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أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعالمو و نسبة الفضل ألصحابو، استجابة 
«. من لم يشكر الناس لم يشكر هللا »:لقول النبي       

: و كما قيل 

عالمة شكر المرء إعالن حمــــده فمن كتم المعروف منهم فما شكر 

فالشكر أوال هلل عز و جل على أن ىداني لسلوك طريق البحث و التشبو بأىل 
. العلم و إن كان بيني و بينهم مفاوز

 على ىذا ة المشرفةي الفاضلت و معلمةي الكريمتكما أخص بالشكر أستاذ
.  مني وافر الثناء و خالص الدعاءا ، فلوة صادق فاطمة الزىراءالبحث الدكتور

كما أشكر السادة األساتذة و كل الزمالء و كل من قدم لي فائدة أو أعانني 
بمرجع، أسأل اهلل أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان 

. حسناتهم
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:إسهامات اللسانيات النفسية في عالج أمراض الكالم  -أ

نشأتاللسانٌاتالنفسٌةنتٌجةاالتصالالوثٌقبٌنعلمالنفسمنجهةوعلملغة

التطبٌقًمنجهةأخرىوهوٌهتمبدراسةالعواملالنفسٌةالمؤثرةفًلغةبصفةعامةو

اكتسابهابصفةخاصة،أيعالقةالنفسالبشرٌةباللغة،هوالنمطالجدٌدلمقاربةالظاهرة

اللغوٌةبالظاهرةالنفسٌة،ولعلمنأهمالذٌنٌعودإلٌهمالفضلفًإرساءدعابمهذاالعلم

الذيدافععنهبدرجةالغلو،حٌنقالبأن"تومتشومسكً"هوعالماللسانٌاتاألمرٌكً

علماللغةبكلفروعهومستوٌاتهماهوإالفرعمنفروععلمالنفسوكذلكجمٌع

مستوٌاتهواألنساقالمفهومةموجودةداخلذهنالمتكلم
1
.  

حٌثتسمحلهبإنتاجوفهمعددالمتناهامناألفكارلمٌسمعهاولمٌنطقبهامن

قبل،فٌماٌنفًعبدالرحمانبودرعأنتكوناللسانٌاتمحتواهفًعلمالنفسمعتبرا

كانوا"ناث"و"بونهر"العالقةبٌنهامجردعالقةشراكةفًالموضوعالغٌره،ولعل

"و"ٌونج"أكثراعتداالمنتشومسكًفًفهمهمللعالقةبٌنالعلمٌنوعكسكلمن

اللذٌنكانٌرجحانكلالتصرفاتاللغوٌةوالمكوناتالنفسٌةوعلىسبٌلالمثال،"فرٌد

إذاواجهالمحللالنفسًقٌمةمعٌنةفإنهٌطلبمنالمرٌضأنٌتكلملكًٌحاولأنٌكشف

عنعلةالمرضألنهحسباعتقادالمحللكلالعقدلدٌهاعالقةباللغةالمستعملة،قبل

أعوامبلكانهذاالعلمٌدرسفًالجامعاتالجزابرٌةضمنتخصصاألدبالعربًقبل

أنٌحولوٌقتصرعلىقسمعلمالنفس
2

.  

والمحور((language behavioumومجالهذاالعلمهوالسلوكاللغوي

كماٌجاوزهاألداء((acquisutuonاألساسًفًهذاالسلوكهواإلكساباللغوي

والٌمكنالوصولإلىشًءمنذلكإالبمعرفةاألنظمة(performance)اللغوي

عنداإلنسان،أمااالكتساباللغويفهومنأهمقضاٌاالعلم(cognitive)المعرفٌة
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المعاصر،وقدفتحأفاقاهابلةأمامالبحثالعلمًألنهٌنبنًعنعواملكثٌرةالتزالخافٌة

.عنذلكأناالكتساباللغويٌحدثفًالطفولة

فالطفلهوالذيٌكتسباللغة،وهوٌكتسبهافًزمنقصٌرجداوٌتشابهاألطفال

فًكلاللغاتفًطرٌقةاكتسابهمللغةمماٌدلعلىوجودهذهالفطرةاإلنسانٌةالمشتركة

أوهذاالجهازاللغويالعام،والطفلٌكتسباللغةالتًٌتعرضلهاوهوبطبٌعةالحال

تعرضغٌرمنظم،ومهماٌحاولالكبارمنتبسٌطاللغةأمامالطفلفإنذلكالٌمكنمن

ٌقررانأنٌقدمالطفلهماطرٌقةاالستفهامفًأسبوع،بوٌنالتخطٌطوالٌوجدأتوقٌف

وإذاكانهناكنوعمنالتنظٌمفإنه.أسبوعآخروالتأكٌدمنأسبوعالثالثفًالنفً

passiveوهوحٌنٌستقبلاإلنساناللغةأيحٌنٌكونمستمعاأوقاربا،وٌكاداالهتمام

العلمًاآلنٌتوجهإلىاإلنتاجاالستقبالًللغةكماذكرنافًاكتسابهادلٌلعلىوجود

عملٌاتداخلٌةكثٌرةإذاماذاٌحدثبالضبطحٌنٌستقبلاإلنسانلغةما؟
1

.

ومنالجوانبالتًٌهتمبهاعلمالنفساللغوي،دراسةاألداءاللغوي،دراسة

األخطاءاستقبالٌةوالبحثعنالعواملالنفسٌةوراءها،علمالنفساللغويإذنٌدرس

.السلوكاللغويلدىاإلنسان

منالمعروفأناللسانٌاتبوصفهاعلماٌدرساللغةواللغات،عالقاتوثٌقة

بمجاالتمعرفٌةوعلمٌةأخرىتتناولاللغةموضوعاللدراسة،وبٌنهذهالعلومو

.اللسانٌاتنوعمنالتقاطعواإللقاءفًتبادلالمعلوماتوالمعطٌاتواالستفادةمنها

أوماقبلالتارٌخethographieفاللسانٌاتلٌستهًاإلنثوغرافٌا

prehistoireوهمامعامجاالنٌهتمانأٌضاباللسانالبشري.

واللسانٌاتغٌراألنثروبولوجٌا.إّناللسانفًهذٌنالعلمٌنلٌسأكثرمنوثٌقة

التًتهتمبدراسةالجنسالبشري،وإذاكاناللسانحدٌثااجتماعٌا،فهذاالٌعنً

أماعالقةاللسانٌاتبعلمالنفسفهًأشد.بالضرورةإدماجاللسانٌاتفًعلماالجتماع

فاللسانفًجوهرهذوطبٌعةنفسٌةوكلمافًاللغةمرتبطبشكلأوبأخر.تداخال
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كماأناللسانٌات.فهلتكوناللسانٌاتهًعلمالنفساالجتماعً؟بالتأكٌدال.بالنفس

لٌستهًالفٌلولوجٌارغمالعالقةالوثٌقةبٌنهماوماٌمكنأنٌقدمهكلمجاللألخرمن

 .معلوماتهامة

إّنماٌهماللسانٌاتٌهمكلمهتمبمعالجةالنصوصمنمؤرخٌنوفٌلولوجٌٌن

.وغٌرهم
1


إّنتصوراتدوسوسٌرالواردةفًالمحاضراتهًمحاولةجادةوغٌرمسبوقة

لتأسٌسلسانٌاتعلمٌةمستقلةعنالمعارفوالعلومالتًكانتتتجاذبالبحثاللغويفً

كانالبحثاللغوي.نهاٌةالقرنالتاسععشروبداٌةالقرنالعشرٌنوبداٌةالقرنالعشرٌن

:فًالفترةالمذكورةمنقسمابٌنرؤٌتٌن

 رؤية اجتماعية: 

تعتبراللسانظاهرةاجتماعٌةٌجبتحدٌدهعلىهذااألساسمماٌجعلمنالبحثاللسانً

بحثااجتماعٌابالدرجةاألولى،هذهالرؤٌةٌقودهاكلمنأنطوانمٌٌهوجوزٌففندرٌس

joseph vendreye
2

 

 رؤية نفسية: 

.تعتبرأنالمجاللتحقٌقعلمٌةالدرساللغويإالمنحاللاعتباراللسانظاهرةنفسٌة

.وبالتالًفالمباحثاللسانٌةمباحثنفسٌةٌؤطرهاعلمالنفس

ٌرفضsechehaye وسٌشايvan grinneqenٌدافععنهذهالرؤٌةفإنجٌنٌكن

دوسوسٌرالنظرتٌنمعابالنظرإلىطبٌعةالمجالاللسانًألنهاالتسمحانبتحدٌد

فكالالموقفٌنٌدرجاللسانٌاتإماضمنالعلوماالجتماعٌة.الموضوعالخاصباللسانٌات

إماضمنعلمالنفس،بٌنماٌؤكددوسوسٌرمبدأاستقاللٌةاللسانٌات،ولهذهالغاٌةأعاد

دوسوسٌرصٌاغةالتصورٌناالجتماعًوالنفسًبتحدٌدموضوعالدرساللغويللسان
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نفسه،فإدماجهذٌنالتصورٌنفًإطاررؤٌةاجتماعٌةنفسٌةأوعلىاألصحفًإطارعلم

. psychologieالنفسالعامأوعلمالنفساالجتماعً

وفًضوءهذٌنالتصورٌنٌنتهًدوسوسٌرإلىأناللسانٌاتتشكلجزءامن

العلوماالجتماعٌة،وتحدٌداعلماالجتماعباعتبارهعلمقوانٌنالحٌاةللكابناتالواعٌةمن

غٌرأنعلماالجتماعهذاٌجبأنٌفهممنوجهةعلمالنفس،وبالتالًفإنعلم.المجتمع

.النفسهوالذيٌحددالمكانةالمضبوطةللسانٌاتمندونأنتنصهرفٌه

 :   psychologieمفهوم علم النفس   -ب 

بمعنىالروحpsychcمشتقمنكلمتٌنٌونانٌتٌن psychologieعلمالنفس

وبالتالًٌكونعلمالنفسهودراسة.تعنًالعلمأوالدراسةlogosأوالعقلأوالذات،و

الذاتكماتكشفعننفسهافًاألداءوالعملوالنشاط،أيفًالسلوك
1

.

العلمالذيٌدرسسلوكالفردوماوراءهمندوافعو"وٌعرفعلمالنفسبأنه

عملٌاتعقلٌةلٌكشفعنالقوانٌنوالمبادئالتًتفسرهذاالسلوكٌتضمنمختلف

".األنشطةالتًٌقومبهاالفرد
2


العلمالذيٌدرسالحٌاةالنفسٌة،وماتتضمنهمن"كماٌعرفعلمالنفسبأنه

".ذكرٌاتوانفعاالت،رغبات،مٌول،إحساسات،مشاعر،أفكار
3


فعلمالنفسٌقترحعدتطرقتعلٌمٌةتناسبكلمرحلةمنمراحلالنموعند

منأجلمساعدتهمفًتوجٌههمإلى.الطفلوخصابصهاوبٌنالفروقالفردٌةبٌنالتالمٌذ

فهوأٌضاعلمٌتخصص.نوعالدراسةوالمهنة،التًتتفقمعقدراتهمالعقلٌةومٌولهم

فًدراسةالنفسالبشرٌةومعرفةماٌعتملبداخلهامنقوىوتفاعالتوماتتكونمنهمن

الخ...جوانب،جزٌبات،رغبات،انفعاالت،وماتحتوٌهفًباطنهامنأسراروذكرٌات
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والشكأنهذاالفهموتلكالمعرفةسوفتساعدعلىالتعاملاألوفقمعهذه

النفسوعالجمابهامناضطرابأوانحراف،واالستفادةبهامننواحًالقوة

.ٌجابٌاتواإل

وٌهدفعلمالنفسإلىالكشفعنهندسةالنشاطالبشريالذيٌٌسرلناحلكثٌر

منالمشاكلفًمجرىحٌاتناالتًتجعلنانعٌشحٌاةسعٌدةفًبٌوتناومطمبنٌنفًعملنا

:وهدفهاألساسًهوالكشفعنأسسثالث

 الفهم. 

 الضبط. 

 التنبؤ.

دراسةالظواهر(فهماإلنسانومحاولةالتغٌٌروالتعدٌل)وذلكمنأجل

.النفسٌةالتًتتضحمنالسلوكالخارجًمثالومحاولةالكشفعنأسبابظهورها

:عالقة علم النفس باللسانيات   -ج

إّنعلمالنفساللغويالذيجعلالظاهرةالنفسٌةبكلأبعادهادرساله،ٌتناول

اللغةبوصفهاظاهرةنفسٌةلهاصالتمرتبطةمعتلكالعواملالداخلٌةالنفسٌةالبشرٌة

.فتتقاطعحٌنهاخٌوطالدرسالنفسًمعتلكاللسانٌة

كانتاللسانٌاتسباقةإلىاتخاذاللغةكمادةوموضوعلدراسةوقدحاكتهاعلوم

أخرىفًدراسةاللغةكمادةلهاأٌضا،تتقاطعمنهجٌامعاللسانٌاتفًدراسةاللغة،متخذة

طرابقومبادئلسانٌةفًهذهالدراسة
1

.

ولعلمباحثعلمالنفسومجاالتهالٌومأكثرمنالعلوماألخرىتداخالوتأثرا

فقدشكلتاللغةحٌزامعرفٌانالاهتمامعلماءالنفسكونها.بمناهجعلماأللسنٌةالحدٌث

                                                           
نقالعنرابحبوحوش،اللسانٌاتوتطبٌقاتهاعلى9عبدالسالمالمسدي،التفكٌراللسانًفًالحضارةالعربٌة،ص-1

.19،ص2004:الخطابالشعري،دارالنشروالتوزٌع،عنابة



 

6 

إحدىمظاهرالسلوكاإلنسانًبلأولىعلماءالنفساهتمامهمزمناطوٌالللظواهر

اللسانٌة
1

.

واحدمنأحدثالتخصصاتpsycholinguistiqueوعلماللسانٌاتالنفسانٌة

اللسانٌةفًالدرساللغويالحدٌث،بالنظرإلىالحاالتالعضوٌةوالنفسٌةإلنتاجالكالمو

الذهنٌةتجاهحدثمنأحداثالتواصلوإدراكهأثناءعملٌةالتواصلوالمواقفالعاطفٌة
2
.

أّماعلمالنفس،مجالهكٌفٌةاكتساباللغةوتعلمهاودراسةالسبلالتًبهاٌتم

.التواصلالبشريعنطرٌقهذهاللغة
3



وأٌضادراسةأمراضالكالممثلاللّجلجةوالّتأتأة،الحبسةالكالمٌة،التلعثم،الخنفو

غٌرهاذلكمنالظواهرذاتالصلةباللغةالمنطوقةالتًتؤديإلىعدمالبٌانوضد

كشفالعالقةبٌناللغةواألمراضالنفسٌةوٌظهرذلكفًتأوٌلالكالمعلىو.الفصاحة

.غٌرماٌفهمعامةالناس

ومنهنانستخلصأنهناكتشابكاتبٌنعلمالنفسواللسانٌات،فاللسانٌات

باعتبارهاالدراسةالعلمٌةللسانالبشريتبحثفًظواهراللغةونظرٌاتهامستخدماأحد

المناهجعلمالنفس،هذااألخٌرباعتبارأنهٌنظرإلىاللغةعلىأنهاسلوكوعملٌةتؤثرو

ولهذانجدالباحثفًدراستهألمراضالكالمونطقو.تتأثربالجانبالنفسً

واللّذان"علمالنفسواللسانٌات"االضطراباتاللغوٌةمختلفةٌعتمدعلىهاذٌنالمٌدانٌن

.ٌجمعانفًعلمالنفساللغوي

اهتمعلماءالنفسفًالوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌةباللغة،وذلكبدراسةمشكالت

علمالنفساللغوي،وخاصةفماٌتعلقبمفهوماللغةوالكالموفٌهاكتشفبعضهمأنهناك

.عالقةبٌنعلماءاللغةوعلماءالنفسوعلىرأسهمتشومسكًوبلومفٌد

                                                           
،عالمالكتب،القاهرة3،عالمالنشروالتوزٌع،ط1سعدمصلوح،األسلوبدراسةلغوٌةإحصابٌة،ط- 1

.11،ص2002:

،2003:سلٌمانٌاقوت،منهجالبحثاللغوي،دارالمعرفةالجامٌعةللطبعوالنشروالتوزٌع،اإلسكندرٌة- 2

.180ص

.10،ص1288:،عالمالكتاب،القاهرة5أحمدمختارعمر،علمالداللة،ط- 3
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وتبٌنأنهناكمشكالتلغوٌةالٌستطٌععلماءاللغةحلهادونالعودةإلىعلماء

النفس
1

.

لقدظهرتماٌسمىباللسانٌاتالنفسانٌةالتًتناولتمصطلحٌنأساسٌٌنعلم

.النفساللغويوعلماللغةالنفسً

 psychologicalوقدأطلقعلىمصطلحعلمالنفساللغويباإلنجلٌزٌة

linguisticوٌسمىأحٌاناpsychology of language

. Psycholinguistiscأماعلماللغةالنفسًفعرفباسممصطلح

"حٌثاألولٌكونفٌهالباحثمنالمشتغلٌنبدراساتعلمالنفسوٌستعٌنبمافًاللغة

.لٌوجهالمشكالتالتًتتقاطعمعالدرساللغوي"علماللغة

علم"أّماالمصطلحالثانًفللمهتمٌنبالدراساتاللغوٌةوٌلجأفٌهاللسانٌنإلىمعطٌات

.فًتجاوزالعوابقالتًٌتعرضونلهافًأبحاثهم"النفس

نجدأنالفرقبٌنعلمالنفساللغويوعلماللغةالنفسًهوالمنطلق،فعلماللغة

النفسًٌنطلقمناللغةالكتشافأمراضوحقابقنفسٌةلدىفردمعٌن،أماعلمالنفس

.اللغويفإنهٌنطلقمنأسسومشاكلنفسٌةلمعالجةأمراضالكالمواضطراباتها

والتولٌدٌونعلىأندراسةاللغةٌجبأوالأن chomsk )) قدذهبتشومسكً

تقومعلىدراسةالعقلاإلنسانًولذلكٌرىأنهمعاألوفىأنٌكونعلماللغةفرعمن

وٌضعبعضعلماءاللغةتعرٌفاأوسعلهذاالفرعمنالعلم.فروععلمالنفساإلدراكً

باعتبارهٌدرسالعالقةبٌناللغةوالعقلاإلنسانً(علمالنفساللغويأوعلماللغةالنفسً)

مثلاكتساباللغةباعتبارهاعملٌةعقلٌةنفسٌةإلدراكالكالم،وطبٌعةالعالقةبٌناللغة

وتفكٌروعالقةاللغةبالشخصٌةودراسةعٌوبالكالم
2

.

                                                           
.94،ص2003:دارالمعرفةالجامعٌة،اإلسكندرٌة(د،ط)خلٌلحلمً،فًاللسانٌاتالتطبٌقٌة،- 1

.180سلٌمانٌاقوت،منهجالبحثاللغوي،المرجعالسابق،ص- 2
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أماعلماءالنفسفٌرونأنهذاالفرعمنالمعرفةٌهتمبالعالقةبٌنصور

إنعلمالنفس.التواصلأوالرسابل،وبٌناخصالاألشخاصالذيٌجريبٌنهمالتواصل

علماللغةوعلمالنفسالمعرفً:اللغويمثالحًعلىالتفاعلالوثٌقبٌنمجالٌنهما
1

.

 :  psycholinguistiqueاللسانيات النفسية  -د

تختصاللسانٌاتالنفسٌةبدراسةالعواملالنفسٌةالمؤثرفًاكتساباللغةاألم،

بخاصةعنداألطفال،كماتدرسعٌوبالنطقوالكالموالعالقةبٌنالنفسالبشرٌةواللغة

بشكلعاموقضاٌااالكتسابواإلدراكعندالمتكلمأوالسامعواللسانٌاتالنفسٌةفرع

مهممنفروعاللسانٌاتالتطبٌقٌةالتصالهابموضوعالتعلماللغوي،وٌعودالفضلإلى

ألفرٌدسٌبوكفًتوطٌددعابمهذاالتخصصالجدٌدالذينهضبدراسةالعالقةالمتبادلة

بٌنالنسقاللغويوالنفساإلنسانٌةفًمستوىتلقًعملٌةالتكلمفًالذهنأوالوتحوٌل

،إنّ(decodage)األدلةاللسانٌةإلىمفاهٌممدركةأوماٌطلقعلٌهفكالترمٌز

موضوعاللسانٌاتالنفسٌةدراسةالتصوراإلعالمًعلىحدتعبٌروالترفارتبوج،لعلأهم

موضوعٌتطرقلهاللسانٌنالنفسٌٌنموضوعاالكتساباللغويوالعملٌةالنفسٌةالحافةبه

والتًترتبطبكلتأكٌدبعواملخارجٌةكالشخصٌةوالثقافةوأنماط–كمامربنا–

الحبسة)التفكٌرالسابدة،باإلضافةإلىالعاملالفٌزٌولوجًالمتمظهرفًاألمراضالكالمٌة

.(وأنواعها

فالتعبٌرالنفسًلدىاإلنسانٌقومعلىأساسنزعاتنفسٌةمنفردإلىآخر،كما

.نظرةاألفرادلألشٌاءوالمفاهٌم،باختالفأنالسلوكاللفظًٌختلف
2


.واستجابةالفردتكونبالنسبةللمعانًالتًٌراهاهومناسبةلهذاالمفهومأوذاك

وإّنالظاهرةاالتصالٌةاللغوٌةفًالبحوثاللسانٌةالمعاصرة،أضحتالتفكعن

.هذهالسمةواالستعانةبحقابقالمعارفاألخرىالتًتتقاطعمعهاوترتبطبها

                                                           
جمعةسٌدٌوسف،سٌكولوجٌةاللغةوالمرضالعقلً،عالمالمعرفة،سلسلةكتبثقافٌةشهرٌةٌصدرهاالمجلس- 1

.17،ص1990:الوطنًللثقافةوالفنونواألدب،الكوٌت

.72ص.2001القاهرة،دارالرشاد،.(3ط).كرٌمزكًحسامالدٌن،أصولتراثٌةفًعلماللغة- 2
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أناللسانٌات"ولعلسببذلكومحورهماٌذهبإلٌهاللغوٌونعلىالدوام

فجلالعلومصارتتلتجا.أصبحتفًحقلالبحوثاإلنسانٌةمركزاالستقطاببالمنازع

إلىماتقررهمنقراراتعلمٌة-سواءفًمناهجبحثهاأوتقدٌرحصٌلتهاالعلمٌة-

".وطرابقفًالبحثواالستخالص
1


:  إسهامات علم اللغة النفسي في عالج عيوب النطق  -ه 

ومنفروععلماللغةالتطبٌقًاألخرى،فنصناعةالمعاجم،الترجمة،وأعراض

الكالموعالجها،وتتسعدابرةأحٌانافٌضم،علماللغةاالجتماعً،وعلماللغةالنفسً،و

.علماللغةالبٌولوجًوعلماألسلوب،وعلماللغةالحسابً،ونظرٌةالمعلومات
2


ومعنىهذاأنناأمامعلملٌسلهموضوعمحددأونظرٌةمحددة،وإنماهوتطبٌق

لماتوصلإلٌهعلماللغةالنظريأواللسانٌاتالنظرٌةمننتابجوأسالٌبفًتحلٌلاللغةو

.دراستهاعلىمٌدانغٌرلغوي

قبلالبدءبدراسةاضطراباتالكالموتحلٌلهاالبدمنالوقوفعندكٌفٌةحدوث

النطقوالكالم،إذتبدأهذهالعملٌةعندماٌصدرالدماغأمراإلىأعضاءالنطقإذٌصدر

األمرمنمنطقةبروكاوهًالمسؤولةعنالكالم،وهًموجودفًالشقاألٌسرمن

 الدماغاإلنسان

لدماغهوالمسؤولعناللغة،وإنحدوثتلففًمنطقةلإّنالنصفاألٌسر"

أنملكةالكالمتقعفالثلثاألٌسرفالجزء(دوسوسٌر)بروكاٌحدثعدمنطقتاموٌرى

األمامًمنالمخ،إنهذاالجزءمنالمخهوالمركزكلشًءٌختصباإلنسان،بمافً

ذالكالكتابةحٌثتكونالربتانقدامتألتابمقداركافًمنالهواءفتتقلصعضالتالبطن

وٌتحدبالحجابالحاجزلٌضغطعلىالربتٌنوٌصعدالهواءمنهاباتجاهالقصبةالهوابٌة

ثمإلىالحنجرة،حٌثٌقتربالوترانالصوتٌانأوٌبتعدانحسبطبٌعةالصوتالمنطوق

وصفتهاأمهموسأممجهور،ثمٌرتفعاللسانأوٌنخفض،أوٌتقدمأوٌتأخرلٌلتقًمع

                                                           
14عبدالسالمالمسدي،التفكٌراللسانًفًالحضارةالعربٌة،ص- 1

.19ص(د،ط)جاللشمسالدٌن،علمالنفساللغوي،مؤسسةالثقافة،اإلسكندرٌة- 2
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أماالمشاكلالتًتحصلفًمخارجالصوتوالكالمفتشمل.مخرجالصوتالمنطوق

ضعفالمحصولاللغوي،وتأخرالكالمواعتقالاللسانوقدتسمىهذهالمشكالت

بحٌثاضطراباتتالتواصلأوالتواصلوهًعبارةعناختالفالفردفًنوعٌةكالمه

إنالمشكالتتكونمنالنوعالذيٌلفتاالنتباه،وٌؤثرفًطبٌعةالرسالةالمطلوب

.إٌصالٌها،وإنهاتزعجالسامعوالمتكلم
1





 

                                                           
.30ص.المرجعنفسه- 1



 مقدمة
 

 
 أ

ٌعتبر اكتساب اللغة من أهم المهارات األساسٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة خالل           

السنوات الخمس األولى من عمر الطفل و أن القدرة على تكوٌن حصٌلة لغوٌة واستخدام 

اللغة فً التواصل و التخاطب بشكل واضح و سلٌم، و ٌعتبر أساسا فً عملٌة التعلم و له 

. أهمٌة لكونه الركٌزة الحقٌقٌة لنجاح العملٌة التعلٌمٌة

ونظرا لهذا فاللغة تحتاج لقدرة ذهنٌة تمكن الفرد من فهم ما ٌسمع، و اختٌار ما           

ٌنطق به من كلمات، فالطفل فً هذه المرحلة التمهٌدٌة ٌحتاج لمزٌد من التحصٌل اللغوي 

والتعلٌمً حتى ٌتمكن من تنمٌة قدراته و استعداداته العقلٌة و إكسابه الكثٌر من المٌول 

 وتحصٌله العلمً و المعرفً وهذا عن طرٌق النشاطات األولٌة، كالقراءة ،واالتجاهات

والكتابة و المطالعة، و قد ٌواجه المتعلم خالل قٌامه بهذه النشاطات صعوبات كثٌرة تتعدد 

أعراضها و أسبابها و النتٌجة واحدة هً االضطراب فً النطق و الكالم و هذا ما ٌعرقل 

. سٌر التعلم للطفل

فاالضطرابات الكالمٌة من أكثر الصعوبات انتشارا بٌن األوساط التعلٌمٌة نظرا           

لتعقدٌها و غموضها ألنها غٌر واضحة المعالم، فهً تؤثر تأثٌرا سلبٌا فً حٌاة الطفل و 

التً ٌدرسها و خاصة نشاط القراءة فأي صعوبة   على تحصٌله العلمً فً كل النشاطات

فً القراءة تؤدي حتما الضطراب صعوبة القراءة، و الذي أصبح حالٌا مشكلة عوٌصة لدى 

التلمٌذ ومن هنا كان منطلقنا فً اختٌار موضوع الدراسة و البحث و المتمثل فً اضطراب 

. (السنة الرابعة نموذجا  )الكالم و أثرها على مهارة القراءة 

كان موضوع الدراسة جدٌرا بالوقوف على ثناٌاه، و هذا ألهمٌة القراءة فً حٌاة           

المتعلم، باعتبارها حلقة وصل بٌنه وبٌن دٌنه و دنٌاه، ولمدى حساسٌته و انتشاره بٌن تلمٌذ 

 دراسة مٌدانٌة تقف على بعض االضطرابات اللغوٌة التً االبتدائً، و بدورنا مقبلٌن على

قد استقام بحثنا هذا على مجموعة من التساؤالت أال وهً تعتري متعلمً الطور اإلبتدائً، 

. ما مفهوم أمراض الكالم و مدى تأثٌرها على مهارة القراءة؟: 

واتبعنا فً بحثنا هذا على خطة متدرجة تحتوي على مدخل بعنوان إسهامات           

اللسانٌات النفسٌة فً عالج أمراض الكالم ، و فصلٌن األول نظري و الثانً مٌدانً، ففً 

الفصل األول تناولنا مفهوم اضطرابات الكالم و تصنٌفٌها المتعدد و األسباب الرئٌسٌة لهذه 

. االضطرابات باإلضافة ألثار الناتجة فً هذه االضطرابات الكالمٌة 

و تطرقنا أٌضا للمهارات اللغوٌة و أنواعها و أخٌرا تعرٌف اضطرابات التواصل           

. و أنواعه و عالجه 



 مقدمة
 

 
 ب

بٌنما الفصل الثانً المتمثل فً الجزء التطبٌقً المٌدانً جعلناه ٌدرس ظواهر           

العجز القرائً لدى تلمٌذ السنة الرابعة ابتدائً، ففً عملنا اعتمدنا استمارة محصلة 

. للتساؤالت حول الظاهرة، وأخذنا العٌنة من ابتدائٌتٌن لوالٌة مستغانم 

  اعتمدنا فً دراستنا على المنهج تحلٌلً إحصائً، و هذا من أجل تفسٌر          

.  اإلٌضاح لهذه اإلشكالٌة و

لمصادر و المراجع وهذا كثرت  اهذا هً  فً بحثنا القٌناها ومن الصعوبات التً            

ما أدى بنا إلى اختالط فً أخذ المعلومات، وعدم تعاون بعض المدراء المؤسسات مما جعل 

 .التقاءنا باألساتذة أمر صعبا 

و كل من . وفً األخٌرة نتوجه بالشكر الجزٌل إلى كل من األستاذة المشرفة          

. ساعدنا من قرٌب أو من بعٌد و نسأل هللا التوفٌق و السداد فً عملنا هذا
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ة الّتخاطب .1 ٌّ  :تعرٌف إشكال

          هو تبادل ومشاركة المعنى بٌن طرفٌن باالتصال اللّفظً وتبادل المفاهٌم واألفكار 

تعتبر من أهم الوسائل البصرٌة والسمعٌة المستخدمة الضوء . بٌن األفراد والجماعات

. والصوت على التوالً كوسٌلة إرسال والعٌن واألذن على التوالً كجهاز استقبال

          قد ٌكون الّتخاطب فً كل من هاتٌن الوسٌلتٌن بسٌطا، فطرٌا، وجدانٌا و الإرادٌا 

بتؽٌرات الفٌزٌولوجٌة التً ال تصاحب انفعاالت معٌنة كاحمرار الوجه وتؽٌرات حدقة 

العٌن، أو بإصدار بعض األصوات االنفعالٌة كالبكاء والصراخ والضحك وهذا ما ٌسببه  

. الطرؾ الثانً

          وقد ٌكون التخاطب صوتٌا متخذا شكال صوتٌا رمزٌا متكامال ٌقرن الصوت 

وٌعتبر هذا المستوى أرفع درجات التخاطب؛ ولهذا ". اللؽة"بالمعنى، وهذا ما ٌشار إلٌه بـ

فإّن الّتخاطب اللّفظً ٌقوم على أسس هامة تدخل فً تشكٌلٌة حتى ٌصل متكامال إلى 

الّسامع
1

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المكتب العربً  (ط. د)محمد أحمد محمد الخطاب اضطرابات النطق والكالم واللؽة وعالقتها باالضطرابات النفسٌة   1

. 13ص  (داس)للمعارؾ 
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: أسس الّتخاطب .2

 الصوت: 

وهو اإلحساس فً األذن بالطاقة المٌكانٌكٌة الّناتجة من اهتزاز األجسام فً مجال           

، وٌصدر الصوت نتٌجة الهتزاز الثناٌا الصوتٌة  Hz 20.000 إلى 20التردد من 

بالحنجرة عند تؤثرها بالطاقة الحركٌة أو المؽناطٌسٌة أو الكهربائٌة وهذا االهتزاز ٌإدي إلى 

 .انتقال الذبذبات فً شكل موجات صوتٌة حاملة للّرسالة اللّؽوٌة

 الكالم: 

هو مجموعة من األصوات اللّؽوٌة من سواكن ومتحركات تلك التً نتجت من            

تحدٌد وتشكٌل المادة الحنجرٌة الصوتٌة األّولٌة أو من إحداث أصوات مختلفة فً جهاز 

ٌّة لعرقلة : النطق أي البلعوم، الفم، اللّسان، اللّهاة، األسنان، الّشفاه، األنؾ والجٌوب األنف

 .مرور الهواء الخارج من خالل مجرى جهاز النطق

 اللّغة: 

ٌّة العلٌا            وهً الجهاز الرمزي الذي ٌقرن الصوت بالمعنى، وهذه الوظائؾ البشر

. ٌتحّكم فٌها الّدماغ

كما تعرؾ أٌضا بؤّنها نظام من الّرموز تّتسم بالّتحّكم واالنتظام مع وجود قواعد           

واللّؽة تتكّون من نظم لؽوٌة. لتجمٌع الّرموز
1

. 

 

 

 

 

 

                                                           

  14.1 المرجع السابق  
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 ما هً اضطرابات الكالم و أسبابها ؟ .3

  :تعرٌف الكالم

. كالم هللا وكلم هللا كلماته: كلم :لغة

ٌّد الكالم هو القول، وقٌل الكاّلم ما كان مكتفٌا بنفسه: ٌقول ابن الّس
1

. 

هو الّنشاط العقلً القادر على تشكٌل الجمل واألفكار فً األصوات: اصطالحا
2

  والكاّلم 

ٌتم عن طرٌق التنسٌق بٌن العملٌات الّرئٌسة المتمثلة . ٌعتبر اإلنتاج الفعلً للؽة فً الواقع

: فً اآلتً

 ٌّة الّنطق  .الّتنفّس أي الهواء الّناجم عن الّزفٌر الّضروري لعمل

  ٌّة إصدار الّصوت من على مستوى الحنجرة عن طرٌق اهتزاز الحبال الّصوت

 .المحتواة فٌها

  ،ٌّة نطق الحروؾ وتشكٌلها التً تتم على مستوى الجهاز النطقً من شفاه، لسان عمل

 .أسنان وسقؾ الحلق إلخراج األصوات المحّددة الاّلزمة للكالم

 المٌكانٌزم الّسمعً الذي ٌقوم بالتمٌٌز بٌن األصوات. 

  الجهاز العصبً وبصفة خاصة المناطق المسإولة عن اللّؽة على مستوى الّدماغ .

وانطالقا من ذلك فإّن أي عطب على مستوى هذه األجهزة ٌإدي إلى اختالل فً هذه 

والّتً سٌتم الّتطّرق إلٌها فً هذا " أمراض الكالم"العملٌات وٌنتج عنه ما ٌسّمى 

المبحث
3

. 

: تعرٌف أمراض الكالم .4

أمراض الكالم أو اضطراب الّنطق كلها مفاهٌم لمصطلح واحد، وقد تّم تعرٌفها من           

طرؾ الكثٌر من العلماء والمختصٌن فً هذه الّدراسات، حٌث كانت مركز اهتماماتهم 

ٌّة الكالم لعجز المتكلّم " Speech Pathologie أمراض الكالم" وهو اإلخفاق فً عمل

                                                           

 180-54ص (داس) دار صادر للّنشر والطباعة ببٌروت لبنان 1لسان العرب حرؾ النون والكاؾ ط-  ابن منظور 1

 50ص( داس)دار ؼرٌت للطباعة والّنشر (ط.د)سٌكولوجٌة اللّؽة والمرض العقلً - جمعٌة سٌد ٌوسؾ 2

 .97 ص1988كلٌة عٌن الشمس للنشر والطباعة القاهرة سنة  (ط.د)العالقات العامة -  عادل الزٌادي 3
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عن إٌصال الفكرة إلى السامع بشكل سوي، وهً اضطرابات تتعلّق بمجرى الكالم أو 

الحدٌث أو محتواه أو مدلوله أو معناه وشكله، تنجم عن عدم تمّكن الّطفل من الّنطق 

ٌّدة خاصة المركبة منها، فالطفل ال ٌمتلك القدرة على الّنطق بها بصفة  بالكلمات بصفة ج

جٌدة إضافة لعدم تمّكنه من تنظٌم األصوات والمقاطع داخل الكلمة أو اكتسابه لذلك بصفة 

. متؤّخرة

ٌّة .5 : أسباب االضطرابات الّنطق

ٌّة موضوع مهم ٌعانً منه نحو             من أبناء المجتمعات المتقّدمة %10اإلعاقة الّنطق

صناعٌا، وربما كانت هذه النسبة أكبر فً المجتمعات التً تزداد فٌها أسباب المرض 

. والجهل وقلة الّرعاٌة الّنفسٌة واالجتماعٌة

ٌّة، والطبٌب العضوي،            وهو موضوع ٌحتاج إلى خبرات متعّددة كخبرة لؽو

وقد كان من مهام هذه الّدراسة أن تلقً الضوء على هذه ... والباحث الّتقنً والتربوي

المشكلة بالجانب اللّؽوي وبعض أسبابها والمظاهر المتعّددة وأن تعرؾ بدور الّتخّصصات 

المختلفة فً معالجتها مع تركٌز خاص على عالقة هذه المشكلة بالجانب اللّؽوي، إّن نسبة 

ٌكونون من بٌن - على األقل–كهذه تعّد كبٌرة، إذ هً تعنً أّن ثّمة ملٌون إنسان معاق نطقٌا 

 مالٌٌن نسمة وبالتالً فإّن عشر هذا المجتمع ٌعانً 10أفراد مجتمع ال ٌتجاوز عدد سكانه 

من ضعؾ القدرة على الّتواصل اللّؽوي اجتماعٌا و نفسٌا
1

 .

o  ٌّة ٌّة ستكون سببا أللوان من المعاناة الّنفس نستخلص من هذا أّن اإلعاقة الّنطق

ٌّة فضال على أّن المعاق ٌنتظر أن ٌكون أقل فً أدائه من ؼٌر معاق، ولنا  واالجتماع

من الكثٌر من المهن - بحسب درجة إعاقته–أن نتصّور أّن المعاق سٌحرم 

... .  االجتماعٌة كالّتعلٌم، الخطابة، السكرٌتارٌا و اإلذاعة

                                                           

م 2007الداللة الصوتٌة فً اللّؽة العربٌة، مإّسسة الثقافة الجامعٌة، اإلسكندرٌة سنة -  صالح سلٌم عبد القادر الفاخري 1

 111ص
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ٌّة فلم تترك هذه األعداد الكبٌرة فً            ولقد أدركت أمم كثٌرة خطورة اإلعاقات الّنطق

ٌّة تكابد وٌكابد المجتمع برمته معها وٌخسر الجمٌع  المجتمع وحدها تواجه أحوالها المرض

: بسبب ذلك، فؤنشؤت لذلك المعاهد المتخّصصة التً تبحث فً أسباب اإلعاقة ومنها

 :األسباب العضوٌة -أ 

 وٌعنون بها قد ٌصٌب الجهاز العصبً المركزي أو الؽدد الصمم من أمراض           

ٌكون لها أثر فً الجهاز الحركً ٌعمل على التؤثٌر فً الكالم، وقد تكون أسباب الّتخلّؾ و 

اإلعاقة متؤّصلة موروثة أو حادثة مع الّزمن، ألسباب متعّددة مما ٌتعّرض له اإلنسان فً 

. حٌاته، فتإدي إلى إعاقة سمعه أو لسانه أو أسنانه أو شفتٌه أو دماؼه

. ٌذكر الجاحظ أّن سقوط بعض األسنان ٌإدي إلى الخطؤ، فسالمة اللّفظ مع سالمة األسنان

: قال الّشاعر

ها وتّم عدٌدها            فله بذلك مزٌة ال تنكرُح                 قلَّلت قوادحُح
1

 

أكال ٌقع فً : الفضٌلة، القادح: المزٌة" صّحة مخارجها وتم حروفها"وٌروي           

 .األسنان واإلنسان إذا تّم أسنانه فً فمه، تّمت له الحروؾ، وإذا نقصت نقصت الحروؾ

ٌّة -ب   :األسباب االجتماع

ٌّة ٌكتسبها الفرد من وسط االجتماعً، وٌنّمٌها أفراد المجتمع             اللّؽة ظاهرة اجتماع

فٌما بٌنهم، فالمجتمع هو الذي ٌمنح الفرد اللّؽة، وبدونه ال ٌتصّور أن ٌمتلك الفرد القدرة 

ٌّة سلٌمة وجاهزة لتلقًّ اللّؽة ٌّة حتى لو كانت أعضاإه الّنطق وعلى هذا فقد تكون . اللّؽو

ٌّة كؤن ٌنتمً الّطفل مثال إلى أسرة تنشؽل عنه بعمل األبوٌن، مع  أسباب اإلعاقة اجتماع

ضعؾ وجود مصدر لؽوي آخر ٌعّوض عنهما، وٌالحظ هذا فً بٌوت األسر العاملة التً 

ا لؽوٌا  توكل أمورها إلى خادمة ال تنتمً لؽوٌا إلى بٌئة الوالدٌن وعندئذ ٌتلقّى الّطفل كّمًّ

.مشوها
2

 

. ونالحظ أٌضا أّن الّصمت والعزلة عٌب من عٌوب الكالم          

                                                           

 .61-58ص (د س) 1البٌان والشًء مج-  الجاحظ 1

مركز اإلسكندرٌة للكتاب  (ط/د)تنشئة الطفل وحاجاته فً الّنطرٌة والّتطبٌق -  سهٌر كامل أحمد، شحاتة سلٌمان محمد 2

 .22-21 ص2002سنة 
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ٌّئة أو تشجٌع أهله له باستمرار فً            هناك أسباب أخرى مثل تعلّم عادات الّنطق الّس

نطق الكلمات ؼٌر الّصحٌحة تلّطفا وتدلٌال للطفل من قبل أبوٌه أو مّمن هم محٌطٌن به، 

وٌتمّثل هذا بؤن ٌنطق الّطفل الكلمات ناقصة أو مشّوهة أو مبتورة فٌستمر األهل فً تشجٌعه 

ٌّة وعند فحص الّطفل لن ٌجد  بذلك واستحسان ما ٌنطق به دون أن ٌصّححوا أخطاءه الكالم

الّطبٌب أي سبب عضوي أو نفسً لدٌه
1

. 

ٌّة -ج   :األسباب الّنفس

 : هً عندهم األساس الذي تقوم علٌه األسباب األخرى، وقد أرجعها بعضهم إلى          

ٌّة والّتوّتر االنفعالً .1  : العصب

فً الؽالب قد تكون مخارج الحروؾ عنده متسارعة ومتتابعة، أي هو فً حالة من           

. الّتلفظ ٌتؤّثر فٌها بوضعه الّنفسً

أّما اإلنسان فً وضعه العادي قد تكون مخارج الحروؾ عنده أقل تسّرعا           

وانضؽاطا وتتابعا منها فً ؼضبه
2

. 

 : حّدة مشاعر الّطفل .2

ّن أتجد مثال أخوٌن شقٌقٌن توأمٌن، ٌعٌشان ظروؾ اجتماعٌة وبٌئٌة واحدة، ؼٌر           

انعكاسها علٌهما متباٌن أو متشابه، ولكّنها لن تكون  متماثلة فً كل شًء، وقد ٌبكً أحدهما 

لما ٌضحك اآلخر، أو ٌفعل أجدهما شٌئا ٌكرهه أخوه، وقد ٌستجٌب هذا للظروؾ البٌئٌة 

على نحو ٌختلؾ عن استجابة اآلخر للظروؾ نفسها، وما ٌحرج هذا قد ٌسر  والمناخٌةأ

وهكذا فإّن استجابة أحدهما ٌختلؾ عن اآلخر اختالفا … ذاك، وما ٌربك هذا ال ٌربك ذاك

قد ٌصل بؤحدهما إلى جانب مرضً وٌنجو منه اآلخر
3

 .

نستنتج من هذا أّن ظاهرة اضطراب الكالم عند الّطفل ناتجة عن معاٌشته أو لتقلٌده           

. كالم أناس ٌعانون من اضطراب الكالم
                                                           

 .456 ص1977عالم الكتب القاهرة سنة  (4ط)علم النفس النمو -  زهران عبد السالم 1

 .111ص (س/د) (ط/د) صالح سلٌم عبد القادر الفاخري الداللة الصوتٌة فً اللّؽة العربٌة  2

 .199-196ص (س/د) (ط/د) اسماعٌل أحمد عماٌرٌة، تطبٌقات فً المناهج  3
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 : رغبة الطفل فً جلب انتباه العائلة .3

وٌرى بعض علماء اللّؽة أّن الصٌحات التً تصدر عن األطفال فً مرحلة الصٌاح           

إّنما هً صٌحات عامة تكاد تكون واحدة عند جمٌع األطفال وبالّرؼم من أّن الصٌاح لٌس 

كالما ولٌس األصل فٌه أّن الطفل قد ٌنتقل أو ٌوصل شٌئا إلى ؼٌره إال أّنه هام بالنسبة 

للناحٌة اللّؽوٌة فهو ٌساعد على الّتحّكم فً أجهزة الّنطق وتدرٌبها، كما ٌساعده على تنمٌة 

قدراته الّسمعٌة، كما ٌكتسب خبرات نطقٌة سمعٌة تساعد بعد ذلك فً مرحلة الكالم
1

 .

 : قلق الطفل نتٌجة شعوره بالخٌبة أو الحرمان لسبب أو آلخر .4

إّن بعض ظروؾ الحٌاة األسرٌة من أهم األسباب التً تعرقل النمو اللؽوي للطفل           

حٌث ٌتؤثر فً نموه اللؽوي بالجو النفسً المهٌمن على أسرته كالعالقات القائمة بٌن أهله، 

 وٌكتسب اتجاهاته النفسٌة بتقلٌد أبوٌه، تكرار الخبرات العائلٌة وتعمٌمها النفعاالته التً

تسٌطر على الجو الذي ٌعٌش فً وسطه والذي ٌمٌل إلى الؽضب ألتفه األسباب وٌمتاز 

بالؽٌرة
2

.  واالنتقام

o  من هنا نستنتج أّن هناك عوامل عدة تعوق النمو اللّؽوي للطفل، وٌرجع بعضها إلى

 .الظروؾ المنزلٌة السٌئة

أما اللؽوٌٌن فقد تعاملوا معها على أّنها عملٌة صوتٌة تختفً فٌها بعض األصوات           

. مستوى فونٌمات ومستوى مورفٌمات: وٌكون هذا االختفاء على المستوٌٌن

o المستوى األّول: 

 وٌحدث عند فقدان بعض السمات المعٌنة للفونٌمات فتحصل اضطرابات فً           

مثال ٌكون  (ل)والفونٌم  (ر)القدرة الكالمٌة، فالمرٌض ال ٌستطٌع التمٌٌز بٌن الفونٌم 

                                                           

 113ص (س/د) (ط/د)الداللة الصوتٌة فً اللؽة العربٌة -  صالح سلٌم عبد القادر 1

 (س/د) (ط/د)دراسة سٌكولوجٌة تربوٌة لتالمٌذ التعلٌم العام، دٌوان المطبوعات الجامعٌة -  محمد مصطفى زٌدان2

 ..164ص
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تنظٌمه الفنولوجً ناقصا من حٌث عدد عناصره مما ٌإدي إلى ازدٌاد الكلمة المتجانسة من 

الناحٌة اللفظٌة مما ٌإّثر فً مقدرته اإلدراكٌة اللؽوٌة
1

 .

o ًالمستوى الثان : 

فإّنه ٌتعلق بفقدان القدرة ومعانً الكلمات، فٌستعمل المرٌض كلمة بدل األخرى          

 .فٌختلط علٌه فهم الكلمة

إّن هذه التؽٌرات اللؽوٌة مرتبطة بالحالة النفسٌة، الحالة االجتماعٌة و الطبٌعة           

 (من فلسطٌن)اللؽوٌة وهً رهٌنة بالزمن أو التارٌخ، مثال على ذلك نجد أهل مدٌنة الخلٌج 

الذٌن كانوا ٌحرصون على اخرج التاء مستبدلة  بالسٌن، فالتاء الساكنة صوت انفجاري 

عرضة للخفاء، كان السبٌل إلى إظهار تركٌبه مع السٌن فتكون السٌن بهذا سبٌال أكثر 

فٌقولون مثال فً ثمرة تسمر فتاء التؤنٌث فً نحو فاطمة . وضوحا إلظهار التاء الساكنة

. تنطق هاء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مإسسة الثقافة الجامعٌة، اإلسكندرٌة سنة  (ط/د)الداللة الصوتٌة فً اللّؽة العربٌة -  صالح سلٌم عبد القادر الفاخري 1

 .236-201 ص 2007
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 مظاهر تأّخر الكالم: 

فإنما أن ٌتكون الطفل . ٌؤخذ تؤخر الكالم عند األطفال أشكاال وأوجها متعّددة          

ٌّة داللة وهو فً هذه الحالة أقرب إلى فئة الصم والبكم . بؤصوات لٌست لها أ

وهناك مظهر آخر بحٌث نجد الطفل ٌعّبر تعبٌرا حسٌا فٌستعمل إشارات و إٌحاءات          

وقد أشار الدكتور . مختلفة بالّرأس أو بالٌدٌن، وهناك مظهر ٌعبر فٌه الطفل بلؽة خاصة به

، حٌث جاء بطفل عمره أربع "أمراض الكالم"مصطفى فهمً إلى هذه الظاهرة فً كتابه 

: فقال له الدكتور. سنوات وستة أشهر، وقد اختصرنا الحوار إلى الجملة التً وقع بها العائق

وهو هنا . إٌه فٌه بطة، تٌك و زولوم: شفت إٌه فً حدٌقة الحٌوانات؟ كان جواب الطفل

ٌقصد بط كثٌر والفٌل أبو زلومة، فتجد فً هذه الظاهرة القلب واإلبدال والحذؾ للحروؾ
1

 .

كما أّن الطفل المصاب بالتؤّخر فً إصدار الكالم رؼم بلوؼه السن العادي للكالم          

ٌجعله ٌعبر عن حاجاته بصورة مختلفة كإحداث أصوات معدومة الّداللة و بها ٌكون أقرب 

. إلى الفئة التً أشرنا إلٌها فً السابق

 عٌوب النطق: 

ٌعرؾ اضطراب النطق بؤنه مشكلة أو صعوبة تواجه المتكلّم فً إصدار األصوات الاّلزمة 

للكالم بالّطرٌقة الّصحٌحة، وٌمكن أن تحدث هذه العٌوب فً مختلؾ الحروؾ المتحّركة أو 

الّساكنة فقط، وٌمكن أن ٌكون هذا العٌب ٌشمل صوتا واحدا أو مجموعة من األصوات، 

وتعتبر هذه العٌوب األكثر شٌوعا، وتكون هذه الحاالت إما فً الفصول الدراسٌة أو فً 

. المراكز العالجٌة

 

 

 

                                                           

 .42، دار مصر للطباعة ص4فً علم النفس وأمراض الكالم ط-  مصطفى فهمً 1
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 أنواع العٌوب: 

ٌّز ثالثة أنواع رئٌسٌة من عٌوب الّنطق، هً          الحذؾ، اإلبدال و : ٌمكن لنا أن نم

وقد أضاؾ بعض األخصائٌٌن والباحثٌن نوع رابع هو اضطراب اإلضافة. التحرٌؾ
1

  .

 :Omissionالحذف  -أ 

إّن العٌب النطقً هنا هو حذؾ الطفل لصوت من األصوات التً تتضمنها الكلمة،          

فٌصبح . ثم ٌنطق جزء من الكلمة فقط، وقد ٌشمل هذا الحذؾ أصواتا متعددة وبشكل مستمر

كالمه ؼٌر مفهوم على اإلطالق بالّنسبة لؤلشخاص الذٌن ٌؤلفون االستماع إلٌه كالوالدٌن 

وٌكون هذا العٌب أكثر عند األطفال الصؽار، أّما عند األطفال الذٌن متوسط . وؼٌرهما

 سنة فهً تكون فً نطق الحروؾ الساكنة التً تقع فً نهاٌة الكلمة أكثر مما 11عمرهم 

. تظهر فً الحروؾ الساكنة فً بداٌة الكلمة أو أوسطها

 :Substitutionاإلبدال  -ب 

توجد أخطاء اإلبدال فً النطق عندما ٌتم إصدار صوت ؼٌر مناسب من الصوت           

وٌكون أكثر " ش"بالحرؾ " س"على سبٌل المثال قد ٌستبدل الطفل الحرؾ . المرؼوب فٌه

: شٌوعا فً كلمة األطفال كبار السن وهو نوعان

 ًاإلبدال األمام: 

وهو تؽٌٌر حرؾ ذو مخرج خلفً إلى حرؾ ذو مخرج أمامً مثل بدل من            

 .مسكٌن

 ًاإلبدال الخلف: 

.  تؽٌٌر حرؾ ذو مخرج أمامً إلى حرؾ ذو مخرج خلفً         

 

                                                           

م، دار الفكر للطباعة والنشر 2000 سنة 1اإلعاقة السمعٌة واضطرابات النطق واللؽة ط-  مصطفى نوري قمش1

  .109ص
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 :Distrotionالّتحرٌف  -ج 

ٌوجد التحرٌؾ عندما ٌصدر الطفل الصوت بطرٌقة خاطئة إاّل أّن الصوت الجدٌد         

ٌظل قرٌب من الصوت المرؼوب به، واألصوات المحرفة ال ٌمكن تمٌٌزها أو مطابقتها مع 

اإلكلٌنٌكٌٌن على  األصوات المحّددة المعروفة فً اللؽة، لذلك ال تصنؾ من جانب معظم

على سبٌل المثال قد ٌصدر الصوت خافتا ألّن الهواء ٌؤتً من مكان ؼٌر . أنها عٌوب إبدالٌة

صحٌح أو ألّن اللّسان ال ٌكون فً الوضع الصحٌح أثناء الّنطق، وعٌوب التحرٌؾ فً 

الّنطق تنتشر بٌن األطفال أكبر سنا وسن الراشدٌن أكثر من األطفال
1

 .

 :Additionاإلضافة  -د 

توجد عٌوب اإلضافة عندما ٌنطق الفرد كلمة مع زٌادة صوت ما أو مقطع ما إلى          

ٌّة حال أقل عٌوب الّنطق انتشارا. نطق صحٌح بدل أن ٌذكر : مثال. ٌعتبر هذا العٌب على أ

الطفل لعبة ٌقول لعبات
2

 .

o  إذن خالل مراحل النمو العادي للكالم واكتساب مهارات النطق ٌقوم الطفل عادة

وٌبقى اإلبدال أكثر العٌوب . بحذؾ أو إبدال أو تحرٌؾ األصوات الالزمة للكالم

. انتشارا لدى األطفال

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .109 المصدر السابق ص 1

 .22ص( س/د)دار النهضة للطباعة والنشر - (1ط)سٌكولوجٌة األطفال -  السٌد عبد الرحٌم 2
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  الحبسة األفازٌاAphasie: 

 :األفازٌا

هً مصطلح ٌونانً ٌتضمن مجموعة من العٌوب التً تتصل بفقد القدرة على           

التعبٌر بالكالم أو الكتابة أو عدم القدرة على فهم الكلمات المنطوق بها أو إٌجاد األسماء 

لبعض األشٌاء والمرئٌات أو مراعاة القاعدة الّنحوٌة التً تستؽل فً الكتابة أو فً الحدٌث 

وتطلق على األمراض الكالمٌة
1

 .

 األفازٌا فً معجم مفتاح العلوم بؤّنها أمراض ناشئة من خلل أحمد خلٌلوقد عّرؾ            

ٌصٌب األلٌاؾ العصبٌة بالدماغ البشري نتٌجة صدمة أو نزٌؾ وبالتالً تإدي إلى 

اضطراب الحقة بالتعبٌر باإلشارات اللّفظٌة أو بفهم هذه اإلشارات
2

 .

إلى أّن األفازٌا هً فقدان اللؽة أو العجز اللؽوي الناتج عن " سترانج"كما ٌشٌر           

إصابة المخ، ألنها فقدان القدرة على الّتفاهم بالرمز، بحٌث ٌبدي اضطرابا وعجزا على 

الّنطق والكتابة كما تشمل االضطراب الوظٌفً فً الكالم الناتج عن فساد لحاء المخ، وتدل 

على عدم القدرة على استخدام الكلمات وفهمها
3

 .

o  نستخرج من كل هذه التعرٌفات على أّن األفازٌا هً مجموعة من اإلصابات

. المتصلة بفقدان القدرة على التعبٌر بالكالم أو الكتابة

 أسباب األفازٌا :

فً كتابة قضاٌا أساسٌة فً علم اللسانٌات الحدٌثة عن " مازن الوعر"ٌرى الدكتور          

أسباب األفازٌا أو الحبسة ترجع إلى الّتدّخل واإلصابات فً العملٌات اللسانٌة أكثر من 

رجوعها إلى انعدام الكلمات أو المفردات اللؽوٌة التً كان المرء قد تعلمها فقد توصل 

                                                           

م 1993سنة  (ط/د)رسالة ماجٌستر الحرمان العاطفً وعالقة االكتساب ونمو الكالم عند الطفل -  عبد الحمٌد البكري 1

 .53ص

 .25ص (س/د) (ط/د) 24مادة - معجم مفتاح العلوم اإلنسانٌة-  خلٌل أحمد خلٌل 2

 .164-163 ص1981دار الطبع بٌروت سنة - األلسنة ولؽة الطفل العربً-  جورج كالس 3
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العلماء إلى هذه الحقائق من خالل استعماالتهم للمسكنات الطبٌة والمنبهات الكهربائٌة التً 

.  استخدموها لفحص الدماغ البشري

إّن اإلصابات التً تحدث فً نصؾ الكرة المخٌة بالنسبة للدماغ تختلؾ أسبابها،          

: فعند تحلٌل أهم األسباب نجد أّن العوامل المإدٌة إلى الحبسة تتمثل فٌما ٌلً

o األمراض الوعائٌة الدماؼٌة. 

o تخثر الدم الذي ٌإدي إلى انفجار الشراٌٌن المؽذٌة للدماغ. 

o انسداد الشراٌٌن المكونة للدماغ بسبب وجود أجسام خارجٌة أثناء الدورة الدموٌة. 

o األمراض الناتجة عن تدهور الخالٌا العصبٌة
1

. 

 أنواع االفازٌا:  

ٌمكن تصنٌؾ الحبسة من الجانب التشرٌحً والفٌزٌولوجً أو اللسانً إلى           

 :األصناؾ التالٌة

 :الحبسة الكالمٌة -أ 

الذي بٌنت أبحاثه " بروى باول" نسبة إلى العالم حبسة بروىوتسمى أٌضا           

أّن فقدان الكالم بدون شلل ألعضاء النطق مع سالمة القدرات العقلٌة  (1865-1861)

راجع إلى إصابات التلفٌؾ الجبهً الثالث الناجمة فً أؼلب األحٌان عن الحوادث 

الوعائٌة
2

 .

تجمع بٌن حبسة ورنٌك وعقلة لسانٌة وهما فً الدرجة " بٌار ماري"وٌعتبرها            

األولى اضطرابات نطقٌة ثابتة تإثر فً فً التعبٌر الشفهً لدى المرض مع أضعاؾ 

النشاط التعبٌري
3

 .

 

                                                           

 .326ص (س/د) (ط/د)قضاٌا أساسٌة فً علم اللّسانٌات الحدٌثة-  الوعر مازن 1

. 64دار النهضة مصر للنشر ص- أمراض الكالم- مصطفى فهمً 2

 .57ترجمة أنطوان الهاشم، منشورات عوٌدات بٌروت لبنان ص– اضطرابات اللؽة - دٌدٌه بورو  3
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 :الحبسة الحسٌة  -ب 

حٌث أّن هذا النوع ٌإثر على قدرة " فرنك"ٌرجع الفضل فً اكتشافها إلى            

الشخص على فهم الكالم، فالشخص المصاب ٌسمع وال ٌفهم ومع هذا ٌتكلم بشكل جٌد  

لكن ال جدوى من كالمه وهذا العرض ٌتعلق بالرإٌة فهو ٌرى ما هً مكتوبة ولكن ال 

: ٌعرؾ معناها، مع أنه ٌقرأ لكنه ال ٌفقه شٌئا مما ٌكتب وٌقرأ، وهً عدة أنواع أهمها

 :العمى السمعً -أ 

وهو عدم تمٌٌز األصوات بسرعة و إعطائها دالالتها اللّؽوٌة فٌستبدل حرؾ           

. بحرؾ آخر وٌصبح الكالم ؼامضا

 : العمى اللفظً -ب 

تكتب بدال من كتب، ودمع بدل عمد، : إبدال الحروؾ فً الكلمة الواحدة، فٌقول         

أي تردٌد األلفاظ، " ابكواللٌا"وهناك . وهنا الخلل ٌكمن فً المراكز البصرٌة دون السمعٌة

. دون أن ٌذكر اسمه… ما اسمك… ما اسمك: فإذا ما سؤلنا طفل ما اسمك؟ ٌقول

 :األفازٌا الحركٌة (1

من الحاالت النادرة، ونالحظ على المصاب احتباس أثناء ألداء الفعلً  وهذا          

واضطراب فً قدرته على فهم مدلول الكلمات المنطوقة والمكتوبة وعجز جزئً عن 

الكتابة
1

 .

 :الّتأتأة (2

هً أكثر عٌوب النطق انتشارا بٌن األطفال وهً تالحظ بكثرة مابٌن الخامسة            

والرابعة أي فً مرحلة إبدال األسنان إبدال األسنان وأكثر األشكال انتشارا هو إبدال ث 

محل حرؾ س أو تكرار صوت دخٌل على الكلمة فً فتحة الفم مع عسر التلفظ، وٌصاحبها 

انحباس فً التنفس وٌرجع سبب هذا العٌب الكالمً إلى أسباب عضوٌة بحتة كتشوه 

                                                           

دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة، بن عكنون الجزائر سنة  (ط/د)مباحث فً اللّسانٌات،-  أحمد حسان1ً

 .126 ص1999
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األسنان من حٌث الحجم أو التقارب والتباعد أو تطابق العلوي مع الفك السفلً، فٌبرز 

. اللسان خارج األسنان إلى ؼٌر ذلك من العٌوب

" الّسماء"واألطفال الذٌن ٌعانون من هذا المرض ٌتعذر أن ٌطلقوا لبعض الحروؾ مثل 

ولكن هذه الحاالت إذ ال " تلب" "كلب"أول إبدال حرؾ الكاؾ بالتاء مثال   " الّتماء"تنطق 

تستمر قد تزول، كما أّنها ٌمكن أن تبقى إلى أن ٌكبر الّطفل وال تزول
1

 .

هذه األسباب وؼٌرها إذ لم ٌنظر إلٌها المحٌطون بالطفل برعاٌة وحسن تقدٌر من المجمل 

. أن تكون سببا فً شعور الطفل بحرمانه من حرٌته بمعاكسة الؽٌر له

 :الخنخنة (3

لتنوهم السامع مصاحبة " النون"و " الخاء"الكالم من األنؾ واستعمال الصوتان           

الخاء ونون الكالم، وذلك أّن أكثر الكالم ٌخرج من األنؾ  الذي هو مخرج النون والمٌم، 

. أما الخاء فهو قرٌب منه

 :التهتهة (4

تبدأ وفً التعرٌؾ السدٌد فً النطق، بحٌث ٌبذل المتكلم جهدا فً إخراج الكالم          

فٌضؽط بشدة على شفتٌه ولسانه فٌخرج الكالم مرتعشا ؼٌر متناسق و أحٌانا ٌخرج بعد 

معاناة فً صورة انفجارٌة متشنجة، كما قد ٌصاحب ذلك بعض الحركات من أعضاء الجسم 

. كتحرٌك الٌدٌن أوالمٌل بالرأس إلى الخلؾ أو األمام أورؾ العٌنٌن

 :الفضفضة (5

فالسامع ال ٌستطٌع تبٌن الكالم . الكالم بؽاٌة السرعة، وصوت الحكاٌة الفاء والضاد          

ألنه لم ٌالحظ سوى حركات الشفة السفلى واألسنان العلٌا وكذلك حركة اللسان، فؤرجع 

. ثّم كرر المقطع للترجٌح- األول إلى صوت الفاء وحركة اللسان إلى صوت الضاد فضّ 

 

                                                           

م 1962القاهرة،دار المعارفبمصر سنة  (ط/د)ارتقاء اللّؽة عند الطفل من المٌالد إلى السادسة،-  صالح الشماع 1

 . 163ص
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 :التمتمة (6

. و هً رد الكالم إلى التاء والمٌم، والرجل تمتام والمرأة تمتامة           

 :اللثغة (7

جعل الراء الما فً الكالم أو تحول اللسان من السٌن إلى التاء، فاللثؽة التً            

واللثؽة التً تعرض للقاؾ تكون طاء مثل . ٌكسوم، ٌكثوم: تعرض السٌن تكون ثاء كقولهم

. أّما اللثؽة التً تقع فً الراء فإّن عددها ٌضعؾ. قلت له، كلت له

: مثل

. الراء            ٌاء:  عمرو ٌقال عمً

الراء              ؼٌن: عمرو ٌقال عمػ
1

 

 :اللّجلجة (8

وهً ثقل فً اللسان ونقص فً الكالم حٌث ال ٌفرج متتابعا والثقل ٌؤتً فً فقدان            

القدرة على إخراج الكالم بشكل طبٌعً بل ٌخرج الكالم بشكل تردد وتكرار مقاطع من 

وجهة أخرى، فإّن اللّجلجة تعنً إعادة الكالم بشكل طبٌعً بل ٌخرج الكالم بشكل ترّدد أو 

تكرار سرٌع لعناصر الكالم وتشّنج عضالت الّنطق فتكون بناءا على التعرٌؾ عٌبا من 

عٌوب طالقة النطق حٌث ٌبدو الكالم فً بعض البعض و اللّجلجة على نوعٌن نوع ٌكون 

عارضا فً مراحل معٌنة وتسمى اللّجلجة االرتقائٌة ونوع آخر ٌطلق علٌه اللّجلجة الحمٌدة، 

وهً نوع مرضً ٌظهر فً بعض األداء اللّؽوي لفترات زمنٌة محدودة ثم ٌزول إلى 

نوعٌن السابقٌن نوع آخر ٌطلق علٌه اللّجلجة
2

 .

 

 

                                                           

 165المرجع السابق ص  1

 51م ص 2005مكتب اداب، القاهرة سنة . 1ط .الحبسة وأنواعها– أحمد حابس  2
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 تعرٌف التواصل :

ٌعرؾ التواصل بؤّنه مفهوم ٌشٌر إلى العملٌة أو الطرٌقة التً تنتقل بها األفكار            

والمعلومات بٌن الناس داخل نسق اجتماعً معٌن، ٌختلؾ من حٌث الحجم ومن حٌث 

العالقات المتضمنة فٌه؛ بمعنى أن ٌكون هذا النسق االجتماعً مجرد عالقة ثنائٌة نمطٌة 

بٌن شخصٌن أو جماعة متؽٌرة أو مجتمع محلً أو مجتمع قومً أو حتى المجتمع اإلنسانً 

. ككل

بؤنه الفعل الذي ٌتضمن نقل أو إرسال إشارة أو رمز منطوق أو " شقٌر"ٌعرفه             

مكتوب أو مصور معٌن إلى جمهور معٌن عن طرٌق وسٌلة أو أكثر من الوسائل االّتصالٌة 

وذلك بقصد تؤثٌر فً رأي أو فعل أو جمهور، إّنه العملٌة التً . التً تعمل كقنوات توصٌل

ٌتفاعل بمقتضاها متلقً ومرسل الرسالة من مضامٌن اجتماعٌة معٌنة ومنها ٌتم نقل أفكار 

. ومعلومات بٌن األفراد عن معنى أو واقع

التواصل بؤنه عملٌة تبادل األفكار والمعلومات، وهو عملٌة " الخطٌب"كما عّرؾ             

نشطة تشتمل على استقبال الراسائل وتؽٌٌرها
1

 . 

 عناصر التواصل :

 :خمسة عناصر أساسٌة للعملٌة التواصلٌة وهWoodًحدد وود  

ٌحاول صٌاؼتها فً شكل ٌسمح  (مرسل)انبثاق فكرة أو خبرة فً عقل الفرد  .أ 

 .(مستقبل)بإرسالها إلى حٌث ٌرٌد 

الّصٌاؼة اللّفظٌة أو الّتحدٌد الشكلً لتلك الفكرة أو الخبرة بشكل معٌن  .ب 

 .أي فً شكل ألفاظ أو رموز. متعارؾ علٌه لؽوٌا أو حركٌا

تمٌٌز المستقبل لهذه الرسالة سواء أكانت ألفاظا أو خبرة أو محاولة إدراك  .ج 

 .وهنا تصبح الّرسالة واضحة للفرد. معانٌها وفك رموزها

                                                           

 دار المسٌرة للنشر والتوزٌع 1سعٌد كمال عبد الحمٌد العزالً، اضطرابات النطق والكالم التشخٌص والعالج، ط  1

. 116هـ ص 1432– م 2011عمان سنة – والطباعة 
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استجابة المستقبل لهذه الرسالة إٌجابٌا أو سلبٌا بحٌث ٌتم الّتحقق على وجه  .د 

 .الٌقٌن من مدى قبوله أو رفضه لتلك الرسالة

تتمثل فً التؽذٌة الراجعة من المستقبل إلى المرسل كنتٌجة الّتؤثٌر بالرسالة .ه 
1

. 

( wood, 2001,20,23) 

 تعرٌف اضطرابات التواصل :

هو عجز الفرد عن جعل كالمه مفهوما لآلخرٌن، عجزه عن التعبٌر عن أفكاره           

بكلمات مناسبة وعجزه عن فهم األفكار التً ٌسمعها من اآلخرٌن سواء المنطوقة أو 

. المكتوبة

تعرؾ أٌضا اضطرابات التواصل بؤنها اضطرابات ملحوظة فً النطق أو الصوت          

األمر . أو الطالقة الكالمٌة أو تؤّخر لؽوي أو عدم نمو اللّؽة الّتعبٌرٌة أو اللّؽة االستقبالٌة

الذي ٌجعل الطفل بحاجة إلى برامج عالجٌة أو تربوٌة خاصة، وٌمكن أن تظهر 

وقد تتراوح هذه االضطرابات فً . اضطرابات التواصل عند األفراد من جمٌع األعمار

حّدتها من اضطرابات خفٌفة إلى اضطرابات بالؽة الحدة وعالوة على ذلك فإّن اضطرابات 

الّنطق واللؽة ٌمكن أن توجد كمظهر فرٌد عن الّشخص، وقد تكون جزءا من صورة معقّدة 

من اإلعاقات المعتمدة، كذلك ٌمكن أن تكون هذه االضطرابات وقتٌة وال تستمر طوٌال، كما 

أّنها ٌمكن أن تبقى مع الفرد مدى الحٌاة
2

  .

o  وعلى ذلك فإّن اضطرابات الكالم قد تحدث فً السلوك االتصالً وأنماطه وهذا

 .االضطراب قد ٌختلؾ فً نوعٌته وشّدته

 

 

                                                           

 .18 المرجع السابق ص 1

هـ 1435-م2014 دار الفكر سنة 2ٌاسر سعٌد الناطور، مقدمة فً اضطرابات التواصل ط - موسى محمد عماٌرة و د 2

. 22ص 
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 اضطرابات التواصل :

إّن وجود خلل فً جوانب التواصل هذه ٌإّثر سلبا بشكل أو بآخر على عملٌة          

التواصل الطبٌعً حٌث ٌإدي إلى اضطرابها، وٌعٌق فهم المستمع للرسالة الموّجهة إلٌه، أو 

. ٌحرم المتكلّم من الّتعبٌر عن مشاعره أو نقل أفكاره بشكل طبٌعً

فعلى سبٌل المثال ٌحرم فقدان صوت اإلنسان من التواصل مشافهة، كما أّن وجود           

خلل فً النطق ٌمكن أن ٌإدي إلى عدم تمكن المتكلم من إٌصال رسالته للمستمع بشكل 

وفً حال اضطراب الطالقة ٌصبح الفرد ؼٌر قادر على الكالم بشكل طبٌعً أو . واضح

أّما ضعؾ الّسمع . المقبولة، مّما ٌإّثر سلبا على مختلؾ جوانب حٌاته ضمن المدة الزمنٌة

. فإّنه ٌإّثر سلبا على قدرة المتكلّم على تطوٌر اللّؽة واستخدامها للّتعبٌر

وقد ٌتزامن وجود اضطرابات التواصل مع وجود مشاكل أخرى كصعوبات التعلّم          

األمر الذي ٌستدعً تدّخل أكثر من مختص . واإلعاقات الحركٌة واإلدراكٌة وؼٌرها

لمساعدته، وفً هذه الحالة ٌتم تشكٌل فرٌق فً مختلؾ التخصصات للعمل معا بتقدٌم جمٌع 

الخدمات التً ٌحتاجها، ومن أعضاء هذا الفرٌق المرشد الّنفسً، األخصائً االجتماعً، 

ٌّة الخاصة إضافة إلى أخصائً النطق واللّؽة  أخصائً فً صعوبات التعلم و معلم الّترب

وأخصائً الّسمعٌات
1

. 

   عالج أمراض الكالم  :

: إرشاد الوالدٌن _ 1

القلقٌن  بخصوص تالقً أسباب اضطرابات الكالم و خاصة عدم إجبار الطفل    

األٌسر على الكتابة بالٌد الٌمنى و تجنب اإلحباط و العقاب و تحقٌق أمن الطفل بكافة 

الوسائل حتى ٌكتسب طالقة فالكالم و ابتعاد عن تصحٌح الدائم لكالم الطفل حتى 

 .ٌقصد العالج

 

                                                           

. 25المرجع السابق ص  1
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: لعالج النفسً _ 2ا

لتقلٌل أشكال الخجل و االرتباك و االنسحاب التً تإثر على الشخصٌة وقد            

تزٌد من األخطاء و االضطرابات، و عالج الطفل القلق المحروم انفعالٌا و إفهام الفرد 

أهمٌة العملٌة الكالمٌة فً نمو و تقدمه فً المجتمع و تشجعٌه على بدل الجهد فً 

العالج و تقوٌة روحه المعنوٌة و ثقة بنفسه و إماطة اللثام عن الصراعات االنفعالٌة و 

حلها و إعادة االتزان االنفعالً وحل مشكالت الفرد و عالج فقدان الصوت الهستٌري 

باإلٌحاء و األدوٌة النفسٌة، وٌجب االهتمام بالعالج الجماعً و االجتماعً، و العالج 

. باللعب و تشجٌع النشاط الجسمً والعقلً كذلك ٌجب عالج حاالت الضعؾ العقلً

  :العالج الكالمً _ 3

عن طرٌق االسترخاء الكالمً و التمرٌنات اإلٌقاعٌة فً الكالم، و التعلٌم          

الكالمً من جدٌد و التدرج من الكلمات و المواقؾ السهلة إلى الصعبة، و تدرٌب 

مثل ترٌب  )، و النطق المضؽً (مع االستعانة بمرآة  )اللسان و الشفاه و الحلق 

و تمرٌنات الحروؾ الساكنة و الحروؾ و المتحركة  (مضػ العلكة و محاولة الكالم 

.و الطرٌقة و الموسٌقٌة و الؽنائٌة فً تعلٌم كلٌات الكالم و األلحان
1

 

: العالج الطبً _ 4

لتصحٌح النواحً التكوٌنٌة و الجسمٌة فً الجهاز العصبً وجهاز الكالم و          

، و عالج (سد فجوة فً سقؾ الحلق  )الجهاز السمعً وأحٌانا العالج الجراحً 

 .األمراض المصاحبة الضطراب الكالم

o  ًومن هنا نستخلص أمراض الكالم فً عدة نقاط وه :

 كشؾ الحاالت وتقٌٌمها ومعالجتها فً وقت مبكر  وبفعالٌة أكبر:أّوال . 

                                                           

 

سٌمحان الرٌشدي التخاطب و اضطرابات النطق و الكالم                                                                      1
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 إنجاز العمل فً فترة زمنٌة قصٌرة مع إتاحة المجال ألخصائً النطق واللّؽة :ثانٌا 

 .لتركٌز جهودهم على الحاالت األكثر صعوبة

 اإلفادة من قدرة المعلمٌن على الّتؤثٌر على طلبتهم وجعلهم ٌستجٌبون للتعلٌمات :ثالثا 

 .بشكل أفضل

 تقوٌة العالقات المهنٌة بٌن األعضاء فً الفرٌق التربوي وخاصة بٌن :رابعا 

 .المعلمٌن وأخصائًٌ النطق واللّؽة

ٌّات الكشؾ والّتقٌٌم والّتشخٌص والعالج تحتاج إلى            ال بّد من اإلشارة هنا أّن عمل

تضافر جهود عدد كبٌر من األفراد الّذٌن ٌقدمون خدمات التؤهٌل النطقً واللؽوي والتربٌة 

الخاصة، لذا ال بّد من وجود فرٌق متكامل ٌعمل على مواجهة الّتحّدٌات كون األطفال الذٌن 

ٌّو المدرسة  ٌعانون من اضطرابات الّتواصل مجموعة ؼٌر متجانسة، لذا ٌتوقّع أن ٌكون مهن

العامة قادرٌن على تشخٌص هذه المشاكل المختلفة وعالجها
1

  .

o  نستخلص مما سبق أن لمعالج اضطرابات التواصل ٌجب أن ٌمتلك الخبرة الالزمة

. لتعامل مع جمٌع الحاالت على اختالؾ أنواعها

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

                                                           

. 179هـ، ص1429-م2008سنة  (ط/د)زٌن كامل الخوسٌكً، األصوات اللّؽوٌة، دار المعرفة العربٌة  1
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 :تمهٌد 

– حتى ٌتحقق له ذلك– فإنه البد ، نستطٌع القول أن وظٌفة اللؽة قائمة على الفهم و اإلفهام 

ولما كانت اللؽة كٌانا ذا . من أن ٌتقن المهارات التً تقدره على الفهم الجٌد و اإلفهام السلٌم 

أجزاء ٌتكون كل واحد منها من مهارة كلٌة ٌتدرج تحتها مجموعة من المهارات ، منفردة ال 

استخداما سلٌما ، مما ٌعنً أن إتقان اللؽة ال ٌتأتى  ٌعنً أن الفرد قد أجاد اللؽة واستخدمها 

و تعلٌمها  (القراءة ، والكتابة ، و الحدٌث ، السماع )ألي فرد إال باإلتقان المهارات األربعة 

بشكل مترابط متماسك بحٌث ترفد كل واحد منها األخرى ، وتتألؾ معا لتحقق الهدؾ من 

إما ٌكون متحدثا أو مستمعا أو قارئا أو كاتبا وهذه المواقؾ األربعة : تعلم اإلنسان وهً 

تستلزم منه أن ٌكون واعٌا ملما بمهارات كل موقؾ على حدة لٌكون ، التفاهم والتواصل 

. ناجحا 

. كتابة  ومن هنا سنحاول عرض هذه المهارات المختلفة من قراءة واستماع والحدٌث و
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: المهارة 

: للمهارة تعرٌفات كثٌرة منها  

الكفاءة فً أداء مهمة ما ، وٌمٌز بٌن نوعٌن من المهام "           ٌعرفها مان بأنها تعنً 

، وٌضٌؾ بأن المهارات الحركٌة هً إلى حد ما لفظٌة وإن "األول حركً وثانً لؽوي 

المهارات اللفظٌة تعتبر من جزء منها حركٌة
1

 .

تناسق تحصٌلً أو عملٌة عقلٌة : "          وجاء فً معجم مصطلحات التربٌة أن المهارة 

. تبلػ درجة عالٌة من الكفاءة والمهارة بواسطة الممارسة و التموٌن 

هً األداء المتقن القائم على الفهم واالقتصاد فً :"          كما عرفت المهارة كذلك بأنها 

الوقت و الجهد معا فالمهارة ، اللؽوٌة هً األداء اللؽوي المتقن محادثة كان أو القراءة أو 

الكتابة أو استماع
2

.
 

          وٌمكن تعرٌؾ مفهوم المهارة على أنه القدرة على القٌام بعمل ما بشكل ٌحدد 

مقٌاس مطور لهذا الؽرض، وذلك على أساس من الفهم و السرعة و الدقة
3

 .

          مما سبق من تعرٌفات نستنتج أن المهارة هً نشاط عضوي إداري مرتبط بالٌد أو 

اللسان أو العٌن أو األذن، وبعبارة أخرى هً أن ٌستطٌع المتعلم فعل شًء أو أمر ما بدقة 

. وإتقان مقبولٌن وذلك ٌكون حسب قدرة المتعلم العلمٌة 

: معرفة نظرٌة 

 .وهً أن ٌكون المتعلم على وعً باألسس النظرٌة التً ٌقوم من خبللها النجاح فً األداء 

                                                           

 29ص.2009.1دار الفكر العربً ط .المهارات اللؽوٌة مستوٌاتها تدرٌسها صعوباتها . رشدى أحمد طعٌمة  1

دار الشوق للنشر و التوزٌع .تدرٌس مهارات التفكٌر مع مئات األمثلة التطبٌقٌة .جودت أحمد سعادة 2

. 45ص.2003.1ط.

دار الكتاب .اللؽة العربٌة و مهاراتها فً المستوى الجامعً لؽٌر المتخصصٌن .محمد جهاد جمل .محمد رضوان الداٌة 3

. 15ص . 2004سنة  (ط .د).الجامعً 



 الفصل األول
 

 
34 

: تدرٌب علمً 

وٌعنً أن أي مهارة لؽوٌة ال ٌمكن إتقان أدائها إال إذا تم تدرٌب المتعلم علٌها تدرٌبا مستمرا 

إلى أن تكتسب هذه المهارة وذلك ٌكون وفق متطلبات المرحلة التعلٌمٌة
1

 . 

تنقسم المهارات حسب رأي العلماء إلى عدة تقسٌمات و باعتبارات مختلفة على النحو 

 :التالً

  باعتبار الوظائف االجتماعٌة تقسم إلى قسمٌن  :

 :مهارات عامة  -أ

وهً تلك الممارسات التً ٌتماثل فً أدائها مختلؾ أفراد المجتمع والتً ال ٌجدون بدأ من 

التخلً عنها على اختبلؾ  درجاتهم و وظائفهم االجتماعٌة أي تلك التً ٌجد الفرد نفسه 

 .الخ...مجبرا على القٌام بها ، كاالستماع إلى شخص ما أو التحدث إلٌه ، أو قراءة جرٌدة

 :  مهارات خاصة  -ب

عن اآلخرٌن وٌمكن القول  وهً تلك المهارات التً ٌنفرد بها مجموعة أو قلة من المجتمع

أنها مهارات تخصصٌة وتكون مختلفة باختبلؾ وظائفهم االجتماعٌة و مثال ذلك ما ٌقوم به 

 . الطبٌب أو المهندس أو المحامً سواء من خبلل التحدث أو الكتابة وؼٌرها من الممارسات

  باعتبار الشكل أربعة أنواع: 

 .مهارات قرائٌة -أ 

 . كتابٌة -ب 

 .مهارات االستماع -ج 

 .الحدٌث  -د 

                                                           

سنة     ( 1ط).دار الفكر الجامعً عمان األردن .أسالٌب مهارات اللؽة العربٌة و آدابها . عبد الفتاح حسن البجة 1

  20ص.2001
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 .وهو ما سنتناوله بالشرح وبعض من التفصٌل بٌن طٌات هذه المذكرة 

o  ومن هنا نستنتج أن المهارات أمر فردي حٌث ال ٌتم التدرب على المهارات

جماعٌا أي أن إتقان المهارة ٌكون على حسب درجة الفروق الفردٌة بٌن 

. المتعلمٌن و لكل فرد قدرته على السرعة و اإلتقان 
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: مهارة القراءة .1

تعتبر مهارة القراءة من المهارات األساسٌة التً على الفرد أن ٌتقنها لٌتمكن من مواجهة 

. الحٌاة بكفاٌة عالٌة، فهً ؼذاء للفكر وتساعد الفرد فً تلبٌة متطلبات الحٌاة الٌومٌة

 مفهوم القراءة :

          قراءة المادة المكتوبة وفهمها والتفاعل معها واالنتفاع بالمقروء وتوظٌفه فً الحٌاة 

على شكل سلوك
1

 .

 أنواع القراءة :

 :القراءة الجهرٌة -أ 

          هً التً ٌنطق خبللها القارئ بالمقروء بصوت مسموع، على أن ٌراعً أثناء ذلك 

. ضبط هذا المقروء و فهم معناه

:           ومن المواقؾ التً تستخدم فٌها القراءة الجهرٌة ماٌلً

 .قراءة األخبار .1

 .إلقاء الخطب واألشعار .2

 .تعلٌم المواد األساسٌة الدراسٌة فً ؼرؾ الصؾ .3

 .المحاضرات .4

الندوات و موضوعات الدفاع و األحكام فً المحاكم .5
2

. 

 .          نبلحظ من خبلل القراءة ٌتعلم الفرد كٌؾ ٌقرأ وٌفهم وٌتخٌل

 

 

                                                           

 دار صفاء 2أسالٌب تعلٌم األطفال القراءة و الكتابة ط – أمل البكري . محمد الحمور. محمد الشناوي– ناٌؾ سلٌمان  1

. 82للنشر والتوزٌع عمان داس ص 

. 83المرجع نفسه ص 2
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 :القراءة الصامتة -ب 

          هً القراءة التً ٌحصل بها القارئ على المعانً واألفكار دون االستعانة بعنصر 

الصوت أو النطق، حتى ولو كان النطق خفٌفا دون تحرٌك الشفتٌن، أو التمتمة بالحروؾ 

ولذلك تسّمى . والكلمات، أي أّن البصر والعقل هما العنصران الفاعبلن فً هذه القراءة

فهً تعفً القارئ من أي انشؽال بنطق الكبلم وتوّجه جّل اهتماماته إلى " القراءة البصرٌة"

. فهم ما ٌقرأ

o مزاٌا القراءة الصامتة: 

 :من حٌث سرعة األداء -أ 

إّن قارئا ما تكون قراءته لموضوع ما قراءة صامتة أسرع من قراءته للموضوع نفسه قراءة 

 ذلك من خبلل اختبار طبقة من خرٌجً الجامعات، ولعلّل Hueyوٌبٌن . جهرٌة

Buswellكما أّن هناك .  ذلك فرّده إلى تحكم الحبال الصوتٌة بالنطق أثناء القراءة الجهرٌة

سببا آخر وهو أّن سرعة العٌن فً حركتها على أّن سرعة النطق تكون أقل فً حال القراءة 

. الجهرٌة، ومن ثم تقل سرعة القراءة

 :من حٌث الفهم -ب 

أثبتت تجربة أجرٌت على طلبة قرؤوا موضوعا ما قراءة صامتة أّن فهمهم واستٌعابهم 

وإلمامهم بأجزاء المادة كان أكثر من فهم واستٌعاب من قرؤوا  الموضوع ذاته قراءة 

مضطر لبللتفات إلى كلمة وٌقرأها كما هو - فً القراءة الجهرٌة-وذلك ألّن الطالب . جهرٌة

مضطر لضبطها، وهذا ٌقلل من قدرته على االستٌعاب بسبب انصراؾ اهتمامه لضبط ما 

ٌقرأ
1

 .

o  نستنتج من خبلل ما سبق أّن القراءة الصامتة تؤدي إلى تقوٌة المبلحظة لدى

 .التلمٌذ وتنمٌة حواسه

 

                                                           

(. 10-09) ص 2007دار ٌافا العالمٌة للنشر والتوزٌع سنة  (1ط )القراءة فن ومهارة – فهد خلٌل زاٌد  1
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 أهداف القراءة :

 األهداف التربوٌة: 

 .اكتساب التلمٌذ المعرفة اللؽوٌة واألدبٌة وتوسٌع ثقافته .1

 .تعوٌده على السرعة فً القراءة والفهم .2

 .تنشٌط خٌال التلمٌذ وتؽذٌته .3

 .تقوٌة قوة المبلحظة لدٌه وتنمٌة حواسه .4

 .تنمٌة روح النقد والحكم فٌه .5

 .تعوٌده على االستمتاع بما ٌقرأ أو االستفادة من المقروء .6

 األهداف النفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة: 

 .(نفسً)تعوٌد الطالب على التأّمل الهادئ  .1

تجنٌب من ٌعانون من عٌوب نطقٌة الجرح الذي ٌبلقونه من قراءتهم الجهرٌة  .2

 .(نفسً)

وذلك . تعوٌد التلمٌذ على احترام شعور اآلخرٌن وتربٌة الذوق الرفٌع لدٌه .3

من خبلل تعوده على ممارسة القراءة الصامتة فً قاعات المطالعة 

 .(اجتماعً)

بما أّن البصر والعقل هما العنصران الفاعبلن فً القراءة الصامتة، فهً إذن  .4

 (اقتصادي)تختصر الزمن 
1

. 

o  من خبلل ما سبق نستنتج أّن القراءة الصامتة تعود التلمٌذ على التركٌز

 .واالنتباه

 مزاٌا القراءة الجهرٌة :

 .وسٌلة لتدرٌب القارئ على إجادة النطق .1

 الكشؾ عن عٌوب النطق وعبلجها .2

 .تشجٌع الطبلب الخجولٌن الذٌن ٌهابون الحدٌث  .3

                                                           

مجموعة النٌل العربٌة سنة  (1ط )هانً مهدي  (تـ ار)مشكبلت تعلم القراءة عند األطفال  – سٌدرٌك كولٌنجفورد  1

. 187 ص 2006
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 .التدرٌب على اإللقاء الجٌد فً الشعر والنثر .4

 .تشجٌع الطبلب على إفهام  السامعٌن ما ٌدور حولهم من مشكبلت وقضاٌا .5

. التأثٌر فً السامعٌن إلقناعهم بأفكار معٌنة .6

 مجاالت التدرٌب علٌها فً المدارس :

 .إجادة النطق بالحروؾ .1

 .جودة تمثٌل المعنى .2

 .مراعاة قواعد الوقؾ .3

 .الفهم .4

استٌعاب ما ٌقرأ من مفردات األفكار، أن ٌكون القارئ قادرا على التعبٌر عما ٌقرأه  .5

أّن االستٌعاب أحد المصطلحات التً تستعمل : وبعبارة أخرى. بلؽة واضحة وسلٌمة

 .فً القٌاس، ألّنه الجانب الوظٌفً لعملٌة الفهم

o  تعالج القراءة الجهرٌة نماذج من الشعر، القصص، السٌر والخطابة ٌؤدٌها

متقنون وٌفضل أن تكون هذه النماذج من مختارات
1

 . المدرس

o نستنتج من هذا أّن للقراءة الجهرٌة دور فعال فً تنمٌة القدرات النطقٌة للتلمٌذ . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .90المرجع السابق ص  1
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 من الناحٌة االجتماعٌة :

 .القراءة الصامتة أكثر استعماال فً حٌاة الناس من الجهرٌة .1

المواقؾ التً ٌحتاج فٌها اإلنسان إلى القراءة الصامتة أكثر منها إلى القراءة  .2

 .الجهرٌة

 .كذلك فإّن القراءة الصامتة ٌفرضها العرؾ فً األماكن العامة والمكتبات .3

ٌكثر أن ٌكون فً األسرة الواحدة أكثر من طالب فبل مناص لؤلبناء من أن ٌراعوا  .4

 .أن تكون قراءتهم صامتة

 مواقف تستعمل فٌها القراءة الصامتة :

 .قراءة المواد الدراسٌة وتحضٌرها وفهمها .1

 .قراءة الرسائل الخاصة .2

 .قراءة الموضوعات التً ٌرٌدها القارئ فً الصحؾ والدورٌات والمجبلت .3

 .قراءة التسلٌة واالستمتاع .4

 .قراءة الموضوعات الفكرٌة والثقافٌة المختلفة .5

 .البحث والتنقٌب فً المكتبات .6

 .قراءة اإلعبلنات التً تهم المرء .7

قراءة ترجمة بعض البرامج األجنبٌة عبر شاشة التلفاز .8
1

. 

. نبلحظ من خبلل ما سبق أّن للقراءة الصامتة أهمٌة بالؽة من القراءة الجهرٌة         

 صعوبات القراءة وأخطاؤها الشائعة وكٌفٌة عالجها :

 مفهوم عسر القراءة : 

          تعرؾ على أّنها واحدة من اضطرابات التعلّم، وعنً عدم القدرة على القراءة 

الفاهمة بما ٌتناسب والدرس
2

، وٌستعمل هذا المصطلح لوصؾ األطفال الذٌن لم ٌستطٌعوا 

                                                           

 .15 المرجع السابق ص  1

 ص 2007 سنة 1محمود فندي العبد هللا، تعلٌم القراءة لذوي الصعوبات القرائٌة، عالم الكاتب الحدٌث، األردن ط  2

92 .
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تعلم القراءة بنفس كفاءة أقرانهم المتساوٌن معهم فً القدرات البٌئٌة
1

، بمعنى صعوبة فً 

. عملٌة اكتساب القراءة خبلفا لمستوى سنهم

ٌعنً خلل أو قصور أو اضطراب فً القراءة وهناك " *الدٌسلكسٌا"          وٌعرؾ أٌضا 

تعرٌؾ آخر ٌقول بأّن عسر القراءة عجز كلً أو جزئً فً القراءة
2

، أو عدم القدرة على 

تمٌٌز الرموز المطبوعة، وفهم الكلمات وتمٌٌز األصوات وتخزٌن المعلومات فً الذاكرة 

واسترجاعها عند الحاجة على الرؼم من أّن الطفل ٌتساوى مع أقرانه فً نسبة الّذكاء
3

 .

 صعوبات القراءة أسبابها وعواملها :

          نظرا لتداخل العوامل المختلفة التً تقؾ خلؾ العسر القرائً والتً صنفها 

: الباحثون إلى مجموعة من العوامل وهً

 عوامل جسمٌة. 

 عوامل نفسٌة. 

 عوامل بٌئٌة اجتماعٌة. 

: مهارة الكتابة  .2

وٌروي عن الرسول صلى هللا علٌه و سلم قوله "العلم صٌد و الكتابة قٌد "           ٌقال

 فالكتابة تعتبر مفخرة العقل اإلنسانً ، فهً أعظم ما أنتجه العقل" قٌدوا العلم بالكتابة "

 ولقد ذكر أحد علماء اإلنثربولوجٌا أن بداٌة تارٌخ اإلنسان الحقٌقً حٌن اخترع         

 .الكتابة

 

                                                           

؟  … ص 1هدى عبد هللا الحاج عبد العشاوي، أطفالنا، وصعوبات التعلم واضطرابات الكبلم، دار الشجرة، سورٌا ط  1

 سنة 1، القاهرة ط 124 ص 2004نبٌل عبد الفتاح حافظ، صعوبات التعلم والتعلٌم العبلجً، مكتبة الزهراء الشرق  2

. 92 ص 2006

 2011 سنة 1عبد الفتاح عبد المجٌد الشرٌؾ، التربٌة الخاصة وبرامجها العبلجٌة، مكتبة األنجلو المصرٌة القاهرة ط  3

. 111ص 
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  مفهوم الكتابة  :

نقوش مخصوصة دالة على الكبلم دالة " أن الكاتبة :           قال أبو الوفا الهورٌنً 

". اللسان ما فً الجنان الدال على ما فً خارج األعٌان 

رسم و أشكال حرفٌة تدل على الكلمات :" الحظ و الكتابة :           وقال ابن خلدون 

فهً ثانً رتبة من الداللة اللؽوٌة وهً صناعة : المسموعة الدالة على ما فً النفس و ٌقول 

إذا الكتابة من خواص اإلنسان التً ٌمٌز بها الحٌوان وأٌضا فهً تطلع على ما فً . شرٌفة 

"الضمائر و تتأذى بها األؼراض إلى البلد البعٌد فتقضً الحجات
1

.
 

          و الكتابة لٌست عملٌة آلٌة بحتة ٌكفً فٌها برص مجموعة من الكلمات لتكون جمبل  

.  والجمل لتكون فقرات و الفقرات لتكون موضوعا 

          إن الكتابة عملٌة إبداعٌة ٌنبؽً على المدرس تعرٌؾ الدارس أبعادها فٌدر به على 

أساس نفسه دائما قبل أن ٌكتب لماذا أرٌد أن أكتب ؟ ما الذي أود التعبٌر عنه ؟ ثم لمن أوجه 

هذه الكتابة ؟
2

 .

o  ًنستنتج بأن للكتابة أهمٌة كبٌرة فً حٌاة اإلنسان و لهذا فالكتابة أخذت دورا مهما ف

كل مراحل التعلٌم المختلفة فبواسطة الكتابة ٌدون حساباته وٌكتب رسائله و اتفاقٌاته 

 .و مذكراتها 

 

 

 

                                                           

 175ص. أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة و آدابها . عبد الفتاح حسن البجة  1

 191ص . المهارات مسوٌاتها صعوباتها . رشدى أحمد طٌعمة 2
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  التعبٌر الكتابً أو التحرٌري: 

          هو عمل لؽوي دقٌق مراع المقام و مناسب لمقتضى الحال وهو كذلك القدرة على 

السٌطرة على اللؽة كوسٌلة للتفكٌر و التعبٌر و االتصال ، وهو الحصٌلة النهائٌة لتعلم اللؽة 

العربٌة فهو الهدؾ الشامل و النهائً لتعلٌم اللؽة فلٌست وظٌفة المدرس أن ٌقول للتلمٌذ ماذا 

ٌكتب أوال ٌكتب ، وال أن ٌسخر من كتابات التبلمٌذ و ٌقلل من قٌمتها و لكن وظٌفته هً أن 

ٌشٌر التبلمٌذ للكتابة و أن ٌشجع كتاباتهم، و أن ٌقودهم نحو سبلمة الكتابة وسبلمة األسلوب 

. وجمال المبنً و المعنً

  ًللتعبٌر أهداف أهمها ه:  

تنمٌة قدرة التلمٌذ على المحادثة و : تنمٌة قدرة المتعلم على التعبٌر الوظٌفً و هذا ٌعنً -

 .المناقشة، وقص القصص

 .تنمٌة حساسٌة التلمٌذ للمواقؾ االجتماعٌة المختلفة -

تنمٌة قدرة على التعبٌر عن أحاسٌسه : تنمٌة قدرة التلمٌذ على التعبٌر اإلبداعً وهذا ٌعنً  -

و انفعاالته من حزن و ألم و ؼٌرها من األحاسٌس األخرى 
1

. 

. تعوٌد التبلمٌذ على ارتٌاد المكتبات و الرجوع إلى مصادر المعرفة و المعلومات -

o  ومما تقدم ذكره أن مجموعة األهداؾ الخاصة بالتعبٌر الوظٌفً تتمٌز بالمٌزة

أما أهداؾ التعبٌر اإلبداعً فتتسم بالفردٌة و الشخصٌة و . االجتماعٌة و الواقعٌة 

 .القدرة على التدخل و اإلبداع

 

 

 

 

                                                           

 23-228ص.تدرٌس فنون اللؽة العربٌة . على أحمد مدكور 1
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  أهمٌة الكتابة :

          بعد اختراع الحروؾ و معرفة الكتابة أهم حدث فً تارٌخ البشرٌة فالمدٌنة 

والحضارة لم تبدأ إال عندما تمكن اإلنسان عن طرٌق الخط من نقل أفكاره و تسجٌل أثارة 

. و لقد حققت الكتابة أمور كثٌرة ومن أجلها . فالكتابة أهمٌة كبٌرة فً الحٌاة البشرٌة 

: أنها وسٌلة من وسائل االتصال و التعبٌر .1

          فاللؽة المكتوبة تعتبر وجها آخر للمنطوقة فقد كان اإلنسان ٌتصل بؽٌر مشافهة و 

لكن هذا ٌتأتى إال عن طرٌق المواجهة فلما تنعدم هذه األخٌرة ال ٌتحقق االتصال ومنه 

استلزم على اإلنسان ابتكار طرٌقة أخرى لتحقٌق هذا االتصال فجاءت الكتابة لتحقٌق 

. التواصل والتعبٌر عن بعد

: أنها سجل اإلنسانٌة الخالد  .2

ما انتهى إلٌكم مما قالت العرب :"       سئل أبو عمرو بن العبلء عن اللؽة العربٌة فقال 

وهذا أكبر دلٌل عن ضٌاع أكثر العلم " إال أقلة ولجاءكم وافرا لجاءكم علم و شعر كثٌر 

بسبب قلة الكتابة فهذه األخٌرة هً الحافظة ألمجاد و بطوالت وتارٌخ و أعمال و فكر 

وحضارة األمم فلوال الكتابة لما ارتقى اإلنسان و لما وصل إلٌه شًء من الحضارة و 

. الفكر  تراث أجداده

 :  أنها ظاهرة ممٌزة لإلنسان جعلته أرقى المخلوقات  .3

           من المتعارؾ علٌه أن اإلنسان ٌشابه وسائر الكائنات األخرى فً كثٌر من 

األشٌاء إال أن هللا عز وجل قد مٌز اإلنسان و أنعم علٌه بنعم تمٌزه عن سائر المخلوقات 

األخرى ومن بٌنها الكتابة التً تحافظ على تراثه وتنقله من جٌل ألخر وذلك لٌتفوق وٌرتقً 

.عن سائر الكائنات 
1
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 :                                                               وسٌلة من وسائل التوجٌه و اإلعالنات  .4

          هً ذلك األساس الذي ٌقوم علٌه عملٌة اكتساب المعارؾ و تحصٌل أكبر و أضخم 

 .كم من الحقائق و المعارؾ 

 :وسٌلة من وسائل التوجٌه و اإلعالنات   .5

          ٌكفً الكتابة شرفا أنها أنارت درب اإلنسان وحملت له من التوجٌهات و النصائح 

ما ٌساعده لٌكسب دنٌاه و أخرته، وبٌنت له مواطن الخٌر و مواطن الشر، كما أنها تعد أهم 

وسٌلة للدعاٌة و اإلشهار و النشر الوعً بٌن الناس عن طرٌق المجبلت و النشرات 

.وؼٌرها، كما أنها وسٌلة العقود و االتفاقٌات 
1

 

          وتعلٌم الكتابة فً المدخل االتصالً ٌستلزم تدرٌب الدارس على اكتساب خبرات 

فً المراحل المختلفة للكتابة، بدءا من مرحلة ما قبل الكتابة التً ٌجمع فٌها الدارس بٌانات 

كما ٌرٌد أن ٌكتب حوله، و انتهاء بمرحلة التعدٌل و التجدٌد، و التً ٌعٌد فٌها الدارس 

. النظر فٌما كتبه تطوٌرا و تحسٌنا له

          أما الحدٌث عن أنواع الكتابة، فلٌس هذا المجال اإلفاضة فٌه، إذ هناك أنواع 

كما أن اإلمبلء  (النسخ و الرقعة  )مختلفة تندرج تحت مفهوم الكتابة، فلٌس الخط بنوعٌه 

وكل  (المفٌد، الموجه، الحر  )ومنها التعبٌر بأنواعه  (منقول، منظور، اختباري  )بأنواعه 

.من هذه األنواع أهداؾ و أسالٌب تدرٌس فصلتها كتب طرق تدرٌس اللؽة العربٌة
2

 

o  نبلحظ مما سبق إلى أن التعبٌر أو الكتابة هو تلك الحصٌلة النهائٌة لتعلم اللؽة

فالكتابة تكون و بالنسبة للتبلمٌذ لفظا ٌعبر عما ٌجول بخاطره و فً نفسه و عن 

 .   طرٌق الكتابة ٌمكن أن نكشؾ شخصٌة الكاتب و قدراته و مواهبه و مٌوله 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                           

  1 178-176ص . أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة .  عبد الفتاح حسن البجة 

191ص . صعوباتها , تدرٌسها , المهارات اللؽوٌة مستوٌاتها .  رشدى أحمد طعٌمة  2  
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 :مهارة االستماع .3

َس لََك ِبِه ِعْلٌم إِّن السْمعَّ َو الَبَصَر َو الفَُؤاَد ُكّل أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه           " ٌْ َوال ََتْقُؾ َما لَ

"َمْسؤوالًال 
1

. 

           
فمهارة . من هذه اآلٌة وؼٌرها نستدل على األهمٌة الكبٌرة التً ٌتمتع بها االستماع

االستماع كالقراءة وؼٌرها من المهارات األخرى فهً طرٌقة للتعلم فً المدرسة وخارجها 

فنحن نمضً معظم ٌومنا تقرٌبا فً االستماع، نستمع إلى العائلة و األصدقاء فً المنزل 

وخارجه و نستمع إلى الهاتؾ ونشترك فً مختلؾ الحوارات مع األطباء و المعلمٌن 

. وؼٌرها، فنحن نستمع لكل ما ٌدور شئنا أم أبٌنا

:مفهوم االستماع  -أ 
 

          هو تلك العملٌة اإلنسانٌة الواعٌة المدبرة لؽرض معٌن وهو اكتساب المعرفة 

تستقبل فٌها األذن أصوات الناس فً مختلؾ حاالت التواصل و بخاصة المقصودة و تحال 

فٌها األصوات إلى ظاهرها المنطوق و باطنها المعنوي ، وتشق معانٌها مما لدى الفرد من 

وبذلك تكون الصور . معارؾ سابقة و سٌاقات التحدث و الموقؾ الذي ٌجري فٌه التحدث 

الذهنٌة فً الدماغ البشري وهً إما صورة مسموعة خالصة أو مسموعة مبصرة معا ومن 

ثم تكون أبنٌة للمعرفة فً الذهن من خبلل االستماع الذي البد فٌه القصد من اإلنصات 

وخلوه من المشتتات أو التركٌز على معنى المستمع إلٌه و هذا القصد األصلً من عملٌة 

االستماع كلها
2

.
 

:           االستماع عملٌة معقدة فً طبٌعتها فهو ٌشمل

 إدراك الرموز اللؽوٌة المنطوقة عن طرٌق التمٌٌز السمعً: أوال . 

  فهم مدلول هذه الرموز اللؽوٌة : ثانٌا. 

  إدراك الوظٌفة االتصالٌة أو الرسالة المتضمنة للرموز أو الكبلم المنطوق: ثالثا. 
                                                           

[ 36]األٌة : سورة اإلسراء   1

دار . أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق . محمد فؤاد الحوامدة .  راتب قاسم عاشور  2

 39ص.2007.سنة(2ط).المسٌرة
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  تفاعل الخبرات المحمولة فً هذه الرسالة مع خبرات المستمع وقٌمته : رابعا

 .ومعاٌٌره المناسبة لذلك

  نقد هذه الخبرات وتقوٌمها و الحكم علٌها فً ضوء المعاٌٌر الموضوعٌة: خامسا .

فاالستماع هو إدراك ، فهم ، تفسٌر ، تطبٌق ، النقد ، تقوٌم وهذا ٌتفق مع مقتضً 

األهمٌة العظٌمة التً أعطاها هللّا لطاقة السمع
1

.
 

           فاالستماع نشاط أساسً من أنشطة االتصال بٌن البشر، فهو النافذة التً ٌطل 

اإلنسان من خبللها على العالم من حوله، وهو األداة التً ٌستقبل بواسطتها الرسالة 

الشفوٌة
2

.
 

نستنتج من ما تقدم ذكره أن االستماع هو مهارة اللؽوٌة مهمة على المستمع فً ضوء هذا 

. السٌاق أن ٌفهم الرسالة التً ٌرٌد المتكلم توصلٌها إلٌه 

  العوامل التً تؤثر فً عملٌة االستماع : 

هناك عوامل مؤثرة فً درجة استماع الفرد للجهة المرسلة وفً حٌن تكررت هذه 

:  العوامل فإنها تؤثر على درجة اكتساب مهارات االستماع ومن بٌن هذه العوامل 

 : المرسل -أ 

ٌحبذ كونه لبقا و ذو شخصٌة مؤثرة ، فعنصر التشوٌق ٌعتبر من أهم عناصر التفاعل بٌن 

المتكلم و المستمع ، كما أن اللباقة و قوة الشخصٌة تكتمبلن بقوة االقتناع وذلك بتؽٌٌر 

 .وتنوٌع التعبٌرات حسب ما ٌقتضٌه موضوع الخطاب 

 

 

 

                                                           

 60 ص 2000سنة  (ط.د). دار الفكر العربً القاهرة. تدرٌس فنون اللؽة العربٌة . علً أحمد مدكور  1

  .183المهارات اللؽوٌة مستوٌاتها صعوباتها ص . رشدي احمد طعٌمة 2
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 :المستقبل  -ب 

 ٌشترط فٌه الصحة الجسمٌة و النفسٌة والذهنٌة وذالك لتلقً الرسالة بشكل صحٌح، فكلما 

حدث خلل فً هذه النواحً انعكس ذلك سلبا على الرسالة أما إذا كان المستمع سلٌم كانت 

 .عملٌة االستماع ناجحة 

 :الرسالة  -ج 

ٌقال الكبلم الذي ٌخرج من القلب ٌدخل إلى القلب ، و الكبلم الذي ٌخرج من اللسان ال 

فالرسالة لها أهمٌة ال تقل عن العنصرٌن السابقٌن فالتشوٌق مرتبط بالمرسل ."ٌتعدى األذان 

و المستقبل ، أو الرسالة فبتسلسلها وقوة أفكارها ومدى ارتباطها بمشكل و اهتمامات 

.المستعٌن ومنه فنجاح الحدٌث ٌعتمد على شخصٌة المتحدث و أهمٌة الموضوع
 

  العوامل الخارجٌة : 

ضوضاء أو عدم            ما من شأنه أن ٌعٌق عملٌة االستماع من مشاكل اجتماعٌة و

تناسب الزمان و المكان مع موضوع الحدٌث أو فشل عملٌة االستماع فٌجب على المستمع 

أن ٌركز فً الموضوع وٌحاول أن ٌنعزل بفكرة عن كل هذه المعٌقات لٌظل قرٌبا من 

الحدٌث أو الموضوع
1

.  

o  نستنتج أن العوامل التً تؤثر فً عملٌة االستماع تتطلب كفاءة المستمع على توجٌه

 .انتباهه للمعنى العام وذلك من خبلل معرفته للمعانً األساسً للؽة 

 

 

 

 

                                                           

 97/98أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق ص .محمد حوامدة . راتب قاسم عاشور 1
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  مكونات عملٌة االستماع:  

:           ٌقسم االستماع إلى أربعة عناصر ، ال ٌنفصل أحدها عن اآلخر، وهً 

. فهم المعنى اإلجمالً - 1

. تفسٌر الحدٌث و التفاعل معه  -2

 .تقوٌم ونقد الحدٌث  -3

ربط المضمون و المستقبل بالخبرات الشخصٌة ، أي التكامل بٌن خبرات المتحدث  -4

وخبرات المستمع
1

. 

  قراءة االستماع : 

          قسم التربوٌٌن القراءة إلى صامتة و جهرٌة ، قراءة االستماع هً األولى و 

. الثانٌة فقد سبق وان أشرنا إلٌها فً المهارات القرائٌة 

          أما قراءة االستماع فقد ضمها التربوٌون إلى القراءة من باب التوسع لعدم توافر 

شروط القراءة فٌها ، وذلك أن من بدٌهٌات القراءة هً االلتقاط  البصري ، وهو إما أن 

.ٌكون معلما أو طالبا فقط و األفضل أن ٌطلق علٌه القراءة لبلستماع
 

  أهمٌة االستماع:
 

          إن االستماع من أهم فنون اللؽة إن لم ٌكن أهمها على إطبلق وذلك الناس 

ٌستخدمون االستماع و الكبلم أكثر من استخدامهم للقراءة والكتابة ، وقد صور أحد 

إن اإلنسان المثقؾ العادي ٌستمع إلى ما ٌوازي :"الكتاب هذه األهمٌة من االستخدام قائبل 

"كتابا كل أسبوع ، وٌقرأ ما ٌوازي كتابا كل شهر ، وٌكتب ما ٌوازي كتابا كل عام 
2

 .

 ومنه فاالستماع له أهمٌة كبٌرة فً الحٌاة االجتماعٌة بشكل عام فهو ٌساعد على إثراء 

حصٌلة المستمع من مفردات وتراكٌب كما أنه وسٌلة ناجحة فً تعلٌم األطفال القراءة 

 .والكتابة والحدٌث الصحٌح

                                                           

 67ص .2002عالم الكتب سنة .القاهرة .(1.ط).تنمٌة المهارات اللؽوٌة للطفل . امٌلً صادق .كرٌمان بدٌرو  1

 58ص.تدرٌس فنون اللؽة العربٌة .علً أحمد مدكور   2



 الفصل األول
 

 
50 

  هل ٌمكن تدرٌس االستماع  :

          ٌعتبر االستماع فنا لؽوٌا، وشرطا أساسٌا للنمو الفكري فطبٌعة عملٌة االستماع 

تكتسح أهمٌة كبٌرة فنحن نقضً معظم وقتنا فً االستماع ، حتى وإن كان هناك تفاوتا فً 

. مستوى التحصٌل و االستٌعاب بٌن شخص و أخر

          وإذا عقدنا مقارنة بٌن منهجنا العربٌة فً مجال االستماع ومناهج الدول المتقدمة 

فسوؾ ترى فرقا شاسعا بٌنهما، فقد كشؾ إحدى الدراسات فً الدول المتقدمة أن تبلمٌذ 

% 19للقراءة % 16من البرنامج تعلٌم اللؽة للحدٌث، % 30المرحلة الثانوٌة ٌخصصون 

 ساعة من 2,5لبلستماع ، كما أن تبلمٌذ المدرسة االبتدائٌة ٌقضون حوالً % 45للكتابة، 

 ساعات فً الٌوم لبلستماع ،وبالمقابل لم نجد فً مناهجنا العربٌة اهتمامات ٌتناسب 5كل 

وأهمٌة هذه المهارة
1

.
 

أن ٌتعلم التلمٌذ كٌؾ ٌستمع :           ونذكر من بٌن أهداؾ تدرٌس هذه المهارة 

للتوجٌهات و كٌؾ ٌتابعها و أن ٌتعلم عادات االستماع الجٌد وكٌؾ ٌستمع بفهم للمناقشات 

وأن ٌستطٌع كٌؾ ٌستخلص المعنى من نؽمة الصوت وأن تزداد قدرته على االستنتاج وأن 

ٌدرك و ٌحترم حاجات اآلخرٌن فً جماعة االستماع و أن ٌكتسب القدرة على معرفة 

ؼرض المتكلم و أن ٌكتسب قدرة على تقوٌم المسموع و الحكم علٌه 
2

 .

o  خبلصة القول أن مهارة االستماع من المهارات الهامة فً عملٌة التعلم وٌكفٌنا تدلٌبل

 .أّن مكانتها كانت كبٌرة عند العرب القدامى

و أمر هللا عز وجل بالعدل فً القول " الكلمة أمانة : "  ٌقال: مهارة الحدٌث  .4

َو إَِذا قُْلُتْم َفاْعِدلُوا َو لَْو َكاَن َذا قُْرَبى َو " فقال بعد بسم هللا الرحمان الرحٌم 

ُروَن  اُكْم ِبِه لََعلَُّكْم َتْذكَّ ."ِبَعْهِد هللا أُْوفُوا َذلُِكْم َ َوصَّ
3 

                                                           

 98ص.أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق . راتب قاسم عاشور محمد فؤاد حوامدة  1

 20ص.2005 (ط .د )دار الثقافة للنشر و التوزٌع .تعلٌم اللؽة العربٌة . مصطفى أرسبلن  2

[  152اآلٌة ]سورة األنعام  3
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          فالتحدث هو الوسٌلة اللؽوٌة األولى التً ٌستخدمها اإلنسان لنقل ما لدٌه من أفكار 

.أو ما ٌدور فً نفسه من إحساس إلى أخر ، فهو وسٌلتنا لتحقٌق حٌاتنا االجتماعٌة 
 

و فً الحدٌث ٌقوم الطفل بتحوٌل الخبرات التً تمر به وٌمر بها إلى رموز لؽوٌة مفهومة 

تحمل رسالته من حوله والى ما حوله ، فهو ٌتحدث لؤلفراد عما ٌعرؾ وعما ٌرٌد و عما 

ٌشعر به، ولذلك ٌمثل الحدٌث الجانب االٌجابً فً التواصل اللؽوي حٌث ٌأتً الحدث مقابل 

االستماع 
1

.
 

 مفهوم التحدث :

          ٌعد التحدث الوسٌلة اللؽوٌة األولى المستخدمة من قبل اإلنسان إلٌصال ما لدٌه من 

أفكار أما ما ٌدور فً نفسه من مشاعر و أحاسٌس لآلخرٌن و مهارة التحدث تقابل مهارة 

ما ٌتكون الموقؾ اللؽوي من طرفٌن متحدث و مستمع إال أن – االستماع إذ فً الؽالب 

المهارة التحدث تأتً فً المرتبة الثانٌة بعد االستماع من حٌث كثرة االستخدام إال أنا 

المحادثة تعتبر من أهم المهارات اللؽوٌة ، ذلك أن بعض المربٌن ٌذهبون إلى أن اللؽة من 

إرسال منطوق ، و استقبال مسموع ، وإن الجوانب األخرى للؽة من " أساسها عملٌة 

كما أن بعضا أخر منهم ٌري أن اللؽة عبارة عن مضمون و " أساسها عملٌة االتصال هذه 

."إفصاح عن المضمون 
2

 

o  نستنتج أن مهارة الحدٌث لها أهمٌة بالؽة ، باعتبارها من أوسع النوافذ التً ٌمكن أن

 .نطل منها على قدرات الطفل ومدى استٌعابه للخبرات التً تعرض لها 

 

 

 

                                                           

. 82ص.تنمٌة المهارات اللؽوٌة للطفل . اٌمٌلً صادق . كرٌمان بدٌرو 1

 43ص. أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة و آدابها.حسن البجة .عبد الفتاح 2



 الفصل األول
 

 
52 

  تعرٌف التعبٌر الشفوي :

          ورد فً كتاب أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة و آدابها هو إفصاح المرء 

بالحدٌث أو الكتابة عن أحاسٌسه الداخلٌة و مشاعره و أفكاره و معانٌه بعبارات سلٌمة 

ومن هذا القول نستنتج أن التعبٌر وسٌلة من وسائل . تتوافق مع مستوٌات الطبلب المختلفة 

و أفكارهم كما أنه عملٌة تنفٌس عن . التفاهم بٌن البشر و أداة من أدوات عرض مقاصدهم 

هذه األفكار و المشاعر و تصوٌر، لما ٌحس به وٌرؼب فً توصٌله إلى القارئ أو السامع 

وذلك " إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه فً نفسه من األفكار و المعانً " وهو عند بعضهم 

فتدرس التعبٌر ٌؤدي إلى تعوٌد التبلمٌذ جودة األداء اللفظً و حسن التفكٌر المعنوي 

وٌقصد باألداء اللفظً المظهر الذي ٌبدو من خبلل الكلمات و الجمل و التراكٌب و 

و إما حسن التفكٌر المعنوي فٌراد به المحتوى الفكري الذي ٌنشأ فً داخل الفرد . األسالٌب 

من المعانً التً ٌرؼب فً التعبٌر عنها باألداء اللفظً و هذا العنصران مترابطان ال ٌصح 

الفصل بٌنهما
1

 .

o  نستنتج أن الحدٌث أٌضا نشاط أساسً من أنشطة االتصال بٌن البشر وهو الطرؾ

الثانً من عملٌة االتصال الشفوي و إذا كان االستماع وسٌلة لتحقٌق الفهم فإن الكبلم 

 .وسٌلة لئلفهام و الفهم 
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  طبٌعة عملٌة التحدث : 

          إن عملٌة الكبلم أو التحدث لٌست حركة بسٌطة تحدث فجأة  وإّنما هً عملٌة معقدة  

. استشارة، تفكٌر، صٌاؼة و نطق: و بالرؼم من مظهرها إال أّنها تتم عدة خطوات وهً 

          نبلحظ أن نقطة البدء فً أي محادثة هو مجرد مثٌر إما داخلٌا أو خارجٌا كان 

ٌطرح على المتحدث سؤاال وٌجٌب علٌه أو ٌشترك فً حوار أو نقاش إما المثٌر الداخلً 

كأن ٌنشؽل المتحدث بفكرة أو مشكلة ما فٌحاول التعبٌر عنها ، وبعد وجود الدافعٌة للكبلم 

ٌبدأ المتحدث فً التفكٌر فٌبدأ فً تنظٌم نفسه وجمع أفكاره و ترتٌبها لٌكون كبلمه ذا معنى، 

فالمعلم الواعً هو الذي ٌعلم تبلمٌذه أن ال ٌتكلم أحدهم إال إذا كان هناك داعً قوي للكبلم 

وبعدها ٌبدأ فً صٌاؼة أو انتقاء الرموز أو العبارات المناسبة لما ٌدور فً فكره من معانً 

فبلبد من التفكٌر و التمعن و اختبار المناسب من األلفاظ قبل البدء فً الحدٌث وبعد المرور 

بهذه المراحل تأتً مرحلة النطق وهً أخر مرحلة فً هذه العملٌة ، فالنطق السلٌم ٌتم 

عملٌة االتصال وتلك المراحل السابقة هً مظاهر داخلٌة ، أما النطق فهو مظهر خارجً 

وهو ما ٌرى من كل هذه المراحل لتكون عملٌة صائبة
1

 .

o  نستنتج أن عملٌة التحدث تقوم على هذه الخطوات األربعة وال ٌمكن الفصل فٌما

. بٌنها لكً عملٌة التحدث بشكل متصل
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  عوامل نجاح التحدث :

          إّن عملٌة التحدث كؽٌرها من المهارات األخرى البد لها من عوامل إلنجاحها ومن 

: هذه العوامل نذكر منها 

: الرغبة فً التحدث  -1

فكلما زادة هذه العملٌة و هذه الرؼبة و كانت النتٌجة مثلها ، و كلما كانت الرؼبة            

وقد نبلحظ درجة نجاح العملٌة من مشاركة المستمعٌن . باهتة كانت عملٌة الحدٌث فاترة 

. فً الحوار

 :اإلعداد للحدٌث  -2

فالمحدث ٌجب أن ٌكون على علم بما ".قبل الرمً تمؤل الكائن " تقول العرب            

سٌقول ومعدا له إعدادا جٌدا خاصة إذا كان المستمعون على علم بموضوع الحدٌث مسبقا، 

 .فٌجب أن ٌكون لدٌه المعلومات المدعمة باألدلة و البراهٌن 

 :الثقة بالنفس  -3

           تعد الثقة بالنفس من أهم عوامل نجاح عملٌة التحدث فٌجب أن ٌمتلكها المتحدث 

لٌستطٌع التأثٌر و كسب ثقة المستمعٌن فٌستطٌع كل فرد أن ٌمتلك هذه المٌزة ألّنها حكرا 

. على فئة معٌنة فهً وسهلة المنال إذا ما تحققت الرؼبة فً ذالك 

:تذكر األفكار الرئٌسٌة  -4
 

ٌجب أن ٌكون المتحدث مدركا لجمٌع أفكار الموضوع و خاصة الرئٌسٌة منها ألن           

أكثر ما قد ٌحرج المتحدث هو أن ٌنسى فكرة معٌنة أو بعض األمثلة أو األدلة التً تقوي 

موضوعه وتدعمه فٌجب تدرٌب ذاكرته عن طرٌق التكرار وربط األفكار بعضها ببعض 

بعد فهمها جٌدا
1

.
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  لعملٌة المحادثة أهمٌة و فوائد جلٌة منها :

. إثراء ثروة الطفل اللفظٌة  -

.  تمكٌنه من تشكٌل الجمل وتركٌبها -

. تحسٌن هجائه و نطقه  -

.  إزالة جانب الحجل من نفوس األطفال -

إكسابهم سلوكات معٌنة كاحترام اآلخرٌن كالحدٌث معهم بطرٌقة ودودة رقٌقة و  -

.  إنماء الجانب االجتماعً فً حٌاة التبلمٌذ 

 .                    تهٌئة التبلمٌذ لمواجهة المواقؾ الحٌاتٌة المختلفة -

 .تعوٌد التبلمٌذ على ترتٌب أفكارهم  -

تنمٌة التفكٌر و تنشٌطه وتنظٌمه و العمل على تؽذٌة خٌال التلمٌذ  -
1

. 
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  ًتقترح مهاراة الحدٌثة التدرٌس بالمستوى االبتدائ          :

. نطق األصوات نطقا صحٌحا  -

 (الخ..ب، ت،ث،: مثل )التمٌٌز عند النطق، بٌن األصوات المتشابهة تمٌٌزا واضحا  -

 .التمٌٌز عند النطق ، بٌن الحركات القصٌرة و الطوٌلة  -

 .تأدٌة أنواع النبر و التنؽٌم بطرٌقة مقبولة من متحدثً العربٌة  -

 (الخ ...ب، ت، ث: مثل  )نطق األصوات المتجاوزة نطقا صحٌحا  -

 .نطق الكلمات المنونة نطقا صحٌحا ٌمٌز التنوٌن عن ؼٌره من الظواهر  -

استخدام اإلشارات و اإلٌماءات و الحركات ؼٌر اللفظٌة استخداما معبرا عما ٌرٌد  -

توصٌله من أفكار
1

. 

o  ٌكون للتلمٌذ لفظا ٌعبر به عما ٌجول فً  (التعبٌر )ومنه نستخلص أن الحدٌث

خاطره فالحدٌث عملٌة مهمة فً حٌاتنا الٌومٌة و دلٌل ذلك أننا نسعد باللحظة التً 

ٌبدأ فٌها الطفل كبلمه و نصوب لؽته حتى ٌستقٌم وٌسلم لسانه من الخطأ وبهذه 

 .العملٌة ٌحقق الطفل اجتماعٌته كفرد فً المجتمع 
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: تمهيد 

ٌتمٌز الطور األول من التعلٌم االبتدائً بكونه ٌغطً الفترة العمرٌة الخصبة           

من حٌاة التلمٌذ، وفً هذه الفترة ٌكون فٌها التلمٌذ قد امتلك وسائل التعلٌم، و أدوات 

االتصال، وطبق للمنهج التربوي، فإن القراءة فً هذه المرحلة تتمٌز ابتداء من السنة 

الثالثة لكونها وسٌلة لغاٌات تعلٌمٌة أخرى ألن التالمٌذ الذٌن انتقلوا إلى هذا المستوى 

و اكتسبوا المهارات . ٌكونون قد تدربوا على القراءة فً السنوات األولى التمهٌدٌة

. الالزمة لممارستها، و أصبحوا مهٌئٌن الستخدامها استخداما مفٌدا و متنوعا

 الهدف التعلٌمً الذي تسعى إلٌه هٌئة تربوٌة فً هذا الطور هً مساعدة           

التلمٌذ على تعلم المواد الدراسٌة المختلفة و الخاصة األساسٌة منها الحساب و القراءة، 

وهذه األخٌرة هً أداة التعلم األساسٌة، و إن أي إخفاق فً السٌطرة على هذه المهارة 

كما ٌؤدي إلى اإلخفاق فً الحٌاة العامة . سٌؤدي إلى اإلخفاق فً الحٌاة المدرسٌة أوال

 .أٌضا

التعرف على محيط العينة  : أوال

لقد تم اختٌار عٌنة البحث بطرٌقة مقصودة لتالؤمها مع موضوع دراسة           

البحث و خدمته، وقد اعتمدنا فً تطبٌقنا عن الصف الرابع االبتدائً أهم الخصائص 

و المالمح المصاحبة صعوبة القراءة و قد أخذنا العٌنة على مستوى  

 .ابتدائٌة بن زكري محمد  -

. محمد صالح للبنات  -

وكان الهدف من دراستنا هذه تفسٌر ظواهر العجز الموجودة و وصفها و           

تحلٌلها من خالل طرح تساؤالت و مالحظات حول المتعامل مع هذه الفئة، و كذلك 

مالحظة سلوك العٌنة لرصد األسباب و األعراض الخاصة بكل حالة على حده من 

خالل نشاط القراءة معتمدٌن على المنهج الوصفً التحلٌلً، الستخالص النتائج و 

.  البحث عن الحلول لهذه المشكلة العوٌصة 
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. التعرف على الطفل السنة الرابعة ابتدائي: ثانيا 

ٌعتبر الطفل فً مرحلة الطفولة المتأخرة، فردا مستقال له كٌانه الخاص به 

بحٌث ٌتمٌز باالستقرار فً العدٌد من مظاهر النمو و ٌمتلك مكتسبات معرفٌة 

و سلوكٌة تشكل عنده رصٌدا قبلٌا ٌؤهله للمساهمة بفاعلٌة أكبر فً مختلف 

و هذا ما . العملٌات التعلٌمٌة تصورا وتعبٌرا، وقراءة، واستنتاجا و تلخٌصا

. ٌقلص دور المعلم بصورة محسوسة فً التوجٌه و التلقٌن

 الواضح أن الطفل فً هذه المرحلة توفرت لدٌه جملة من الخصائص نذكر 

: منها 

. زٌادة فً تحكمه لمعانً و مقاصد اللغة -

 .احتكاكه و اندماجه باآلخرٌن -

 .ظهور بوادر التنافس و االنضباط بٌن أقرانه -

 .القدرة على الحفظ و التذكر -

وهذا ما ٌدل على نمو كفاءته ومدى تغٌره عن المراحل التً سبقها وبٌن اقترابه من 

النضج و استعداده للدخول فً المرحلة التالٌة، و تجعله متفاعال مع العالم الخارجً 

والتً بدورها تشكل ادراكات حسٌة التً ٌتضح من خاللها تمٌزه بالمقدرة و الفعالٌة 

. فً عملٌة التعلٌم

: نمط الدراسة التطبيقية : ثالثا 

فً إطار دراستنا المٌدانٌة أجرٌنا جملة من التساؤالت للمعلم و التلمٌذ            

 .تضمنت الحوار و المناقشة

 :المعلم  -1

إن المعلم هو العضو المنشط و المنظم فً المسار التعلٌمً، فهو المسؤول            

فً إنارة المتعلم فٌما ٌتعلق بمسلكه خالل عملٌات التعلم، وٌسعى لتسهٌل العملٌة 

التعلٌمٌة المتاحة له لذا طرحنا مجموعة من األسئلة المتعلقة بالتلمٌذ و تخص ظاهرة 

. صعوبة القراءة 

و حولنا فً لقاءنا هذا التفسٌر و التحلٌل فٌما ٌخص ذلك، و تقدٌم بعض           

. الحلول و النصائح التربوٌة لهذه الفئة
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الصف )بناءا على ذلك حوصلنا دراستنا باستمارة خاصة بمعلمً هذا الصف     

 (الرابع ابتدائً

مستغانم : المقاطعة 

ابتدائً : المستوى 

محمد صالح للبنات  – بن زكري محمد : المؤسسة 

الرابعة ابتدائً – الرابعة : الصف 
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 (:01)الجدول رقم 

 الرقم األسئلة البدائل

 جٌد  
 01  كٌف ٌصّنف مستوى الّتلمٌذ أثناء القراءة؟

 متوسط  

 نعم  
ٌّر صوته أثناء القراءة؟   02 هل ترى أّن الّتلمٌذ ٌغ

 ال  

هل حصل وأن وجد الّتلمٌذ صعوبة فً نطق الكلمة مما ٌؤّدي إلى تهجئته  نعم  
 للكلمة المقروءة؟

 03 
 ال  

 نعم  
  04 هل ٌحذف الّتلمٌذ بعض الكلمات الموجودة أثناء القراءة؟

 ال  

 نعم  
 05  صوت الّتلمٌذ أثناء القراءة، هل هو منخفض وبطًء؟

 ال  

هل الحروف المتشابهة والحروف التً لها سمة صوتٌة واحدة تعد سببا فً  نعم  
 صعوبة القراءة؟

06  
 ال  

حصل وأن ظهرت مشاعر الخوف واالرتباك من طرف هذه الفئة أثناء  نعم  
 القراءة؟

 07 
 ال  

 نعم  
  08 أثناء القراءة، هل ٌتجاوز الّتلمٌذ بعض الكلمات والحروف؟

 ال  

كٌف كان تحصٌل الّتالمٌذ فً القراءة أهو ضعٌف بالّنسبة للمتوّقع من  نعم  
 أقرانهم؟

 09 
 ال  

 نعم  
  10 ضعٌف البصر، أهو دائم الّصعوبة فً القراءة؟

 ال  

 نعم  
ٌّة من طرف زمالئه؟  11  هل الّتلمٌذ الذي ٌعانً صعوبة القرءاة ٌتعّرض للّسخر

 ال  

إتاحة الفرصة للّتلمٌذ الذي ٌعانً قصورا عقلٌا فً القراءة مجدٌة أم غٌر  نعم  
 مجدٌة؟

12  
 ال  

 نعم  
 13  هل الوسائل الّتعلٌمٌة متوّفرة أم غٌر متوّفرة؟

 ال  

 نعم  
  14 ما رأٌك فً برنامج القراءة الجدٌدة مالئم للتدرٌس الفّعال لمستوٌات الّتالمٌذ؟

 ال  

 نعم  
 15  هل الّسرعة فً القراءة الّسبب الّرئٌسً فً صعوبة القراءة؟

 ال  

 المعلم  

 التلمٌذ    16 ما الذي ٌلعب الّدور الّرائد فً تلقٌن الّتلمٌذ القراءة؟

 األسرة  

من خالل تدّرجك فً مسارك الّتعلٌمً مع الّتلمٌذ، هل ترى ظاهرة صعوبة  تزاٌدت   
 القراءة؟

 17 
 تناقصت  

  18 كٌف تساهم فً الّتقلٌل من ظاهرة العجز فً القراءة؟  
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 :استجوابات المعلمين حول الدراسة .1

 :بناءا على األسئلة المطروحة على المعلمٌن والتً سبقنا ذكرها فقد توصلنا إلى الّنتائج الّتالٌة

ٌّة ألفراد العٌنة حٌث كان الكثٌر منهم حاملً الشهادات الجامعٌة لٌسانس  تعّددت المستوٌات الّتعلٌم

ولعّل الجدٌر . أدب عربً، لٌسانس علم الّنفس، فالمستوٌات العلمٌة ألفراد العٌنة كانت متفاوتة

بالمالحظة أّن المستوى العلمً قدٌما كان لٌس شرطا من شروط التوظٌف فً الّتعلٌم أّما حلٌا 

 .فأصبح أمرا ضرورٌا

 (:02)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال األّول الذي ٌنّص على ما ٌلً

 كٌف تصنف مستوٌات الّتالمٌذ أثناء القراءة؟

 اإلجابات الّتكرارات النسبة المئوٌة

 جٌد 3 12%

 متوسط 21 84%

 ضعٌف 1 4%

 المجموع 25 100%

 

 :الّتفسير

الذي ٌوّضح مراتب الّتالمٌذ أثناء القراءة، أّن معظم أفراد  (02)ٌظهر من خالل الجدول رقم 

ٌّنة صنفوا األداء المتوّسط للّتالمٌذ أثناء القراءة وكانت نسبتهم مقّدرة ب  ، أّما الباقٌة من %84الع

 %12المعلّمٌن أجابوا بأّن مستوى الّتالمٌذ فً القراءة جٌد وكانت نسبتهم قلٌلة والمقّدرة ب 

 .%04وآخرون أجابوا بأّن مستوى الّتالمٌذ فً القراءة ضعٌف وكانت نسبتهم ضئٌلة و تقّدر ب

 :ٌرجع ذلك إلى أسباب منها

 نسبة الذكاء متفاوتة من تلمٌذ إلى آخر. 

 اختالف طرق التعامل مع التالمٌذ من طرف المعلم. 
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 (:03)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج السؤال الّثانً الذي ٌنّص على ما ٌلً

ٌّر صوته أثناء القراءة؟  هل ترى أّن التلمٌذ ٌغ

 اإلجابات الّتكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 09 % 36 %

 ال 16 % 64 %

 المجموع 25 % 100 %

 

 :الّتفسير

 من مجموع أفراد العٌنة أجابوا بالّنفً، %64أّن نسبة  (03)ٌظهر من خالل نتائج الجدول رقم 

بٌنما نرى باقً المجموع . وهو ما ٌثبت عدم وجود مشكلة إبدال صوت بصوت آخر أثناء القراءة

 بوجود ظاهرة اإلبدال، وقد أجابوا بأّن بعض الّتالمٌذ ٌجدون صعوبة فً نطق %36والمقّدرة ب

حرف الغٌن ٌنطقونه قاف، ومنهم من تعّود على : بعض الحروف فٌنطقونها حروف أخرى مثل

 .سمش بدال من شمس: سماع الحروف داخل الكلمة  متبدلة مثل 
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 :04الجدول رقم 

 :ٌوّضح نتائج السؤال الّثالث الذي ٌنّص على ما ٌلً

 هل حصل وأن وجد التلمٌذ صعوبة فً نطق الكلمة مّما ٌؤّدي إلى تهجئته للكلمة المقروءة؟

 اإلجابات الّتكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 18 72 %

 ال 07 28 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسٌر

أّن معظم الّتالمٌذ ٌجدون صعوبة فً نطق الكلمة مّما  (04)تعكس نتائج اإلحصاء فً الجدول رقم 

ٌؤّدي إلى تهجئتهم  للكلمة المقروءة، فوّضحوا بأّن لدٌهم إعاقة عضوٌة فً مخارج الحروف هذا 

ٌّة كأسماء األعالم بٌكاسو، : الذي أّدى بهم إلى عدم الّنطق الّسلٌم، وخاّصة فً الكلمات األجنب

 ... ماتاندا

ٌّنة والمتمّثلة فً   أّما الفئة القلٌلة نفت ذلك وكانت %72وما ٌؤّكد هذا الّنسبة الموّضحة ألفراد الع

 .%28بنسبة 
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 :05الجدول رقم 

 :ٌوّضح نتائج الّسؤال الّرابع الذي ٌنّص على ما ٌلً

 هل ٌحذف الّتلمٌذ بعض الكلمات الموجودة أثناء القراءة؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 07 28 %

 ال 18 72 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّنة %72أّن نسبة  (05)بناءا على الّنتائج الموّضحة فً الجدول رقم   من مجموع أفراد هذه الع

ٌّا ال ٌحذفون بعض الكلمات أثناء قراءتهم بطرٌقة غٌر مقصودة  أثبتوا أّن الّتالمٌذ المعسرٌن قرائ

ٌّا، فً حٌن أّن الباقً أقّروا بوجود ظاهرة الحذف فً الكلمات  وهذا لٌس خطأ مكّررا لدٌهم ٌوم

 .%28وكانت نسبتهم قلٌلة قّدرت ب
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 :06الجدول رقم 

 :ٌوّضح نتائج الّسؤال الخامس الذي ٌنّص على ما ٌلً

 هل صوت الّتلمٌذ أثناء القراءة منخفض و بطًء؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 19 76 %

 ال 06 24 %

 المجموع 25 100 %

 

 : الّتفسير

ٌّنة أجابوا بأّن الّطفل المتعّسر قراءته منخفضة  (06)ٌوّضح الجدول رقم  ٌّة أفراد الع أّن أغلب

وبطٌئة وغٌر مفهومة فً كثٌر من األحٌان تجد أّن أصواتهم مترّددة ومضطربة، وٌظهر علٌهم 

، %76عالمات الخجل والخوف، وما ٌثبت ذلك أّن الّنسبة المجابة من طرف المعلّمٌن قّدرت ب

 .%24ولكن هناك من رأى عكس ذلك والذٌن قّدرت نسبتهم ب
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 :07الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّسادس الذي ٌنّص على ما ٌلً

 هل الحروف المتشابهة والحروف التً لها سمة صوتٌة واحدة تعّد سببا فً صعوبة القراءة؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 11 44 %

 ال 14 56 %

 المجموع 25 100 %

 :الّتفسير

ٌّنة تقارب نسبتهم  (07)ٌوّضح الجدول رقم  ، %56أّن المجٌبٌن بالّنفً من مجموع أفراد الع

ٌّنة وّضحوا أّن الّسبب ٌرجع إلى عوامل أخرى أٌضا وهً تشّتت االنتباه وعدم استٌعاب : فأفراد الع

ٌّدا فً الّسنوات األولى  منهم بأّن تشابه %44فً حٌن ٌؤّكد نسبة . وإدراك الحروف إدراكا ج

الحروف فً الّرسم اإلمالئً والحروف التً لها سمة صوتٌة هو الّسبب الوحٌد فً صعوبة 

 .القراءة
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 :08الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّسابع الذي ٌنّص على ما ٌلً

 هل حصل وأن ظهرت مشاعر الخوف واالرتباك من طرف هذه الفئة من الّتالمٌذ أثناء القراءة؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 21 84 %

 ال 04 16 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّنة أثبتوا وجود مشاعر الخوف  (08)نالحظ من خالل الجدول رقم  ٌّة الّساحقة ألفراد الع أّن األغلب

 إحصاء ذلك، أّما الّنتٌجة التً تعكس ذلك فهً %84واالرتباك لهذه الفئة، والّنسبة المقّدرة ب

 . منهم من نفوا ذلك%16مقّدرة بنسبة 
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 (:09)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّثامن الذي ٌنّص على ما ٌلً

 أثناء القراءة هل ٌتجاوز الّتلمٌذ بعض الحروف والكلمات؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 20 80 %

 ال 05 20 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّن لنا الجدول رقم  ٌّنة أّكدوا أّن ظاهرة صعوبة القراءة ترجع %80أّن نسبة  (09)ٌب  من أفراد الع

إلى عدم الّتركٌز فً القراءة أو الّسرعة المفرطة فً القراءة، أّما الّنسبة القلٌلة منهم والمقّدرة 

 . أجابوا بعدم وجود هذه الظاهرة أال وهً صعوبة القراءة%20ب
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 (:10)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّتاسع الذي ٌنّص على ما ٌلً

 كٌف كان تحصٌلهم فً القراءة؟ هل هو ضعٌف بالنسبة للمتوّقع من أقرانهم؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 22 88 %

 ال 03 12 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّنة فً الجدول رقم  ٌّنة أثبتوا وجود المستوى  (10)بناءا على النتائج المب ٌظهر أّن جمٌع أفراد الع

ٌّة األخرى مقارنة بزمالئهم . المتدّنً لهذه الفئة لٌس فً القراءة فقط بل فً جمٌع األنشطة اللّغو

ٌّنة أجابوا عكس ذلك %88وكانت النسبة التً تؤّكد ذلك تقّدر ب ، بٌنما باقً مجموعة أفراد الع

 .%12وقّدرت نسبتهم ب
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 (:11)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال العاشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

 ضعٌف البصر، أهو دائم الصعوبة فً القراءة؟

 اإلجبببت النسبة المئوية النسبة المئوية

 نعم 07 28 %

 ال 18 72 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

أّن أغلبٌة الفئة المدروسة أجابوا بعدم وجود هذه الظاهرة  (11)ٌّتضح من خالل الجدول رقم 

ٌّنة بوجود هذه الظاهرة %72والذٌن قّدرت نسبتهم ب  ، بٌنما مّثل الباقٌة المتبّقٌة ألفراد الع

 .%28والمقّدرة نسبتهم ب
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 (:12)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الحادي عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

 هل الّتلمٌذ الذي ٌعانً من صعوبة القراءة ٌتعّرض للّسخرٌة من طرف زمالئه؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 20 80 %

 ال 05 20 %

 المجموع 25 100 %

 : الّتفسير

ٌّنها الجدول  ٌّنة المدروسة من المعلمٌن كما ب أّكدت بأّن الّطفل  (12)نالحظ أّن معظم أفراد الع

الذي ٌعانً من صعوبة القراءة ٌتعّرض للّسخرٌة من طرف زمالئه، فً حٌن أّن الكثٌر منهم 

ٌّئ من طرف أقرانهم، وما ٌثبت ذلك نسبة  ٌشعر باإلحباط والملل فً المدرسة بسبب الّتعامل الّس

 منهم نفوا وجود مظاهر االستهزاء والّسخرٌة %20، فً حٌن أّن نسبة %80إجاباتهم المقّدرة ب 

 .من طرف زمالئهم
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 (:13)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّثانً عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

ٌّا فً القراءة مجدٌة أم غٌر مجدٌة؟  هل ترى أّن إتاحة الفرصة للّتلمٌذ الذي ٌعانً قصورا عقل

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 04 16 %

 ال 21 84 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّنها الجدول رقم  ٌّنة المدروسة، بأّن إتاحة الفرصة للّتالمٌذ  (13)توّضح النتائج المحصاة كما ب للع

الذٌن ٌعانون من عسر القراءة غٌر مناسبة ألّن الحّصة المخّصصة للقراءة محّددة، فإذا فسحوا 

ٌّة و  ٌّنة ضاع الوقت المخّصص لنشاط القراءة، لذا أغلبهم بّرروا بأّنها غٌر مجد المجال لهذه الع

 وّضحوا بأّن إتاحة الفرصة لهم تمّكنهم شٌئا فشٌئا من تحسٌن %16، أّما نسبة %84نسبتهم تمّثل 

 .مستواهم
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 (:14)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّثالث عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

ٌّة متوّفرة أم غٌر متوّفرة؟  هل الوسائل الّتعلٌم

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 05 20 %

 ال 20 80 %

 المجموع 15 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّنها الجدول رقم  ٌّنة بل أغلبهم تقرٌبا كما ٌب أجابوا بعدم توّفر  (14)نالحظ أّن معظم أفراد الع

ٌّة المالئمة للّتدرٌس الناجح للّتالمٌذ فالمؤّسسات الّتربوٌة، كما صّرح أكثرهم . الوسائل الّتعلٌم

تنقصها الكثٌر من الّتجهٌزات المتاحة والمناسبة للّتدرٌس الفّعال، والّنسبة تؤّكد ذلك وكانت مقّدرة 

 .%20 أّما أقلّهم أجابوا عكس ذلك وكانت نسبتهم متمثلة ب %80ب 
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 (:15)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّرابع عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

 ما رأٌك فً برنامج القراءة الجدٌدة هل هو مالئم للّتدرٌس الفّعال لمستوٌات الّتلمٌذ؟

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 06 24 %

 ال 19 76 %

 المجموع 25 100 %

 :التفسير

ٌّنة أّكدوا بأّن البرنامج الجدٌد  (15)ٌظهر من خالل نتائج الجدول رقم أّن أغلب  أفراد الع

المخّصص للقراءة ٌحتاج إلى كثٌر من الّتعدٌالت حٌث أّن نصوصه معّقدة وطوٌلة ومملّة بالّنسبة 

، أّما %76للّتالمٌذ ولٌست مناسبة لكّل المستوٌات، لذا نسبة المجٌبٌن بالّنفً أكثرهم والمقّدرة ب

 .%24األقلٌّة صّرحوا بأّن البرنامج الجدٌد كان فً متناول الجمٌع ونسبتهم متمثلة ب
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 (:16)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الخامس عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

 هل الّسرعة فً القراءة هً الّسبب الّرئٌسً فً صعوبة القراءة ؟

 إذا كانت هناك أسباب، وضحها

 اإلجابات النسبة المئوٌة النسبة المئوٌة

 نعم 04 16 %

 ال 21 84 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

بأّن الّسرعة فً القراءة لٌست الّسبب الّرئٌسً فً صعوبة  (16)ٌّتضح من خالل الجدول رقم

ٌّنة والمقّدرة ب  ٌّنة فّسروا %84القراءة، فالّنسبة تؤّكد ذلك لمجموع أفراد الع ٌّة أفراد الع ، فأغلب

 :بأّن العجز القرائً له أسباب أخرى منها

 اضطراب الكالم. 

 الخجل وعامل الّنسٌان. 

 عدم معرفة الّتلمٌذ للحروف الهجائٌة والعالمات الموجودة علٌها. 

 ٌّة من طرف المعلّم  .عدم الّتركٌز أثناء القراءة الجهرٌة الّسمع

ٌّة المتبقٌة فأجابوا عكس ذلك وكانت نسبتهم قلٌلة حٌث قّدرت ب   .%16أّما البق
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 (:17)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّسادس عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

 ما الذي ٌلعب الّدور الّرائد فً تلقٌن الّتلمٌذ القراءة؟

 اإلجابات التكرارات النسبة المئوٌة

 المعلم 21 84 %

 التلمٌذ 00 00 %

 األسرة 04 16 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّنة أكثرهم أجابوا بأّن المعلّم هو الذي له  (17)ٌّتضح من خالل الجدول رقم  بأّن مجموع أفراد الع

، فً حٌن أّن %84الفضل األكبر فً تلقٌن الّتلمٌذ القراءة والّنسبة تؤّكد ذلك حٌث كانت مقّدرة ب 

الفئة البسٌطة منهم وضحوا بأّن لألسرة الدور الكبٌر فً االهتمام والّرعاٌة بتدرٌس الّتلمٌذ نشاط 

ٌّنة بأّن الّتلمٌذ . %16القراءة وكانت الّنسبة ضئٌلة حٌث قّدرت ب  بٌنما أثبت جمٌع أفراد الع

 .مازال فً مرحلة الّطفولة وٌحتاج إلى العناٌة واالهتمام
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 (:18)الجدول رقم 

 :ٌوضح نتائج الّسؤال الّسابع عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً

 من خالل تدّرجك فً مسارك الّتعلٌمً مع الّتلمٌذ هل ترى ظاهرة صعوبة القراءة؟

 اإلجابات التكرارات النسبة المئوٌة

 تناقصت 13 52 %

 بقٌت مستمرة 09 36 %

 تزاٌدت 03 12 %

 المجموع 25 100 %

 

 :الّتفسير

ٌّنة تقرٌبا أثبتوا بأّن ظاهرة  (18)نالحظ من خالل الّنتائج الموّضحة بالجدول رقم  أّن جّل أفراد الع

، أّما الباقً تزاٌدت، %52العسر القرائً لم تتزاٌد والّنسبة تثبت ذلك حٌث كانت مقّدرة ب 

ٌّنة أخرى منهم أثبتوا بأّنها أمر مازال مستمر ونسبتهم مقّدرة %12ومقّدرة ب   فً حٌن أّن ع

36%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثبني
 

 

78 

 (:19)الجدول رقم 

ٌّن نتائج الّسؤال الّثامن عشر الذي ٌنّص على ما ٌلً  :ٌب

 كٌف تساهم فً الّتقلٌل من ظاهرة العجز فً القراءة؟

 السؤال اإلجابات

المعالجة المستمرة وكتابة الّدرس كل نهاٌة  -
 .أسبوع

 .تقطٌع الكلمات والجمل وتركٌبها -
 .المراقبة من قبل المعلم واألسرة -
 .المعالجة الطبٌة -
 .توفٌر الوسائل التعلٌمٌة المتاحة لهم -

كٌف تساهم فً الّتقلٌل من ظواهر 
 العجز فً القراءة؟

 

 :المعلّم .2

ٌّة فهو ٌمارس وٌقوم بمحاوالت ٌقنع بها أقرانه . ٌمّثل المتعلّم العنصر الّنشٌط فً العملٌة الّتعلٌم

وٌتضح ذلك من خالل . وٌدافع بها عن ذاته، وٌثمن تجربته الّسابقة وٌعمل على توسٌع آفاقه

 .مقدرته وفاعلٌته فً األنشطة الّتعلٌمٌة وخاصة فً عملٌة القراءة

ومن الواضح أّن نجاح هذه األخٌرة ٌتطلّب تدّخل مهارات وقوى مختلفة، وأّي خلل أو قصور 

ٌّة ٌؤّدي إلى عقبات تعٌق رغبته واستعداده لتعلّم القراءة، وهذا ما ٌعرف  ٌواجه الطفل فً هذه العمل

وعند حضورنا لحصة القراءة لتالمٌذ السنة الرابعة من الّتعلٌم االبتدائً، . بظاهرة العجز القرائً

 .انتقٌنا بعض الحاالت تعانً من ظاهرة العجز القرائً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثبني
 

 

79 

 :مالمح ظواهر العجز في القراءة عند المتعلّم .3

o الحالة األولى: 

 :الحظنا ما ٌلً (مركبة األعماق)نص القراءة 

 .صعوبة فً نطق الكلمات بسبب الّتمتمة فً كالمه -

هً رحلة : "ترّدد وتكرار لعناصر الكلمة بتشّنجات عضالت الّتنّفس والّنطق نحو عبارة -

هً : " نطقها". خطٌرة، ٌتعّرض فٌها اإلنسان لوحوش البحر ولالختناق وللظالم الّدامس

رحلة خطٌرة، ٌتعّرض فٌها الـ الـ اإلنسان لوحوش الـ الـ البحر ولالختناق وللـ للّظالم الـ 

 ".الـ الّدامس

ها : "نطقها" ها َنحن َنْهِبُط إلى أعماق المحٌط: "عدم ضبط حركات الكلمات نحو عبارة -

 ".نحن َنْهَبْط إلى أعماق المحٌط

o الحالة الّثانية: 

 :، الحظنا ما ٌلً"سالم والحاسوب"نص القراءة 

 .قراءة متلعثمة -

 .الحركة الّزائدة -

 .    األجهٌزة  إضافة حروف فً غٌر موضعها مثل األجهزة       -

 .         المدن  المدٌنة: قراءة المفرد جمع مثل -

 :عدم الّتركٌز أثناء القراءة مّما أّدى إلى حذف بعض الحروف، مثال -

 .فإّن دماغً كبٌٌر كبٌر              إّن دماغً كبٌٌر كبٌر

o الحالة الّثالثة: 

 :، الحظنا ما ٌلً"بهٌة والقلم"نص القراءة 

" نطقها " بهٌة فتاة موهوبة: "قراءتها غٌر مسترسلة بسبب الحبسة فً كالمها مثل عبارة -

 ".فتاة موهوبة"ثّم قرأت الكلمة التً بعدها " توقف هٌة- بـ 

صعوبة فً تتّبع مكان الوصول فً القراءة، وزٌادة الحٌرة واالرتباك عند االنتقال من  -

 .سطر إلى آخر
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 :األسباب المؤدية إلى ظاهرة صعوبة القراءة .4

من خالل الدراسة التً قمنا بإجرائها وبناءا على تشخٌص ظواهر العجز لدى التالمٌذ و آراء 

المعلمٌن ٌمكن أن نرجع هذه الصعوبات إلى مجموعة من األسباب المستنتجة بما فٌها الّتربوٌة 

بالدرجة األولى والتً لها عالقة بطرٌقة التدرٌس المستخدمة وبمحتوى مادة القراءة لدى تالمٌذ 

 .الصف الرابع ابتدائً

حٌث أّن بعض المدّرسٌن ال ٌهتمون فً درس القراءة بخلق الجو المناسب الذي ٌبعث  -

نشاط التالمٌذ وٌثٌر رغبتهم فً القراءة، فمنهم من ٌظهر وٌساٌر الدرس بمظهر حامل 

 .بعٌد عن الحٌوٌة والحماسة التً تثبت روح التفاعل والنشاط للتلمٌذ

ٌّة الخاّصة بهؤالء الّتالمٌذ -  .ممارسة التعلٌم بما ال ٌّتفق مع االستعدادات الّنوع

زٌادة على ذلك اعتماد المدّرسٌن طرٌقة واحدة ولٌس لدٌهم على الّتنوٌع ومواجهة كل  -

 .فصل أو كل موضوع بما ٌناسب مع الطرف

 .عدم تخصٌص الوقت الكافً فً القراءة أو تشجٌع الّتالمٌذ علٌها -

 .إهمال المعلم للطفل المضطرب وعدم الّتفاعل معه بالقدر الكافً -

عامل االكتظاظ داخل الصفوف الذي أّدى بطبٌعة الحال إلى تعّثر المعلّم فً أداء واجبه  -

 .الّتعلٌمً وعدم إعطاء الفرصة لكل الّتالمٌذ

 

o  مّما سبق ٌّتضح لنا أّن هناك العدٌد من العوامل التً تؤّثر على تعلّم الّطفل للقراءة

وتعٌقه عن متابعة مساره الّدراسً ومواكبة أقرانه، فمنها ما ٌرجع إلى المعلّم 

ٌّة وسوء تحصٌله  وتخّص مردوده الوظٌفً الّتعلٌمً وكذا المتعلّم واستجابته الّسلب

 .العلمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثبني
 

 

81 

 :الحلول المقترحة .5

 .بناءا على نتائج الّدراسة التً أجرٌناها تقترح بعض الحلول والّتوصٌات لوضع حد لهذه الظاهرة

لذا نجد الّطفل المصاب . إّن عسر القراءة حالة تستمر مدى الحٌاة  إذا لم نهتم بتوفٌر العناٌة لها

بالعسر القرائً ال ٌستطٌع التواصل بسبب اضطراب نطقه، وهذا ما ٌؤّدي به إلى الوقوع فً 

العدٌد من العراقٌل فً مسار حٌاته، من بٌنها تجّنب المستمع له أو تجاهله أو االبتعاد عنه، وهذا 

ٌّة والخاسر األكبر هو هذا المرٌض، وٌترّتب علٌه أٌضا  ما ٌؤّدي إلى وقوع القطٌعة الّتواصل

 .إخفاق الّطفل وفشله فً الّتواصل مع اآلخرٌن وممارسة حٌاته بشكل طبٌعً

ٌّة مناسبة للّتحسٌن من مستواهم  :ومن هنا سعٌنا لتقدٌم نصائح عالج

توفٌر العناٌة المساعدة والمالئمة للمتعسرٌن قرائٌا، وهذا ٌكون بالّتدّخل المبّكر والفّعال  -

ٌّة، المعلّم أولى فهو  لعالج هذه الّظاهرة من خالل تضافر المجهودات  لألطراف المعن

ٌّة الّتواصل والّتفاعل مع الّتلمٌذ علٌه الّتعّرف على الّطاّلب . المحّقق الّرئٌسً فً عمل

ٌّة أو العمل المدرسً الٌومً  .المتعّسرٌن وٌظهر ذلك فً الواجبات المنزل

مالحظة سلوكهم فً المدرسة سواء داخل الصف أو خارجه مثال كٌف ٌقرأ؟ ما نوع  -

 .األخطاء لدٌه؟

ٌّة لٌتمّكنوا من تحقٌق الّتقّدم  - مخاطبتهم بطرٌقة خاصة فً نفس وقت تدرٌسهم بصورة فرد

 .بمستوى أقرانهم

ٌقوم المعلّم أٌضا بمالحظة سلوك الّتلمٌذ بمزٌد من اهتمام وٌسأل عن ظروفه ومعٌشته وٌدرس 

ٌّة الّتطّوري من واقع الّتسجٌالت والبطاقات المتاحة بالمدرسة وٌسأل  ٌّة والّتارٌخ خلفٌته األسر

 .زمالءه عنه، كما تلعب المدرسة الّدور الّرائد ولتوفٌر العناٌة بهذه الفئة
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 :نتائج الّدراسة .6

من خالل استجوابنا للمعلّمٌن ومالحظتنا لبعض ظواهر العجز لدى الّتالمٌذ استخلصنا جملة 

 :من الّنتائج حول دراستنا وهً كالتالً

الّتأّخر فً تعلّم الكالم، صعوبة الّتلّفظ بالمفردات وعدم الّتركٌز : إّن الّتلمٌذ الذي ٌعانً من

أثناء القراءة مما أّدى به إلى استبدال وحذف الحروف والكلمات، وعدم القدرة على الّتلخٌص 

واالستنتاج وكذا صعوبة رفع الّصوت وخفضه بما ٌناسب الّسٌاق وكذا قراءته لحروف بعض 

الكلمات بطرٌقة معكوسة إّما زٌادة أحرف أو حذف أحرف تهجئته للكلمة المقروءة قبل الّنطق 

بها وأحٌانا ٌقرأ الكلمات والحروف التً ال ٌستطٌع نطقها بطرٌقة متأّخرة ومتقّطعة حرفا 

حرفا أو كلمة كلمة، زٌادة على ذلك أّن هؤالء الفئة من الّتالمٌذ تبدو علٌهم صفات مختلفة على 

أقرانكم كالقلق والخجل واالرتباك والّترّدد وغٌاب الّتركٌز لمشاكل الّذاكرة وضعف البصر 

ٌّة وتقل إجادته ألداء القرائً  .والّسمع، وبهذا تتضاءل حصٌلته اللّغو

ٌّة الخاّصة بهم وهذا ٌحّقق لهم مسار تعلٌمً  وذلك من خالل تطبٌق بعض الّتعدٌالت الّتربو

ناجح، وإعطاء مالحظات والّنصائح للوالدٌن حول حالته وتخصٌص حصص لمعالجتهم 

ألّن القراءة تعتبر أساس اللّغة والعجز فً أدائها ٌؤّثر حتما على . بداغوجٌا فً مادة القراءة

ٌّة األخرى وكذلك البّد من توفٌر نظام دراسً ٌقضً بمتابعة المعلم . باقً األنشطة اللّغو

للّتالمٌذ من الّسنة األولى إلى نهاٌة المرحلة، كما ٌتسّنى مالحظة ومتابعة ومعالجة الظاهرة 

 .قدر اإلمكان

فإن لم ٌساعدهم العالج الّتعلٌمً من طرف المعلّم والمدرسة، . وال ٌقف األمر عند هذا الحد

فلذا ٌجب اللّجوء إلى أخصائً ٌبحث عن حالتهم وعالجها سواء أخصائً نفسً أو مرشد 

 .  نفسً اجتماعً، وهكذا بالّتأكٌد سٌتخلصون من جمٌع االضطرابات التً بحوزتهم

 

 

 



 خاتمة
 

          و اآلن قد عرفنا ما ٌجب أن نعرفه و تعلمنا ما ٌجب أن نتعلمه عن اضطرابات 

. الكالم و تأثٌرها على تعلم القراءة لدى تلمٌذ السنة الرابعة ابتدائً

          و ما علٌنا إالّ االستمرار فً العالج المبكر و الفّعال والمداومة على التدرٌبات 

والحصص التربوٌة الناجحة و المناسبة من طرف السلطات المعٌنة، ومراقبة مدى التزامنا 

. بتطبٌق المهام المطلوبة منا

          فاضطرابات الكالم كانت فً مجملها من أكثر المشاكل التً تؤثر على حٌاة 

لذا التفكٌر بإٌجاد حلول و سبل لعالج هذه . المتعلم، و تعٌق حلقة تواصله االجتماعً

العوائق و الحد من سٌرها، وإن كان العالج ٌحتاج إلى فترة زمنٌة طوٌلة مرصودة 

بممارسة و اختبارات تدرٌجٌة مستمرة، فدراستنا اقتضت السٌر بهذه المقاربة و الحث على 

االجتهادات التربوٌة الخاصة، للخروج بطرائق تشخٌصٌة و عالجٌة لهؤالء الفئة، ووضع 

. استراتٌجٌات وأسالٌب للتخفٌف من حدة هذه الظاهرة

          من خالل تكفٌنا مع صنف من الفئات المدروسة فً عدد من المؤسسات التربوٌة 

فً مقرنا، و اجتهادنا معتمدٌن على الشرح و التفسٌر و التحلٌل و توصلنا فً األخٌر إلى 

. نتائج حسنة

:           واستنتجنا فً ثناٌا محطات الموضوع أهم العراقٌل السلبٌة 

. اضطرابات كانت مختلفة من طرف إلى آخر -

 .تعثر التلمٌذ المتعسر قرائٌا فً المسار التعلٌمً -

 .سلبٌات المناهج التربوي الجدٌد -

 .غٌاب االهتمام من طرف األولٌاء -

 .إهمال المؤسسات التربوٌة لهذا الصنف من التالمٌذ -

          وسبق إٌضاح أن هناك العدٌد من العوامل هً إجراء  تعلم الطفل للقراءة، وإعاقته 

عن متابعة مساره الدراسً ومواكبة أقرانه، فكان منها ما ٌرجع إلى مشاكل نفسٌة لدٌه أو 

إختالالت عضوٌة تواجهه، فكانت حتما تؤثر على تحصٌله األكادٌمً و عدم استجابته 

 .للمتطلبات الحٌاة الٌومٌة

          وخلصنا فً األخٌر إلى أن العجز القرائً نمط من االضطرابات التً تمس المهارة 

. األساسٌة المتمثلة فً عملٌة القراءة ، والتً تتطلب مجموعة متزامنة من العملٌات العقلٌة

وبحمد هللا و عونه تمت دراسة هذا الموضوع ونأمل أن نكون قد وفقنا فً تغطٌة مادته إلى 

. و نرجو أن ٌكون بمثابة حبل للتواصل لكل من أراد المزٌد و المعرفة. حد ما
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 ملخص
 

من خالل ما توصلنا إليه في دراستنا هو اإلحاطة بأّهم اضطرابات الكالم وأثرها في تعليم 

مهارات القراءة لدى تلميذ المرحلة االبتدائية ، كما تهدف هذه الدراسة إلى أبرز أّهم الحلول 

الممكنة لمعالجة هذه الظواهر مّما يتطلب اإلستعانة بعدة علوم كعلم النفس، وعلم التربية 

وهذا لوضع حلول تساعد على تدريس هذه الفئة وتسهيل لها عملية النطق،  والقراءة تعتبر 

المرحلة االبتدائية من أهم المراحل التي يمّر بها التلميذ، إّذ فيها يقوم باكتساب اللّغة وتعلم 

المفردات، التي من خاللها يقوم بالتواصل مع أفراد مجتمعه، لكن في هذه المرحلة قد 

يصادف التلميذ مجموعة المعوقات، التي تعرقل استعابه للّغة األم، ومن بينها أمراض 

 .الكالم، وتختلف أنواعها كما تختلف أسبابها، وعالجها

  :الكلمات المفتاحية

 . القراءة –التواصل -   النطق – الطفل –اللّغة - أمراض الكالم 


