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 دعـــاء

 

 رسقا و أوهثنا... جعل لنا فً حٍاتنا دعىج ال تزدااللهم 

 واحشزنا... فتح لنا تاتا فً الجنح ال ٌسداو... ال ٌعد

اللهم ... فً سمزج سٍدنا محمد صلى هللا علٍه وسلم

... سقنااومن حىض نثٍك ... حثة خٍز خلقك فٍنا

نا يمنأو... وتزحمتك احتىٌنا...  آوٌناتكوفً جن

ومن ... أهدناولطاعتك ... عناأوتفضلك ... أعطنا

وإلى كل خٍز وفقنا ... عذاب النار احمنا

 



 
 شك    كرف ا  

 
 

 الب  ل   ونح ونخطو  خطوال  وا خكر رف و نخ ر و ل امخي اح  وقي ومطو و الب   
  ل   طوا وقخل ا  الكر ا و ل امي ام  أ اتال  و شكوا و تذح وباطو  ل  و شكخك  

  وبل  ... التذلخل  التو ك جبطوو كبخكر البل ء جخل و غب  تبمث وااي اح جبذب
 ا ونقف ونبا  أنل  ذ ا و لشك   و اتل ا  و تنبذك  و ننبي   ل كل اح  
  مل  نمي رف ود ا  نلل      ل اح  وق  لل و نل اك    خل اح رحخلي  

 ونخ اللجذل و لشك  و مكرف ا   ل و تذح رنلطو  وبد  ... رشكه  خلخك ودالل 
  ل جنخم  ...    ل و تذح ابب و  ل  طكذق و ملم  و نمكري... دأ  ي رف و نخ ر

 أ اتال  وارف ال  
و تذ اققل ال ا كوا  لل   واأت ذ الح  جر  لف  خ ال  تنبذك  و لشك    

اتو و بنث ججوه وا  ل  كل  خك   ل ال  كل و تنبذك  
 



 

 

 

 إهـــــداء
 

إلى من كله هللا بالهبة والوقار، إلى من علمنً العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل إسمه بكل افتخار، أرجو 

من هللا أن ٌمد فً عمرك لترى ثمار قد حان قطافها بعد طول إنتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الٌوم 

. يءوغدا، وإلى األبد، أبً العزٌز الذي لم ٌبخل علٌا ٌوما بش

إلى من نمت فً رحمها تسعا، ولوال سنة الخلق آلثرت النوم فٌه أبد الدهر، إلى أرضعتنً الحب والحنان 

. إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، أمً الحبٌبة

خدٌجة وزوجها، عمرٌة وزوجها، عمر وزوجته، : إلى أجمل ما منحانً والدي من هدٌة إخوتً وأخواتً

. الشٌخ، معمر، الحاج محمد

. رحمة، نهاد، رحاب، حسام، نرهان، أٌوب، أنفال: إلى الكتاكٌت الصغٌرة

. إلى كل عائلتً من جدتً وأخوالً و خاالتً، أعمامً و عماتً

. إلى رفٌقتً فً هذا العمل عاٌدة

إلى أخواتً اللواتً لم تلدهن أمً، إلى من تحلو باإلخاء و الوفاء والعطاء، إلى ٌنابٌع الصدق الصافً، 

. معهم سعدت فً دروب الحٌاة سرت

 . إلى كل من حملتهم ذاكرتً ولم تحملهم مذكرتً

 

 نرسين
 



 

 

 

 إٌـــــداء
 

 .انري سقاوً مه أخالقً َشَدوً مه آدابً أعظم انسجال أبً انعصٌص

 .إنى مه كاوج أوامهٍا شمُعا أوازث دزَب حٍاحً أعظم إمساة أمً حبٍبخً

إنى مه قاسمُوً ٌُمٍاث انحٍاة بانُد َانمحبت َانصداقت إخُحً َأخخً حٍاة َإنى كم صدٌقاحً 

 .انعصٌصاث

 .إنى شمٍهخً فً انعمم وسسٌه

 .إنى كم مه نم أذكس أسمائٍم، سأذكسٌم فً قهبً َنٍم جمٍع شكسي َحقدٌسي َامخىاوً

 .إنى كم مه أمدوً بٍد انعُن َانمساعدة فً إوجاش ٌري انمركسة نكم جمٍعا إمخىاوً

 

 

 

 

عايدة 
 



 



 مقدمة                                                                                                   
 

 أ
 

ٌستخدماإلنسانالكالمأوالحدٌثالشفهًالذيٌعدالوسٌلةالرئٌسٌة

للتفاعلوالتواصلمعاآلخرٌن،فالكالمالعاديوسٌلةالفردللتعبٌرواالتصال

معالغٌرفكلماٌصدرعنالفردمنأقوالسواءأفادتأولمتفد،فالكالمٌحتاج

إلنتاجهمجموعةمنالعملٌاتالمعقدةالتًتعتمدعلىسالمةالعدٌدمنأعضاء

الكالمالعضوٌةلدىالفرد،وكذلكسالمتهمنالمعٌقاتالنفسٌةالتًتؤثرعلى

إنتاجالكالم،ووصولهبشكلسلٌمإلىالمستمعلتتمعملٌةالتواصلبواسطةالكالم

وقدوردفًالقرآنالكرٌمأننبًهللاموسىكانٌعانًمنصعوبةالكالموذلك

واحلل(26)وٌسرلًأمري(25)قالربًاشرحلًصدري"فًقولهتعالى

[.28-25]طه".(28)ٌفقهقولً(27)عقدةمنلسانً

كماٌعانًبعضاألفرادفًمختلفالمجتمعات،وفًمختلفاألعمارو

األعرافونوعالجنسفًاضطراباتالكالمكاللجلجةواللدغةبأنواعهالسٌنٌة

والرائٌةوالسرعةفًالكالمالتًمنشأنهااإلسهامفًإعاقةالفردعنأداء

.بعضأدوارهالمتعددةفًالمنظومةاالجتماعٌة

ونرىمماسبقأننعمةالكالمخصهللابهااإلنسانومٌزهبهاعنغٌره

منالكائنات،فانالموضوعاضطراباتالكالممنأهمالمواضٌعالتًحضٌت

باهتمامالكثٌرمنالدارسٌنفًشتىالثقافاتلمالهامنقٌمةعملٌةوعلمٌةتهتم

بشخصٌةالطفلوتؤثرسلبٌافًحٌاتهوعلةتحصٌلهالعلمًفًكلالنشاطات

التًٌدرسهاوخاصةنشاطالقراءة،فأيصعوبةفًالقراءةتؤديحتماإلى

اضطراباتالكالم،ولهذاستكونلناهذهكمحاولةنتناولفٌهاموضوع

.اضطراباتالكالموأثرهاعلىمهارةالقراءةفًالطوراالبتدائً

لقداقتضٌناطبٌعةالمنهجالوصفًالمعتمدلهذهالدراسةالمكللبالشرحو

مامفهوماضطراباتالكالم؟وماهً:التفسٌروالتحلٌلمعتمدٌناإلشكالٌةالتالٌة

أسبابانتشارها؟وماهًأنواعها؟وفٌماٌتمثلعالجها؟وكٌفتؤثرعلى

.القراءة؟
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 ب
 

حٌثقسمنابحثناإلى:ولعلهذهاإلشكالٌةفرضتعلٌناالمنهجٌةالتالٌة

الفصلاألولنظريتطرقنافٌهإلىتفصٌلشاملعناضطراباتالكالم:فصلٌن

وأثرهاعلىمهارةالقراءة،حٌثأشرنافٌهإلىمبحثٌن،أماالمبحثاألول

تناولنافٌهمفهوماضطراباتالكالموأسبابهاوأنواعها،باإلضافةإلىاآلثار

الناتجةعنها،وعالجها،فًحٌنأنالمبحثالثانًتطرقناإلىمفهوممهارة

القراءةوأنواعها،وطرقتدرٌسها،باإلضافةإلىأهدافهاوصعوباتها،أما

الفصلالثانًفتمثلفًالجانبالتطبٌقًالذيدارموضوعهحولالدراسة

المٌدانٌة،ففٌهاعتمدناعلىاستمارةمحصلةلتساؤالتحولظاهرةاضطرابات

الكالموأثرهاعلىمهارةالقراءة،وأخذناالعٌنةمنمجموعةمنالمدارسعلى

حٌثتوقفناعلىمحطةالمعلمٌنللتفسٌرو.مستوىوالتًمستغانموغلٌزان

اإلٌضاحلهذهاإلشكالٌة،ثماستخلصناجملةمنالنتائجحولدراستناوالحلول

.المقترحةللحدمنالوضع

وقبلهذاالفصلوذاكارتأٌناأننبتدئبمقدمةٌلٌهامدخل،وفًاألخٌر

انتهٌنابخاتمةكانتعبارةعنحوصلةعامةلبحثنامعتمدٌنعلةمجموعةمن

ابنمنظورفًكتابهلسانالعرب،مصطفىفهمًفً:المصادروالمراجعأهمها

كتابهأمراضالكالم،ومرادعلًسعدعٌسى،كٌفٌتعلمالمخذواضطرابات

.الكالم

ولعلأبرزاألسبابالتًدفعتنالتناولهذاالموضوعهوتزوٌدمكاتبنا

بمراجعحولموضوعاضطراباتالكالموأثرهاعلىمهارةالقراءة،وذلك

لغٌابالدراساتفًهذاالشأنوقلتها،وبماأناضطراباتالكالممنأهم

المشكالتالتًتعرضحٌاةأطفالناوتؤثربالسلبعلىمسارهمالدراسًخاصة

فًالقراءةوعلىحٌاتهمالنفسٌةبالدرجةاألولى،وهذامنخاللالتعرفو

.الكشفالمبكرعناألسبابالتًأدتإلىظهورهذهاالضطرابات



 مقدمة                                                                                                   
 

 ج
 

ولعلعوائقالبحثتأخذالحٌزاألكبرفًبداٌةأينقاشفكريأوعمل

بحثً،حٌثواجهتدراستنامجموعةمنالصعوباتفًإشكالٌةالحصولعلى

المصادروالمراجعالعلمٌة،باإلضافةإلىكثرةالموضوعاتوتعرٌفهاأدىبنا

.إلىالخلطوصعوبةفصلالمعلومات

وفًالختامالحمدوالشكرلربالعرشالعظٌمالذيوفقناأننضعبٌن

أٌدٌكمهذاالعملالمتواضعوالذينرجوهأنٌكونعونالكلطالبوأنٌكون

فطرةفًبحرالعلم،والننسىأننتقدمبحوافزوجزٌلالشكرإلىاألستاذ

الفاضلبنعزةعلًالذيتكرمبقبولاإلشرافعلىانجازهذهالدراسةأوالو

علىماأحاطنابهمنفٌضعلمهوخبرتهوسعةصدرهالنجازهذاالبحث

.المتواضعحٌثساهمفًثراءهونصائحهوإرشاداتهالقٌمة
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 :تعرٌف االضطراب لغة

 .ضرب (اضطرب)أصل كلمة  

.و مادة الضاد و الراء أصل واحد ثم ٌستعار و ٌحمل علٌه
1

 

أي ٌضرب بعضه بعضا، : إٌقاع شًء على شًء، و الموج ٌضرب:  و الضرب

.و تضرب الشًء و اضطرب تحرك و ماج
2

   

كثرة الذهاب فً الجهات من الضرب فً األرض، و عّبر به  عن : و االضطراب

 .حالة مضطرب أي مختلف: األشٌاء المختلفة فقٌل

و كلمة االضطراب تدل على الحركة و عدم الثبات و اختالله و عدم ضبطه، و 

اختل، و : ٌقال اضطرب الحبل بٌن القوم إذا اختلفت كلمتهم، و اضطرب أمره

.اضطرب تحرك و ماج
3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 397، ص1عبد السالم محمد هارون، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط:ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، تحقٌق1
 .566، ص1م، ط1990ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، بٌروت، 2

 .532ه، ص1407فٌروز أبادي، قاموس المحٌط ، تحقٌقك مكتب مؤسسة الرسالة، بٌروت،  3
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 :تعرٌف المضطرب اصطالحا

المضطرب من الحدٌث هو الّذي تختلف الرواٌة فٌه فٌروٌه : ابن صالحقال  

بعضهم على وجه و بعضهم على وجه آخر مخالف له و إنما نسمٌه مضطربا إذا 

تساوت الرواٌتان
1

 

هو الحدٌث المروي على أوجه : و ٌمكن أن نختصر كالمه رحمه هللا بما ٌلً

 .مختلفة مؤثرة متساوٌة و ال مرجح

و مثال أثر أعلى باالضطراب ما رواه عاصم بن عبد هللا عن أبان بن عثمان عن 

وٌل أمً : إنً لشاهد عمر بن الخطاب حٌن مات و هو ٌقول: عثمان بن عفان قال

: ثم رواه عاصم علة وجه آخر فقال. إن لم ٌغفر لً ثالثا ثم قضى و ما بٌنهما كالم

 عاصم عن عبد الرحمان بن أبان بن عثمان عن أبٌه عن عثمان به فاضطرب فٌه 

 .عن أبان بن عثمان عن عثمان: مرة ٌقول            *

.عن عبد الرحمان بن أبان عن أبٌه عن عثمان: مرة ٌقول            *
2

 

 .             و فً مثل هذا ٌقولون االضطراب قد ٌجامع الصحة و الحسن

            

                   

                     

 

 

 

 

                                                           
1

 .39، ص1م، ط2001أحمد بن عمر بن سلم ٌازمول، المقترب فً بٌان المضطرب، دار الحراز، بٌروت، -
2
 .40المرجع نفسه، ص-  
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 :تعرٌف الكالم لغة

على أنه القول : البن منظورٌعّرف الكالم فً معجم لسان العرب  

المعروف، و قٌل الكالم ما كان مكتفٌا بنفسه، و هو الجملة، و القول ما لم ٌكن 

.مكتفٌا بنفسه و هو الجزء من الجملة 
1

 

أن الكالم اسم جنس ٌقع على القلٌل و الكثٌر، و  : الجوهريفً حٌن ٌرى  

الكلم ال ٌكون أقل من ثالث كلمات ألنه جمع الكلمة مثل نبقة نبق، و لهذا قال 

هذا باب علم ما الكلم من العربٌة، و لم ٌقل ما الكالم ألنه أراد نفس ثالثة : سبوٌه

االسم و الفعل و الحرف، فجاء بما الٌكون إال جمعا و ترك ما ٌمك أن ٌقع : أشٌاء

.على واحد و الجماعة
2

 

و الكالم هو ما تضمن كلمتٌن باإلسناد و هو علم ٌبحث فً ذات هللا تعالى  

و صفاته و أحواله للمكنات من المبدأ و المعاد على قانون اإلسالم و القٌد األخٌر 

.إلخراج العلم اإللهً للفالسفة
3

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                           
  .921 ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ط جدٌدة محققة كورنٌش النٌل، القاهرة، ص-1

 .921المرجع نفسه، ص-  2
علً السٌد الشرٌف الجرجانً، معجم التعرٌفات، تحقٌق و دراسة محمد الصدٌق النشوى، دار الفضٌلة، القاهرة، -  3

 .155م، ص1413
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 :  تعرٌف الكالم اصطالحا

 تعددت المفاهٌم االصطالحٌة لمصطلح الكالم بتعدد اتجاهات األدباء و 

اللغوٌٌن، رغم هذا فهً مفاهٌم متقاربة تصب تقرٌبا فً مفهوم واحد نذكر من بٌن 

 :ذلك تعرٌف النحوٌٌن

 الكالم المركب إما مهمل بأن ال ٌكون له معنى، و إما مستعمل أن ٌكون له 

.معنى، و الكالم ما تضمن من الكلم إسنادا مفٌدا مقصودا لذاته
1

 

وعّرف أٌضا بأنه قول مفٌد و هو ما ٌحسن سكوت المتكلم علٌه، و قٌل  

.السامع و قٌل هما ٌعنى المتكلم و السامع
2

 

 :كما نجد أن الكالم النحوي البد أن تجتمع فٌه أربعة أمور 

أن ٌكون - 4أن ٌكون مفٌدا، - 3أن ٌكون مركبا، - 2أن ٌكون لفظا،  -1

.موضوعا بالوضع العربً
3 

ٌقول ابن هشام الكالم فً اصطالح النحوٌٌن عبارة عما اجتمع فٌه اللفظ و 

.اإلفادة
4

 

 .هذا أبسط ما ٌمكننا ذكره فً ما ٌخص تعرٌفات النحوٌٌن المتعددة للكالم

أما عن األلسنٌن فقد تعددت تعارٌفهم بتعدد توجهاتهم، فنجد عالم اللسانٌات 

: ٌعرف الكالم بأنه مجموع ما ٌقوله الناس و ٌضمفردٌنا ردي سوسٌر السوٌسري 

األفعال  الصوتٌة التً تعتمد *الفعالٌات الفردٌة التً تعتمد على رغبة المتكلم، *

( 1)أٌضا إرادة المتكلم، و هذه األفعال البد منها لتحقٌق الفعالٌات المذكورة فً 

                                                           
، 1م، ط2003تاج الدٌن عبد الوهاب علً السبكً، جمع الجوامع فً أصول الفقه، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، -  1

 .14ص
 .17، ص1م، ط1998جالل الدٌن السٌوطً، همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، - 2

محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، العالمة عبد الغنً الدقر، التحفة السٌنٌة بشرح المقدمة األجرومٌة فً قواعد النحو و -  3

 .15اإلعراب، ص
عبد المعطى جاب هللا سالم، اللسانٌات و علم اللغة الحدٌث الواو، دراسة صوتٌة صرفٌة نحوٌة، دار كتاب الحدٌث، -  4

 .13، ص1م، ط2009القاهرة، 
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فالكالم إذا وسٌلة جماعٌة، بل مظاهر فردٌة قصٌرة الزمن  فال تحصل فً الكالم 

(.1+1+1+1)إال مجموعة األفعال المعنٌة، كما فً الصٌغة 
1

    

تعرٌف للكالم " مدخل إلى اللسانٌات" فً كتابهمحمد ٌونس علً كما أورد  

بأنه ما ٌنشأ عن طرٌق االستخدام الفعلً للغة، أي ناتج النشاط الذي ٌقوم به 

مستخدم اللغة عندما ٌنطق بأصوات لغوٌة مفٌدة
2

. 

 لم ٌبتعد كثٌرا عن هذا المفهوم إذ ٌعرف الكالم عبد السالم المسديو نجد  

بأنه عملٌة إحداث األصوات الكالمٌة لتكّون كلمات و جمل و نقل المشاعر و 

أو هو حروف منظومة و أصوات متقطعة على . األفكار من المتكلم إلى السامع

فإذا ألفت صارت ألفاظ و األلفاظ إذا ضمنت المعانً صارت ... وجه الخصوص

أسماء، و األسماء إذا تتابعت صارت كالما، و الكالم إذا ألصق صار أقاوٌل 

.فتتكامل على هذا النمط مهجة الخطاب
3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .37م، ص1970فردٌنار دي سوسٌر، ترجمة ٌوئٌل عزٌز، دار أفاق عربٌة األعظمٌة، بغداد، -  1
 .56، ص1م، ط2004محمد ٌونس علً، مدخل إلى اللسانٌات، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، - 2

 . 254، ص 1م، ط1981عبد السالم المسدي، التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، دار العربٌة للكتاب، -  3
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 :تعرٌف المهارة

الحّذق فً الشًء، و قد مهرت : ٌذهب أهل العربٌة إلى أن المهارة بالفتح: لغة   

.الشًء أمهره بالفتح أٌضا
1

مثل )و منها الناهر، الحاذق بكل عمل، و فً الحدٌث 

.المالئكة: الحذق بالقراءة، و السفرة: ، الماهر(الماهر بالقرآن مثل السفرة
2

 

 ال تبتعد كثٌرا عما أورده علماء اللغة، و لكنها تقوم على أسس و :   اصطالحا

 .إجراءات عملٌة، ٌمكن مالحظتها و قٌاسها

بأنها القدرة على أداء عمل معٌن باتقان : ٌعّرف المهارةفمحمد عزة و آخرون    

.مع االقتصاد فً الجهد و الوقت و تحقٌق األمان
3

 

 ٌعّرف المهارة بأنها سهولة فً القٌام بعمل من األعمال عبد اللطٌف فؤاد    أما 

بدقة، مع مراعاة الظروف القائمة و غٌرها، و ٌمكن أن تكون المهارة حركٌة أو 

ذهنٌة، و إذا تشابهت الظروف و تكررت، فإن المهارة تقترب من العمل اآللً و 

 .لكنها ال تكون آلٌة تماما

و برنس أحمد رضوان المهارة بأنها ذلك الشًء أحمد اللقائً     فً حٌن ٌعّرف 

الذي تعلم الفرد أن ٌؤدٌه عن الفهم بسهولة و ٌسر و دقة ٌؤدي بصورة بدنٌة أو 

.عقلٌة
4

 

     و من التعرٌفات السابقة للمهارة نجد أن ثمة اتجاهات مختلفة فً النظر إلى 

القدرة "مفهوم المهارة، فهناك فرٌق من العلماء و الباحثٌن ٌنظر إلٌها على أنها 

و فرٌق آخر ٌرى " على قٌام الفرد بأداء أعمال مختلفة قد تكون عقلٌة أو انفعالٌة،

أداء الفرد لعمل ما، و ٌتسم هدا األداء بالسرعة و الدقة و اإلتقان و الفاعلٌة، "أنها

                                                           
، 1م، ج1995محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقٌق محمود خاطر، مكتبة لبنان، بٌروت، -  1

 .266ص
 . 174، ص5، ج1محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، ط-  2
مختار حمٌد، أحمد نجٌد، صالح الدٌن عرفة، علً محً الدٌن راشد، حسن حسن القرش، مهارات التدرٌس، مكتبة -  3

 .11، ص1م، ط2000زهراء الشرق، القاهرة، 
 .12المرجع نفسه، ص-  4
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وفرٌق ثالث ٌنظر على إلٌها على أنها نشاط ٌقوم به الفرد ٌستهدف تحقٌق هدف 

.معٌن
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

حاتم حسٌن البصٌص، تنمٌة القراءة و الكتابة، استراتجٌات متعددة للتدرٌس و التقوٌم، الهٌئة العامة السورٌة للكتاب، -  1

 .337م، ص2011
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 :تعرٌف القراءة لغة

القراءة عامل مهمة فً الكشف عن مٌول األطفال، و هً أكثر شٌوعا لدى  

فً مسار النمو اللغوي  (التحدث)الكبار، من الكتابة، و تأتً بعد التعبٌر الشفهً 

 .لدى الكائن البشري

من المعروف أن اللغة من المنطوق تسبق اللغة من المكتوب و تكون : القراءة لغة

جمعه و : قرأ الشًء ):فالقراءة لو استندنا إلى المعاجم نجدها. أساسا و سندا لها

ضمه أي ضم بعضه إلى بعض و قرأت الشًء قرآنا و ضممت بعضه إلى 

 .(بعض

تتبع كلماته نظرا و نطق بها،و : قرأ الكتاب قراءة و قرآنا: وفً معجم الوسٌط

.جمعه و ضم بعضه إلى بعض: الجمع قّراء، و قرأ الشًء قرءا و قرآنا
1

 

القرآن التنزٌل العزٌز، إنما قدم على ما هو أبسط منه لشرفه، : أما فً لسان العرب

، قرءا و قراءة و قرآنا، األولى عند الزجاجقرأه، ٌقرؤه و ٌقرُؤه، األخٌرة عن 

.، فهو مقروءللحٌانًا
2

  

ًٌي : " الحدٌثو فً  قال ابن األثٌر، قٌل أراء من جماعة مخصومٌن أو " أقرأكم أب

و ٌجوز أن ٌرٌد به أكثرهم : فً وقت من األوقات، فإن غٌره كان أقرأ منه، قال

أتقن للقراءة و أحفظ، و : قراءة، و ٌجوز أن ٌكون عاما و أنه أقرأ الصحابة أي 

: رجل قارئ من قوم قّراء و قرأة و قارئٌن، و أقرأه غٌره ٌقرئه إقراءٌي و منه قٌل

.فالن المقرئ
3

 

اقرأ باسم ربك " فٌظهر ذلك فً قوله تعالى فً محكم التنزٌل القرآن الكرٌمأما فً 

 [.1العلق]"الذي خلق

                                                           
 .930، ص2،ج2م، ط1973ابراهٌم أنٌس و آخرون، معجم الوسٌط، دار المعارف، القاهرة، -  1
 .128، ص1ط [ب - أ]، مادة قرأ، 1990ابن منظور ، لسان العرب، المجلد األول ، دار صادر، بٌروت، -  2
 .16، ص1م، ط2015نعمان عبد السمٌع متولً، القراءة و التلقً، دراسة تطبٌقٌة،دار العلم و اإلمان،-  3
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وجاء فً تفسٌر هذه اآلٌة أن القراءة هً ضم الحروف و الكلمات بعضها 

.مع بعض فً التنزٌل
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1م، ط2003صبري محمد موسى و محمد فاٌز كامل، تفسٌر أساس البٌان كلمات و معانً القرآن، دار الخٌر، -  1

 .597ص



                                                                                                           مدخل
 

14 
 

 : مفهوم القراءة اصطالحا

من العملٌات األولى التً ٌقوم بها الباحث عند البدء فً أي دراسة كانت،  

نظرٌة أم مٌدانٌة، هً القراءات االستكشافٌة حول الموضوع المراد البحث فٌه، و 

الذي صاغه الباحث فً شكل سؤال مبدئً خاص، ذلك أن هذا السؤال ٌشكل الخٌط 

 .المؤدي إلى إنجاز البحث الجٌد

 فالقراءة عملٌة عقلٌة تشمل تفسٌر الرموز التً ٌتلقاها القارئ عن طرٌق 

عٌنٌه، و تتطلب الربط بٌن الخٌرة الشخصٌة و معانً هذه الرموز، و من هنا 

.كانت العملٌات النفسٌة المرتبطة بالقراءة معقدة لدرجة كبٌرة
1

 

و هً تعنى بكل بساطة نطق :  و ٌعتبر مفهوم القراءة من المفاهٌم البسٌطة

األحرف و تهجٌها و التعرف على الكلمة و النطق بها بشكل صحٌح حتى ٌمكن 

 .فهم ماذا تعنً هذه الحروف التً تم النطق بها و على أي شًء تهدف

 كما تعّرف القراءة بأنها عملٌة التعرف على الرموز المطبوعة، و نطقها 

نطقا صحٌحا و فهمها، و على هذا فهً تشمل التعرف و هو االستجابة البصرٌة 

كما هو مكتوب، و النطق و هو تحوٌل الرموز المكتوبة التً تمت رؤٌتها إلى 

.أصوات ذات معنى، و الفهم أي ترجمة الرموز المكتوبة و إعطائها معنى
2

 

و القراءة عملٌة عقلٌة انفعالٌة دافعٌة تشمل تفسٌر الرموز و الرسوم التً   

ٌتلقاها القارئ عن طرٌق عٌنٌه و فهم المعانً، و الربط بٌن الخبرة السابقة و هذه 

و القراءة عملٌة مركبة . المعانً ، و النقد و الحكم و التذوق و حل المشكالت

تتألف من عملٌات متشابكة ٌقو بها القارئ وصوال إلى المعنى الذي قصده الكاتب 

.و استخالصه و إعادة تنظٌمه، و اإلفادة منه
3

 

 

                                                           
 .19، ص1م، ط2014طارق عبد الرؤوف عامر، القراءة مفهومها، أهدافها و مهاراتها، دار العالمٌة، -  1
 .20المجع نفسه، ص-  2
م، طبعة مزٌدة 2004حسن شحاتّة، تعلم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة، -  3

 .105ومنقحة، ص
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 و القراءة بهذا المفهوم وسٌلة الكتساب خبرات جدٌدة تتناغم مع طبٌعة 

 .العصر التً تتطلب من اإلنسان المزٌد من المعرفة الحدٌثة المتجددة

االستماع و المحادثة و :  و القراءة تعد إحدى المهارات اللغوٌة األساسٌة

القراءة و الكتابة، و هً عملٌة نفسٌة لغوٌة ٌقوم القارئ بواسطتها بإعادة بناء 

و القراءة فً ذلك، هً عملٌة .معنى عّبر عنه الكاتب فً صورة رموز مكتوبة

استخالص المعنى من الرمز المكتوب، أو هً أداة اتصال فكري بٌن القارئ و 

.الكاتب من خالل الرمز المكتوب
1

 

كما أن القراءة هً نشاط فكري و بصري ٌصاحبه إخراج صوت و تحرٌك  

شفاه أثناء القراءة الجهرٌة من أجل الوصول إلى فهم المعانً و األفكار التً 

.تحملها الرموز المكتوبة و التفاعل معها و االنتفاع بها
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .77، ص3م، ط2004عبد الرحمان السفاسفة، طرائق تدرٌس اللغة العربٌة، الكراء ٌزٌد للنشر، -  1
 .125م، الطبعة العربٌة، ص2007عصام جدوع، صعوبات التعلم، دار الٌازوري العلمٌة، عمان، -  2



 

  

 مهارة على أثرها و الكالم اضطرابات :األول الفصل

 القراءة

أسبابها و الكالم اضطرابات: األول المبحث  

الكالم اضطرابات مفهوم: األول المطلب  

الكالم اضطرابات أسباب :الثاني المطلب  

الكالم اضطرابات أنواع: الثالث المطلب  

 االضطرابات عن الناتجة اآلثار: الرابع  المطلب

 الكالمية

الكالم اضطرابات عالج: الخامس المطلب  
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 : مفهوم اضطرابات الكالم

هً أمراض تصٌب الجهاز الكالمً فً اإلنسان و ٌإدي إلى صعوبة أو  

و هً جزء من . عدم مقدرة الفرد على الكالم بطرٌقة مقبولة من المحٌطٌن به

أمراض التخاطب، و قد سماها الجاحظ قدٌما عٌوب الكالم و قد عّرفتها رابطة 

الكالم و السمع األمرٌكٌة بؤنها قصور الفرد و عدم مقدرته على استقبال و 

.إرسال و معالجة و فهم مفاهٌم أو رموز سواء كانت لفظٌة أو ؼٌر لفظٌة
1 

كما عّرفها علماء النفس واللؽة بؤنها اضطرابات تتعلق بمجرى الكالم أو  

الحدٌث و محتواه و مدلوله أو معناه و شكله و سٌاقه و ترابطه مع األفكار و 

.األهداؾ و مدى فهمه مع اآلخرٌن
2

 

أي أن هذه العٌوب تدور حول محتوى الكالم بصفة عامة، و مؽزاه و انسجامه 

 .مع الوضع العقلً و النفسً و االجتماعً للفرد

 أما علماء الؽرب عّرفوها بؤنها سلوك لؽوي مضطرب ٌعود إلى تعطٌل 

وظٌفة معالجة اللؽة التً تظهر على شكل أنماط مختلفة من األداء و تتشكل 

.بواسطة الظروؾ المحٌطة فً المكان التً تظهر فٌه
3

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .29، ص5مصطفى فهمً، أمراض الكالم، دار مصر، مصر، ط-  1
 . 74م، ص2010هند إمبابً، التخاطب و اضطرابات الكالم و النطق، مركز التعلٌم المفتوح، جامعة القاهرة، -  2
 .159م، ص2000السرطاوي و آخرون، اضطرابات اللؽة و الكالم، أكادمٌة التربٌة و الكالم الخاصة، الرٌاض، -  3
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 :أسباب اضطرابات الكالم

تشٌر الدراسات الطبٌة النفسٌة و التربوٌة إلى أن أسباب االضطرابات  

الكالمٌة تختلؾ حسب الحاالت، وأعمار البٌبات و معظم هذه األسباب ترجع 

إصابة أحد أجزاء الكالم و التنفس و : بشكل عام إما إلى أسباب عضوٌة مثل

الجهاز العصبً، و هذه بدورها قد ترجع إلى الوالدة أو قبل الوالدة أو بعد 

الوالدة، إما أن تكون األسباب ذات طابع نفسً تربوي ترجع إلى األسرة و 

التربٌة و عوامل التنشبة االجتماعٌة،أو ترجع إلى عوامل نفسٌة ووجدانٌة عمٌقة 

االنفعاالت الحادة، و المخاوؾ و الصدمات النفسٌة قد ترجع الحالة الواحدة : مثل

إلى أكثر من سبب أو عامل و جمٌع هذه األسباب المتداخلة و المتفاعلة مع 

 .بعضها البعض

 :األسباب العضوٌة-1

تسبب األسباب العضوٌة صعوبات فً إرسال و ممارسة الكالم، فعملٌة  

الكالم لٌست سهلة و إنما تحتاج إلى أعضاء متعددة سلٌمة لكً ٌمارس الفرد 

.بشكل طبٌعً
1 

و قد تنتج عٌوب الكالم عن العدٌد من الظروؾ المختلفة مثل إصابة  

وألنه ال . الدماغ و االختالل الوظٌفً ككنٌزما الكالم، و تشوهات أعضاء النطق

ٌمكن أن تكون عملٌة النطق و الكالم صحٌحة و ناضجة و تنمو نموا صحٌحا 

لدى الطفل إال إذا كانت عملٌة النطق و المسارات العصبٌة تقوم بوظٌفتها 

بالشكل الصحٌح، فمثال ٌجب أن تتوافق عملٌة التنفس مع عملٌة النطق، و كذلك 

تنظٌم وظابؾ كل من الفك و اللسان و الشفاه بحٌث ٌتم التوافق مع عملٌة 

                                                           
 .197، ص1م، ط2011سعٌد كمال عبد الحمٌد العزلً، اضطرابات النطق و الكالم، دار المسٌرة، عمان، -  1
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النطق، و ٌجب أن تكون جمٌع األعصاب سلٌمة ألن أي إصابة أو تلؾ ٌإدي 

.إلى اضطراب النطق و تؽٌر القدرة على الكالم
1

  

 :األسباب النفسٌة- 2

 هً من األسباب الؽالبة لحاالت اضطرابات الكالم لدى األطفال وتتجلى 

 : هذه األسباب فٌما ٌلً

ٌعرؾ العصر الذي نعٌش فٌه بؤنه عصر القلق و ٌذكر عدد من الباحثٌن :القلق-أ

.أن القلق ٌعد مشكلة
2

 

كما هو عدم حالة االرتٌاح و التوتر الشدٌد الناتج عن خبرة انفعالٌة ؼٌر سارة 

ٌعانً منها الفرد عندما ٌشعر بخوؾ أو تهدٌد دون أن ٌعرؾ السبب الواضع 

لها، فالقلق ٌمثل حالة من الشعور بعدم االرتٌاح واالضطراب و الهم المتعلق 

بحوادث المستقبل، و تتضمن حالة القلق الشعور بالضٌؾ و انشؽال الفكر و 

.ترقب الشر و عدم االرتٌاح حٌال مشكلة متوقعة أو وشٌكة الوقوع
3

  

هو آلٌة دفاعٌة مهمة طالما تمتع اإلنسان بها، و لذا فقد ٌشكل : الخوف- ب

.األشخاص الذٌن ال ٌشعرون بالخوؾ خطرا على أنفسهم و على المحطٌن به
4

 

و الخوؾ ٌحدث من األماكن العالٌة و المكشوفة و المؽلقة و من العواصؾ و 

البرق و الرعد، و من الدم و العدوى و الجراثٌم و المرض و األلم، و من 

و ٌنشؤ الخوؾ بسبب . الظالم و الوحدة و التجمعات البشرٌة، أو من الحٌوان 

أسالٌب التنشبة الخاطبة و محاولة تخوٌؾ الصؽار و عقابهم و بسبب تقلٌد 

.الكبار
5

 

                                                           
، 1م، ط2011الزراد فٌصل محمد خٌر، مدخل إلى االضطرابات السلوكٌة و االنفعالٌة، دار المسٌرة، عمان، -  1

 .170ص
 .200، ص1م، ط2015ماجدة السٌد عبٌد، االضطرابات السلوكٌة، دار الصفاء، عمان، -  2
 .201المرجع نفسه، ص-  3
 . 10، ص1م،ط2013كوام مكنزي، القلق و نوبات الذعر، دار المإلؾ، الرٌاض، -  4
 .220ماجدة السٌد عبٌد، االضطرابات السلوكٌة،ص-  5
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هً سبب فً اللحن و التلفٌق فً الكالم بحٌث ٌصبح الكالم متداخال : الهٌبة- ج

بعضه ببعض و هذا من باب التوضٌح ألن اللحن و التلفٌق ٌعدان عٌبا لؽوٌا، و 

للخوؾ أثر فً إحداث األمراض اللؽوٌة، و لهذا اشترطوا فً الخطٌب رابط 

.الجؤش ساكن النفس ألن الحٌرة و الدهشة ٌورثان الحبسة و الحسرة
1

 

 :األسباب البٌئٌة و االجتماعٌة- 3

 ترجع األسباب المسإولة عن اضطرابات الكالم إلى األسرة و دورها و 

أسالٌبها التربوٌة مع األطفال، و البٌبة و ما فٌها من مثٌرات لؽوٌة و عوامل 

حضارٌة و ثقافٌة و نالحظ هنا بعض المجددات لظهور هذه االضطرابات فً 

 :مرحلة الطفولة من الوجهة االجتماعٌة ومن هذه األسباب نذكر ما ٌلً

  عزل الطفل عن التعامل مع الفبات المختلفة من المجتمع من أعمار

متباٌنة لتنوع مصادر الحصول على اللؽة مكتسبة و التعلم عند األطفال 

.ؼالبٌته  بالتقلٌد و المحاكاة
2 

  التوافق و التكٌؾ االجتماعً  للطفل مع األفراد المحطٌن به لٌكمل

 .التواصل معهم و اكتساب اللؽة المتداولة مع المجموعة

  ًإٌداع األطفال فً مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة أو دول الدفاع االجتماع

أي دور رعاٌة األٌتام و مصدوري المصدر و أطفال الشوارع الذٌن تم 

 . إٌداعهم بدور الدفاع االجتماعً لحماٌتهم تكثر لدٌهم العٌوب اللؽوٌة

  قصور فً التفاعل االجتماعً اللؽوي للطفل نتٌجة عدم إتاحة الفرصة لع

.للعب مع أقرانه أو الحوار و التحدث معهم
3 

  تدنً المستوي االقتصادي لألسرة مما ٌقلل من المثٌرات التً ٌتعرض لها

 .الطفل كً تزٌده من تمٌٌزه اإلدراكً لألصوات و األسماء

                                                           
 .31،ص1م، ط1981مفٌدة دار الكتب العلمٌة، بٌروت، :العسكري أبو الهالل، الصناعتٌن، تحقٌق -  1
، 1م، ط2007مراد علً عٌسى سعد، ولٌد السٌد أحمد خلٌفة، كٌؾ ٌتعلم المخ ذو اضطرابات الكالم، دار الوفاء، -  2

 .159ص
 .أسامة فاروق مصطفى، مدخل-  3
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  ؼالبٌة مدرسات و مشرفات رٌاض األطفال ؼٌر مإهالت نفسٌا و تربوٌا

للتعامل مع األطفال و من بٌنهم من لدٌه عٌوب فً النطق أو الكالم أو 

 .الصوت فٌمٌل الطفل على محاكاتهن و تقلٌدهن

  تدنً المستوى الثقافً لألسرة قد ال ٌساعد على التدخل المبكر للطفل

.لتنمٌة المهارات اللؽوٌة
1

   

وعلى الرؼم من توضٌح و بٌان هذه القابمة الطوٌلة ألسباب اضطرابات الكالم، 

إال أن هناك العدٌد من األسباب األخرى كالصراع النفسً و االنطواء، فهذه 

األسباب كلها تجعل الفرد ٌتعرض لصعوبة على مستوى نطقه و إظهاره كالم 

 .   ؼٌر واضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .160مراد علً سعد، ولٌد السٌد أحمد خلٌفة، كٌؾ ٌتعلم المخ ذو اضطرابات الكالم،ص-  1
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 :أنواع اضطرابات الكالم

تعتبر اضطرابات الكالم أحد أهم المشاكل التً ٌعانً منها العدٌد من  

األشخاص خاصة فً مرحلة الطفولة، حٌث تإثر فً قدرته على التواصل أو 

التعامل مع اآلخرٌن و تتعدد أنواع اضطرابات الكالم حٌث تؤتً على النحو 

 :اآلتً

 :األفازٌا أو احتباس الكالم-1

 الحبسة الكالمٌة بؤنها القدرة على الكالم فً الوقت كمال سالمٌعّرؾ  

المناسب على الرؼم من معرفة الفرد بما ٌرٌد أن ٌقوله و ٌنتج عن مرض فً 

 و آخرون فٌعّرفون الحبسة الكالمٌة فً عبد العزٌز السرطاويأما . مراكز المخ

معجم التربٌة الخاصة بؤنها قصور فً القدرة على فهم أو استخدام اللؽة 

التعبٌرٌة الشفوٌة و ترتبط الحبسة الكالمٌة عادة بنوع من اإلصابة فً مراكز 

.الخ...النطق و الكالم 
1

 

 كما أن األفازٌا هً اصطالح ٌونانً األصل، ٌتضمن مجموعة العٌوب 

التً تتصل بفقد القدرة على التعبٌر بالكالم أو الكتابة أو عدم القدرة على فهم 

معنى الكلمات المنطوق بها أو إٌجاد األسماء لبعض األشٌاء المربٌات، أو مرات 

.القواعد النحوٌة التً تستعمل فً الحدٌث أو الكتابة
2

  

 و قد اصطلح إطالق األفازٌا على هذه العوارض المرضٌة الكالمٌة كما 

أوضحناها رؼم التفاوت بٌنهما فً المظهر الخارجً، و رؼم هذا التفاوت فهناك 

عامل مشترك ٌربط بٌنهما، ٌنحصر فً ان مصدر العلة فً كل منهما ٌتصل 

بالجهاز العصبً المركزي، و ٌرجع االختالؾ فً ظهور إحداها دون األخرى 

فً مصاب دون آخر إلى نوع و موضع اإلصابة من هذا الجهاز ، و كان من 

                                                           
عادل محمد العدل، فً االعاقات و االضطرابات النفسٌة و أسالٌب التربٌة الخاصة، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، -  1

 .386، ص1م، ط2012
 .63، ص5م، ط1975مصطفى فهمً، أمراض الكالم، دار مصر، مكتبة مصر، -  2
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فرنك، بٌرماري، وبروكا نتابج األبحاث التشرٌحٌة الدماؼٌة التً قام بها كل من 

ن هناك أنواع مختلفة ، أؼٌرهمهنري هد، جاكسون، جولد شتٌن، و كرتشل و 

  :من األفازٌا ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً

 أفازٌا حركٌة أو لفظٌة. 

 أفازٌا حسٌة أو فهمٌة. 

 أفازٌا كلٌة أو شاملة. 

 أفازٌا نسٌانٌة. 

 فقد القدرة على التعبٌر بالكتابة. 

وٌرجع السبب فً ؼالبٌتها إلى اإلصابة العضوٌة لمراكز المخ أو الفصوص 

المخٌة، كما فً اإلصابات أثناء الحمل و الوالدة أو الحوادث ما بعد الوالدة، أو 

و بعضها تحدث لدى المرضى . الصراع و الشلل الدماؼً أو الجلطات بالدماغ

الهسترٌٌن، و اضطراب الكالم و اللؽة لدى الفصامٌن المرتبط باضطراب 

.التفكٌر
1

 

 :التلعثم- 2

 تحدث  بعض االضطرابات التً تإثر على القدرة فً استرسال الكالم و 

من هذه االضطرابات هو التلعثم الذي ٌصٌب عدد كبٌر من أفراد المجتمع و لذا 

 . بالمبة1فإن نسبة حدوثه و انتشاره تمثل

معنى التلعثم لداللة على نقص طالقة اللسان  ورد فً القرآن: تعرٌف التلعثم لغة

و أخً هارون هو " و فصاحته، فقد قال هللا تعالى على لسان موسى علٌه السالم

".أفصح منً لسانا فؤرسله معً ردبا ٌصدقنً إنً أخاؾ أن ٌكذبون
2

 و فً 

الحدٌث الشرٌؾ ورد لفظ التلعثم بمعنى اإلبطاء و التردد فً الكالم حٌث ٌقول 

                                                           
 . 180مراد علً عٌسى سعد، ولٌد السٌد أحمد خلٌفة، كٌؾ ٌتعلم المخ ذو اضطرابات الكالم، ص-  1
 .34سورة القصص اآلٌة -  2
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ما دعوت أحدا إلى اإلسالم إال كانت عنده كبوة " الرسول صلى هللا علٌه وسلم

.أي أجابه من ساعته و لم ٌتردد." إال أبا بكر، ما تلعثم
1

 

ٌعرؾ فان رٌبر التلعثم بؤنه اضطراب فً العدد : تعرٌف التلعثم اصطالحا

الزمنً للكالم، حٌث ٌنقطع انسٌاب الكالم فٌحدث التكرار أو اإلطالة فً 

األصوات و المقاطع أو التوقؾ الوقتً عن الكالم باإلضافة إلى ردود أفعال 

.قابمة على المجاهدة و األحجام
2

 

و ٌعرؾ التلعثم أٌضا بؤنه عبارة عن وجود عثرات ال إرادٌة من توقؾ  

أو إطالة أو تكرار لبعض الحروؾ أو المقاطع أثناء الحدٌث و ربما ٌصحبها  

أنا أنا أنا اسمً : حركات ال إرادٌة بالوجه أو األطراؾ، فمثال ٌقول الشخص

محمد، أو ٌقول ا س اس اس اسمً محمد و لذا فإن الصورة االكلٌنكٌة 

 : لألعراض تتمثل فً

 و هً إطالة األصوات خاصة الحروؾ الساكنة و هذا : المٌل للتكرار

 .العرض أكثر مالحظة فً كالم المتلعثم

 وهً إطالة األصوات خاصة الحروؾ الساكنة و هذا العرض :اإلطالة 

 .من أكثر مالحظة فً الكالم

 و التً ٌبدو فٌها المتلعثم ؼٌر قادر على إنتاج الصوت بالرؼم :اإلعاقات 

من المجاهدة و المعاناة، و تبدو تلك الحالة أكثر ما تكون عند بداٌة 

 .النطق بالكلمات أو المقاطع أو الجمل

 و تتمثل فً اختالل عملٌة التنفس مثل استنشاق : اضطرابات فً التنفس

الهواء بصورة مفاجبة و إخراج كل هواء الزفٌر، ثم محاولة استخدام 

 .الكمٌة المتبقٌة منه فً إصدار األصوات

                                                           
، 1م، ط2012سٌد أحمد خلٌفة، علم النفس اللؽوي و اضطرابات التواصل، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، -  1

 .153ص
 .154المرجع نفسه،ص-  2
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 ًو ٌعكس هذا السلوك رؼبة المتلعثم فً نجنب ما : السلوك التجنب

ٌترتب على تلعثمه من نتابج ؼٌر سارة و تؤخذ اشكاال مختلفة مثل مثٌر 

معٌن كحروؾ معٌنة أو كلمات ٌعٌنها و كذلك تجنب المواقؾ التً 

.ترتبط بها اللعثمة
1

   

و ٌمكننا القول من التعرٌفٌن السابقٌن أن للتلعثم مظاهر سلوكٌة تتركز فً 

التكرار أو اإلطالة للحروؾ أو المقاطع اللفظٌة، كما تصاحبه ردود أفعال 

 .الخ...انفعالٌة كالخوؾ و القلق

 : ٌمكن تقسٌم التلعثم إلى نوعٌن هما:أنواع التعثم

 عام بلومٌلو الذي قام بهذا التصنٌؾ هو : التلعثم االبتدائً أو الفٌسٌولوجً

م، وهذا النوع ٌطلق على المرحلة األولٌة من المرض، و هذه المشكلة 1932

ٌعانً منها األطفال فً سن سنتٌن إلى ست سنوات، أي فً سن ما قبل 

و ٌتمٌز التلعثم فً المرحلة بوجود تكرار فً الكلمات أو المقاطع و . المدرسة

 .ٌمكن أن ٌختفً هذا التكرار لمدة شهور أو سنوات ثم ٌظهر مرة أخرى

فً سن  ٌعانً منه األطفال و هذا النوع من التلعثم: التلعثم الثانوي الفسٌولوجً

الدراسة و ما بعدها، و ٌتمٌز هذا النوع من التلعثم بخوؾ من كلمة أو صوت أو 

موقؾ معٌن مع وجود محاوالت إلخفاء التلعثم مثل البحث عن مرادفات للكلمة 

 أن هذه المرحلة بلومٌلأو استخدام كلمة معٌنة فً بدء الكالم ، و قد الحظ 

تظهر بعد مرور عدة سنوات من المرحلة األولٌة ولكن ٌمكن ظهورها فً سن 

.مبكرة إذا شعر الطفل بتلعثمه و أصبح ٌسبب له مشكلة فً تعامله مع اآلخرٌن
2

   

 

   
                                                           

محمد احمد محمود، اضطرابات النطق و الكالم واللؽة و عالقتها باالضطرابات النفسٌة، المكتب العربً -  1

 .52، ص1م، ط2005للمعارؾ، القاهرة، 
 .55المرجع السابق، ص-  2
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 : اللجلجة-3

هً انحباس أو تكرار أو إطالة األصوات أو أشباه الجمل المتكلم و  

الجمل بحٌث ٌنظر إلى التنفس ثانٌة أو التوقؾ بصفة قبل أن ٌخرج الكلمة و 

إؼماض العٌنٌن و فتحها بشكل ال إرادي وهز الرأس و :ٌرافقها أعراض مثل

تكشٌر الوجه، وأبكر األعمار التً ٌظهر فٌها اللجلجة حوالً الشهر الثامن 

.عشر
1

   

و هً أٌضا اضطراب فً إٌقاع الكالم و طالقته مما ٌإثر على انسٌاب الكالم 

ٌتضمن التكرارات الالإرادٌة لألصوات أو الحروؾ أو الكلمات أو إطالتها أو 

التوقؾ الالإرادي أثناء الكالم وٌصطحب ذلك حركات الإرادٌة للرأس و 

األطراؾ، و سلوك التفادي و ردود األفعال االنفعالٌة  كالخوؾ و القلق و 

.انخفاض الضؽط و درجة تقدٌر الذات لدى التلجلج
2

     

 :هناك نوعان من اللجلجة: أنواعها

الذي ٌكون مإقت وتظهر أثناء نمو الطفل فً ورحلة تكوٌن الجمل : النوع األول

 .بٌن السنة الثانٌة والسنة الثالثة

هً اللجلجة المستمرة أو ما ٌسمى بالمزمنة وهذه تبدأ فً بداٌة : النوع الثانً

.محاولة األطفال الكالم
3

 

 : التأتأة- 4

 كان االعتقاد السابد أن التؤتاة اضطراب عصبً أو تؤثٌر تشرٌحً، فمثال 

كان ٌعتقد أن تحوٌل طفل ٌكتب بٌده الٌسرى إلى طفل ٌكتب بٌده الٌمنى، ٌحدث 

                                                           
مصطفى نوري القمش، خلٌل عبد الرحمان المعاٌطة، سٌكولوجٌة األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة، دار -  1

 .254، ص1م، ط2007المسٌرة، عمان، 
نادر أحمد جرادات، األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا، عٌوب النطق و عالجه، األكادمٌون للنشر والتوزٌع، -  2

 .157، ص1م، ط2009
 .158المرجع السابق، ص-  3
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اضطرابات فً سٌطرة أحد جانبً المخ، و ٌإدي إلى نشؤة التؤتؤة، و لكن أصبح 

علماء النفس اآلن ٌنظرون إلى هذه االضطرابات على أنها اضطرابات 

.وظٌفٌة
1

 وٌقصد بمصطلح التؤتاة أنه اضطراب فً طالقة التعبٌر الكالمً، و 

ٌتمٌز بؤنه ال إرادي مسموع أو ؼٌر مسموع و تكرارات أو تطوٌالت ألجزاء 

من الكالم، و بخاصة األصوات و المقاطع،و الكلمات األحادٌة المقطع، و ؼالبا 

فً أعضاء الجسم التً لها عالقة بالكالم وتلك  (توتر)ما ٌكون مصحوبا بشد

 .التً لٌس لها عالقة بالكالم

 على أنها 1977 أما منظمة الصحة العالمٌة فقد عرفت التؤتؤة عام 

اضطراب ٌصٌب تدفق الكالم مع معرفة الفرد بما سٌقوله، و لكنه ال ٌكون قادرا 

على قوله فً لحظة ما بسبب التكرار الالإرادي أو إطالة، أو التوقؾ الالإرادي 

.مع عدم القدرة على إخراج الكالم 
2

 

 : و هناك حقابق مثٌرة تتعلق بالتؤتؤة منها

  التؤتؤة ظاهرة عالمٌة، فقد أظهرت الوثابق التارٌخٌة أنها موجودة عند

 .جمٌع الشعوب

  ؼالبا ما تبدأ التؤتؤة فً مرحلة الطفولة، عادة قبل عمر ست سنوات، و

 . سنوات أكثر األعمار شٌوعا بالنسبة لبداٌة المشكلة15-5ٌعتبر عمر 

 وتتفاوت نسبة اإلختالؾ . تحدث التؤتؤة  ؼالبا بٌن الذكور منه بٌن اإلناث

 . على أقل تقدٌر3،1فً الجنس بٌن 

  تتكرر التؤتؤة فً العابالت إذ أن احتمالٌة حدوث التؤتاة بٌن أقرباء شخص

.متؤتا
3

  

 

                                                           
 .45،ص201 3هالة إبراهٌم الجروانً، اضطرابات التؤتؤة، رإٌة شخصٌة عالجٌة، دار المعرفة الجامعٌة،-  1
 .146، ص2م، ط2014موسى محمد عماٌرة، مقدمة فً اضطرابات التواصل، دار الفكر، عمان، -  2
 .149المرجع نفسه، ص-  3
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 :الخمخمة-5 

 أو ما ٌسمٌه العامة من thionolaliaٌطلق علٌها األخصابٌون باسم  

الناس الخونؾ، هو عٌب من عٌوب الكالم، ٌستهدؾ األطفال و الكبار و 

البالؽون على حد سواء، ٌتمٌز هذا العٌب عن ؼٌره من العٌوب بمظاهر خاصة، 

ٌسهل حتى على األخصابٌن و على ؼٌر المشتؽلٌن بؤمراض الكالم إدراكهما 

بمجرد االستماع إلٌها، سواء كان ذلك عن طرٌق المالحظة العارضة أو عن 

و ٌصبح المصاب فً هذه الحالة هدفا للنقد و . طرٌق المالحظة المقصودة 

السخرٌة فٌنشا لدٌه القلق و ٌصبح قلٌل الثقة بنفسه، فٌفضل الصمت و االنطواء 

و ٌهرب من المجتمع، إال إذا اضطرته ظروؾ الحٌاة و التعامل، فٌقوم بذلك 

.رؼما عنه
1

 

و ٌجد مصاب الخمخمة صعوبة فً إحداث جمٌع األصوات الكالمٌة المتحرك 

فٌخرجهما بطرٌقة مشوهة ؼٌر  (فً ما عدا حرفً المٌم و النون)منها و الساكن 

مؤلوفة فتبدوا الحروؾ المتحركة مثال كؤن فٌها ؼنة، أما الحروؾ الساكنة تؤخذ 

أشكاال مختلفة متباٌنة من الشخٌر أو الخن أو اإلبدال، وترجع العلة فً هذه 

الحاالت إلى وجود فجوة فً سقؾ الحلق منذ والدة الطفل تكون فً بعض 

.األحٌان شاملة للجزء الرخو و الصلب من الحلق معا، و تصل أحٌانا للشفاه
2

  

 :(عسر الكالم )العً - 6

 ٌقصد بالعً تلك الحالة التً ٌعجز الفرد عن النطق بؤٌة كلمة بسبب توتر 

العضالت الصوتٌة و جمودها، لذلك ترى الفرد الذي ٌعانً من العً ٌبدو و 

كؤنه ٌبذل مجهودا خارقا حتى ٌنطق بؤول كلمة فً الجملة، فإذا تم له ذلك ٌندفع 

                                                           
 .152مصطفى فهمً، أمراض الكالم، ص-  1
 .153المرجع نفسه، ص-   2
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كالسٌل حتى تنتهً الجملة ثم ٌعود بعدها إلى نفس الصعوبة حتى ٌبدأ الجملة 

.الثانٌة و هكذا
1

 

ومن الثابت علمٌا أن أؼلب حاالت العً أسبابها نفسٌة و إن كان بعضها 

تصاحبه علل جسمانٌة كالتنفس من الفم، أو اضطراب فً الجهاز التنفسً أو 

و كثٌر من حاالت العً . تضخم اللوزتٌن أو لحمٌة فً األنؾ و إلى ؼٌر ذلك

تبدأ فً أو األمر فً شكل لجلجة و حركات ارتعاشٌة متكررة تدل على معاناة 

من اضطرابات انفعالٌة واضحة، ثم ٌتطور األمر إلى العً التً تظهر فٌه 

حاالت التشنج التوفٌقً و تبدوا على المرٌض أعراض المعاناة و الضؽط على 

الشفتٌن و تحرٌك الكفٌن أو الٌد، أو الضؽط بالقدمٌن على األرض، أو اإلتٌان 

بحركات هستٌرٌة  فً رموش و جفون العٌنٌن و كلها أعراض تدل على 

الصعوبة التً ٌعانً منها المرٌض عند محاولة الكالم خصوصا فً المواقؾ 

.االجتماعٌة الصعبة
2

 

 :سرعة الكالم- 7

ٌعد اضطراب سرعة الكالم أحد اضطرابات الطالقة الكالمٌة، و بالعودة  

إلى التارٌخ لم ٌتلقى هذا النوع من االضطرابات اهتماما كبٌرا فً الوالٌات 

المتحدة، إال أن هذا تؽٌٌر اآلن، فمعظم الدراسات حول هذه المشكلة هً فً 

 من األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 8،1و قد نقل أن نسبة . اللؽة األلمانٌة

 سنوات فً ألمانٌا ٌعانون من هذه المشكلة، و ال ٌعرؾ بعد مدى انتشار 7-8

.هذه المشكلة فً الوالٌات المتحدة
3

  

 و اضطراب سرعة الكالم هو اضطراب معقد ٌعانً فٌه الفرد خلال فً 

الطالقة الكالمٌة حٌث ٌكون الكالم مسرعا و ؼٌر منظم، و قد ٌترافق مع الكالم 

السرٌع أفكار مشتتة و ؼٌر منظمة، و عادة ما ٌترادؾ هذا االضطراب مع 
                                                           

 .1م، ط2011أسامة فاروق مصطفى، مدخل إلى اضطرابات السلوكٌة و االنفعالٌة، دار المسٌرة، عمان، -  1
 .175المرجع السابق، ص-  2
 .172موسى محمد عماٌرة، مقدمة فً اضطرابات التواصل، ص-  3
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التؤتاة و لكن لٌس دابما، و ٌكون إٌقاع الكالم متقلبا أو متعثرا، و تكون النؽمة 

رتٌبة ألن الشخص الذي ٌعانً من هذه المشكلة ٌتكلم دون وجود تؽٌٌر كبٌر فً 

و ٌصب تمٌٌز الكالم بشكل ربٌسً بسبب . طبقة الصوت و علوه و انخفاضه

األخطاء الكثٌرة  فً النطق، و مع أنهم ٌستطٌعون نطق معظم أصوات الكالم 

بشكل صحٌح عند تقلٌل معدل سرعة الكالم، إال أنهم ببساطة ال ٌستطٌعون 

و عندما ٌظن المستمع بان الشخص الذي ٌعانً من . التكلم بمعدل سرعة أقل

تسارع الكالم ٌوشك على قول شًء ما ٌكون ذلك الشخص قد انتهى من جملة 

كاملة، و عادة ما ٌكون قد حذؾ الكثٌر من المقاطع، و ٌتم إجمال الكلمات و 

و كلمة ٌبانً " برلم" المقاطع فعلى سبٌل المثال ٌمكن أن تلفظ كلمة برلمانً 

و خالفا للكالم الذي ٌظهر فً الدعاٌات و الذي ٌكون سرٌعا، " ٌانً"على أنها 

إال أنه مفهوم فإن الكالم السرٌع للشخص الذي ٌعانً من اضطراب فً الطاقة 

الكالمٌة ال ٌكون من هذه الحالة و الذٌن ٌكون معدل كالمهم طبٌعٌا أو أقل من 

و ٌظهر . الطبٌعً، إال أن كالمهم ال ٌكون مفهوما بسبب اضطراب النطق

األشخاص المصابون بهذا االضطراب استبدال األصوات فً الكلمات أو تبدٌل 

.مكانها 
1

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .163المرجع السابق، ص-  1
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 :اآلثار الناتجة عن االضطرابات الكالمٌة

تعد اضطرابات الكالم من أكثر الصعوبات انتشارا فً البٌبات مقارنة  

بما فً الصعوبات النوعٌة األخرى، فهذه العٌوب ال تإثر على نخاع شخصٌته 

 .الفرد و تفكٌره بل ٌإثر سلبا على تحصٌله الدراسً أٌضا

فالطفل الذي ٌعانً من اضطرابات الكالم منذ دخوله المدرسة تظهر لدٌه 

عراقٌل كثٌرة فً مساره الدراسً فنجد لدٌه صعوبة فً الكتابة مثال أو الحساب 

أو بصفة خاصة القراءة ألن القراءة هً أساس التواصل، فعسر القراءة ٌعتبر 

من أكثر الصعوبات استفحاال بٌن األوساط التعلٌمٌة نظرا لتعقٌده و ؼموضه و 

ألنه ؼٌر واضح المعالم و لهذا لتعدد مالمحه و تفاوت حدته من فرد إلى آخر، 

و تشٌر الدراسات العلمٌة أن األطفال المعسرٌن قرابٌا و الذٌن لهم مشاكل و 

اضطرابات ٌزاولون المدارس مبكرا، بسبب العوابق التً تعترضهم فً 

.التواصل مع اآلخرٌن و خجلهم من قصورهم االلؽوي
1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عٌسى هدى، اضطرابات الكالم و أثرها على مهارة القراءة، شهادة الماستر، كلٌة اآلداب و اللؽات، جامعة الشهٌد -  1

 . 17م، ص2015-2014حمه لخظر، الوادي، 
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 :عالج اضطرابات الكالم

توجد مجموعة من المداخل العالجٌة الضطرابات الكالم بقدر ما ٌوجد  

من نظرٌات فً تفسٌر هذه االضطرابات، و رؼم هذا التباٌن الواسع فً 

األسالٌب العالجٌة فإن معظم برامج العالج توجه نحو الحاالت المتقدمة عند 

المراهقٌن و الراشدٌن التً تكون قد تطورت لدٌهم أعراض ثانوٌة واضحة و 

مشاعر سلبٌة اتجاه حالة االضطرابات لدٌهم مع تعقد أسالٌب العالج المستخدمة 

الضطرابات الكالم ٌظهر أكثر من مظهر عالجً مثل العالج الطبً ،العالج 

 .النفسً ، العالج الكالمً ، العالج البٌبً

 :العالج الطبً-1

إلى أن هناك محاوالت عدٌدة لعالج  (م1991صفاء حمودة ) تشٌر 

 و 6التلعثم عن طرٌق العقاقٌر الطبٌة كالمهدبات و الفٌتامٌنات مثل فٌتامٌن ب

كمهدئ لعالج بعض  (تراٌفلوا بٌرازٌن)عقار  (م1990زوران العسال )ذكر 

من المتلعثمٌن  % 80مضطربً الكالم من المتلعثمٌن، و أنها وجدت أن نسبة 

قد تصدوا، و لكن لم ٌشؾ أحد منهم، كما أن استخدام العقاقٌر ؼٌر مجدي و له 

.محاذٌر مثل اإلدمان
1

 

 :العالج السلوكً- 2

إلى أن المدرسة السلوكٌة تقدم مجموعة من الفنٌات  (م2007حسٌب )ٌشٌر

أسلوب إطالة  (م1990انهجام )للتعامل مع االضطراب اللجلجة حٌث استخدم 

الكالم لعالج هذا االضطراب لدى خمس أطفال تتراوح أعمارهم ما بٌن 

 15و 12طفال تتراوح أعمارهم ما بٌن 24 عاما كما االضطراب لدى 13و11

العالج السلوكً ، و العالج ٌرجع  (م1993أحمد رشارد )عاما و استخدم 

                                                           
زٌنات ٌمٌنة، اضطرابات الكالم و عالقته بالنفس و تقدٌر الذات، ماستر فً علم النفس العٌادي، معهد العقٌد أكلً أ -  1

 .أولحاج، البوٌرة
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طفال تتراوح ما 64الصدى أي تؤخٌر التؽذٌة المرتدة فً عالج االضطراب لدى 

أسلوب التحلٌل و العب  ( م1995سهٌر عبد هللا )عاما، كما تناولت 15و12بٌن 

 طفال تتراوح أعمارهم ما بٌن 24ؼٌر الموجه فً عالج االضطراب لدى 

 . عاما12و9

 :العالج الكالمً -3

و هو مكمل للعالج النفسً و ٌعتمد على بعض التقنٌات مثل االسترخاء  

الكالمً و الكالم اإلٌقاعً، و النطق بالمضػ، و الممارسة السلمٌة، و قد 

التً  (م1988باكمان)دراسة : أجرٌت دراسات عدٌدة فً هذا اإلطار منها

 طفال تتراوح أعمارهم ما بٌن 24استخدمت الكالم اإلٌقاعً على عٌنة قوامها 

التً تناولت ممارسة الكالم المكثؾ  (2000هانكوك ) عاما و دراسة 12و8

 63الهادئ، و الكالم العابلً المنظم و التؽذٌة الرجعٌة الكثٌفة لدى عٌنة قوامها 

.عاما18و11فردا تتراوح ما بٌن 
1

 

 :العالج البٌئً- 4

أن العالج البٌبً ٌستخدم على نطاق واسع  (م1992صفاء حمودة )ترى  

فً عالج المتجلجلٌن الصؽار و الكبار ذلك أن المتلعثم فً العالج الجماعً 

ٌرى ؼٌره ممن ٌعانون نفس أعراض التلعثم مثل صعوبة فً الكالم و ارتعاش 

الشفاء و ؼٌرها، فٌشعر بؤنه لٌس الشاذ الوحٌد فً هذا المرض، بل إن كثٌرٌن 

ؼٌره ٌعانون نفس الحالة مما ٌخلق جوا من المشاركة الوجدانٌة بٌن المتلعثمٌن 

كما أم أي تقدم فً العالج ألحدهم بدفع اآلخرٌن للتنافس فً تقدٌم جلسات 

البرنامج اإلرشادي المقدم فً هذه الدراسة و من وسابله العالج بالسٌكودراما، 

                                                           
 .35 المرجع السابق، ص- 1
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حٌث ٌستخدم التمثٌل كوسٌلة أدابٌة تجمع بٌن اإلسقاط و التنفٌس االنفعالً و هً 

.عبارة عن تصوٌر مسرحً و تعبٌر لفظً حر و تنفٌس انفعالً تلقابً
1

  

 :العالج النفسً- 5

التؤكد من أن المرٌض ال ٌعانً من أسباب عضوٌة خصوصا النواحً  

التكوٌنٌة فً الجهاز العصبً و أجهزة السمع، ألن السمع أول خطوات اكتساب 

اللؽة، فإذا كان ضعؾ السمع هو السبب فٌكن التؽلب علٌه بواسطة سماعات 

.األذن أو زراعة القوقعة لبعض الحاالت التً تعانً ضعؾ شدٌد
2
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 .179نادر أحمد جرادات، األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا عٌوب النطق و عالجه، ص-  2
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 :مفهوم مهارة القراءة

إن األفكار تنقل عن طرٌق فنون اللؽة، و اللؽة هً أهم كون لتواصل   

االستماع، الحدٌث، القراءة و الكتابة : البشرٌة، فاالتصال اللؽوي و الذي ٌشمل

ذو أهمٌة كبرى فً المناهج التعلٌمٌة األولٌة، و هذه األهمٌة قد انعكست من 

خالل تقدٌرات هامة و هً أن متوسط ما ٌسمعه الفرد فً الٌوم الواحد ٌعادل 

قراءة كتاب، و أن ما ٌتحدثه الفرد فً الٌوم ٌعادل قراءة كتاب أسبوعٌا، و ما 

ٌقرأه ٌعادل قراءة كتاب كل شهر، و ما ٌكتبه الفرد فً الٌوم ٌعادل كتابة كتاب 

و اإلنسان فً مواقؾ حٌاته المختلفة ٌستخدم هذه الفنون أو المهارات .فً العام

.بصورة دابمة
1

 

 و مما ال شك فٌه أن القراءة مهارة لؽوٌة، و خاللها تتضمن ثالث 

مهارات ربٌسٌة مترابطة و كلها ضرورٌة فً المرحلة األساسٌة األولى، و هً 

و هً مهارة التعّرؾ . مهارات ال منفصلة و من الضروري العمل على تنمٌتها

.، مهارة النطق، مهارة الفهم
2

 و سوؾ نتناول هذه المهارات بشًء من 

 :التوضٌح

 المقصود بها التعرؾ على الكلمات بصرٌا و صوتٌا و :مهارة التعرف 

 :داللٌا، و تتضمن مجموعة من المهارات الفرعٌة اآلتٌة

تعرؾ أشكال الحروؾ العربٌة و التمٌز بٌنها، و : مهارة شكل الكلمة -1

 أشكال الكلمات و التمٌز بٌنه

تعرؾ أصوات الحروؾ و خاصة المتشابهة و : مهارة صوت الكلمة -2

 .المتجاورة فً المخرج

 .ربط شكل الكلمة و تصوٌرها بالمعنى المناسب: مهارة معنى الكلمة -3

                                                           
محمد فرحان القضاة، محمد عوض الترتوري، تنمٌة مهارات اللؽة و االستعداد القرابً عند طفل الروضة، دار و -  1

 .77، ص1م، ط2006مكتبة الحامد، عمان، 
إبراهٌم محمد علً حرارشة، المهارات القرابٌة و طرق تدرٌسها بٌن النظرٌة و التطبٌق، دار الٌازوري العلمٌة، -  2

 . 35، ص1م، ط2003عمان، 
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 و نقصد بها نطق المتعلم بؤصوات الحروؾ نطقا صحٌحا، : مهارة النطق

 .مفردا أو فً الكلمات

 المقصود بها تمكٌن المتعلم من معرفة معنى الكلمة و معنى :مهارة الفهم 

الجملة، و الربط بٌن المعانً بشكل منظم و منطقً و متسلسل، و 

االحتفاظ بهذه المعانً و األفكار و توظٌفها فً مختلؾ المواقؾ الحٌاتٌة 

.الٌومٌة، و هذه المهارة المنشودة من تعلٌم القراءة
1

  

و ٌستطٌع التلمٌذ من الّصؾ األول إلى الّصؾ الخامس اكتساب مهارات القراءة 

.فً سهولة و دو ن إرهاق، إذا كان مهٌؤ من الناحٌة العقلٌة و الناحٌة الجسمً
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .36المرجع السابق، ص-   1

 
 .45المرجع السابق، ص-  2
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 :أنواع القراءة

 :القراءة من حٌث األداء أو الشكل أنواع تتمثل فٌما ٌلً 

 :القراءة الصامتة: أوال

العملٌة التً ٌتم فٌها تفسٌر الرموز " تعّرؾ القراءة الصامتة بؤنها  

المكتوبة و فهم معانٌها بسهولة ودقة، دون صوت و ال همس و ال تحرٌك لسان 

.أو شفة
1

 

  و القراءة ٌتم بها تفسٌر الرموز و اإلشارات الكتابٌة و إدراك مدلوالتها 

.و معانٌها فً ذهن القارئ، دون صوت أو تحرٌك شفة أو همهمة
2

 

 و ٌتضح لنا من خالل هذا التعرٌؾ أن القراءة الصامتة تقوم على عنصرٌن 

 .إعمال الفكر المقروء*

 .النظر إلى المقروء دون الجهر بنطقه* 

 صفات القراءة الصامتة

تشكل القراءة الصامتة نحو تسعون بالمابة من مواقؾ القراءة األخرى، و لهذا 

 .النوع من القراءة أثر فً نمو الطفل نفسٌا و اجتماعٌا و جسمٌا

 :من الناحٌة النفسٌة-أ

 .تحرره من الحرج و الخجل و بخاصة األطفال الذٌن لدٌهم عٌوب نطقٌة -

.تنقذه من الشعور بالتعرض للسخرٌة و تحاشً نقد اآلخرٌن -
3 

 

                                                           
 .143، ص1م، ط2003سلوى مبٌضٌن، تعلٌم القراءة و الكتابة لألطفال، دار الفكر، -  1
 .57، ص1م، ط2000فهد خلٌل زاٌد، استراتجٌات القراءة الحدٌثة، دار بافا العلمٌة، -  2
 .58المرجع نفسه،ص-  3
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 :من الناحٌة االجتماعٌة- ب

القراءة الصامتة أكثر استعماال فً حٌاة الناس إذ تشكل ما ٌزٌد على تسعون  -

مابة من مواقؾ القراءة و هً تستخدم فً قراءة الصحؾ و المجالت و 

 .اإلعالنات و التقارٌر و الكتب التً ال ٌتؤتى فهمها إال بالقراءة الصامتة 

تساعد األشقاء فً المنزل الواحد أن ٌدرسوا سوٌة فً ؼرفة واحدة دون أن  -

.ٌإثر أحدهم على اآلخر
1

   

 :من الناحٌة الجسدٌة- ج

ترٌح أعضاء النطق و تمنعه من البّحة فً الصوت، حٌن تعجز األعضاء 

.الخاصة عن تؤدٌة دورها على الوجه الصحٌح
2

 

 :القراءة الجهرٌة: ثانٌا

و هً عملٌة ٌقوم القارئ فٌها بترجمة الرموز الكتابٌة إلى ألفاظ منطوقة  

و أصوات مسموعة متباٌنة الداللة حسب ما تحمله من معنى و تعتمد على ثالثة 

التلفظ بالصوت . *نشاط الذهن فً إدراك الرمز. *رإٌة العٌن للرمز*عناصر

.المعبر عما ٌدل علٌه ذلك الرمز
3

  

 و القراءة الجهرٌة تزود القارئ بالمتعة وسط الجماعة، و تعود الطفل 

الصؽٌر الجرأة فً الحوار الجماعً و تزوده بعدٌد من وجهات نظر القّراء، و 

تتٌح له الفرصة لكً ٌسهم فً تجسٌد المحتوى المقروء، و المشاركة فً 

مناقشته و فهمه على نحو أفضل، و القراءة الجهرٌة قٌمتها على مستوى 

التشخٌص، فعن طرٌقها ٌمكن الكشؾ عن مستوٌات الطالقة اللفظٌة لدى القارئ 

و مدى التدقٌق فً القراءة و مادامت القراءة تتطلب التآزر بٌن السطور 

المكتوبة و األلفاظ المنطوقة، فمن المنطقً أن تكون القراءة الجهرٌة عونا فً 

                                                           
 .143سلوى مبٌضٌن، تعلٌم القراءة و الكتابة لألطفال، ص-  1
 .58فهد خلٌل زاٌد، استراتجٌات القراءة الحدٌثة،ص-  2
 .87، ص1م، ط2006مراد علً عٌسى سعد، الضعؾ فً القراءة و أسالٌب التعلم، دار الوفاء، االسكندرٌة، -  3
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الكشؾ عن مدى الترابط و التآزر الذي بٌدٌه القارئ بٌن ما هو مكتوب و ما 

.ٌنطقه تعبٌرا عنه
1

   

 :خصائص القارئ الجٌد جهرا

 ٌفسر المعانً التً ٌقصدها الكاتب. 

 ٌنقل تلك المعانً بؤمانة للمجتمع. 

 ٌنطق بدقة ووضوح مع التنؽٌم المناسب. 

  ًٌجٌد التعبٌر عن عالمات الترقٌم التً ٌستعملها لتجسٌد السامع معانٌها ف

 .سٌاق المقروء مثل عالمات االستفهام و التعجب و ؼٌرها

 الطالقة و السالسة فً القراءة و ضبط حركة العٌن مع انطالق الصوت . 

 القدرة على جذب المستمعٌن باندماجه معهم فً االهتمام بالمقروء.
2

  

و من خالل هذه الخصابص ثمة أمر مهم مفاده أنه ال ٌمكن أن تكون القراءة 

الجهرٌة جٌدة ما لم ٌسبقها قراءة صامتة، خصوصا من جانب صؽار التالمٌذ 

 .حتى ٌتسنى لهم التمكن من أحداث القصة، و أهم عناصرها و تتبعها

 :قراءة االستماع: ثالثا

هً العملٌة التً ٌستقبل فٌها اإلنسان المعانً، و األفكار الكامنة وراء ما  

ٌسمعه من األلفاظ، و العبارات التً ٌنطق بها القارئ قراءة جاهزة، أو المتحدث 

فً موضوع ما أو ترجمة لبعض الرموز و اإلشارات ترجمة مسموعة،و هً 

فً تحقٌق أهدافها تحتاج إلى حسن اإلنصات و مراعاة آداب السمع كالبعد عن 

 . المقاطعة، أو التشوٌش أو االنشؽال عما ٌقال

لٌس لهذا النوع من القراءة كتاب معٌن، إذا ٌمكن أن ٌكون من كتاب القراءة 

المقرر نفسه فً موضوع لم ٌدرسه الطالب، كما ٌمكن أن تكون من موضوع 

                                                           
منى عبد الهادي عمر، القراءة طبٌعتها، مناشط تعلٌمها و تنمٌة مهاراتها، المكتب العري الحدٌث، اإلسكندرٌة، -  1

 .15دت، ص
 .17المرجع نفسه، ص-  2
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إنشابً أجاد فٌه الطالب، أو من كتاب قرأه الطالب من مكتبة المدرسة أو من 

.اإلذاعة المدرسٌة
1

 

 :أهمٌة االستماع

إنه أهم وسٌلة للتعلم فً حٌاة اإلنسان، إذ عن طرٌقه ٌستطٌع الطفل أن ٌفهم  -

مدلول األلفاظ التً تعرض له عندما ٌربط الصورة الحسٌة للشًء الذي 

 .ٌراه، و اللفظة الدالة علٌها

عن طرٌقه ٌستطٌع الطفل أن ٌفهم مدلول العبارات المختلفة التً ٌسمعها أول  -

مرة و عن طرٌقه ٌستطٌع تكوٌن المفاهٌم، و فهم ما تشٌر إلٌه من معان 

.مركبة
2 

هو الوسٌلة األولى التً ٌتصل بها بالبٌبة البشرٌة و الطبٌعٌة، بؽٌة التعرؾ  -

 .إلٌها و من ثم التفاعل و التعامل معها فً المواقؾ االجتماعٌة 

هو وسٌلة مهمة لألطفال األسوٌاء لتعلٌمهم القراءة و الكتابة، و الحدٌث  -

 .الصحٌح فً دروس اللؽة العربٌة و المواد األخرى

عن طرٌقه ٌتم فهم المستمع ما ٌدور حوله من أحادٌث، و أخبار و نصابح و  -

توجٌهات، وقد ثبت عن طرٌق األبحاث الكثٌرة أن اإلنسان العادي ٌستؽرق 

فً االستماع ثالثة أضعاؾ ما ٌستؽرقه فً القراءة، ولذا فإن الشعوب 

المتحضرة تعنً كثٌرا بتربٌة أبنابها على حسن االستماع منذ الصؽر ألن 

.حسن االستماع أدب رفٌع باإلضافة إلى كونه أسلوب فهم و تحصٌل
3

  

 

 

                                                           
 .18المرجع السابق، ص-  1
، 1م، ط2000عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة، دار الفكر، عمان، -  2

 .326ص

  
 .327المرجع نفسه،ص-  3
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 :القراءة من حٌث الغرض العام للقارئ

تختلؾ القراءة من شخص إلى آخر وفقا لدوافع و أهداؾ كل شخص من  

 :هذه القراءة، وفقا لذلك تتعدد أنواع القراءة منها 

هً القراءة التً ٌستهدؾ الوصول إلى عرض محدد مثل :القراءة السرٌعة

.قراءة الفهارس و قوابم األسماء و العناوٌن
1

 

 ٌقصد بها االستذكار و اإللمام، و هذا النوع من القراءة :القراءة التحصٌلٌة

.بطٌبا ودقٌقا ٌحتاج إلى كثرة اإلعادة و التكرار
2

 

و ٌرجع فٌها القارئ إلى عدة مراجع و مصادر و : القراءة لجمع المعلومات

كتب لجمع المعلومات التً تخص بحثه أو دراسته، و ممن ٌحتاجون لهذه 

القراءة العلماء و الباحثون، و طالب الدراسات العلٌا، و المشتؽلٌن بكتابة 

.المقاالت و األبحاث
3

 

تستهدؾ الوقوؾ على مستوى المادة المقروءة و : القراءة النقدٌة التحلٌلٌة

.و ٌتطلب هذا الجانب سعة مٌدان القراءة. إصدار األحكام علٌها اٌجابٌا و سلبٌا
4

  

 

 

 

 

                                                           
 . 19، ص1م، ط2006سعٌد عبد هللا الفى، القراءة و تنمٌة التفكٌر، عالم الكتب، -  1
 .20المرجع نفسه،ص-  2
م، 2000محمد صالح الدٌن علً مجاور، تدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة، دار الفكرالعربً، القاهرة، -  3
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 :طرق تدرٌس القراءة

تإثر طرٌقة التدرٌس تؤثٌرا قوٌا فً تكوٌن نظرة الدارس إلى القراءة و  

مٌله إلٌها، فهناك طرق تنمً لدٌه النظرة إلى القراءة على أنها عملٌة بحث عن 

األفكار و المعلومات، وهناك طرق تنمً  فٌها النظر إلى القراءة على أنها 

مجرد تعرؾ على الرموز المكتوبة و النطق بها دون االهتمام بفهم المعانً و 

نقدها، و لذلك فإن تنوٌع طرٌقة التدرٌس من حصة إلى أخرى أمر ضروري 

للمحافظة على حٌوٌة الدارسٌن، وهناك ثالث طرق ربٌسٌة لتعلٌم القراءة و هً 

 :كاآلتً

 و هً أن نتعلم الطرٌقة الجزبٌة و تسمى: (الجزئٌة )الطرٌقة التركٌبٌة : أوال

الحروؾ أوال ثم نتدرج بها إلى المقاطع فالكلمات ثم الجمل حٌث ٌهتم المعلم 

.بربط شكل الحروؾ بصوته 
1

 و ٌندرج تحت هذه الطرٌقة طرٌقتان فرعٌتٌن 

 :هما

وهً من أقدم الطرق المستعملة فً تعلٌم القراءة، و هً : الطرٌقة األبجدٌة

تعلٌم الحروؾ الهجابٌة بؤسمابها، و أشكالها متسلسلة، فٌتعلم الطالب اسم الحرؾ 

.أوال ثم ٌربطه برمزه الذي كتب فٌه، و ٌنتقل بعد ذلك إلى تكوٌن الكلمات
2

 

وهً تتفق مع الطرٌقة األبجدٌة فً األساس الذي تقوم علٌه، : الطرٌقة الصوتٌة

و فً الخطوات المتبعة و لكنها تختلؾ عنها فً خطوة واحدة من خطواتها، و 

هً خطوة حفظ أسماء الحروؾ، فٌنبؽً فً هذه الطرٌقة تعلٌم األصوات التً 

تتركب منها الكلمة عن طرٌق تعرؾ أشكال الحروؾ و أصواتها من ؼٌر 

االهتمام بؤسمابها، بل إن معرفة أسماء الحروؾ قد تعوق المتعلم فً أثناء تحلٌل 

.الكلمة و النطق بها، و فً هذه الطرٌقة ٌصاحب تعلم القراءة الكتابة
3

 وكال 

                                                           
 .297، ص1م، ط1998محمد عبد الرحٌم عدس، صعوبات التعلم، دار الفكر، عمان، -  1
 .298المرجع نفسه،ص -  2
 .22سعٌد عبد هللا الفى، القراءة و تنمٌة التفكٌر، ص-   3
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الطرٌقتٌن األبجدٌة و الصوتٌة ال تستخدمان منفصلتٌن، بل إن معظم المعلمٌن 

 .ٌمزجون بٌن الطرٌقتٌن أثناء تعلٌمهم القراءة و الكتابة

و هً الطرٌقة التً ٌبدأ التعلم فٌها بقراءة : (الكلٌة)الطرٌقة التحلٌلٌة : ثانٌا

كلمات أو جمل تامة ٌراها المتعلم مكتوبة حتى إذا جاء نطقها و معرفة رسمها، 

انتقل به المدرس إلى تحلٌلها إلى أجزابها و مقاطعها، و بذلك ٌكون إدراك 

وٌسمٌها . المتعلم لمنطوق الحرؾ تالٌا و مترتبا على إدراكه الكلمات و الجمل

البعض طرٌقة الجمل ألنها تبتدئ بتعلٌم الجمل و العبارات التامة، و ٌسمٌها 

البعض اآلخر الطرٌقة الكلٌة ألنها أساس التعلٌم فٌها ٌقوم فٌها على الجملة أو 

.الكلمة
1

هما طرٌقة الكلمة و :  و تنقسم الطرٌقة التحلٌلٌة إلى طرٌقتٌن هما

 .طرٌقة الجملة

و هً أكثر الطرق شٌوعا فً تعلٌم القراءة، و قد تسمى : طرٌقة الكلمة-أ

بطرٌقة الشكل العام للكلمة، و أساسها التمكن من الشكل العام لها بالعٌن، أو 

باألصبع أو بالتعلم فً نفس وقت نطقها بالفم، ثم تكرار هذا العمل كثٌرا حتى 

تنطق الكلمة آلٌا من الذاكرة، و الشك أن للكلمة شكال كلٌا، و ال تنطق مجزأة 

بحروفها مقطعة، بل تنطق دفعة واحدة، و تستخدم هذه الطرٌقة مع صؽار 

.األطفال
2

 

فالجملة وحدة لؽوٌة أساس للتواصل الذي ٌتضمن  و كما قٌل: طرٌقة الجملة- ب

أكثر من معنى تبعا للعناصر اللؽوٌة الداخلة فٌها، و فً هذه الطرٌقة ٌكون 

الهدؾ األصٌل محددا فً اكتساب المتعلم كافة أنماط الجمل فً لؽته األم، و هذا 

و طرٌقة الجمل تحارب البطء . من شؤنه أن ٌزٌد التركٌز بالمعنى و العناٌة به

فً القراءة و تستند إلى الطبٌعة الصوتٌة للظاهرة اللؽوٌة، كما تؽرس االتجاه 

                                                           
 .24المرجع السابق،ص-  1
حسن عبد الباري عصر، االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة و الثانوٌة، مركز -  2

 .155م، ص2000اإلسكندرٌة للكتاب، اإلسكندرٌة، 
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نحو الفحص و التركٌز و التحلٌل، فتزٌد لدى القارئ حب القراءة و الولع بها، و 

.تعوّده التمٌٌز بٌن الجمل وفقا لدرجات المعنى
1

  

 .(المزدوجة )الطرٌقة التولٌفٌة : ثالثا

وهً طرٌقة تجمع بٌن التحلٌل و التركٌب، و تتالقى الثؽرات فً كل  

طرٌقة، وذلك بؤن تقدم كلمات أو جمال من خبرة التلمٌذ و تكّرر بؤشكالها و 

أصواتها أمامهم حتى تترسخ صورها فً ذهنه، ثم ٌعمد إلى تحلٌل الجمل إلى 

كلمات و الكلمات إلى مقاطعها و حروفها، ثم ٌصاغ بعد ذلك إلى تركٌب كلمات 

و قد أخذت وزارة . جدٌدة من الحروؾ التً توصل إلٌها فً الخطوة السابقة

التربٌة و التعلٌم بهذه الطرٌقة و جعلها أساس ٌتقٌد به مإلّفو كتب القراءة للصؾ 

.األول األساسً
2

 

 : وأهم عناصر االزدواج فً هذه الطرٌقة ما ٌلً

تقدم لألطفال وحدات معنوٌة كاملة للقراءة و هً الكلمات ذات المعانً و لهذا -1

 .ٌنتفع األطفال بمزاٌا طرٌقة الكلمة

تقدم لهم كذلك جمال سهلة تتكرر فٌها بعض الكلمات، و بهذا ٌنتفعون بمزاٌا - 2

 .الجملة

كما تعنى بتحلٌل الكلمات تحلٌال صوتٌا لتمٌٌز أصوات الحروؾ و ربطها -3

.برموزها و فً هذا تحقٌق لمزاٌا الطرٌقة الصوتٌة
3

  

 :و الطرٌقة التولٌفٌة تمر بؤربع مراحل هً

 .مرحلة التهٌبة و اإلعداد

 .مرحلة التعرٌؾ بالكلمات و الجمل

                                                           
 .156المرجع نفسه، ص-  1
 .67عبد الرحمان السفاسفة، طرابق تدرٌس اللؽة العربٌة، ص-  2
 .88المرجع نفسه، ص-  3
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 .مرحلة التركٌب و تكوٌن الكلٌات من الجزبٌات

 و لقد أجمع الباحثون على أن أفضل طرٌقة لتعلٌم التالمٌذ القراءة و 

الكتابة هً الطرٌقة التً تجمع بٌن مزاٌا الطرق الكلٌة، و الطرٌقة الجزبٌة هً 

.الطرٌقة التً تبدأ بالكلمات و الجمل إلى جانب الحروؾ الهجابٌة
1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 28سعٌد عبد هللا الفى، القراءة و تنمٌة التفكٌر، ص-  1
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 :أهداف القراءة

القراءة عملٌة تعلٌمٌة مكتسبة تساعد الفرد على التواصل و التفاعل مع  

اآلخرٌن، لذا فإن مجال استعمالها تطور ووظؾ فً مجاالت متعددة، و هذا ما 

 .ٌدل على األهداؾ التً حققتها فً جمٌع المستوٌات التعلٌمٌة

 :األهداف العامة

إن القراءة هً أولى المهارات الثالث التً تجمع المجتمع اإلنسانً على حق 

 .الفرد فً تعلمها

إن التربٌة المستمرة و التعلم مدى الحٌاة، و التعلٌم الذاتً ال ٌتحقق فً حٌاة 

اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة، إنها أنشطة تعتمد على كمٌة و نوع ما 

 .ٌقرإه

إن المجتمع اإلنسانً المعاصر مجتمع متعلم ٌصعب تصور عمل مهاري فٌه ال 

فاإلنسان محاط بكثٌر من أوجه النشاط التً تستلزم القراءة حتى . ٌتطلب القراءة

.ٌحقق ما ٌرٌد و حتى ٌتكٌؾ مع المجتمع و ٌإدي وظٌفته
1

 

 .إن القراءة هً المهارة التً ٌنمٌها الطالب وحده بعد أن ٌترك المعهد

إن القراءة هً المهارة التً ٌستطٌع الطالب من خاللها أن ٌتعرؾ على أنماط 

 .الثقافة العربٌة و مالمحها

و القراءة مهارة ٌستطٌع الطالب بها تحقٌق قدر من االستماع و قضاء وقت 

 .الفراغ بما هو أجدى

.القراء لٌست ؼاٌة بل وسٌلة إلثراء معارؾ الفرد
2

   

                                                           
حامد عبد السالم زهران و آخرون، المفاهٌم اللؽوٌة عند األطفال أسسها ، مهاراتها، تدرٌسها وتقوٌمها، دار -  1

 . 366، ص1م، ط2007المسٌرة، عمان، 
 .367المرجع السابق، ص-  2
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تهدؾ القراءة إلى صقل وجدان القارئ و تفجٌر طاقته اإلبداعٌة و االرتقاء 

.بمستوى التعبٌر عن األفكار و إثراء حصٌلة الفرد اللؽوٌة
1

 

 فاالهداؾ العامة للقراءة تتمثل فً رؼبة القارئ أن ٌكون محٌطا بؽابات 

 .تعلٌمٌة و تربوٌة تٌسر فهمه و حصٌلته المعرفٌة

 :األهداف الخاصة

 .تساعد القراءة على جودة النطق و حسن األداء و تمثٌل المعنى

اكتساب المهارات القرابٌة كالسرعة و االستقالل بالقراءة و االستؽراق بها و 

 .القدرة على تحصٌل المعانً

 .تنمٌة المٌل للقراءة

 .اكتساب اللؽة

.تحقٌق الفهم من خالل المتعة و إشٌاع حاجاته و مٌوله
2

 

 .قراءة المادة المختارة قراءة صحٌحة فً زمن محدد مناسب محافظة على الفهم

قراءة القرآن الكرٌم، و استخراج معانً المفردات من كتب التفسٌر كما ٌجب 

.استخدام المكتبات بصورة سلمٌة و كٌفٌة االستفادة منها
3

 

 

 

 

 

                                                           
 .92، ص1م، ط2000كرٌمان ٌدٌر، إمٌلً صادق،تنمٌة المهارات اللؽوٌة للطفل، عالم الكتب، القاهرة، -  1

 .93المرجع نفسه، ص-  2

 .25، ص1م، ط2006فهد خلٌل زاٌد، استراتجٌات القراءة الحدٌثة، القراءة فن و مهارة، دار ٌافا العلمٌة، عمان، -  3
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 :صعوبات القراءة

ٌقترن مصطلح صعوبات القراءة بمصطلح عسر القراءة و الذي عّرفه  

عجز جزبً فً القدرة على القراءة أو فهم ما ٌقوم بقراءته "  بؤنهفرٌرسون

و تعد الصعوبات القرابٌة من أكثر الحاالت ". االفرد قراءة صامتة أو جهرٌة

انتشارا بٌن الطلبة ذوي صعوبات التعلم، و تظهر بشكل جلً وواضح خاصة 

 على األطفال، حٌث تتمثل هذه الصعوبات فٌما ٌلٌك

  إنخفاض معدل التحصٌل الدراسً للطفل بعام أو أكثر عن معدل عمره

.العقلً
1 

  صعوبة فً تتبع مكان الوصول فً القراءة، و ازدٌاد حٌرته و ارتكابه

.عند االنتقال من نهاٌة السطر إلى بداٌة السطر الذي ٌلٌه أثناء القراءة
2 

  سرعة القراءة مع الخطؤ حٌث ٌقرأ التلمٌذ النص بسرعة كبٌرة فتكثر

.األخطاء خاصة إذا ما قام بحذؾ الكلمات التً ٌصعب علٌه قرابتها
3 

 القصور فً القدرة األساسٌة على االستٌعاب و الفهم و تشمل: 

 .عدم القدرة على القراءة فً وحدات فكرٌة متصلة ذات معنى

 .عدم فهم معنى الجملة

 .القصور فً إدراك تنظٌم الفقرة 

.القصور فً تذوق النص
4

 

 :قصور لؽوي ٌتمثل فً أخطاء الكلمة أثناء القراءة و تتحدد فٌما ٌلً

                                                           
 .87، ص1م، ط2003تٌسٌر مفلح كوافحة، صعوبات التعلم و و الخطة العالجٌة المقترحة، دار المسٌرة، عمان، -  1
 .123، ص1م، ط2000جمال مثقال مصطفى القاسم، أساسٌات صعوبات التعلم، دار الصفاء، عمان، -  2
م، 2005أسامة أحمد الٌطانٌة و آخرون، صعوبات التعلم النظرٌة و التطبٌق و الممارسة، دار المسٌرة، عمان، -  3

 .112، ص1ط
 .131عصام جدوع، صعوبات التعلم، ص-  4
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التكرار لكلمات أو جمل، و خاصة حٌن تصادفهم كلمات صعبة بعدها، :التكرار

 (حضرت إلى)فٌقوم بتكرار عبارة  (حضرت إلى المزرعة ): كؤن ٌقرأ الطالب

 .(مزرعة)عدة مرات دون إكمالها لعدم قدرته على قراءة كلمة 

اإلبدال للكلمات داخل النص لكلمات أخرى من خارجه فٌقول مثال : اإلبدال

 "جار"بدال من " دار"

ٌعكس الحروؾ و الكلمات و المقاطع عند القراءة فٌقول مثال : األخطاء العكسٌة

 ".رجع فٌصل إلى البٌت "بدال من " رجع إلى البٌت "

كإدخال لكلمات ؼٌر موجودة فً النص أصال، و إضافة : االدخال و اإلضافة

.أصوات إلى الكلمة التً ٌقرأها
1

 

 :وقوع الطفل فً أخطاء االستٌعاب القرائً و تضم

 .عدم القدرة فً إتباع التسلسل الصحٌح فً إعادة سرد قصة ما- 

 . استدعاء حقابق أساسٌة بسٌطة من نص ثم قراءتهعدم القدرة على- 

.عدم القدرة على استدعاء العنوان الربٌسً للقصة المقروءة- 
2

 

فعلى سبٌل :  الخلط بٌن الحروؾ التً تتشابه أصواتها بسمة صوتٌة واحدة-

س، /ص )المثال قد ٌخلط الطفل بٌن األصوات المفخمة و ؼٌر المفخمة مثل 

كما ٌخلط فً قراءة الكلمات التالٌة أو فً التمٌٌز بٌنها  (د/ ذ، ض/ ط

كم ٌواجه  (ظل، ذل )،(صاح، ساح )، (صورة،سورة  )،(صٌؾ، سٌؾ)

 (ح،خ)الطفل مشكلة فً التعرؾ على الحروؾ المنقطعة المتشابهة مثل 

.(ؾ،ق )، (ع،غ)
3

  

                                                           
 .129المرجع السابق،ص-  1
 .146أسامة احمد الفاروق و آخرون، صعوبات التعلم النظرٌة و التطبٌق و الممارسة، ص-  2
، 1م، ط2009محمد صبري عبد السالم، صعوبة التعلم و التؤخر الدراسً لدى األطفال، دار المواهب، الجزابر، -  3

 .145ص
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و فً األخٌر ٌمكننا القول أن القراءة من أهم المهارات التً تعلّم فً 

و تإدي الصعوبات فً القراءة إلى الفشل فً كثٌر من المواد . المدرسة 

األخرى فً المنهاج، و حتى ٌستطٌع الطالب تحقٌق النجاح فً أي مادة ٌجب 

 .علٌه أن ٌكون قادرا على القراءة

 

 

 

 

 



 

: الـثـاني الفصــل

الميدانية الدراسة   
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 :الدراسة الميدانية

 .إجراءات البحث الميدانية-1

 .عٌنة البحث-أ

نظرا ألن هدف الدراسة هو تقوٌم تدرٌس مهارة القراءة و عالقتها باضطرابات 

الكالم لدى تالمٌذ السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً، فقد تم اختٌار عٌنة من فئة 

 .أساتذة الطور االبتدائً

 .وصف العٌنة-  ب

أستاذا فً الطور االبتدائً، و قد تم اختٌارهم 20تكونت عٌنة البحث من حوالً 

 .عشوائٌا من عدة مؤسسات تعلٌمٌة من والٌتً مستغانم و غلٌزان

 .أدوات البحث- 2

تم تصمٌم استبٌان خاص بتقوٌم تدرٌس مهارة القراءة و عالقتها باضطرابات 

الكالم و ذلك بعد االطالع على عدٌد المراجع المتخصصة التً اعتمدنا علٌها فً 

الفصل النظري، و كذا بعض الكتب المدرسٌة،و منهاج األساتذة                        

 (.2)فصممت اإلستبانة كما هو موضح فً الملحق رقم 

 .نتائج تحليل الدراسة الميدانية- 3

 .النتائج مفصلة  (2)ستجدون فً الملحق رقم  -

 .تحلٌل النتائج -

 .مالحظتنا حول النتائج- 4
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 :تحليل النتائج

 :السؤال األول

من خالل النتائج المحصل علٌها وجدنا أن أساتذة الطور االبتدائً أجمعوا 

كلهم على أم األسباب النفسٌة هً التً تجعل الطفل له خلل فً إخراج الكلمة 

، و أضاف بعضهم إلى هذه األسباب أسباب عضوٌة (%100)صحٌحة بنسبة 

، كما أضاف بعضهم أسباب خلقٌة حٌث كانت النسبة (%25)حٌث كانت النسبة 

 %(.15)، و أخٌرا األسباب االجتماعٌة بنسبة  (20%)

نستنتج من خالل إجابة المعلمٌن المختلفة أن كل النسب متقاربة فٌما بٌنها ما عدا 

 .نسبة األسباب النفسٌة فاقت النسب األخرى

 :السؤال الثاني

من خالل الجدول و إجابة المعلمٌن نالحظ أن نالحظ أن االضطرابات 

، (%45)الكالمٌة األكثر انتشارا عند تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة هً التأتأة بنسبة 

، و من بٌن االضطرابات األخرى التً تظهر أثناء (%20)ٌلٌها التعلثم بنسبة 

، فً حٌن نسبة عسر الكالم تقدر  (%10)القراءة نجد أٌضا اللجلجة بنسبة 

، فكل النسب متقاربة و هذا ٌرجع إلى أن أغلبٌة التالمٌذ لدٌهم (%5)ب

 .اضطرابات

 :و من بٌن االضطرابات األخرى التً الحظها المعلمٌن ما ٌلً

 .تأخر الكالم -

 .السرعة الزائدة فً الكالم -

 .الحبسة الكالمٌة -
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 :السؤال الثالث

نالحظ من خالل الجدول و إجابة المعلمٌن أن االنطواء من أهم نتائج 

، فً حٌن نجد نقص (%40)االضطرابات الكالمٌة لدى الطفل التً تقدر بنسبة 

، (%30)الثقة فً النفس نتٌجة أخرى من نتائج االضطرابات التً تقدر نسبتها ب

، و هذا ٌدل على  (%20)أما نسبة االنتباه عند التالمٌذ كانت جدا، حٌث تقدر ب

أن فئة قلٌلة من التالمٌذ ال ٌركزون على االنتباه مع المعلمٌن ، كما نجد عدة نتائج 

 :أخرى عند التلمٌذ أهمها

 .ضعف الشخصٌة  -

 .ضعف المستوى الدراسً -

 .فقدان القدرة فً التعبٌر أثناء الكالم -

 .اإلحباط عند التواصل -

 :السؤال الرابع

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة التالمٌذ الذٌن ٌعانون من اضطرابات 

 .، و هذه النسبة جد مرتفعة (%100)الكالم تقدر ب

 :السؤال الخامس

نالحظ من خالل أن األهداف كثٌرة و متعددة أهمها حب المطالعة بنسبة 

، حٌث ٌراها المعلمٌن أنها أساس اكتساب المعرفة كما نجد تنمٌة مهارة  (75%)

، كما ٌرى المعلمٌن أن القدرة (%50)القراءة و الفهم أحد أهداف و تقدر نسبتها ب

على تعلم أبجدٌات اللغة العربٌة من امالء و صرف و نحو هدف مهم لتالمٌذ 

، أما تنمٌة مهارة فن الخطابة الطالقة تقدر (%40)االبتدائٌة حٌث تقدر نسبتها ب 

 %(.25)نسبتها ب

 



 الفصل الثاني                                                                             الدراسة الميدانية 
 

55 
 

 :  السؤال السادس

نالحظ من خال الجدول و إجابة المعلمٌن إن هناك أنواع متعددة للقراءة 

فهً فً نظرهم نصوص ال تنجز فً  (%70)أهمها القراءة المسترسلة بنسبة 

حصة واحدة بل تتطلب استرسال فً القراءة لفترات، كما نجد أن كل من القراءة 

، فً أن القراءة (%50)الصامتة و القراءة الجهرٌة لهما نفس النسبة و تقدر ب 

 %( .15)المقطعٌة نسبتها ضئٌلة و تقدر ب

نستنتج أكثر نوع ٌطبق فً التدرٌس بحسب وجهت نظر المعلمٌن هً القراءة 

 .المسترسلة

 :السؤال السابع

أجمع أساتذة الطور االبتدائً على أن الحجم الساعً المخصص لدرس 

ساعات و ٌرون أن هذا الحجم غٌر كاف و غٌر مناسب، و ٌقترحون 3القراءة هو 

أن ٌكون الوقت المخصص للقراءة أكبر ذلك لألهمٌة القصوى التً ٌلعبها درس 

 .القراءة فً تعلٌم اللغة العربٌة

 : السؤال الثامن 

نالحظ من خالل النتائج المسجلة فً الجدول أن كل المعلمٌن ٌركزون على 

حٌث ٌتطرقون فٌها إلى قراءة النص ثم  (%100)مرحلة بناء التعلمات بنسبة 

األداء ثم الفهم، و هً المرحلة الثانٌة من بٌن المراحل التً ٌعتمد علٌها المعلم فً 

تقدٌم درسه، فً حٌن نجد كال من المرحلتٌن األولى و الثالثة و هما المرحلة 

 %(.85)التمهٌدٌة و مرحلة االستثمار تقدر رئٌستها المؤوٌة ب
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 :السؤال التاسع

نالحظ من خالل الجدول أن  إجابة المعلمٌن ارتكزت على أن األسباب 

العضوٌة هً من أم الصعوبات التً ٌعانً منها التالمٌذ أثناء القراءة و تقدر 

، وأهم الصعوبات التً تتعلق باألسباب العضوٌة النطق، عدم (% 75)نسبتها ب

القدرة على إخراج الكلمة صحٌحة، عدم القدرة على فهم ما هو مكتوب ،الخلط بٌن 

الحروف المتشابهة، قلة النظر ، تلٌها األسباب النفسٌة التً تقدر نسبتها 

، و هذه األسباب تتعلق بالخجل، الخوف، الحرمان العاطفً، و غٌرها (%50)ب

و أخٌرا األسباب الخلقٌة كخلل فً جهاز النطق مثل اللسان، األسنان و تقدر نسبتها 

 %20)المئوٌة ب

 :السؤال العاشر

من خالل إجابة المعلمٌن المستجوبٌن توصلنا إلى مجموعة من اإلجراءات 

و الحلول التً ٌمكن اتخاذها للتعامل مع التالمٌذ الذٌن ٌعانون من اضطرابات 

 :الكالم من بٌنها

 .استشارة األطباء لمعرفة الخلل

 .تخصٌص أقسام خاصة لهذه الفئة من التالمٌذ

 .تنمٌة ثقته بنفسه

 .تكوٌن أساتذة متخصصٌن بمثل هذه الفئات

 .زٌادة الحجم الساعً للقراءة خاصة األقسام المكتظة

 .مساعدة األولٌاء ألبنائهم فً القراءة

 .على االسترخاء أثناء الكالم(المتعلم )تدرٌب المصاب 

 .محاولة دمجه مع زمالئه حتى ٌحس باألمان
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 .التعامل معه بصفة عادٌة حتى ال ٌحس بالنقص بالضعف

 .تسجٌل صوتً للنصوص و سماعها قبل النوع

 .التشجٌع الدائم على القراءة

 .تكلٌف التلمٌذ بقراءة الجملة قصٌرة ثم التمدٌد تدرٌجٌا

 .مساعدته لتحدٌد صعوبته لٌفهمه اآلخرٌن

 .جعله ٌشارك بحرٌة رغم الصعوبة التً ٌواجهها

 .إعادة تكرار الكلمة كتابة و نطقا

 . محاولة نطق الحروف التً ال ٌستطٌع نطقها
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 :مالحظات

  اضطرابات الكالم هً القدرة على توضٌح بعض الكلمات،سواء كانت هناك

عدم القدرة على إنتاج األصوات بشكل صحٌح أو بطالقة، فٌنتج عنها بعض 

 .المشاكل المرتبطة بالسمع حٌث تصٌب كال من األطفال و البالغٌن

  و ، ًّ تعد القراءة وسٌلة للتنمٌة أو الهدم، حٌث تؤثر فً مستوى القارئ الخلق

 .معتقداته و تصرفاته، و هذا ٌتحدد بحسب ما تتم قراءته

  تعد اضطرابات الكالم و أثرها على مهارة القراءة فً مجملها من أكثر

 .المشاكل التً تؤثر على حٌاة المتعلم، و تعٌق حلقة تواصله االجتماعً

  تختلف األسباب التً تجعل الطفل له خلل فً إخراج الكلمة صحٌحة من

 .تلمٌذ إلى آخر، و أكثرها انتشارا األسباب النفسٌة

 ًتعد التأتأة االضطراب األكثر انتشارا عند تالمٌذ االبتدائ. 

  حب المطالعة هو الهدف الرئٌسً فً نظر المتعلمٌن، عند تدرٌس درس

 .القراءة

  القراءة األكثر تداوال فً األوساط التدرٌسٌة للطور االبتدائً هً القراءة

 .المسترسلة

  ساعات و هو 3ٌجمع كل المعلمٌن أم الحجم الساعً المخصص للقراءة هو 

 .غٌر كافً

  ٌركز أغلب األساتذة على مرحلة بناء التعلمات و ذلك بقراءة النص ثم

 .األداء ثم الفهم

  من أهم الصعوبات التً ٌعانً منها تالمٌذ االبتدائً  الصعوبات العضوٌة

التً تؤدي إلى التأخر القرائً، عما نجد الصعوبات النفسٌة كالخجل و 

االنطواء و غٌرهما، حٌث لها أثر فعال فً التردد و عدم القدرة على 

 .القراءة
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  الحد األنسب للحد من اضطرابات الكالم فً نظر المعلمٌن هو مراعاة

 .                     الحالة النفسٌة و ترك مجال للتعبٌر
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 :اتضح من خالل دراستنا للموضوع ما ٌلً

 تعتبر اضطرابات الكالم من الموضوعات الحدٌثة فً مجال اهتمام التربٌة 

الخاصة، إذ ظهر هذا االهتمام بشكل واضح فً بداٌة الستٌنات، حٌث نال هذا 

الموضوع اهتمام العدٌد من أصحاب االختصاص مما أثر هذا االهتمام إلى ما هو 

 .علٌه اآلن

 وجب فً هذا العصر االستمرارٌة فً العالج المبكر الضطرابات الكالم، و 

االنفّعال و المداومة على التدرٌبات و الحصص التربوٌة الناجعة المناسبة من 

 .طرف السلطات المعنٌة، و مراقبة مدى التزامنا بتطبٌق المهام المطلوبة منا

 اضطرابات الكالم ترتبط بالعوامل العضوٌة و االجتماعٌة و النفسٌة، و 

 .التً هً محصلة التفاعل بٌن عوامل البٌئة و الوراثة

 االضطرابات الكالمٌة من أكثر الصعوبات استفحاال بٌن األوساط التعلٌمٌة 

نظرا لتعقٌدها و غموضها، ألنها غٌر واضحة المعالم فهً تؤثر تأثٌرا سلبٌا على 

 .حٌاة الطفل

 ٌعد التكرار من السمات المٌزة للجلجة، فهو أحد أعراض اللجلجة األكثر 

 .انتشارا

 تعّد القراءة مهارة أساسٌة فً النشاطات اللغوٌة و خاصة فً المرحلة 

االبتدائٌة، و لذلك وجب االهتمام بها أكثر فأكثر حتى ٌستفٌد التلمٌذ و هذا ال ٌتحقق 

 .إال باختٌار أمثل الطرق التً تدّرس بها

 . للقراءة ألهمٌة بالغة بالنسبة للمتعلم ألنها تسهم فً بناء شخصٌته

 القراءة تساعد التالمٌذ على اكتساب المعرفة و إثراء الفكر باعتبارها أداة 

 .التعلم فً الحٌاة المدرسٌة
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القراءة هً مفتاح التعلم، إذ بواسطتها ٌستطٌع المتعلم التقدم فً جمٌع األنشطة 

 .التعلٌمٌة

 العسر القرائً نمط من االضطرابات التً تمس المهارة األساسٌة المتمثلة 

 .فً عملٌة القراءة، و التً تتطلب مجموعة متزامنة من العملٌات العقلٌة

 و فً األخٌر اقترحنا بعض النصائح و اإلرشادات التً من شأنها أن تساعد 

 :المعلمٌن و األولٌاء فً عالج أبنائهم و هً كاآلتً

ضرورة الفحص المبكر و الدوري للطفل، وذلك من خالل إكثار الحدٌث مع  -

 .أبنائهم من أجل إثراء مخزونهم اللغوي، كً ٌتعودوا على النطق السلٌم

تدرٌب الطفل على النطق الصحٌح عن طرٌق القراءة و االستماع الجٌد  -

 .فهذه التدرٌبات تحمً الطفل من الوقوع فً مشكلة اضطرابات الكالم

 .محاولة اكتشاف نوع االضطراب و البحث فً أسباب نشوؤه -

إحاطة التلمٌذ بالعناٌة الالزمة و تفادي اإلحراج الذي ٌقع فٌه داخل القسم، و  -

هنا واجب المعلم خلق جو من التسامح بٌن التالمٌذ و تقدٌر الصعوبات 

 .الموجودة

 .عرض الطفل على أخصائً نفسً أو فً مجال النطق -

توفٌر استشاري نفسً فً المدارس لمساعدة المعلمٌن على اكتشاف التالمٌذ  -

 .الذٌن ٌعانون الصعوبات و تصنٌفها

زٌادة الحجم الساعً للقراءة ٌدل على كثرة المواد األساسٌة التً ال طائل  -

 .منها بالنسبة لتلمٌذ المرحلة االبتدائٌة

و فً األخٌر ما ٌسعنا إال أن نقول الحمد هلل الذي وفقنا فً تقدٌم هذا البحث، و ها 

هً القطرات األخٌرة فً مشوار هذا البحث، الذي دار موضوعه حول 

و قد بذلنا كل " اضطرابات الكالم و أثرها على مهارة القراءة فً الطور االبتدائً"

حٌث لم ٌكن بالجهد الٌسٌر، و نحن ال . الجهد إلخراج هذا البحث فً شكله النهائً 
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ندعً الكمال فإن الكمال هلل عز وجل فقط، فإن وفقنا فمن هللا و إن أخفقنا فمن 

 .  أنفسنا، و كفانا نحن شرف المحاولة
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 (1)الملحق رقم 

 .ما هي األسباب التي تجعل الطفل له خلل في إخراج الكلمة صحيحة؟-1

 .ما نوع االضطراب األكثر انتشارا لدى التالميذ خالل قرائتهم؟- 2

 :هناك عدة نتائج عن االضطرابات الكالمية عند الطفل أهمها- 3

هل لديك بعض التالميذ الذين يعانون من اضطرابات الكالم؟ إن وجد كم - 4

 .عددهم؟

 .ما هي األهداف المتوخاة من خالل تدريسك لدرس القراءة؟- 5

 .هناك أنواع متعددة للقراءة أي هذه األنواع تطبق في تدريسك؟- 6

كم هو الحجم الساعي المخصص لدرس القراءة؟ و هل تراه مناسبا خصوصا - 7

 .في ظل وجود بعض االضطرابات؟

ما هي أهم المراحل و الخطوات التي تمر عليها أثناء تقديمك لدرس القراءة؟ - 8

 .أي هذه المراحل تركز عليها أكثر؟

هناك صعوبات تتعلق بالقراءة لدى التالميذ األسوياء، فما هي الصعوبات التي - 9

 .تراها متعلقة بالتالميذ الذين يعانون اضطرابات الكالم؟

 .ما هي الحلول التي تقترحها؟- 10
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 (:2)الملحق رقم 

 :السؤال األول

        النسبة المؤوية              العدد         االحتماالت

 %100              20                      أسباب نفسية

 %25 05 أسباب عضوية       

 %20 04        أسباب خلقية

 %15 03        أسباب اجتماعية

 

 :السؤال الثاني

 النسبة المؤوية العدد االحتماالت

 %45 09 التأتأة       

 %20 04 لتلعثم       ا

 %10 02 للجلجة       ا

 %05 01        عسر الكالم

 

 :السؤال الثالث

 النسبة المؤوية العدد         االحتماالت

 %40 08 االنطواء

 %30 06 نقص الثقة بالنفس

 %20 04 قلة االنتباه
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 :السؤال الخامس

 النسبة المؤوية العدد االحتماالت 

 %50 10 تنمية مهارة القراءة و الفهم

تشخيص مهارة فن 

 الخطابة و الطالقة

 

05 

 

25% 

 %75 15    حب المطالعة

تعلم أبجديات اللغة 

العربية من إمالء و 

 نحوصرف

 

 

08 

 

 

40% 

 

 :السؤال السادس

 النسبة المؤوية العدد االحتماالت

 %50 10 القراءة الصامتة

 %50 10 القراءة الجهرية

 %70 14 القراءة المسترسلة

 %15 03 القراءة المقطعية

 

 :السؤال السابع

 النسبة المؤوية العدد االحتماالت

 %100 20 ساعات3
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 :السؤال الثامن

 النسبة المؤوية العدد االحتماالت

 %85 17 المرحلة التمهيدية

 %100 20 مرحلة بناء التعلمات

 %85 17 مرحلة االستثمار

 

 :السؤال التاسع

 النسبة المؤوية العدد االحتماالت

 %75 15 أسباب عضوية

 %50 10 أسباب نفسية

 %20 04 أسباب خلقية
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الزراد فٌصل محمد خٌر، مدخل إلى االضطرابات السلوكٌة و االنفعالٌة، دالر - 
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 .1م، ط2000القاهرة، 

محمد أحمد محمود، اضطرابات النطق و الكالم و اللغة وعالقتها باالضطرابات - 

 .1م، ط2005النفسٌة، المكتب العربً للمعارف، القاهرة، 

م، 2004محمد ٌونس علً، مدخل إلى اللسانٌات، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، - 

 .1ط

محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، العالمة عبد الغنً الدقر، تحفة السٌنٌة فً شرح - 

 .المقدمة األجرومٌة فً قواعد النحو و اإلعراب

 .1م، ط1998محمد عبد الرحٌم عدس، صعوبات التعلم، دار الفكر، عمان، - 

محمد فرحات قضاة، محمد عوض الترتوري، تنمٌة مهارات اللغة و االستعداد - 

 .1م، ط2006القرائً عند طفل الروضة، دار و مكتبة حامد، عمان، 

محمد صبري عبد السالم، صعوبات التعلم و التأخر الدراسً لدى األطفال، دار - 

 .1من ط2009المواهب، الجزائر، 

موسى محمد عماٌرة، مقدمة فً اضطرابات التواصل، دار الفكر، عمان، - 

 .2م، ط2014

مصطفى نوري القمش، خلٌل عبد الرحمان المعاٌطة، سٌكولوجٌة األطفال ذوي - 

 .1م، ط2007االحتٌاجات الخاصة، دار المسٌرة، عمان، 

 .5م، ط1975مصطفى فهمً، أمراض الكالم، دار مصر، مكتبة مصر، - 
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 .5مصطفى فهمً فً علم النفس أمراض الكالم، دار مصر، دت، ط- 

مراد علً عٌسى سعد، الضعف فً القراءة و أسالٌب التعلم، دار الوفاء، - 

 .1م، ط2006اإلسكندرٌة، 

مراد علً عٌسى سعد، ولٌد السٌد أحمد خلٌفة، كٌف ٌتعلم المخ ذو اضطرابات - 

 .1م، ط2007الكالم، دار الوفاء، 

منى عبد الهادي، عسر القراءة طبٌعتها، مناشط تعلٌمها و تنمٌة مهاراتها، الكتاب - 

 .1العربً الحدٌث، اإلسكندرٌة، دت، ط

مختار حسٌد و آخرون، مهارات التدرٌس، مكتبة الزهراء الشرق، القاهرة، - 

 .1م، ط2000

نادر أحمد جرادات، األصوات اللغوٌة عند ابن سٌنا، عٌوب النطق و عالجه، - 

 .1م، ط2009األكادمٌون للنشر و التوزٌع، 

نعمان عبد السمٌع متولً، القراءة و التلقً، دراسة تطبٌقٌة، دار العلم و اإلٌمان، - 

 .1م، ط2015

سٌد أحمد، علم النفس اللغوي و اضطرابات التواصل، دار الكتاب الحدٌث، - 

 .1م، ط2012القاهرة، 

 .1م، ط2003سلوى مبٌضٌن، تعلٌم القراءة و الكتابة، دار الفكر، - 

سعٌد كمال عبد الحمٌد العزلً، اضطرابات النطق و الكالم، دار المسٌرة، - 

 .1م، ط2001عمان، 

 .1م، ط2006سعٌد عبد هللا الفى، القراءة و تنمٌة التفكٌر، عالم الكتب، - 

عادل محمد العدل، فً اإلعاقات و االضطرابات النفسٌة و أسالب التربٌة - 

 .1م، ط2012الخاصة، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، 
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عبد الرحمان إبراهٌم السفاسفة، طرق تدرٌس اللغة العربٌة، مركز ٌزٌد للنشر، - 

 .3م، ط2004األردن، 

عبد المعطى جاب هللا السالم، اللسانٌات و علم اللغة الحدٌث الواو، دراسة - 

 .1م، ط2009صوتٌة نحوٌة، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، 

عبد السالم مسدي، التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، دار العربٌة للكتاب، - 

 .1م، ط1981

عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة، - 

 .1م، ط2000المرحلة األساسٌة الدنٌا، دار الفكر، عمان، 

 .1م، ط2006فهد خلٌل زاٌد، استراتجٌات القراءة الحدٌثة، دار الٌافى العلمٌة، - 

فردٌنا ردي سوسٌر، ترجمة ٌوئٌل عزٌز، دار أفاق عربٌة األعظمٌة، بغداد، - 

 .1م، ط1970

صبري محمد موسى، محمد فاٌز كامل، تفسٌر أساس البٌان وكلمات و معانً - 

 .1م، ط2003القرآن، دار الخٌر، 

تاج الدٌن عبد الوهاب علً السبكً، جمع فً أصول الفقه، دار الكتب العلمٌة، - 

 .1م، ط2003بٌروت، 

تٌسٌر مفلح كوافحة، صعوبات التعلم و الخطة العالجٌة المقترحة، دار المسٌرة، - 

 .1م، ط2003عمان، 

 : المذكرات

زٌنات ٌمٌنة، اضطرابات الكالم و عالقته بالنفس و تقدٌر الذات، ماستر فً علم -

 .النفس العٌادي، معهد العقٌد أكلً أولحاج، البوٌرة
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عٌسى هدى، اضطرابات الكالم و أثرها على مهارة القراءة، ماستر كلٌة اآلداب - 

  .2015-2014و اللغات، جامعة الشهٌد حمه لخظر، الوادي، 

  

  

    

  



 



 الفهرس
 

 دعاء

 شكر و عرفان

 إهداء 

 أ ......................................................................................... مــقـــدمـة

 5 .......................................................................................... مدخــل

 5 .....................................................................تعريف االضطراب  -

 7 ........................................................................... تعريف الكالم -    

 10 ....................................................................... تعريف المهارة -    

 12 ........................................................................ تعريف القراءة - 

 17 .....................  القراءة مهارة على أثرها و الكالم اضطرابات :األول الفصل 

 17 ........................................... المبحث األول: اضطرابات الكالم و أسبابها 

 17 ............................................... المطلب األول: مفهوم اضطرابات الكالم

 18 .............................................. المطلب الثاني: أسباب اضطرابات الكالم 

 18 .................................................................... األسباب العضوية -  

 19 ................................................................... األسباب النفسية  -      

 20 .................................................... األسباب البيئية و اإلجتماعية  -      

 22 ................................................ المطلب الثالث: أنواع اضطرابات الكالم

 22 ............................................................ األفازيا و احتباس الكالم -  

 23 .................................................................................. التلعثم -  

 26 ................................................................................ اللجلجة -     

file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994639
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994640
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994640
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994641
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994641
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994642
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994642
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994643
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994643
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994644
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994644
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994645
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994645
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994645
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994646
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994646
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994646
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994647
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994647
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994647
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994648
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994648
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994648
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994649
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994649
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994650
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994650
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994650
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994651
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994651
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994651
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994652
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994652
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994652
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994653
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994653
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994654
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994654
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994655
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994655


 الفهرس
 

 26 ................................................................................... التأتأة -  

 28 ............................................................................... الخمخمة -  

 28 ...................................................................(عسر الكالم)العي -

 29 ......................................................................... سرعة الكالم -

 31 ........................... المطلب الرابع: اآلثار الناتجة عن االضطرابات الكالمية 

 32 ............................................. المطلب الخامس: عالج اضطرابات الكالم

 32 ........................................................................ العالج الطبي -   

 32 ...................................................................... العالج السلوكي -

 33 ...................................................................... العالج الكالمي -

 33 ......................................................................... العالج البيئي -

 34 ....................................................................... العالج النفسي -      

 35 .............................................. المبحث الثاني: ماهية القراءة و صعوباتها

 35 ..................................................... المطلب األول: مفهوم مهارة القراءة

 37 ....................... .......................................المطلب الثاني: أنواع القراءة

 37 ...................................................................... ءة الصامتةالقرا -

 38 ...................................................................... القراءة الجهرية -

 39 ..................................................................... ماع قراءة اإلست -

 42 .................................................... المطلب الثالث: طرق تدريس القراءة

 42 .......................................................(الجزئية) التركيبيةالطريقة  -   

 43 ......................................................... (الكلية) الطريقة التحليلية -      

file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994656
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994656
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994657
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994657
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994658
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994658
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994659
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994659
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994660
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994660
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994660
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994661
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994661
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994661
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994662
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994662
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994663
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994663
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994664
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994664
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994665
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994665
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994666
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994666
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994667
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994667
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994667
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994668
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994668
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994668
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994669
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994669
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994670
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994670
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994671
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994671
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994672
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994672
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994673
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994673
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994673
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994674
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994674
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994675
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994675


 الفهرس
 

 44 .................................................... (المزدوجة)الطريقة التوليفية  -      

 46 ............................................ المطلب الرابع: أهداف القراءة و صعوباتها

 46 ...................................................................... األهداف العامة -   

 47 ................................................................... األهداف الخاصة -      

 48 .................................................................... صعوبات القراءة -   

 52 ....................................................... ميدانيةالدراسة ال اني:الفصــل الـثـ

 52 .......................................................... ات البحث الميدانيةاجراء -   

 53 ......................................................................... تحليل النتائج -

 58 ............................................................................ مالحظات -   

 61 ......................................................................................... خاتمة

 65 ........................................................................................ مالحق

 70 ................................................................. قائمة المصادر و المراجع

 الفهرس

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994676
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994676
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994677
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994677
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994677
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994678
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994678
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994679
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994679
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994680
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994680
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994682
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994682
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994683
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994683
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994684
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994684
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994685
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994685
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994687
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994687
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994687
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994688
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994688
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994688
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994689
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994689
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994689
file:///C:/Users/user/Desktop/mém/مذكرة%20ماستر%20ادب%20عربي.docx%23_Toc8994690


 ملخص

تختلف اضطرابات الكالم باختالف متغٌري نوع االضطرابات و 

العمر، حٌث ترتفع نسبة انتشار اضطرابات الكالم فً المراحل األولى من 

المرحلة االبتدائٌة، و تبرز هذه االضطرابات فً نشاط القراءة حٌث ٌعتري 

هذا النشاط صعوبات كثٌرة تتعدد أعراضها و أسبابها و النتٌجة واحدة، 

حٌث تعرقل اضطرابات الكالم سٌر التلعثم عند الطفل أو تؤدي إلى قصور 

 .  تعلٌمً ٌهدم شخصٌته و تقدمه الدراسً

 القراءة/ مهارة/  الكالم/ اضطرابات:  الكلمات المفتاحية

 

Résumé  

Les troubles de la parole varient en fonction du type de 

trouble et de l’âge, la prévention des troubles de la parole 

est élevée aux premiers stades de la phase primaire. 

Ces troubles se manifestant par la lecture, cette activité 

se caractérise par de nombreuses difficultés liées à des 

finalités et à des causes multiples. Déficits éducatifs qui 

détruisent son caractère et ses progrès scolaires.  

Les mots clés : les troubles/ les paroles /compétences / 

la lecture 


