طوال فترة تعلٌم المهارات.

 مراعاة دافعٌة المتعلم: -3
إن رؼبة المتعلم فً التعلم تعد شرطا هاما لكل عملٌة من عملٌات التعلم، فال بد من أن 

مكنه تتفق المهارة مع المٌول الشخصٌة للمتعلم، فالذي ال ٌرؼب فً تعلم القراءة والكتابة ال ٌ

أن ٌكتسب مهاراتها، والمعروؾ أن اإلنسان الذي ال ٌمٌل إلى شًء معٌن ال ٌرؼب فً 

 اكتسابه وتعلمه.

 مراعاة درجة تعقد المهارة: -4
من المعروؾ أن لكل مهارة خواصها، وتتوقؾ درجة تعلٌم المهارة وإٌصالها للمتعلم 

للمتعلم بما ٌتناسب  على ما تتسم به من خواص، وإذا عرفت هذه الخواص؛ أمكن توصٌلها

 ودرجة تعقدا من خالل استخدام أصح الطرق التً تساعد على التعلم وتوصٌل الصواب لها.

 

 مفهوم القراءة:

لقد ورد فً المعاجم اللؽوٌة: قرأ، ٌقرأ، قراءة وقرآنا: قرأ الكتاب تتبع كلماته  لغة:

.نظرا ونطق بها، وقد ٌسمون القراءة من ؼٌر نطق بالقراءة الصامتة
(1)

 

(2)(﴾6أما فً القرآن الكرٌم فٌظهر ذلك فً قوله تعالى: ﴿اْقَرأ ِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق)
 ،

ٌجمع المفّسرون على أن األمر فً هذه اآلٌة لٌس مقصورا على النبً المصطفى صلى هللا 

ك علٌه وسلم؛ وإّنما هو موجه لكل من ٌإمن برسالته، وهكذا تكون حٌاة المسلم؛ ما إن ٌدر
                                                           

 .67، ص 1886، سنة 1جد العبدلً، القراءة الذكٌة، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزٌع، الكوٌت، طسا - 1
 .6القرآن الكرٌم، سورة العلق، اآلٌة  - 2
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وٌصبح واعٌا لدوره الستخالؾ هذه األرض تبدأ دابما بالقراءة، وهذا هو المفصل الربٌسً 

 األول للقراءة.

 لقد مرت القراءة بمراحل عدٌدة:  اصطالحا:

ٌّقة حدودها اإلدراك البصري للرموز  كان مفهوم القراءة محصورا فً دابرة ض

ٌّد   هو السلٌم األداء.المكتوبة وتعرٌفها والنطق بها، وكان القارئ الج

وكانت تعنً: قدرة القارئ على النطق باأللفاظ وبالعبارات بصوت مسموع، سواء فهم 

ما ٌقرأ أو لم ٌفهم، وسواء أحسن السامع من قراءته بالمعنى أو لم ٌحسن به،، وظل هذا 

المفهوم سابدا حتى بداٌة القرن العشرٌن.
(1)

 

ر هو تفاعل القارئ مع النص ثم تطور هذا المفهوم بؤن أضٌؾ إلٌه عنصر آخ

المقروء تفاعال ٌجعله ٌرضى أو ٌرفض، ٌعجب أو ٌشتاق، ٌحزن أو ٌفرح، مما ٌكون 

نتٌجة نقد المقروء والتفاعل معه.
(2)

 

مهارة القراءة هً واحدة من أهم المهارات اللؽوٌة األربعة، التً لها جانبان: الجانب 

والقدرة على تشكٌل الكلمات والجمل  اآللً وهو التعرؾ على أشكال الحروؾ وأصواتها

منها. والجانب اإلدراكً الذهنً ٌإدي إلى فهم المادة المقروءة، وال ٌمكن الفصل بؤي حال 

من األحوال بٌن الجانبٌن اآللً واإلدراكً، إذ تفقد القراءة داللتها وأهمٌتها إذ اعترى جانب 

القارئ قادرا على فهم واستٌعاب  منها الوهن والضعؾ، فالقراءة تصبح ببؽاوٌة إذا لم ٌكن

ما ٌقرأ، ال ٌمكن أن تكون هناك مهارة القراءة إذا لم ٌكن القارئ قادرا على فهم واستٌعاب 

ما ٌقرأ، وإذا لم ٌكن قادرا على كذلك على ترجمة ما تقع علٌه عٌناه إال أصوات مسموعة 

لتكون هناك مهارة للقراءة  للحروؾ والكلمات والجمل، وهنا ٌلتقً الجانبان االدراكً واآللً

بالمعنى الدقٌق، ٌنطبق ذلك على نوعً القراءة الجهرٌة والصامتة، فإذا كانت الجهرٌة 

                                                           
، عمان، األردن، 6علوي عبد هللا طاهر، تدرٌس اللؽة العربٌة وفقا ألحداث الطرابق التربوٌة، دار المسٌرة، ط - 1

 .13، ص 1868
 .46، القاهرة، مصر، )د. ت(، ص 6العلٌم إبراهٌم، الموجه الفنً المدرسً للؽة العربٌة، دار المعارؾ، ط عبد - 2
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تحتاج إلى الجانب الصوتً واإلدراكً معا؛ فإن القراءة الصامتة تحتاج إلى القدرة على 

ترجمة المادة المقروءة، إلى دالالت ومعان.
(1)

 

ج أن مهارة القراءة هً قدرة الفرد على إدراك الرموز من خالل هذه التعرٌفات نستنت

المكتوبة والنطق بها واستٌعابها من أجل التفاعل والتعاٌش مع المجتمع، وهً تخص األفراد 

 المختصٌن فً مجال التعلٌم.

مهارة القراءة من أهم المهارات التً ال ٌستطٌع المتعلم أٌا كان مستواه أن ٌتقدم فً 

هذه المهارة إتقانا جٌدا؛ فمهارة القراءة تتطلب فهم وإدراك مامً الّرسالة  التعلم ما لم ٌتقن

 المتضمنة فً النص بؽض النظر عن نوع النص أكان علمٌا أو أدبٌا.

 تنقسم القراءة من ناحٌة الّشكل إلى قسمٌن أساسٌٌن: أنواع القراءة وخصائصها:

 القراءة الصامتة:  (1
خدام أجهزة النطق، لٌس فٌها صوت و همس وال هً نشاط لؽوي ٌتم بالعٌنٌن دون است

تحرٌك للشفتٌن، ؼاٌتها فهم المادة المقروءة، فهً عبارة عن استقبال الرموز المطبوعة، 

وإعطابها المعنى المناسب فً حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها بالمعانً الجدٌدة 

النطق، وٌتم ذلك بالتعرؾ المقروءة وتكوٌن خبرات جدٌدة وفهمها دون استخدام أعضاء 

على أشكال الحروؾ وأصواتها )قراءة الكلمات والجمل(، وٌصاحب ذلك نشاط ذهنً 

الترجمة المادة المقروءة إلى دالالت ومعان ومن ثم فهمها، وتعتبر القراءة الصامتة قراءة 

الفهم، وهً مهارة مهمة تحتاج إلى ممارسة وتوجٌه من المعلم خصوصا فً المراحل 

كرة من تعلم اللؽة، ألن هذا النوع من القراءة ٌتطلب بعض القدرات والكفاءات الخاصة المب

كالدقة واالستقالل فً تعرؾ الكلمات وزٌادة الثروة اللفظٌة والعمق فً الفهم والسرعة فً 

القراءة.
(2)

 

 مزاٌاها:

                                                           
محمد عدنان علٌوات، تعلٌم القراءة لمرحلة رٌاض األطفال والمرحلة االبتدابٌة، دار الٌازوري، عمان، األردن، )د.  - 1

 .81 -86، ص 1886ط(، 
 .612م، ص 1884، مركز الكتاب النشر، مصر 6فً تدرٌس اللؽة العربٌة، ط إبراهٌم محمد عطاء، المرجع - 2
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لتؤمل فً هناك مزاٌا كثٌرة أهمها: أنها توفر للطلبة جو الطمؤنٌنة، وتدفع القارئ إلى ا

المقروء، ففٌها تجري العملٌات العقلٌة العلٌا، فضال عن أنها توفر الجهد  والهدوء التام، 

فهً ال ٌبذل فٌها القارئ جهدا فً النطق، وتتصؾ كذلك بالسرعة ومساعدتها على الفهم 

والحفظ وتنمٌة االعتماد على النفس، واكتساب الطلبة القدرة على تحصٌل معارفهم 

بؤنفسهم.
(1)

 

فالقراءة الصامتة مناسبة للتالمٌذ الخجولٌن، والذٌن ٌعانون من عٌوب النطق، كما أنها 

تعطً للقارئ حرٌة فً اختٌار ما ٌرٌد قراءته فضال عما ٌتحقق فً ذاته من إحساس فً 

االنطالق، كما أنها تساعد على الفهم، حٌث ٌتفرغ الذهن للفهم، وتخفؾ من أعباء النطق 

نطق الصحٌح والسلٌم المتمثل فً مخارج األصوات، النبر، التنؽٌم ومراعاة قواعد ال

 الصوتً، ضوابط األبنٌة الصرفٌة والقواعد النحوٌة.

 القراءة الجهرٌة: (2
هً قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة من تعّرؾ بواسطة البصر على 

سطة جهاز النطق، عن هذه الرموز المكتوبة وإدراك فعلً لمعانٌها، تزٌد علٌها التعبٌر بوا

المعانً والنطق بها بصوت جهوري، وبذلك فهً من أصعب من القراءة الصامتة نظرا 

لتعدد األجهزة المستخدمة فً أدابها، فهً عملٌة نطق الكالم بصوت مسموع بحسب قواعد 

اللؽة العربٌة مع مراعاة صحة النطق وسالمة الكلمات، وإخراج الحروؾ من مخارجها 

المعنى، وتستخدم القراءة الجهرٌة لتدرٌب األطفال على النطق السلٌم فقراءة نص وتمثٌل 

 بؤداء سلٌم وفهم مستقٌم ستقتضٌنا معرفة صوتٌة، صرفٌة، نحوٌة.

                                                           
صادق بوبكر الصدٌق، نشاط المطالعة فً المدرسة الجزابرٌة توظٌؾ اللؽة وآلٌة اكتسابها، الممارسات اللؽوٌة،  - 1

 .617 -616م، ص 1863، سنة 28جامعة محمد البشٌر اإلبراهٌمً، برج بوعرٌرٌج، الجزابر، العدد 

 -  )معرفة صوتٌة: مثل أن ٌكون لكل حرؾ من حروؾ الهجاء مخرجا وصفة وصوتا، فلو أن تلمٌذا نطق حرؾ )الزاي
 فً كلمة )ٌجازؾ( )ذاال( )ٌجاذؾ( ألفسد المعنى ونقله عن صورته.

 -  ًصدر معرفة صرفٌة: إن الهمزة فً صدر الفعل )أعزي( مضمومة كؤنه فعل مضارع رباعً، بٌنما هً مفتوحة ف
 الفعل )أكوي( ألنه فعل مضارع ثالثً.

 -  ،معرفة نحوٌة: أن الم التعلٌل إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه بؤن المضمرة وجوبا )سؤتصّورك علٌال ألشفٌك
 مصابا ألعزٌك، مطرودا مذلوال ألكون لك وطنا وأهل وطن(.
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والتعبٌر عن المعنى، وذلك أن ٌقرأ قراءة صحٌحة معّبرة عن اختالؾ المعنى؛ كؤن 

بنفس السرد، ولهذا نجد المدرسة  ٌقرأ التعّجب بنؽمة التعجب، وٌإدي االستفهام وٌسرد

تعمل على دعم هذا النوع من القراءة ألن التالمٌذ ٌبذلون طاقة كبٌرة فً القراءة الجهرٌة، 

ألنها بطبٌعتها تستلزم طاقة كبٌرة لتشؽٌل أجهزة النطق والتفكٌر، السمع، والتعبٌر.
(1)

 

 مزاٌاها:

طق وجودة األداء وحسن تمتاز بكونها وسٌلة من وسابل التدرٌب على سالمة الن

اإللقاء، وإنها تساعد على التعبٌر عن المقروء بالطرٌقة المناسبة لطبٌعة ذلك المقروء، كما 

تعتبر وسٌلة تمكن المعلم من التعرؾ على مستوى طالبه، ومساعدتهم على اكتشاؾ عٌوب 

النفس.النطق لدٌهم بؽٌة عالجهم ومساعدة التلمٌذ على مواجهة المواقؾ ومنحه الثقة ب
(2)

 

تعتبر القراءة وسٌلة هامة للفرد للتعبٌر الفنً والتذوق األدبً للكالم المقروء، وذلك 

ٌّد أثناء قراءته الجهرٌة، ففً ذلك  من خالل إجادته للتنؽٌم الصوتً والنبر والتعبٌر الج

 الكشؾ لنوعٌة األسالٌب الواردة فً النص.

 

 أهمٌة القراءة:

لعالم المعرفة والثقافة، ومعرفة ما ٌدور حول العالم الذي تعد القراءة المدخل الربٌسً 

أصبح قرٌة صؽٌرة، فالثروة المعرفٌة والعلمٌة التً نشاهدها فً عصرنا الحاضر ناتجة 

عن القدرة القرابٌة للبشر، وحاجتهم إلى تنمٌة هذه القدرة، فال نكاد نجد نشاطا أو حرفة أو 

 سواء فً المدرسة أو المنزل أو المكتب... الخ.مهنة أو عمال إال ونحتاج إلى القراءة، 

ومن المإكد أن أنشطة الناس تعتمد اعتمادا كبٌرا على دور القراءة المهم فً حٌاتهم 

وأن ما ٌقومون به ٌعتمد على كم هابل من المادة المقروءة من الكتب؛ أو الصحؾ 

 والمجالت أو النشرات والبرامج السمعٌة وكذا السمعٌة البصرٌة.

                                                           
م، 1884رات التعلم، دار أسامة، عمان، األردن، )د. ط(، ؼافل مصطفى، طرق تعلٌم القراءة والكتابة للمبتدبٌن ومها - 1

 .66ص 
 .684م، ص 1884، دار النشر والتوزٌع، 6طه حسٌن الدلٌمً وآخرون، اللؽة العربٌة مناهجها وطرابق تدرٌسها، ط - 2
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ٌّدة فً المرحلة األولى ذات أهمٌة كبٌرة؛ فال شك أنها أٌضا ذات وم ع أن القراءة الج

أهمٌة فً المراحل الدراسٌة الالحقة، حٌث ٌحتاج التالمٌذ مزٌدا من المهارات والقدرات 

لمواجهة مواقؾ جدٌدة بنجاح، وفً كل السنوات الدراسٌة ٌنبؽً أن ٌكون هناك تعلٌم حقٌقً 

 لقراءة.وتطوٌر لمهارات ا

إن نمو القدرات القرابٌة لدى التالمٌذ ٌتم بصورة تطوٌرٌة، ومن الضروري أن تكون 

لدى المعلّم معاٌٌر ٌقٌس على أساسها مدى نمو القراءة لدى التالمٌذ، حتى ٌستطٌع أن 

ٌصدر أحكاما على نجاح أو فشل هإالء التالمٌذ فً المهارات القرآنٌة، ومدى النمو 

ً القراءة لدٌهم.التطوري والتقدم ف
(1)

 

فالقراءة تساعد التلمٌذ على الّنجاح فً المواد الدراسٌة، فبدون القراءة ال ٌتم فهم المواد 

العلمٌة المختلفة وبالتالً ال ٌتجاوز التلمٌذ المرحلة التعلٌمٌة إلى أخرى أكثر تقدما ما لم 

 ٌحرز النجاح فٌها. 

عد على تنمٌة الفكر وتكوٌن اتجاهات كما تعتبر القراءة ؼذاء عقلً ونفسً، فهً تسا

ومٌول نحو األشٌاء والموضوعات كما تساعد على بناء الشخصٌة وظهورها بٌن أفراد 

ٌّز فكرٌا وثقافٌا.  المجتمع بمظهر مم

القراءة وسٌلة الفرد الكتساب المعلومات والمهارات والخبرات المختلفة، كما ٌّطلع 

 ي حٌث ٌساعد ذلك على النمو واالبداع.الفرد على تراث األمة بل التراث البشر

ًّ فً السلم االجتماعً، ألن الوعً بمشاكل  كما قد تساعد القراءة الفرد على الرق

المجتمع عن طرٌق القراءة، وتعمل القراءة على التروٌح عن النفس وإضافة الوقت فً 

 المفٌد والمسلً.

 أهداف تدرٌس القراءة:

عد الفرد على التواصل والتفاعل مع اآلخرٌن، لذا القراءة عملٌة تعلٌمٌة مكتسبة تسا

فإن مجال استعمالها تطور ووظؾ فً مجاالت متعددة، وهذا ما ٌدل على األهداؾ التً 

 حققتها فً جمٌع المستوٌات التعلٌمٌة.

                                                           
م/ 1886، سنة 6عبد هللا مصطفى، مهارات اللؽة العربٌة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، ط - 1

 .86هـ، ص 6316
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 األهداف العامة:- أ
 أن ٌنمً التلمٌذ ثروته من المفردات والتراكٌب الجدٌدة. -
صحٌحة للقرآن الكرٌم، واألحادٌث النبوٌة، أن تزداد قدرته على القراءة ال -

 والنصوص األدبٌة.
أن ٌتمكن من مهارات القراءة الجهرٌة، مثل: الجرأة، الطالقة، التنؽٌم، تمثٌل  -

المعنى، سالمة الوقؾ، الضبط الصحٌح.
(1) 

أن ٌنمً مهارة سرعة القراءة الصامتة مثل: القراءة بالعٌن دون تحرٌك الشفاه،  -

 انً، السرعة.الفهم وتبع المع
 أن ٌستحضر ما قرأه من أفكار وإعادة صٌاؼتها بؤسلوبه. -
 أن ٌمٌل إلى القراءة الحّرة. -

 ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً: األهداف الخاصة:- ب
نطق المفردات واللمات التً تحتوي مشكالت لفظٌة نطقا سلٌما ال سٌما الكلمات  -

 التً تكون مخارج بعض حروفها متقاربة.
ٌّد، وذلك ضمن دروس قراءة االستماع. التدرٌب على مهارة -  اإلصؽاء الج
 تعوٌد التالمٌذ على قراءة القصص والكتب التً تتناسب ومستوى نموهم. -
تعوٌد التالمٌذ على تلخٌص دروس القراءة بلؽتهم؛ مع مراعاة صحة األداء  -

 اللؽوي على مواجهة الموقؾ دون خوؾ أو تردد.
 المقروء. أن ٌتعّرؾ على المكونات األساسٌة للنص -
 أن ٌحدد نوع النص المقروء )قرآن، حدٌث، شعر، قصة(. -

 مراحل تطور النمو فً القراءة:

ٌعتبر النمو فً القراءة نموا مستمرا ونمابٌا، ٌحدث فً مراحل تتطلب مرحلة اكتساب 

مهارات تلزم النجاح فً المرحلة ذاتها، فالقراءة عملٌة تطورٌة، تمثل كل مرحلة مطلبا 

حلة التً تلٌها.أساسٌا للمر
(1)

 
                                                           

عواد بن دخٌل عواد، أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مفهوم تعلٌم القراءة لدى معلمً اللؽة العربٌة فً المرحلة االبتدابٌة،  - 1

 .635، ص 1885جامعة الملك سعود، سنة 
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 مرحلة ما قبل القراءة: -1
تبدأ هذه المرحلة فً السنوات األولى من عمر الطفل، وهً فترة اإلعداد لعمل معقد 

ونشاط رسمً، وتمثل األنشطة اللؽوٌة جزءا طبٌعٌا من النمو فً حٌاة الطفل، فهو ٌسمع 

ذي ٌالحظه، ومن وٌعطً ردود أفعال، ثم ٌتعلم بعض الكلمات، وٌقلد نشاط الكبار ال

 مدركاته ومفاهٌمه ٌمكنه أن ٌنفعل برإٌة الكلمات المسموعة عندما ٌقرأها له الكبار.

بحٌث تركز هذه المرحلة على المهارات التً تسبق القراءة أي المهارات الالزمة 

لعملٌة القراءة، وتشمل اكتساب لؽة شفوٌة وقدرات التمٌٌز السمعً والبصري، وتكوٌن 

طً هذه المإشرات دالبل على أن الطفل مستعد للقراءة، ثم ٌبدأ المعلمون فً المفاهٌم وتع

 تنمٌة االستعداد القرابً.

 البدء فً تعلٌم القراءة: -2
ٌكون تعلٌم القراءة فً هذه المرحلة بصورة رسمٌة، فٌبدأ الطفل تعلمها بطرٌقة 

تتضمن اكساب مقصودة، وٌتوقؾ بدء المرحلة على نضج األطفال واستعدادهم للقراءة، و

 مهارة: التعرؾ على الكلمات والمعانً المرتبطة بها، والتلفظ بجمل قصٌرة.

فمن المهم أن نشبع القراءات للطفل من األنشطة التً ٌقوم بها وتركز هذه المرحلة 

 على كٌفٌة تعلٌم الطفل كٌؾ ٌقرأ.

 مرحلة االستقالل فً القراءة: -3
الكلمة، وٌستطٌع فٌها أن ٌمٌز أوجه  ٌبدأ الطفل فً هذه المرحلة فً التعرؾ على

 التشابه واالختالؾ بٌن الكلمات وفً أجزاء الكلمة.

وٌقدم المعلم أسالٌب التحلٌل الصوتً والتركٌب للطفل، وتتكون العادات األساسٌة 

للقراءة فً هذه المرحلة كالتعرؾ عن طرٌق قرابن مختلفة، وفهم النصوص البسٌطة، 

 ؛ والبحث عن المعنى أثناء القراءة.وتكوٌن المٌل إلى القراءة

                                                                                                                                                                                     
 .71ص م، 1883، 6علً النعٌمً، الشامل فً تدرٌس اللؽة العربٌة، دار أسامة، عمان، األردن، ط - 1
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وتمتد هذه المرحلة حتى الصؾ الثالث من التعلٌم االبتدابً، حٌث ٌستقل فٌها التلمٌذ 

فً استخدام أسالٌب التعّرؾ على الكلمة، وٌصل إلى درجة من المهارات فً قراءة مواد 

 سهلة جهرا وصمتا.

 مرحلة التوّسع فً القراءة: -4
لمرحلة، المادة المقروءة فً كتب القراءة، وفً ؼٌرها وٌحتاج ٌواجه التلمٌذ فً هذه ا

فٌها إلى مساعدة المعلم الجتٌاز المسافة بٌن التؽلب على األفكار األكثر صعوبة وفهمها.
(1)

 

 

 

 

                                                           
 .72المرجع السابق، ص  - 1
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 االستبٌان 

لقد استعملنا االستبٌان كؤداة لجمع المعلومات  فً هذه الدراسة ،الن االستبٌان من اكثر 

ماال بحٌث ٌعرؾ بعبارة عن اداة لجمع البٌانات وٌهدؾ الى تحقٌق وضوح االسالٌب استع

الرإٌة لما هو قابم ، وبشكل عام فان االستبٌان هو عبارة  عن مجموعة من اسبلة وضعت 

من قبل الباحث الستنباط  معلومات معٌنة تتعلق بموضوع مشكلة محددة، وٌتم توزٌع 

عٌنة المجتمع ،وٌعد االستبٌان من اكثر اسالٌب  االستمارات المتضمنة لألسبلة على افراد

جمع البٌانات المالبمة للمنهج التقرٌري او التصوٌري ، فهو ال ٌبحث عن شًء ،وال ٌسعى 

الى خفاٌاه، وانما ٌقتصر على التعبٌر واالستقرار الصادر عن ارادة واعٌة واستجابة كاملة 

 من جانب المبحوثٌن.

ى تؤثٌر االضطرابات اللؽوٌة على مهارة القراءة لدى تمحور بحثً هذا حول تقٌٌم مد

السنة الثالثة ابتدابً، وحول المشاكل التً تعٌق مسارهم الدراسً وتحصٌلهم تالمٌذ 

 المعرفً وكما تطرقت الى معرفة االسباب التً تإدي الى مشكلة االضطرابات اللؽوٌة .

ة لدى تالمٌذ السنة الثالثة كان هدفً فً هذه الدراسة معرفة واقع االضطرابات اللؽوٌ

ابتدابً ، وما مدى معرفة االستاذ بمشكلة الصعوبات التً تعرقل المسار الدراسً للطفل ، 

والكشؾ  عنها وما اذا كان االستاذ كذلك ٌساهم فً معالجة هذه المشكالت، ولهذا قمت 

ً احتواها سإاال وبالنسبة الى االسبلة الت 63بتقدٌم هذه االستمارة التً تحتوي على 

االستبٌان عبارة عن مجموعة من االسبلة المشتقة من اشكالٌة االضطرابات اللؽوٌة وتؤثٌرها 

على مهارة القراءة لدى تالمٌذ السنة الثالثة ابتدابً الى جانب اسبلة موجهة لألستاذة كاللؽة 

لتً فً القاء الدرس ، واسبلة موجهة للمعلمٌن حول الصعوبات ا التً ٌستخدمونها مثال

ٌعانً منها التالمٌذ ،فكل هذه االسبلة لها عالقة بالجانب التعلٌمً والجانب النفسً وكذا 

 االجتماعً.

 

 : عٌنة الدراسة
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نظرا الن هدؾ الدراسة هو معرفة االضطرابات اللؽوٌة واثرها فً تعلٌم مهارة 

طور االبتدابً القراءة للسنة الثالثة ابتدابً نموذجا ، ارتؤٌنا عٌنة البحث هم أساتذة ال

 وباألخص اساتذة السنة الثالثة منه.

 : وصف العٌنة

 ،راعٌن فً ذلك عامل الجنس او السنمعلما ومعلمة ؼٌر م 18تتكون عٌنة البحث من 

 وذلك من مختلؾ المدارس ،اقدمٌتهم العامة فً التعلٌم بٌن سنتٌن واربعة وثالثون سنة.

 : االسئلة

سإاال حول االضطرابات اللؽوٌة ومدى  63ى ال 6تتراوح االسبلة المطروحة من 

 : تؤثٌرها على مهارة القراءة لدى تالمٌذ الثالثة من التعلٌم االبتدابً والتً تتمثل فٌما ٌلً

 ٌتعلق بطٌعة اللؽة التً ٌدرس بها المعلمون. : السإال االول -6

 ٌتعلق بدرجة استعدادا التالمٌذ لفهم الدرس.  : السإال الثانً -1

ٌهدؾ الى معرفة الصعوبات التً تعترض التالمٌذ فً تؤدٌة : ثالسإال الثال -2

 القراءة.
 ٌتعلق بمدى اقبال واستعداد التالمٌذ للقراءة.: السإال الرابعن -3

 ٌهدؾ الى معرفة تقٌمهم لمستوى التالمٌذ اثناء القراءة. : السإال الخامس -4

 .ٌتعلق االمر ان كان لدى التالمٌذ اضطراب فً النطق: السإال السادس -5

ٌهدؾ االمر الى معرفة اكثر حاالت النطق المنتشرة فً وسط : السإال  السابع -6

 التالمٌذ.
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 ٌتعلق بمختلؾ اضطرابات الكالم المنتشرة فً وسط التالمٌذ.: السإال  الثامن -7

ٌهدؾ االمر الى معرفة ما اذا كانت االضطرابات اللؽوٌة تإثر  : السإال التاسع -8

 على مستوى التالمٌذ.
ٌتعلق بمعرفة االسباب المإدٌة لالضطرابات اللؽوٌة لدى : اشرالسإال الع -68

 التالمٌذ.
ٌتعلق بما اذا ٌقوم المعلمٌن بتخصٌص وقتا اضافٌا لمتابعة : السإال الحادي عشر -66

 التالمٌذ الذٌن ٌعانون من مشكالت االضطرابات اللؽوٌة.
ن مشكلة ٌهدؾ الى معرفة ان كان التلمٌذ  الذي ٌعانً م : السإال الثانً عشر -61

 االضطرابات اللؽوٌة مع زمالبه وٌتفاعل معهم. 
ٌتعلق بمعرفة مدى مبادرة المعلمٌن فً معالجة ذوي  : السإال الثالث عشر -62

 مشكالت االضطرابات اللؽوٌة من خالل تخصٌص وقت لهم.

ٌهدؾ االمر الى معرفة كٌفٌة مواجهة المعلمٌن الصعوبات  : السإال الرابع عشر -63

 ي االضطرابات اللؽوٌة .فً التعامل مع ذو
 : النتائج االولٌة

كل سإال ٌتضمن النتابج وفق النسب المبوٌة حسب اجابات افراد العٌنة المستجوبٌن كما 

 : تتبع النتابج بالتحلٌل

 

 ماهً طبٌعة اللؽة التً تدرسون بها ؟ : السؤال االول
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 النسبة التكرارات 

 % 8 82 العامٌة

 %86 26 الفصحى

 % 88 88 خرىٲ

 % 688 23 المجموع

 

 

نالحظ من خالل الجدول ان معظم األستاذة ٌخاطبون التالمٌذ باللؽة العربٌة  : التعلٌق

وفً بعض االحٌان ٌلجا بعض االستاذة الى استخدام العامٌة  % 86الفصحى وذلك بنسبة 

لتً ٌستعصً على التالمٌذ فهمها وذلك بؽٌة شرح بعض المفاهٌم والمصطلحات المبهمة وا

 .    % 8والتً تقدر نسبتها ب  

 ماهً درجة استعدادا التالمٌذ لفهم الدرس ؟ : السؤال الثانً
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 النسبة التكرارات 

 %12 87 ضعٌفة

 %54 11 متوسطة

 % 61 83 كبٌرة

 % 688 23 المجموع

 

  : الدائرة النسبٌة

 

 : التعلٌق

نالحظ من خالل الجدول ان الفبة التً صوتت بكثرة ترى بان درجة استعداد التالمٌذ لفهم 

 . % 54الدرس متوسطة عموما بنسبة 
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 .%12اما الفبة الثانٌة ٌرون ان درجة اقبال التالمٌذ لفهم الدرس ضعٌفة فهً تمثل 

رجة استعداد التالمٌذ لفهم اما بالنسبة للفبة الثالثة والذٌن صوتوا لهذا السإال فهم ٌرون ان د

 .% 61الدرس كبٌرة بنسبة 

 ماهً الصعوبات التً تعترض تالمٌذكم فً تؤدٌة القراءة ؟ : السؤال الثالث

 النسبة التكرارات 

 % 32 64 صعوبة النطق

 % 18 86 صعوبة فً الفهم

 % 8 82 صعوبة فً االستماع

 %66 84 صعوبة فً القراءة

 % 66 83 صعوبة فً الكتابة

 % 688 23 المجموع
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  :التعلٌق 

من خالل هذا الجدول نالحظ بان الفبة الكبٌرة من االستاذة ٌرجعون الى اهم نوعٌن 

فالتلمٌذ ان تعذر  % 43الصعوبات التً تعترض التالمٌذ هو النطق حٌث ٌحتوي على نسبة 

 وال االستماع وال الكتابة وكذا القراءة.علٌه النطق فبالضرورة لن ٌستطٌع الفهم 

اما الفبة القلٌلة من االساتذة ٌرون ان اهم نوع من الصعوبات التً تعترض التلمٌذ هو 

وهً نسبة ضبٌلة جدا اذا نرى االستماع ال ٌإثر كثٌرا على  % 9االستماع حٌث ٌمثل 

 الطفل فً تؤدٌة القراءة بإنشاء وجود مشكلة فً السمع.

خرى من االستاذة ٌرجعون الى صعوبة اخرى تواجه التلمٌذ وهً الفهم فهو والفبة اال

فان لم ٌفهم التلمٌذ ماال ٌكتب او ماال ٌقال او ماذا ٌنطق فقد ٌجد صعوبة فً  %18ٌمثل 

 تؤدٌة القراءة .

اما الفبة االخرى من االساتذة ٌرون ان القراءة تعد من اهم الصعوبات التً من شانها 

حٌث نجد التلمٌذ فور دخوله المدرسة  % 66مٌذ فً تؤدٌة القراءة فهً تمثل ان تعترض التل
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ٌتعلم الحروؾ والكلمات حتى ٌكون الجملة فان لم ٌستطٌع حتى ان ٌقرا بعض الحروؾ 

 فهذا حتما سٌصعب فً تؤدٌة اللؽة العربٌة.

فً تؤدٌة والفبة االخٌرة ٌرجعون الى ان الكتابة نوع من الصعوبات التً تعترض التلمٌذ 

 .% 66القراءة فهً تمثل 

 ما مدى اقبال التالمٌذ على القراءة  : السؤال الرابع

 النسبة التكرارات 

 % 8 82 ضعٌؾ

 %  53 11 متوسط

 % 16 88 جٌد

 % 688 23 المجموع
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 ٌوضح هذا الجدول مراتب اقبال التالمٌذ على القراءة  : التعلٌق

ح هذا الجدول مراتب اقبال التالمٌذ على القراءة فؤفراد العٌنة صنفوا االداء المتوسط ٌوض

اما البقٌة من المعلمٌن اجابوا بان  %53للتالمٌذ على القراءة حٌث كانت نسبتهم مقدرة ب 

،فٌما ٌخص  % 16مدى اقبال التالمٌذ على القراءة جٌد فكانت نسبتهم قلٌلة تقدر ب

وا ان مدى اقبال التالمٌذ على القراءة ضعٌؾ وكانت نسبتهم ضبٌلة االخرون اٌضا اجاب

وذلك ٌرجع الى عوامل عدٌدة منها اختالؾ طرق التعامل مع  %  8حٌث قدرت ب 

 التالمٌذ من طرؾ المعلمٌن وكذا نسبة الذكاء  المتفاوت من تلمٌذ ألخر.

 ؟ما هو تقٌمكم لمستوى التالمٌذ اثناء القراءة  : السؤال الخامس

 النسبة التكرارات 

 % 88 88 ضعٌؾ

 % 65 15 متوسط

 % 13 87 جٌد

 % 688 23 المجموع
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 : التعلٌق

ٌتضح لنا من خالل الجدول ان النسبة الكبٌرة من االساتذة  اتفقت على ان مستوى 

 . %65التالمٌذ اثناء القراءة متوسط وذلك بنسبة 

  %13رى فترى بان مستوى التالمٌذ اثناء القراءة جٌد والذي ٌقدر بنسبة اما الفبة االخ

 هل لدى التالمٌذ اضطراب فً النطق ؟: السؤال السادس

 النسبة التكرارات 

 %65 15 نعم

 %13 87 ال

 % 688 23 المجموع
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24%

76%

الدا رةالنسبية

ال

ن  

 

 : التعلٌق

ن االساتذة صوتت بان عددا كبٌر من نالحظ من خالل الجدول بان الفبة الكبٌرة م

 . %65التالمٌذ ٌعانون من اضطرابات فً النطق وذلك بنسبة 

من الذٌن صوتوا على ان لٌس هناك اضطرابات النطق منتشرة  % 13اما نسبة 

 لدى التالمٌذ.

 فٌما تتمثل اكثر حاالت النطق المنتشرة فً وسطهم؟ : السؤال التاسع

 النسبة التكرارات 

 % 15 84 الحذؾ

 % 64 88 اإلبدال

 % 38 86 و التشوٌهٲالتحرٌؾ 

 % 16 62 اإلضافة

 % 688 23 المجموع
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26%

15%

38%

21%

الدا رةالنسبية

الح  

االبدال

التحري  او الت وي 

االضا ة

 

 : التعلٌق

من خالل النتابج الموضحة فً الجدول نجد ان التحرٌؾ من اكثر حاالت النطق 

 . %27المنتشرة بٌن التالمٌذ بنسبة 

تذة ٌرون ان االبدال من اكثر الحاالت المنتشرة بٌن التالمٌذ بنسبة والفبة القلٌلة من االسا

 وهً نسبة قلٌلة جدا. 64%

والفبة قبل االخٌرة من االساتذة ٌرجعون الى ان الحذؾ اكثر الحاالت المنتشرة من بٌن 

 . % .15التالمٌذ بنسبة 

تالمٌذ والتً قدرت والفبة االخٌرة من المعلمٌن فٌرون ان الحاالت االكثر انتشارا بٌن ال

 . % 16بنسبة 
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 فٌما تتمثل اضطرابات الكالم المنتشرة فً وسط التالمٌذ؟ : السؤال الثامن

 النسبة  التكرارات   

 % 36 65 التؤتؤة
 % 61 83 الجلجلة
 % 36 63 الحبسة

 % 688 23 ال مجموع

47%

12%

41%

الدا رةالنسبية

الت ت ة

ال ل لة

الحبسة

 

 : التعلٌق

من الذٌن صوتوا على  %36ن النسبة الكبٌرة التً تمثل من خالل الجدول نستنتج با

 ان التؤتؤة من اكثر حاالت اضطرابات الكالم المنتشرة وسط التالمٌذ.

من الذٌن ٌرون انه من بٌن االضطرابات الكالمٌة  % 36اما النسبة المتوسطة تمثل 

 التً مرت علٌهم خالل تجربتهم التعلٌمٌة هً الحبسة.
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ذكرت انها من بٌن اضطرابات الكالم التً مرت  % 61الصؽٌرة هً  اما فٌما ٌخص الفبة

 جلجة.لعلٌهم من خالل تجربتهم التعلٌمٌة هً ال

 هل تإثر هذه االضطرابات اللؽوٌة على مستوى التالمٌذ؟ : السؤال التاسع

 النسبة التكرارات 

 % 83 21 نعم

 % 5 81 ال

 % 688 23 المجموع
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 : التعلٌق

من المستجوبٌن والذٌن  %83نالحظ من خالل الجدول ان النسبة الكبٌرة جدا هً 

اقروا على ان االضطرابات اللؽوٌة لها تؤثٌر كبٌر على مستوى التالمٌذ والتً تعتبر سببا 

 ٌعقٌه فً تحصٌله الدراسً حٌث تصعب علٌه القراءة والكتابة وحتى الفهم.

وصحت بان االضطرابات اللؽوٌة تإثر على  % 5ة والتً تقدر ب اما الفبة القلٌل

 المستوى التعلٌمً والدراسً للتالمٌذ.

 ماهً االسباب المإدٌة لالضطرابات  اللؽوٌة لدى التالمٌذ ؟ : السؤال العاشر

 النسبة التكرارات 

 % 42 67 سباب عصبٌةٲ

 %18 2681 سباب عضوٌةٲ

 % 67 8821 سباب نفسٌةٲ

 % 688 23 عالمجمو



 ائجتحليل ومناقشت النت                                               الفصل الثالث                     
 

 
 

153 

 

ٌوضح لنا هذا الجدول ان السبب الربٌسً الذي ٌإدي بالطفل الى اصابته  : التعلٌق

ٌرجع السبب  %18اما نسبة  % 42باالضطرابات اللؽوٌة هو السبب العصبً والذي ٌمثل 

دى حواسه فٌها الى اسباب عضوٌة وذلك بسبب اصابة التلمٌذ بخلل فً السمع او اح

 العضوٌة.

 ٌرجع السبب الى اسباب نفسٌة فهً نسبة قلٌلة. % 67اما النسبة 

هل تقومون بتخصٌص وقتا اضافٌا لمتابعة التالمٌذ الذٌن ٌعانون  : السؤال الحادي عشر

 من مشكلة االضطرابات اللؽوٌة؟

 النسبة التكرارات 

 % 71 17 نعم

 %67 85 ال

 % 688 23 المجموع
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 : التعلٌق

ٌتبٌن لنا من خالل هذا الجدول ان النسبة الكبٌرة من فبة االساتذة ٌخصصون وقتا 

اما الفبة التً  %71اضافٌا لمتابعة الذٌن ٌعانون من اضطرابات لؽوٌة حٌث تقدر نسبتهم ب

 اي نسبة قلٌلة جدا. % 67ال تخصص وقتا اضافٌا للمتابعة  فتقدر نسبتهم ب

عشر هل ٌتواصل التلمٌذ الذي ٌعانً من مشكلة االضطرابات اللؽوٌة مع : السإال الثانً

 زمالبه وٌتفاعل معهم ؟

 النسبة  التكرارات  

 % 5 81 نعم

 %83 21 ال

 % 688 23 المجموع
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  : التعلٌق

لون مع ؼٌرهم تصل الى نالحظ من خالل الجدول ان نسبة التالمٌذ الذٌن ال ٌتواص

كما تمثل اٌضا نسبة التالمٌذ الذٌن ٌتواصلون مع زمالبهم وٌتفاعلون معهم بنسبة  83%

 فقط ،وهذا ما ٌبٌن بان مشكلة االضطرابات اللؽوٌة تإثر فً خاصة التواصل للطفل. 5%

هل تبادرون فً معالجة ذوي مشكالت االضطرابات اللؽوٌة من  : السإال الثالث عشر

 تخصٌص وقت لهم ؟ خالل

 النسبة التكرارات 

 % 50 17 نعم

 %50 17 ال

 % 688 23 المجموع
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ٌتبٌن لنا من خالل هذه البٌانات ان نسبة االساتذة الذٌن ٌقومون بتخصٌص وقت  : التعلٌق

 %48ر بنسبة للتالمٌذ الذٌن ٌعانون من مشكالت االضطرابات اللؽوٌة بؽٌة عالجهم تقد

وهً نفس النسبة التً ٌقدر بها نفس االساتذة الذٌن.....وكانت حجتهم انه ٌتعذر علٌهم 

 التوفٌق بٌن البرنامج بحٌث ال ٌوجد مستع من الوقت.

 هل تواجهون صعوبة فً التعامل مع ذوي االضطرابات اللؽوٌة ؟ : السؤال الرابع عشر

 النسبة  التكرارات  

 %  86 22 نعم

 % 2 86 ال

 % 688 23 المجموع
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  : التعلٌق

نالحظ من خالل هذا الجدول ان نسبة امكانٌة التعامل مع هذه الحاالت دون صعوبة 

وهً نسبة ضبٌلة جدا امام بالنسبة للصعوبات التً ٌواجها االساتذة مع  % 2تصل الى 

ستنتج بانه لٌس من السهل التعامل مع تلمٌذ ،ومن هنا ن %86هإالء فقد قدرت نسبتها ب 

 ٌعانً من مشكالت اضطرابات اللؽة.
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 : النتائـج العامــة

بعد اجراء الدراسة المٌدانٌة لموضوع بحثً ،ومن خالل ما تقدم من جداول 

ومالحظات وبعد تطبٌق االستبٌان الخاص بالمعلمٌن ،ٌتبٌن لنا ان معظم المعلمٌن ٌالحظون 

التالمٌذ ٌعانون من مشكالت صعوبة النطق، كالحذؾ ،واالبدال ،واالضافة وهناك ان معظم 

ما ٌعانون من عٌوب تتعلق بالكالم، كالجلجلة، والتؤتؤة ،والحبسة، وهذه االضطرابات 

اللؽوٌة تكون امام ألسباب نفسٌة عضوٌة او عصبٌة ،كما تإثر االضطرابات اللؽوٌة على 

ك فهً تعٌق خاصٌة التواصل للتلمٌذ سواء مع زمالبه او مهارة القراءة وتعلمها ،وبذل

 معملٌه او مجتمعه.

  : اقتراحات وتوصٌات

من خالل الدراسة المٌدانٌة التً قمنا بها، ٌتضح لً انه من الضروري توفر مإسساتنا 

التربوٌة على عدة خدمات ،من شانها تقوٌم التلمٌذ ومساعدته على اكتساب لؽة سلٌمة تجعله 

  : ستجابة لمتطلبات العصر وهً كاالتًاكثر ا

 ترك المجال للتلمٌذ للتعبٌر عن نفسه وعن افكاره دون كبتها. -
 مراعاة الحالة االجتماعٌة النفسٌة والعصبٌة للتلمٌذ. -
التعامل مع التلمٌذ العادي والتلمٌذ المصاب معاملة واحدة ومحاولة منحه ثقة اكبر  -

 بنفسه.
 وبة فً القراءة وتدعٌمه االقبال علٌها.مساعدة التلمٌذ الذي ٌواجه صع -
 ممنح الوقت الكافً وتخصٌصه لذوي صعوبات النطق والعمل على تشجٌعهم. -

اقامة مراكز خاصة لمعالجة المصابٌن باالضطرابات اللؽوٌة، والتً من شانها اعاقة 

 التحصٌل الدراسً للتلمٌذ.
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ان تكون اذ تعتبر بداٌة الطرٌق  لتكن خاتمة الموضوع  لٌست النهاٌة وال ٌمكنها

ٌستمر واالن قد عرفنا ما ٌجب ان نعرفه ،وتعلمنا ما ٌجب ان نتعلمه عن االضطرابات 

 اللؽوٌة وتؤثٌرها على مهارة القراءة لدى تالمٌذ السنة الثالثة ابتدابً.

ما علٌنا فً هذا العصر اال االستمرارٌة فً العالج المبكر والفعال والمداومة على و

لتدرٌبات والحصص التربوٌة الناجحة والمناسبة من طرؾ السلطات المعنٌة ومراقبة ا

 مدى التزامنا بتطبٌق المهام المطلوبة منا.

فاالضطرابات اللؽوٌة هً ذلك الخلل الذي ٌتعلق بمدلول الكالم وسٌاقه واعوجاجه 

ٌة ، وهذه وٌنتج ذلك اسباب فسٌولوجٌة  عضوٌة ، واسباب عصبٌة او اسباب نفسٌة وبٌب

االضطرابات تإثر  سلبا على حٌاة الطفل وعلى مساره التعلٌمً وكذا عالقته بالمجتمع 

 الذي ٌعٌش فٌه.

اذ انها مشكالت لؽوٌة قد تصٌب االطفال ولكنها تتفاوت من طفل الى اخر فقد 

ٌعانً احدهم من اضطراب لؽوي واحد او من اضطرابات متعددة ، وقد ٌكون هذا 

ٌعانً منه طفل ما ٌحمل اثرا سلبٌا اكثر مما ٌحمله طفل اخر ، وسبب االضطراب الذي 

 ذلك ٌعود الى شدة االصابة التً تعرض لها ذلك الطفل.

ٌكتسب الطفل المهارة اللؽوٌة والتً تقترن بنموه الحركً والحسً والعصبً وكذا 

ذه المعرفً، كما ان للبٌبة واالسرة بصفة خاصة دورا هاما واساسٌا فً اكتساب ه

المهارة لذى الطفل بداٌة من المرحلة القبل لؽوٌة للوصول الى المرحلة اللؽوٌة، لٌتمكن 

 من التواصل مع افراد اسرته وكذا النجاح فً مساره الدراسً.

فقد اقتضت دراستً الحث على االجتهادات التربوٌة الخاصة للخروج بطرق تشخٌصٌة 

 ب لتحقٌق الحد من هذه الظاهرة.وعالجٌة لهذه الفبة ووضع استراتٌجٌات واسالٌ

ومن خالل تكٌٌفً مع صنؾ من الفبة المدروسة فً عدة من المإسسات التربوٌة فً 

مقرنا ،حٌث اعتمدت على شرح وتحلٌل وتفسٌر ،وتوصلت فً االخٌر الى نتابج حسنة ، 

 : مستنتجة فً ثناٌا محطات الموضوع اهم النتابج وهً كالتالً
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ً مجملها اضطرابات استطاع العلم الحدٌث بعض السبل االضطرابات اللؽوٌة ف -

 لعالجها وان كان هذا العالج ٌحتاج الى فترة زمنٌة طوٌلة.

عالج االضطرابات اللؽوٌة ٌختلؾ عن عالج االمراض االخرى اي انه ٌحتاج الى  -

 جهد وصبر وكذا زمن كافً.

عصاب والجراح الحاجة الى فرٌق عالج متكامل ومتعاون ،مكون من اخصابً اال -

 واالخصابً النفسانً واخصابً اللؽة والنطق والسمع.

وفً االخٌر نستنتج ان االضطرابات اللؽوٌة تمس المهارة االساسٌة المتمثلة فً مهارة  -

 القراءة والتً تتطلب مجموعة متزامنة من العملٌات العقلٌة.
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 ملخص:

إلى تشخٌص أسباب االضطرابات اللؽوٌة التً تإدي إلى ضعؾ هدفت الدراسة 

اكتساب المهارات اللؽوٌة )االستماع، التحدث، الكتابة، وخاصة القراءة( لدى تالمٌذ الطور 

 االبتدابً عامة وتالمٌذ السنة الثالثة ابتدابً خاصة.

 وانطالقا من هذا نطرح اإلشكالٌة التالٌة:

 وٌة على مهارة القراءة؟ما مدى تؤثٌر االضطرابات اللؽ

" االضطرابات اللغوٌة وتأثٌرها ومن منطلق التساإل جاء البحث موسوما بعنوان 

دراسة مٌدانٌة فً مدرسة رضا  –على مهارة القراءة لدى تالمٌذ السنة الثالثة ابتدائً 

.وقد تطرقت إلى موضوع اللسانٌات النفسٌة وعالقتها بالعلوم األخرى فً المدخل، "حوحو

ا تم التركٌز على االضطرابات اللؽوٌة فً الفصل األول، أما الفصل الثانً فتضمن كم

المهارات اللؽوٌة عامة ومهارة القراءة خاصة، أما الفصل الثالث فكان للدراسة المٌدانٌة، 

والتً اقتصرت على محاولة اثبات أسباب االضطرابات اللؽوٌة؛ مركزة على أهمٌة 

ل للحد أو التقلٌل من هذه االضطرابات، وكان نموذج هذه تشخٌصها ومحاولة إٌجاد حلو

 الدراسة هو الطور االبتدابً.

وأخٌرا تحلٌل االستبانة والتوصل من خاللها إلى مجموعة من النتابج والحلول الممكنة 

لمعالجة ضعؾ التالمٌذ فً القراءة وكذا معالجة اضطراباتهم اللؽوٌة، ومساعدتهم على 

 التالً تنمٌة ثروتهم اللؽوٌة.االكتساب اللؽوي، وب
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