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 سم هللا الرحمن الرحيم ب

 

ذلروي دائما بأن  بل .فشلتيارب ... ال تدعني أصاب بالغرور إذا هجحت وال أصاب باليأس إذا 

 الفشل هو التجارب التي تسبق الىجاح.

 هو أول مظاهر الضعف. الاهتقاموأن حب .القوةيارب ... علمني أن التسامح هو ألبر مراتب 

يارب ... إذا جردتني من املال أترك لي وعمت ألامل، وإذا جردتني من ألامل أترك لي قوة الصبر مي 

 وعمت الصحت أترك لي وعمت إلايمان. أتغلب على الفشل، وإذا جردتني من

  



 اإلهــداء
 بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على حبيبنا محمد سيد األمة .

تحنانها   وأحاطرنً الحياج، ومنحرنً وحمرنً حملرنً الرً إلى جهدي ثمزج أهدي            

   ، أمً الغاليح الرً حزصد على ذعليمً تصثزها و ذضحيرها فً سثيل نجاحً.

إلى أتً حثية قلثً الذي دعمنً فً مشىاري الدراسً منذ خطىاذً األولى إلى المدرسح ، 

 الذي غزس فً قلثً حة العلم أطال هللا فً عمزه و رعاه من كل شّز.

كبيرها و صغيرها ، إخوتي كل من )جمال، الوزاع ،الحاج رحمة هللا إلى كل أفراد أسرتي 

 عليه، مراد ،رشيد ،سفيان ، حسين (.

 إلى رفيقتي و أختي الوحيدة نورة. و

إلى أعز صديقات عرفتني بهم الجامعة كل من ) كريمة ،إيمان ، نسرين ، عواطف ، 

 هاجر، نسرين ، خيرة ، هبة ، نورية ...(  نعم الصديقات حفظهم هللا.

 إلى كل من ربطتني بهم الصداقة  و المحبة من بعيد و من قريب .

 

.0202لقسم األدب العزتً دفعح  وإلى كل الزمالء و الزميالخ  
 

 

 

 



 

 

 الشكر              

على ما قدمه لً من "ٌن حفار عز الد  "أتقدم بجزٌل الشكر إلى األستاذ المشرف الدكتور 

 و بإفادته لً بشتى أنواع المعرفة .جٌهات و توصٌات فً إنجاز بحثً ، دعم و تو

كما أشكر جمٌع أساتذة الل غة العربٌة على نصحهم و إرشاداتهم لنا فً مشوارنا الدراسً 

" .و باألخص إلى األستاذ المحترم الذي كان نعم األستاذ بالنسبة لً و بمثابة األب أستاذ 

 فً عمره.أطال هللا "إبراهٌم بلقاسم 

إلى     كما ال أنسى الشكر الكبٌر لكل من دعمنً فً إنجاز هذا البحث و خصوصاً 

 هللا كل خٌر. نجزاكصدٌقاتً 

 



 



ةــدمــقـــــالـ  
 

 

 أ

 مــقدمــة :   

بسم ّللّا الرحمن الرحٌم الحمد هلل ربً العالمٌن و الصالة والسالم على سٌدنا محمد        

   :أما بعد، لٌه وسلم و على أله وصحبه أجمعٌنصلى ّللا ع

ثقافته  ل و التفاهم فً المجتمع وهً وعاء التعبٌر و االتصا أداة تفكٌر و وسٌلةتعد اللّغة  

ضارة . كما ٌستخدم االنسان الكالم الذي ٌعد وسٌلة و لغة القرآن الكرٌم و العلم و الح،

للتفاعل و التواصل مع اآلخرٌن فهو مٌزة خص ّللّا بها سائر البشر دون غٌرهم من 

أعضاء لٌات المعقدة التً تعتمد على سالمة الكائنات. فالكالم ٌحتاج إلى مجموعة من العم

الكالم و العوامل النفسٌة لدى الفرد ، كذلك ٌعتبر عضو فً المجتمع فهو أٌضا ٌعبر عن 

حاجاته و رغباته بواسطة اللّغة التً ٌكتسبها .فجل األبحاث المتعلقة فً دراسة اللّغة تتطرق 

ن لّغة . فموضوع اكتساب اللّغة مإلى معرفة الكٌفٌة التً عن طرٌقها تكتسب و تتطور ال

   أكثر المواضٌع اللّغوٌة إثارة. 

و من بٌن األمور التً تؤثر فً اكتساب اللّغة أمراض الكالم ،فإّن الطفل الذي ٌعانً من 

االضطرابات الكالمٌة تؤثر علٌه أثناء اكتسابه للّغة على غرار الطفل العادي، إذن تعد 

االضطرابات الكالمٌة هً أمراض تصٌب الجهاز الكالمً و النطقً كما تؤدي إلى صعوبة 

كما ُتعد ِاضطرابات الكالم ل مع الفرد اآلخر بطرٌقة مباشرة و سلٌمة ، الفرد على التواص

و نظراً لتعدد هذه االضطرابات التً قد تعٌق  جزء من أمراض التخاطب و التواصل.

 الً جلٌاً، وانصب اهتمامنا حولمن أعضاء النطق استغالاستغالل الطفل ما زوده ّللا به 

 اللّغوي لدى الطفل. تأثٌر هذه االضطرابات على االكتساب 

و ألّن بحثً كان موسوما ب :) االكتساب اللّغوي لدى الطفل المضطرب كالمٌاً( ، و علٌه 

 :  التالٌة نطرح اإلشكالٌة 

ما مدى تأثٌر االضطرابات الكالمٌة على االكتساب اللّغوي لدى الطفل المضطرب  -

 كالمٌاً؟ 

 



ةــدمــقـــــالـ  
 

 

 ب

 ت منها: و قد تتفرع هذه اإلشكالٌة من مجموعة من التساؤال

 ما هً األسباب التً تؤدي إلى أمراض الكالم ؟  -

 ما هً درجة  االكتساب اللّغوي لدى الطفل المضطرب كالمٌاً ؟  -

 ما هً األنشطة التً تستعملها للتخلص من تدرٌج الكالم ؟  -

 هل ٌستطٌع المضطرب كالمٌاً توصٌل فكرة أم عن طرٌق المساعدة ؟   -

 هل ٌستطٌع الطفل المضطرب كالمٌاً التواصل مع الطفل  المكتسب للّغة العادي ؟  -

  الموضوع:ألسباب التً دفعتنً الختٌار هذا و من ا        

 التعرف على أسباب و أعراض هذه االضطرابات الكالمٌة. -

 إلقاء الضوء على مدى أثر هذه االضطرابات على المتعلم فً المرحلة االبتدائٌة. -

 فة طرق العالج و ظروف التكفل بالطفل المضطرب كالمٌاً. معر -

و قد اعتمدت فً بحثً هذا المنهج  الوصفً فً وصف و شرح و تفسٌر ظاهرة 

 االضطرابات الكالمٌة.

 و فٌما ٌخص الخطة المتبعة التً اعتمدت علٌها فً بحثً هذا ،قسم إلى : 

 :مفهومه  ب "،" االكتسا: مفهومها ،خصائصها " اللّغة "حول  مدخل :            

 ، و كٌف تتم عملٌة االكتساب.

  االكتساب اللّغوي نظرٌات  أ(، تناولنا فٌه " الفصل األول: " االكتساب اللّغوي

 من بٌنها: 

 ،النظرٌة المعرفٌة ، النظرٌة االجتماعٌة.النظرٌة السلوكٌة ، النظرٌة العقلٌة ) اللّغوٌة( 

آلٌات اكتساب اللّغة التً نجملها فً النقاط التالٌة : القدرة على الكالم ، معرفة  ب(

 الكالم ،اإلرادة فً الكالم .

مرحلة ما قبل اللّغة )أي ما  -مراحل االكتساب اللّغوي : ٌمر عبر مرحلتٌن هما : ج(

 المرحلة اللّغوٌة.  -قبل الكالم ( ،و

لّغوي : التً ٌمكن حصرها فً مجموعتٌن هما : العوامل التً تؤثر فً االكتساب ال د(

فً اكتساب اللّغة و التً أثرت على الطفل مجموعة العوامل الوراثٌة و العوامل البٌئٌة 

 من ناحٌة الكالم.



ةــدمــقـــــالـ  
 

 

 ج

 : ٌتضمن هذا الفصل ما ٌلً: تعرٌف " ِاضطرابات الكالم " ، الفصل الثاني

 االضطرابات الكالمٌة، أنواعها ، و أسبابها. 

  : دراسة مٌدانٌة تخص بعض  تحت عنوان هو فصل تطبٌقًالفصل الثالث (

هج إلى االطار المنهجً للدراسة تناولت فٌه : من أوالً :االبتدائٌات ( ، حٌث تطرقت فٌه 

 :ثانياً الدراسة ، حدود الدراسة "الزمنٌة و المكانٌة "،أداة الدراسة ،عٌنة الدراسة. أما 

       و معلمات المدراس االبتدائٌة نتائج االستبٌان الموجهة لمعلمً إلى عرض و تحلٌل

 ، و فً األخٌر بعض النصائح و التوجٌهات.

 ستعرضت فٌها أهم النتائج و المالحظات المتوصل إلٌها،و خلص البحث إلى خاتمة اِ 

  هذا بجملة من المصادر و المراجع نذكر من بٌنها : كما دعمت بحثً

 .شأة اللّغة عند الطفل و اإلنسان ، لعلً عبد الواحد وافًن -            

          لهالة إبراهٌم  ،" " رؤية شخصية عالجيةت التأتأة ِاضطرابا -           

 الجروانً ،رحاب محمود صدٌق .

                     "عيوب النطق و عالجه"،األصوات اللّغوٌة عند ِابن سٌنا  -          

 نادر أحمد جردات . ،

 محمد علً الخولً . ، مدخل إلى علم اللّغة -          

 

          و فً الختام ال أنسى شكر أستاذي الفاضل حفار عز الّدٌن على كل مجهوداتِه     

 و تواضعِه معً جزاهُ ّللا كل خٌر و أطال ّللا فً عمرِه.
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 (language)مفهوم اللُّغة : 

: اللُّغة  )ل غ ة( "فً مادة  ( 177ت (" البن منظور": جاء فً لسان العرب لغة

اللُسن، و أصلها لغوة ، وهً فعلة من لغوت أّي تكلمت. فحذفوا واوها وجمعوها على 

جمعت على لغوات واللّغوة هً الُنطق ،ُ قال هذه لغتهم الّذٌن ٌلغون بها أّي لغات كما 

".ٌنطقون بها 
1

 

أّي أنَّ اللّغة فً لسان العرب تطلق على اللّسان و الُنطق مًعا التً ٌعود أصلها إلى  

 اللّغوة و هً فُعلة .

."ٌرمى بهاللّغو، وهو الطرح، فالكالم لكثرة الحاجة إلٌه  "وقٌل مصدرها:    
      ٌُقال:  2

 ، أّي أخطأ و قال باطال...  لغا فً القْول لغوا "

ٌُقال :تكلّم باللّغا و لغات و ٌقال سمعت لغاتهم: أّي تعنً ِاختالف  و اللّغا :ماال ٌعتد به . 

كالمهم ، و اللّغو: ماال ٌعتّد به من كالم و غٌره وال ٌصل منه على فابدة وال نفع   

".اللّسان و ال ٌراُد معناه  والكالم ٌبر من
3

 

نستنتج أنَّ اللّغة فً معجم العٌن تعنً ِاختالط الكالم فً الباطل و كذلك ِاختالف الكالم 

 فً معنى واحد.

أّنها أصوات ٌعبر بها كل "بقوله: (  233)ت " " ِابن جنيٌعرفها  -: صطالًحااِ ب . 

".قوٍم عن أغراضهم 
4
أّن هناك نظام من العالمات الصوتٌة تعتبر وسٌلة للتواصل  أي   

بٌن أفراد المجتمع ، ٌعبرون بها عن أفكارهم و حاجاتهم ، كّون األصل فً اللُّغة هو 

                                                           
 (.ل غ ة، مادة )251، ص 1992، 1أبو الفضل جمال الّدٌن ابن منظور، لسان العرب، دار صادرة بٌروت، ط - 1
 محمد ابن عبد الرزاق الزبٌدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقٌق عبد المجٌد قطاش ، دار الكوٌت - 2

  .462هـ ، ص  2،1422،ط.
 إبراهٌم مصطفى حامد عبد القادر علً النجار، أحمد حسن الزٌات ،المعجم الوسٌط ،المكتبة االسالمٌة للطباعة و النشر- 3

 .138،اسطنبول، د. ط، د.س، ص 
 .33،ص 2006، 1( ،الخصابص ،تح: محمد علً النجار ،بٌروت ،لبنان ،طأبو الفتح ابن جني عثمانجنً ) ِابن  - 4
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هً على نحو محض طرٌقة بشرٌة  "( اللُّغة :7337)" سابير "وٌعرفها  الصوت .

".تنتج طوعا  غرٌزٌة لنقل األفكار و األحاسٌس و الرغبات بواسطة رموز
1
   

    بأّنها "، فٌعرفانها :" مختصر التحليل الل غوي"فً كتابهما  " بلوك و تريجر "أما     

 2." تِه لجماعة ِاجتماعٌة أْن تتعاونمن الرموز الصوتٌة االختٌارٌة ٌمكن بواسطمنظومة 

  كونهانستخلص من خالل التعرٌفٌن األول مقارنة بالثانً أنَّ وظٌفة اللُّغة تكمن فً 

 ِاجتماعٌة ، أّي أنها تحٌا بحٌاة المجتمع و تموت بموتِه.

اعلم أنَّ اللّغة فً المتعارف علٌه ،هً عبارة  "فقد قال: هـ(202")ت  "ابن خلدونأما 

بإفادة وتلك العبارة فعل لسانً ناشا عن القصد  –ثم ٌعلل ذلك بقوله  –المتكلم عن مقصده 

( الكالم ، فالبد ْأْن تصٌر ملكة مقررة فً العضو الفاِعل لها و هو اللِّسان ، و هو المتكلم) 

".فً كل أمة بحسب ِاصطالحاتهم 
3
  

: للُّغة عالقة وطٌدة باللّسان ألّنه الفاِعل األساسً للكالم  من خالل هذا التعرٌف ٌتضح لنا أنَّ

ٌّن ِابن خلد  ون أنَّ اللّسان هو آلة لحدوث اللُّغة .أو النطق بصفة عامة ، وٌب

ٌُعبر بها عن المسمٌات، و عن  "بقوله : ( م7004)ت  " ِابن حزم"و عرف  هً ألفاظ 

".المعانً المراد ِافهامها ، و لكل أمة لغتهم 
4
   

أنَّ اللُّغة نتاج ِاجتماعً لملكة اللّسان و مجموعة من  "فٌعرفها بقوله:  " ديسوسير"أما 

".ٌة الّذي تبناها مجتمع ما لٌساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة التقالٌد الضرور
5
  

من خالل هذه التعرٌفات ٌمكننا القول إنَّ اللُّغة وسٌلة لتواصل الفرد فً مجتمعه و ذلك لتلبٌة 

متطلباته وحاجاته ،وأّنه عن طرٌق اللُّغة ٌمكنه التعامل و التفاعل و التفاهم مع غٌره، إذن 

 اصل و نقل المعارف من مختلف المجاالت و المجتمعات األخرى .هً وسٌلة للتو
                                                           

 .20،ص  2009،  1ط،تر: محمد العنانً ، دار جرٌر للنشر و التوزٌع ،األردن ، جون لوٌنز :اللّغة و اللّغوٌات- 1
 .20ص  جون لوٌنز ،المرجع نفسه ، - 2
 .156، ص  2014، 7،تحقٌق عبد الواحد وافً ، دار النهضة مصر ،ط. المقدمة خلدون،ابن  - 3
  2ط ، بٌروتأحمد شاكر، دار اآلفاق الجدٌدة ،حكام فً أصول األحكام، تحقٌق أبو محمد علً ابن سعٌد ابن حزم، اإل - 4

 .21ص ، 1983،  
   3زٌز ، دار اآلفاق العربٌة للصحافة و النشر ،بغداد ، طدٌسوسٌر، علم اللّغة العام ،ترجمة ٌوثٌل ٌوسف عفردٌناند  - 5

 .26ص ، 



 المدخــــل                                                              ضبط المفاهيم والمصطلحات
 

 

8 

ا فرٌداً من نوعه : "تشو مسكي"كما ٌعتبر  ًٌ أّنها أداة للتعبٌر و التفكٌر  "اللّغة تنظًٌما عقل

اإلنسانً الحّر، بل ال تخضع اللّغة فً استعماالتها الطبٌعٌة إلى حافز خارجً ، و ال أّي 

حالة داخلٌة ٌمكن تحدٌدها بصورة مستقلة ،كما أّنها لٌست عادات كالمٌة أو عمال ال 

."إرادٌاً 
1

 

غة لٌست سلوك. كأّنُه ٌقول    لمفهوم اللّغة ،ٌتضح لنا أّن اللّ  تشومسكيمن خالل تعرٌف 

بأنَّ اللُّغة هً منتوج داخلً عقلً تختلف من فرد إلى آخر على حسب الذكاء والذاكرة   

والمجتمع. و قال أّنها ِابداعٌة أّي أّن اإلنسان هو الّذي ٌتحكم فً ترتٌبها لٌعبر بها عن نفسِه 

 و عن مجتمعِه.

مٌّز بٌن اللُّغة و الكالم بأنَّ تتواجد بوجود حٌث  فردينان ديسوسير" "كما ٌعرفها كذلك 

ٌُعد ظاهرة اجتماعٌة ،من هّذا المنطلق ٌعرفها على :  أّنها نظام  "أفراد المجتمع و هذا ما 

."ٌقوم على العالمات و اإلشارات للتعبٌر عما ٌختلج فً الفكر
2

 

ظمة التً تربط  أنَّ اللّغة ِاجتماعٌة و هً نسق من األن دي سوسيرنفهم من خالل تعرٌف 

بٌن عناصرها اللّغوٌة و الصرفٌة و النحوٌة و كذا الّداللٌة ،حٌث تكمن وظٌفتها فً عملٌة 

التواصل بٌن البشر .                                                                            

ٌة ٌستعملها الّناس فً أنَّها نظام عرفً للرموز الصوت"بقوله : "أنيس إبراهيم"وقد عرفها 

"التواصل مع بعضهم البعض .
3

 

نستنتج من هذا المفهوم كّذلك أّنض اللّغة لها دور كبٌر و أساسً بالنسبة للفرد فً المجتمع 

 كً ٌتفاعل و ٌتأقلم وٌتواصل مع غٌره، إذن هً الركٌزة األساسٌة لعملٌة التواصل .

 

                                                           
( المبادئ و األعالم ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع علم الل غة الحديثمٌشال زكرٌا، األلسنٌة ) - 1

 .266، ص 1،1980بٌروت ،لبنان،ط.
 .125، ص 2005، 2المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر ،ط.أحمد مؤمن، اللّسانٌات النشأة و التطور ،دار  - 2
سعٌد كمال عبد الحمٌد الغزالً، اضطرابات النطق و الكالم "التشخٌص و العالج" ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  - 3

 . 13،ص2011، 1،عمان ،ط
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 ُتعد اللّغة أداة للتواصل بٌن الفرد وغٌره من البشر ،كما أنَّ اللُّغة           : الل غة خصائص

أنَّ الطفل ٌولد و لُه ِاستعداد فطري    حٌثتتمٌز بعّدة خصابص كّونها مكتسبة ولٌست فطرٌة ،

 الكتسابها ، نذكر من بٌن هّذه الخصابص ما ٌلً: 

فً  "ِابن جني "فً مجتمعهم كما وصفها اللُّغة أنَّها أصوات ٌعبر بها األفراد  اعتبار -

 ". الخصائصكتابه "

أّنها تعد من الرمز الّذي كان وسٌلة اإلنسان قبل أْن ٌتعلم اللّغة، حٌث أنَّ اللُّغة لها رمزان  -

 ". أدبي رمز"و " لغوي رمز"

 ُتعد اللُّغة أنَّها نسق متفق أو متعارف علٌه بٌن أفراد المجتمع. -

  كّذلك أّنها متغٌرة عبر الزمن ّذلك للظروف و المواقف االجتماعٌة المحٌطة بها، أو -

بالفرد بصفة عامة.
1

 

وعلٌه نستخلص أنَّ خصابص اللّغة :كونها تعتبر وسٌلة للتواصل كما أّنها تعتبر نشاط 

     اهم ِاجتماعً، و السبٌل األمثل و األنجح فً تحقٌق التواصل بٌن األفراد ، و وسٌلة للتف

 و التعارف بٌن الشعوب .

  : وظائف الل غة 

بقواعد و أسس ،حٌث تعددت  مضبوطةو  محكومة و التغٌٌر كما أّنها بالتجدٌد اللّغة تتصف

التعارٌف بتعدد ِاهتمامات الباحثٌن ،فعالم اللّغة فً تعرٌفه لها ٌركز على قواعد و نظرٌات 

أما بالنسبة لعلماء التربٌة ٌركزون على ،كما ٌركز عالم االجتماع على الجانب االجتماعً ،

    أما بالنسبة للّغة عند علماء اللّغة أّنها نظام للتعبٌر عما فً النفس اكتساب اللّغة وتطورها .

 و التواصل مع اآلخرٌن .

 

 

                                                           
.(، ٌلها تعلٌمها، تقٌٌم تعلممهاراتها ، مداخمحمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن ،اللّغة )خصابصها، مشكالتها، نظرٌاتها،  - 1

 .21-20، ص 2011،.1جامعة البلقاء التطبٌقٌة /كلٌة عجلون الجامعٌة، دار الٌازوري ،ط
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  :ًمن خالل كل التعرٌفات التً تنطبق على اللّغة أّنها تحقق عّدة وظابف نذكر منها ما ٌل 

 الوظيفة النفعية : (7

من هنا ُتعد اللّغة أول طرٌقة أو عملٌة تسمح "  أريد "أناهً الوظٌفة التً ٌطلق علٌها  

  للطفل منذ والدته بالتعبٌر عن حاجاته و رغباته.

تعبر هذه الوظٌفة على كل ما تتصف به من منطلق أّنها وظٌفة ٌنتفع بها الفرد فً طفولته  

 المبكرة.

 : لوظيفة التفاعلية واالجتماعيةا( 3

كّون أّن اللّغة تستخدم للتفاعل مع اآلخرٌن فً الواقع  " نتأ"و " "أناوظٌفة  هً و

االجتماعً باعتبار أّن اإلنسان كاِبن ِاجتماعً ، كما أّنها تستخدم فً الوسط األسري 

كالتحدث مع الصغٌر و الكبٌر ، وكّذلك فً المناسبات و األخالق ، حٌث تتمثل الوظٌفة 

 نها الّسٌاّسٌة و الثقافٌة و الّدٌنٌة و االجتماعٌة.االجتماعٌة بالتعبٌر عن اآلراء المختلفة من بٌ

و التعبٌر عن األفكار و المشاعر و األحاسٌس ، كما أّنها تعبر عن الحاجات و التأثٌر فً 

عواطف اآلخرٌن و عالقاتهم.
1

 

نستنتج من خالل هذه الوظٌفة التفاعلٌة االجتماعٌة أّن اللّغة ظاهرة ِاجتماعٌة نشأت تلبٌة 

 نسان النفسٌة و االجتماعٌة ، فاإلنسان بطبٌعته تواصلً متفاعل مع بنً جنسه لحاجات اإل

 ، أّي أّن اإلنسان بطبعه كابن ِاجتماعً ٌتفاعل مع سابر المخلوقات الحٌة بتفاعل حقٌقً.

 :لوظيفة الشخصية و الوجدانية )النفسية (ا (2

ٌُعبر عما ٌجول فً ذهنه من مشاعر باللّغة  و أحاسٌس كالحزن و الخوف ٌستطٌع الفرد أْن 

 والسرور، كما ٌقدم أفكاره لآلخرٌن أثناء التعبٌر و ِاستقبال وجهات نظر اآلخرٌن .

 هذه الوظٌفة تتمثل فً أّن اللّغة باعتبارها وسٌلة لتحقٌق الفهم المشترك بٌن اإلنسان      

 و اآلخرٌن. 

 

                                                           
1
 .25-24محمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن ،المرجع السابق ،ص  - 
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ٌستطٌع الفرد أْن ٌنقل معلومات جدٌدة طرٌق اللّغة  عن:الوظيفة اإلخبارية ) اإلعالمية (( 4

 كّونها تعنبر وظٌفة تأثٌرٌة إقناعٌه ، و ٌطلق علٌها كذلك بالوظٌفة الثقافٌة .

. ًّ فاللّغة من هذا المنطلق تعتبر وسٌلة لحفظ التراث األدبً و الّدٌنً و العلم
1

 

لثقافً ُمعبرة عنه فً ُتعبر هذه الوظٌفة اإلخبارٌة على أنَّ اللّغة ُتعتبر جزءاً من التراث ا

 نفس الوقت.

من خالل هذه الوظابف التً تطرقنا إلٌها ٌوجد العدٌد كذلك م وظابف اللّغة باعتبارها 

وظٌفة فكرٌة و وظٌفة قانونٌة، كذلك وظٌفة تعبٌرٌة، و كذلك أٌضاً وظٌفة الصوت فً 

 التعبٌر باللّغة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                           
1
 . 26-25محمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن ، المرجع السابق ، ص  - 
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 ( االكتسابacquisition:) 

 :لغة  . أ

: طلب  ) ك س ب (هو من كسب "فً االكتساب :  الرازي ""محمد أبي بكر ٌقول  - 

ٌّب الكسب و المكسب الرزق و أصله الجمع و بابه ضرب و اِ  و ٌكسر ،كتساب ، بمعنى ط

    ،و الكواسب الجوارح ،تكسب :تكلف الكسب "وكسبة أهلً  "الكاف كله فً معنى كلمة 

"الّذهن.و الكسب بالّضم عصارة 
1

 

ٌّب ، ذلك أّن الكسب  من هذا التعرٌف ٌوضح لنا أّن االكتساب من فعل َكَسَب أّي طلب و ط

 قد ٌكون فً الرزق أو ما شابه.

هو طلب الرزق نقول رجل كسوب ٌكسب :بمعنى ٌطلب الرزق ،و كّساب  :الكسب كّذلك" -

"ن كسب المال.اسم للذبب وربما ٌجًء فً الشعر ،كسب وكسٌب...كساب. فّعال ، م :
2

 

ٌّغة فّعال ، وٌقصد به أٌضاً للفاعل أّي الّذي ٌقوم  أّي أنّ  الكسب هو الرزق المكّسب من ص

 أّي من ٌطلُب الرزق أو المال. "الكسب "بالكسب و هو 

الكسب : كسبه ٌكسبه ، كسباً و تكسب        " :"القاموس المحيط في باب الباء "وجاء فً  -

ٌِّب الكسب ، والمكسبة و ِاكتسب، طلب  الرزق...،وفالن طٌب المكسب و المكّسب :أّي ط

"كالمغفرة .
3

 

هذه التعارٌف كلّها تصب فً معنى لغّوي واحد آال و هو الكسب الّذي ٌراُد بِه طلب الرزق 

 أو المال .

قصد أو ٌة عفوٌة ٌقوم بها الطفل دون ما هو إالّ عملٌة فطر: "" االكتساب" -: ِاصطالحاً  . ب

رسمً باكتساب اللّغة و بممارستها." ِاختٌار، و تكون فً سٌاق غٌر
4
  

                                                           
محمد أبً بكر الرازي ،مختار الصحاح ،ضبط وتخرٌْج و تعلٌق د:مصطفى دٌب الباغا ،دار الهدى، الجزابر  - 1

 . 362، ص 4،1990،ط
الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،كتاب العٌن ،تحقٌق مهدي المخزومً و إبراهٌم السمرابً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت  - 2

 (.كسب،)315، ص 2003،دط،
 .123،ص  8،2005ٌعقوب الفٌروز آبادي مجد الّدٌن، القاموس المحٌط ،الهٌبة العربٌة للكتاب ،ط محمد بن  - 3
 .55،ص  1،2009علً القاسمً ،لغة الطفل العربً :دراسات فً السٌاسة اللّغوٌة و علم اللّغة النفسً ،مكتبة لبنان ،ط - 4
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هو المراحل التً ٌمر بها الطفل منُذ لحظة الوالدة حتى ٌستطٌع التحكم فً لغة  "-

الرابعة أو الخامسة من المجتمع الّذي ولد فٌه، ٌستعملها غالبا حٌنما ٌصل إلى السنة 

."عمره على األكثر
1

 

زٌادة أفكار الفرد أو معلوماته ،أو تعلمه أنماط جدٌدة  "من ٌعّرف االكتساب :وهناك  -

ٌّر أنماط ِاستجاباته القدٌمة ."لالستجابة ،أْو تغ
2

 

من خالل هذه التعارٌف نستخلص ألّن االكتساب فً مفهومِه االصطالحً هو نتاج عملٌة *

بها الطفل فً الوسط االجتماعً أو المحٌط الّذي من خالله ٌكّسب فٌه اللّغة و هذا ٌقوم 

 بدون وعً أو شعور ُمسبق هذا ما ٌسمى باالكتساب.

  ِكتساب الل غة : ا 

أّنها العملٌة الغٌر شعورٌة و الغٌر مقصودة التً ٌتم بها تعلم " ٌقصد باكتساب اللّغة : -

 و ذلك بعد ِاجتٌازه المتن الحرجة ،  و ذلكذلك أّن الطفل ٌكتسب لغة األم ،اللّغة األم ،

فً ظروف عادٌة ،حٌث أنهم جمٌع األطفال العادٌٌن ٌكتسبون اللّغة التً ٌسمعوها من 

كالقواعد النحوٌة و الصرفٌة للّغة."حولهم. دون أّي تعلٌمات خاصة ،
3
   

قصودة ٌقوم بها الطفل دون وعً أو إّن اكتساب اللّغة عملٌة تلقابٌة غٌر مستهدفة و م " -

قدرة الكامنة التً قصد منه ُ، وكّذلك دون دراٌة مسبقة بقواعد اللّغة ،وإن كان ٌملك ال

، وتسمح لُه بأن ٌفهم وٌنتج عدداً غٌر محدود من الُجمل القصٌرة."تالزمه بالوعً
4 

اج لعملٌة عقلٌة دون حدث أّن ِاكتساب اللّغة هو نت:هذه التعارٌف نستخلص من خالل  *   

أّي أّن الطفل فً مراحلِه األولى دون داللة على العملٌة التً ٌنتج بها معرفة الطفل  ُمسبق ،

للّغة األم ، كما أّن اكتساب هذه اللّغة عند الطفل ال تتضمن قواعد أْو تعلٌمات خاصة بل 

خالصة من هذا المنطلق نالحظ أّن االكتساب ٌكون بعملٌة موهبة  تكون نتاج لقدرات عقلٌة

   فطرٌة منحها ّللّاُ تعالى لبنً آدم عن غٌره من سابر المخلوقات ، حٌث مٌزهُ بالعقل .

                                   
                                                           

 .12، ص 2002الجامعٌة ،االسكندرٌة ،د ط،  حلمً خلٌل ،دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ،دار المعرفة - 1
 .06، ص 1مرهف كمال الجانً ، معجم علم النفس والتربٌة ،الهٌبة العامة للشؤون المطابع األمٌرٌة ،ج - 2
نهاد موسى، اللّغة العربٌة و أبناؤها ،أبحاث فً قضٌة الخطأ و ضعف الطلبة فً اللّغة العربٌة ،دار المسٌرة للنشر   - 3

 . 231-230، ص 2008، 1ع ،عمان، ط والتوزٌ
 .32حسام البهنساوي ، علم اللّغة النفسً و ِاكتساب اللّغة ، مكتبة الغزالً ،الغٌوم، د ط ، د ت، ص- 4
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 كيف تتم عملية االكتساب؟ *

م اللّغوي الّذي ٌعمل به، و أْن إّن القدرة على ِاكتساب الطفل للّغة تقتضً أْن ٌعرف النظا

تكون لدٌه القدرة على التحكم فً التعابٌر والجمل التً تناسب المواقف اللّغوٌة التً 

ٌوضح فٌها ،و بالتالً ٌنبغً علٌه ِاختٌار األلفاظ و العبارات المناسبة لذلك ، على سبٌل 

االنجلٌزٌة ، هنا البد له  ( رجل فً اللّغةManالمثال :إذا ما كانت البنٌة المعنوٌة لكلمة )

أن ٌتعلم من صٌاغة هذه الكلمة.
1
  

تكمن هذه الفقرة فً إنصاح و بٌان الدالالت للتعابٌر و األفكار بشكل سلس و مفهوم 

 وذلك بالتناسق بٌن الفقرات و الُجمل التً تناسب المواقف و األلفاظ اللّغوٌة .

قدرة على الحدٌث حٌث بإمكان الطفل بعد وبالتالً تكون القدرة على فهم اللّغة أسبق من ال

طرٌق العبارات التً تناسبها ،وذلك عن فهمه للتعابٌر أْن ٌوظفها بشكل صحٌح فً الجمل و 

من ه ال توجد حالة ٌتكلم المرء فٌها بالتالً فإنّ ستمر فً المجال اللّغوي باستمرار والبحث الم

الترابط ، التعبٌر لهذه النشاطات الثالثة من غٌر أْن ٌفهمها ، و ٌعتمد الطفل على المشاهدة ، 

خاللها  ٌتمكن منٌلة، نشأتها أْن تخلق لدى الطفل نظام لغّوي ٌمكنه من كسب معارف جل

 وهً تعتبر المبادئ األساسٌة للعملٌة فً المواقف اللّغوٌة المختلفة الفرد التواصل مع غٌره ،

ٌتٌح اللّغة للفرد على ِاكتساب عادات  التربوٌة. كّذلك العمل الجماعً ٌخلق التعاون حتى

وتقالٌد ومهارات مقبولة ِاجتماعٌاً ٌستطٌع من خاللها التواصل مع محٌطه االجتماعً.
2 

 

 

 

                                                           
1
 .151،ص  1991ٌونٌو ،  97ٌنظر، اللجنة الوطنٌة الفطرٌة للتربٌة و الثقافة و العلوم ،مجلة التربٌة ،العدد  - 

  1991ٌنظر ، مورٌس : شربل :موسوعة علماء التربٌة و علماء النفس ،دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ،  - 2

 .102،ص 
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*نستخلص من هذا المفهوم الشامل لعملٌة االكتساب و كٌفٌة االكتساب بطرٌقة سلٌمة 

و عبارات  وواضحة من خالل توظٌفه الصحٌح للمفاهٌم و المصطلحات بتكوٌن ُجمل

 مرموقة و مفهومة للتواصل مع اآلخرٌن، بمواقف وظروف لغوٌة.

نستخلص من خالل هذان المفهومان للكٌفٌة التً تتم بها عملٌة االكتساب أّنها تتضمن *

 بالدرجة األولى على الفهم و االٌضاح و التحلٌل ، وضبط القواعد و المواقف اللّغوٌة.
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        نظرٌات االكتساب :  .1

 : سر ِاكتساب اللّؽة نذكر من بٌنها هناك عّدة نظرٌات تف  

ة الّذي ٌعتبر للّؽ: نظرٌة االشتراط الكالسٌكً *:ما ٌلً تشمل هذه :   النظرٌة السلوكٌة . أ

 أّن المثٌرات الؽٌر شرطٌة عند ِاقترانها ":"" بافلوؾ ، كما ٌرىعادة كؤّي عادة أخرى 

، و أّن العقاب و الثواب ٌعتبران عامالن من عوامل تصبح مثٌرات شرطٌة بالحواس 

."ار السلوك اللّؽوي أو عدم تكرارهتكر
1

 من هنا ٌتضح لنا أّن :اللّؽة تعتمد على الحواس 

 ".السمع "مثل 

 أّن اللّؽة مهارة تنمو بالصواب و الخطؤ نز ":" ٌكس" ٌعتقد :نظرٌة االشراط اإلجرائً *

". السلبًٌكتسب بالتعزٌز اإلٌجابً أو  السلوك اللّؽوي وأنّ  ،
2

 

ِاكتساب اللّؽة ٌتم عن طرٌق التقلٌد :" ،أن  ٌرى البعض : اكاة والتقلٌدنظرٌة المح *

".الخارجً وذلك من خالل تقلٌد الِطفل لكل ما ٌراهُ أْو ٌسمعه من المحٌط
3 

ظرٌة السلوكٌة ِاكتساب اللّؽة ٌقوم على الن :من خالل هذه النظرٌات نستخلص أن   -

حٌث تتمثل اللّؽة خالِل عالقة الطفل بمن حْولُه ، ذلك من و .التعزٌزِقوامها التقلٌد و 

 .بكّونها ُتعد شكل من أشكال السلوك اإلنسانً 

كنظرٌة  " :تعددة م ٌطلق علٌها فً العالم العربً تسمٌات ) اللّغوٌة ( :النظرٌة العقلٌة  . ب

، ٌعتقد أصحاب هذه "تحلٌل المعلومات ، و نظرٌة تولٌدٌة تحوٌلٌة ،النظرٌة الفطرٌة 

أّن الطفل ٌولد مستعداً فطرٌاً باكتساب اللّؽة ،أّي أن  ّللّا سبحانه و تعالى  : "النظرٌة 

اللّؽة . إّذن ٌكمن االكتساب اللّؽوي لدى الطفل فً هذه خلقُه ولدٌه القدرة على ِاكتساب 

".النظرٌة من خالل الخصائص المشتركة بٌن األطفال و من خالل النضج العمري
4
  

الطفل ٌكتسب اللّؽة من خالل المنافذ التً :من خالل هذه النظرٌة العقلٌة أن  ج تنستن -

كل ما ٌسمعُه من والدٌه  الفإاد. أيّ السمع و البصر و  مثل: اإلنسان،خلقها ّللّا تعالى فً 

  أقرانِه.أو أحد 
                                                           

لبلقاء، كلٌة علجون الجامعٌة محمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن ،اللّؽة "نشؤتها ،خصائصها ،مشكالتها ،قضاٌاها"، جامعة ا - 1

 .  48 -48م ،ص 1111، 1،األردن ،طن ،عما
 .111م ،ص 1991، 1محمد علً الخولً ،مدخل إلى علم اللّؽة ،دار الفالح للنشر والتوزٌع ،األردن ، ط - 2
 .111المرجع نفسه، ص  - 3
.ط ،مطبعة القصبة للنشر والتوزٌع ،الجزائر ،د حفٌظة تازروتً :" ِاكتساب اللّؽة العربٌة عند الطفل الجزائري" - 4

 .81م، ص 1111،
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أربع فً  فالّنمو المعرفً عنده ٌمر "بٌاجٌه"من رواد هذه النظرٌة  :النظرٌة المعرفٌة . ت

الحركة ،ومرحلة ما قبل العملٌات ومرحلة التفكٌر المادي  -مراحل : وهً مرحلة الحس

،ٌمكنه أن  كل إنسان ٌولد وله ِاستعداد فطري  ":" جٌه"بٌاوالتفكٌر المعنوي. حٌث ٌرى 

اللّؽوٌة ،التً ترتبط بمفاهٌم عن طرٌق تفاعله مع بٌئتِه و المحٌط العالمات  ستخداماِ من 

."الخارجً 
1
  

تمكنه من من خالل هذا المفهوم لهذه النظرٌة نستخلص أّن كل إنسان ٌولد بقدرة فطرٌة  -

 من خالل تفاعلِه مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها . تعلم وِاكتساب اللّؽة و ذلك

  : النظرٌة االجتماعٌة . ث

إّن هذه النظرٌة ال تختلؾ عن النظرٌة السلوكٌة فً كٌفٌة ِاكتساب اللّؽة ، حٌث أن  أصحاب 

."االكتساب ٌعتمد على مبدأ التقلٌد  " :النظرٌة االجتماعٌة ٌرون أّن 
2

 

حٌث أّن التقلٌد هو محاكاة الطفل لكالم الراشدٌن ، أّي أّن الطفل ٌنطق ما ٌسمع ،فقد ٌقلد 

بعض أصوات الؽٌر لكنُه لم ٌنطق اللّؽة كاملة ،ألن  اللّؽة تتجسد ضمن نظام لؽّوي واحد هو 

.: نظام صوتً ونحوي ونظام تركٌبً و داللً 
3

 

على مبدأ التقلٌد، بحٌث الطفل ٌكتسب وٌتعلم هذه النظرٌة ترتكز  :أنّ نستنتج مما سبق  -   

اللّؽة من المحٌط الخارجً لُه ، أّي أّن الكالم ٌقصد به األصوات اللّؽوٌة التً ٌنطقها الطفل. 

 وأّن ِاكتساب اللّؽة فً هذه النظرٌة ٌتم عن طرٌق المحاكاة والتكرار واالستماع. 

فً االتصاالت التً تقوم بٌن األشخاص فً ِاكتساب وتعلم إذاً تكمن أهمٌة هذه النظرٌة  

 اللّؽة .

 

 

 

 

                                                           
اكتساب المهارات اللّؽوٌة األلسنٌة" ،دار الكتاب الحدٌث  -عبد المجٌد عٌسانً :"نظرٌة التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللّؽة  -1

 .  41م، ص 1111، 1، القاهرة ،ط
 .11م ،ص 1111، 1عبد الحٌد سلٌمان ،سٌكولوجٌة اللّؽة والطفل ،دار الفكر العربً ،ط -2
3
 .119م، ص 1111خلٌل ،دراسات فً اللّسانٌات التطبٌقٌة ،دار المعرفة الجامعٌة للنشر والتوزٌع ،االسكندرٌة ،د.ط ، حلمً  -
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 آلٌات ِاكتساب اللّغة : .2

حتى ٌتمكن الطفل من ِاكتساب لؽتِه األم أو التلمٌذ من ِاكتساب اللّؽة الفصحى أو لؽة 

 : أجنبٌة أخرى ،ال بد لُه من توفر عّدة آلٌات  أسس ٌمكن ِاجمالها فً النقاط التالٌة 

 :  القدرة على الكالم . أ

لمسإولة عن نقل الرساِئل وٌقصد بها سالمة الجهاز العصبً و المخ و الحواس ا  

ٌّة  قاً من الصورة ، حٌث ٌعد تصنٌؾ المعانً وفهم المنطوق و المحسوس ِانطالالحس

اللّؽوٌة إلى ، فعن طرٌق المنطقة الحركٌة للّدماغ ٌمكن ترجمة الرسائل  للكلمةالصوتٌة 

.أفعال منطوقة ، و هكذا ٌتمكن من نطق الكلمة 
1

 

الطفل الكالم من الوسط الذي ٌعٌش فٌه ،ذلك عن طرٌق  ٌتعلم: معرفة الكالم  . ب

إدراك جمٌع المعانً و المدلوالت بصفة عامة ، فبفضل الواقع المعاش فٌه ٌستطٌع 

 ِاستخالص المعانً و المفاهٌم بشكل سلٌم و واضح .

 : فً الكالم اإلرادة . ت

اإلرادة على أّنها :" قدرة اإلنسان على فعل شًء و عدم فعله              "دٌكارت "ٌعرؾ 

" ، وأٌضا القدرة على إثباتِه ونفٌهِ 
2
إّن الحّرٌة أساس اإلرادة        "حٌث ٌقول كذلك : ،

".و حرٌة اإلرادة تؤتً من تجربتنا الشخصٌة لها 
3

 

أّي طبٌعة و نوعٌة الظروؾ ترتبط بالجانب العاطفً للطفل ،  أما اإلرادة فً علم ،

فالمعاش العاطفً لُه دور فً عملٌة التعلم و عملٌة الكالم بشكل .السابقة و الحاضرة 

 واضح و مبسط .

 :من خالل هذه المفاهٌم و األسس المتعلقة بآلٌات ِاكتساب اللّؽة ٌتضح لنا أن   -     

ً ، و كذلك الواقع الذي ٌعٌش فٌه الطفل له أهمٌة فاالكتسابللحواس دخل فً عملٌة 

كما أن  الجانب العاطفً ٌلخص ضرورة و طبٌعة الحالة  .التكلم أي ِاكتساب لؽة التواصل

النفسٌة و العاطفٌة لِلطفل فً إدراك اللّؽة الواضحة و السهلة والبسٌطة التً ٌتعلمها من 

 ملٌة ِاكتساِبه للّؽة .الواِقع المعاش لُه لتبسٌط و تسهٌل ع

                                                           
 .111،ص 1118 ،بلقاسم جٌاب ،آلٌات ِاكتساب اللّؽة وتعلمها ،مقالة ،جامعة محمد بوضٌاؾ ، المسٌلة - 1
2
 . 111المرجع نفسه ، ص  - 

3
  .114المرجع نفسه ، ص  - 



غوياألول                                                                           االكتساب الل   الفصل  
 

 

20 

  :مراحل االكتساب اللّغوي .3

  إّن اللّؽة عند الطفل تتطور بشكل ملحوظ و سرٌع ذلك من خالل السنوات األولى من ُعمرهِ 

 ، كما أّنه ٌتفنن عّدة مهارات لؽّوٌة أثناء البلوغ .

   (اإلنتاجالتعبٌر ) (، و  الفهمحٌث أّن التطور اللّؽوي عنده ٌشمل مهارتً االستقبال أّي ) 

، علماً أّن مهارة االستقبال تسبق مهارة التعبٌر أّي أّن الطفل عندما ٌستقبل األفكار ٌستطٌع 

التعبٌر كما أّن عامل البٌئة لدٌه دور أساسً فً التطور اللّؽوي من خالل ؼاٌة الطفل أثناء 

 عملٌة التفاعل .

بمراحل مختلفة ،حٌث أّن اللّؽة عند الطفل تبدأ  من هذا المنطلق فإّن اللّؽة عند الطفل تمرُ  - 

بسٌطة ساذجة ، ثم تصل إلى ِقمة ثراِئها و توسعها حٌن تبلػ اللّؽة نضجها وسالمتها على 

ن ، من هنا ٌمكن تقسٌم مراِحل اللّؽة ألسنة األطفال و بذلك تتساوى مع لؽة الراشدٌن البالؽٌ

 لدى الطفل إلى مرحلتٌن هما : 

 حٌث تشمل هذه المرحلة السنة ) ما قبل الكالم (:  مرحلة ما قبل اللّغة :لىالمرحلة األو

 مرحلة التقلٌد . –مرحلة المناؼاة  –الُصراخ  وهً: مرحلة الِطفل،األولى من ُعمِر 

حٌث تمتد  الصراخ:" أول ما ٌصدر عند الطفل أثناء والدتِه، ٌُعد :مرحلة الُصراخ *  (1

"و قد تمتد حتى األسبوع السابع الثالث،هذه المرحلة من مولد الطفل حتى األسبوع 
1

. كما 

ٌُصدره المولود ،فهً : عملٌة "ٌسمٌها بعض العلماء بمرحلة الصٌاح و أول صوت 

ٌُفسر هذا الصٌاح بؤّنه  عضوٌة تنتج عند دخول الهواء فً الجهاز التنفسً ألول مرة ،و 

صٌحة نوع من ردود الفعل العكسً لبداٌة ِاندفاع الهواء فً الرئتٌن ، وتصدر عِن الطفل 

ٌُعد أول مظهر من مظاهر الُنطق  ."المٌالد المؤلوفة .كما 
2

 

ٌُعد نشاطاً عضوٌاً ، باعتبار أّن هذه ٌتضح لنا من خالل هذا المف -       هوم أّن الُصراخ 

ٌُعتبر كسلوك من وجهة  الصٌحات األولى لها أهمٌة هامة فً الجانب اللّؽوي . فالُصراخ 

 داخلٌة.نظر الِطفل مجرد رّد ِفعل لحالة 

                                                           
1
خلٌل ، دراسات فً اللّسانٌات التطبٌقٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ، للنشر و التوزٌع ، االسكندرٌة ، د.ط حلمً   - 
 .118م، ص 1111،

2
 .111المرجع نفسه ، ص  - 
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فً كّونه عامل كبٌر و مهم فً تمرٌن الوظٌفة األساسٌة للصراخ تكمن  وظٌفة الُصراخ :*

ٌساعد الِطفل على إشباع  "الجهاز المختص بالكالم ، الّذي لم ٌنضج بعد ، حٌث أّنُه :

حاجاتِه و رؼباتِه ،.و ّذلك من أجل التخلص من الجوع أو األلم و ؼٌر ذلك ، أو الحصول 

".على ِاهتمام اآلخرٌن 
1
  

جهاز الصوتً للُصراخ أهمٌة بالؽة فً تقوٌة ال أّن:من خالل هذا المنطلق ٌتضح لنا  -   

 لدى الطفل الّذي ٌساعده من االنتقال من مرحلة إلى أخرى .

تعتبر  "الُصراخ إلى مرحلة المناؼاة التً:ٌنتقل الطفل من مرحلة : مرحلة المناغاة (2

  نشاط فطري ٌقوم بِه األطفال، حٌث تتحدد هذه المرحلة ببلوغ الطفل الشهر الثامن إلى

".حتى  نهاٌة العام األول 
2
  

تشكل الحروؾ الساكنة   وتٌة التًعبارة عن نسٌج من الوحدات الص":أّنها كما 

 "والمتحركة.
3
  

و المناؼاة هً مرحلة تبدأ بعد مضً الشهر أو الشهرٌن حتى نهاٌة السنة األولى من عمر  

عبارة  "، ففً هذه المرحلة ٌقوم الطفل بإصدار أصوات لٌست كالصراخ ، و إّنما :الطفل 

عن أصوات أنفٌة ضٌقة ُتعبر عن عدم االرتٌاح أو األلم أو الخوؾ أو الضٌق مثالً، و كذلك 

".نمط أصوات مسترخٌة تعبر عن االرتٌاح و االسترخاء تصدر من خلؾ الفم 
4

 

أصوات ٌعبر بها الِطفل عما ٌختلج اة تعد من خالل هذه المفاهٌم :أّن المناؼٌتضح لنا  -      

للتعبٌر عن األلم أو السرور أو لٌاً و إصدارها خارجٌاً و ذلك عن طرٌق المناؼاة أنفاسه داخ

و عند حوالً الشهر الخامس ، ٌفتح الطفل فمه فتخرج منه أصوات : الفرح و ما شابه ذلك .

تعد هذه أصوات مناؼاة نتٌجة لدخول الهواء إلى التجوٌؾ الفمً دون أّي  "(. آغ، آغ، آغ) 

 ثم تظهر حروؾ الشفاه الطفل فً نطق الحروؾ الحلقٌة و الحروؾ المتكررة ،ٌبدأ  عائق ،

                                                           
العربً لٌلى كرم الّدٌن ، اللّؽة عند الطفل ما قبل المدرسة نموها السلٌم و تنمٌتها ، ملتزم الطبع و النشر ،دار الفكر  - 1

 .91م، ص 1118، 1،القاهرة ،ط
2
 .99المرجع نفسه ، ص  - 

   1،1111لّؽة ،مكتبة ابن سٌنا، القاهرة ط.محمد علً كامل ،أخصائً الُنطق و التخاطب و مواجهة ِاضطرابات ال - 3

  .14،ص 
 .11ص محمد علً كامل ، المرجع نفسه ، - 4
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، فعلى األم أْن ( ماما، بعدها ٌجمع بٌن الحروؾ الحلقٌة و حروؾ الشفاه ) ( ب .أ .م)

"تناؼً مع طفلها ألّنها الطرٌقة المثلى لتعلم و ِاكتساب الطفل للّؽة.
1

 

تمام الجملة ، أّي  الطفل ٌعنً بكلمة واحدة كالمنجد أّن  فً هّذه المرحلة : مرحلة التقلٌد (3

ال ٌوجد أّي  "ٌعوض أقسام الكالم التً ٌجهلها بترداد كلمة واحدة كل ما ٌرٌده ، حٌث أّنه 

شك فً أهمٌة التقلٌد أو المحاكاة فً تعلم اللّؽة و بصفة خاصة خالل المرحلة الهامة التً 

 ."ى كلمات لها معنىٌتم فٌها تحول عملٌة المناؼاة العشوائٌة إل
2

 

فالتقلٌد هو نسج أنماط معٌنة من سلوك اآلخرٌن و محاكاتهم ، و فً هذه المرحلة نجد الطفل 

هنا ٌقصد بها خذنً معك فً  " سٌارة "ٌردد كلمة واحدة ٌقصد بها جملة بكاملها كقوله  ":

نما ٌكبر الطفل أو هذه سٌارة أبً .فلؽُة الطفل هنا قاصرة على أداء المعنى ، وعالسٌارة ،

".ٌعوض كالمُه بتراكٌب لؽّوٌة ٌقتبسها من لؽة الكبار 
3

     

من خالل هذه المالحظات عن مرحلة التقلٌد نستنتج بؤّنها :المرحلة التً ٌقوم من خاللها  -

حٌث تتجسد هذه سمعها من المحٌط الذي ٌعٌش فٌه. الطفل بتقلٌد كل األصوات التً ٌ

لصٌحات و المناؼاة لبعض األصوات و تخص هذه المرحلة المرحلة بتمرن الطفل على ا

 بالضبط الجهاز السمعً الصوتً لدى الطفل باعتباره أساس تقلٌد و ِاكتساب األصوات.

  اللّغوٌةالمرحلة  :الثانٌةالمرحلة:  

تبدأ هذه المرحلة مع دخول الطفل السنة الثانٌة حٌث ٌبدأ باستخدام مقاطع الّسجع و المناؼاة 

 التالٌة:حٌث أّنها تشمل المهارات اللّؽوٌة  واضح،بكلمات لها معنى 

ٌبدا ظهور الكلمات األولى عند الطفل ، و بظهور  بعد مرحلة التقلٌد مرحلة الكلمة : .1

الكلمات تبدأ وظٌفة اللّؽة عند الطفل فً التطور ، ذلك أّن التطور اللّؽوي للطفل فً السنوات 

                                                           
"رإٌة شخصٌة عالجٌة" ، للنشر و التوزٌع ،دار هالة إبراهٌم الجروانً ،رحاب محمود صدٌق ،ِاضطرابات التؤتؤة  - 1

 .11م، ص 1111المعرفة الجامعٌة ، د.ط، 
2
لٌلى كرم الّدٌن ، اللّؽة عند الطفل ما قبل المدرسة نموها السلٌم و تنمٌتها ، ملتزم الطبع و النشر ،دار الفكر العربً  -  

 .81م، ص 1118، 1،القاهرة ،ط
 .119اللسانٌات التطبٌقٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، د.ط ،د.ت ،ص  أحمد حسانً ،دراسات فً - 3
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فً نمو  األولى من عمرِه ٌكسبه التفاعل و االتصال مع اآلخرٌن . وبذلك ٌكون الكالم عامالً 

."تعبٌر عن أفكاره و رؼباتهِ الطفل االجتماعً و زٌادة قدراته على ال
1

 

إّن الكلمات األولى للطفل تؤتً بطٌئة و لكن فهم الكلمات ٌؤتً سرٌعا فالطفل ٌفهم معانً 

حقٌقة قول ِاثنٌن على األكثر و ما ٌتعلمه فً أؼلب كثٌرة من الكلمات قبل أْن ٌستطٌع 

.ؼٌر أّن الطفل ال  األحٌان هو ما ٌدور حوله و ٌجلب ِانتباهه فً البٌئة التً ٌعٌش فٌها

 ٌستطٌع أْن ٌتعلم معانً المفردات إالّ إذا توفر لدٌه المفهوم مسبقاً. 

و ال ٌمكن لهذا المفهوم أن ٌتكون إالّ إذا ِاستطاع الطفل أْن ٌدرك األشٌاء التً ٌراها كل 

مرة.
2

 

أّن الطفل  مما ٌتضح لنا من هذا االستنتاج للمرحلة األولى للطفل المتمثلة فً الكلمات األولى

فً هذه المرحلة ٌكون تقلٌده لآلخرٌن و خاصة الوالدٌن، من خصائص هذه المرحلة التعمٌم 

حٌث ٌستخدم الطفل كلمة واحدة لٌؽطً عدداً من المثٌرات و المفاهٌم، و فً هذه المرحلة 

 ٌعرؾ الطفل بعض األمور البسٌطة.

مرحلة تكوٌن الجملة على المرحلة السابقة ، حٌث ٌدخل  تبدأ مرحلة تركٌب الجمل : .1

األصوات و التعبٌر عن النفس بكلمتٌن حتى ٌكون جملة ما ،ثم تتطور الطفل فً إصدار 

لؽته فً هذه الفترة حتى الثالث سنوات من عمرِه ،بحٌث ٌستطٌع فهم األفعال و األنشطة 

الكالم المناسب للموقؾ المناسب ، و ٌقلد المختلفة . كما ٌستطٌع فً هذه المرحلة ِاختٌار 

األصوات و ٌكمل الجمل الناقصة .
3 

الطفل ال ٌإلؾ جملة إالّ بعد أْن ٌكسب حداً أدنى من : إضافة إلى هذا المفهوم نستنتج أّن 

المفردات و الكلمات ، كّون أّن الوحدة األساسٌة الكالمٌة عند الطفل هً الجملة و لٌست 

 ّن الطفل ٌعبر بمفردة واحدة و فً ذهنِه ٌقصد جملة كاملة.الكلمة فً ذاتها .أل

  

                                                           
1
 .118م، ص 1111علً عبد الواحد وافً ،نشؤة اللّؽة عند الطفل و اإلنسان ، نهضة مصر للطباعة و النشر ،د.ط، - 

د.ط، (، للطباعة والنشر ، الكوٌت، دراسة فً مفردات طفلٌنداود عبده حلو عبده ،ِاكتساب المفردات عند الطفل ،)  - 2

 .11م، ص1941
، 1أدٌب عبد ّللّا محمد النواٌسة ، طابع القطاونة ، النمو اللّؽوي و المعرفً للطفل ، مكتبة المجتمع المعرفً ،ط - 3

 .18،ص 1118
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 العوامل المؤثرة فً ِاكتساب اللّغة : 

 العوامل إلى مجموعتٌن تشمالن كل من :تنقسم هذه        

 : تتمثل فٌما ٌلً :  عوامل وراثٌة 

 أّن هناك فروق فردٌة بٌن الجنسٌن الذكر و األنثى  تشٌر الدراسات اللّؽوٌةعامل الجنس:  . أ

 ، وهن أحسن نطقاً و أكثر تساإالً من الذكور .ّن البنات ٌتكلمن أسرع من الذكور، نجد أ

وأّن البنت أكثر تقدما فً عملٌة ٍاكتساب اللّؽة بسبب وفرة الوقت التً تقتضٌه الطفلة بجانب 

.األم أكثر من الطفل الذي ٌنصرؾ خارج البٌت
1

 

نستنتج من خالل هذا المفهوم أّن : نسبة ِاكتساب اللّؽة تكون لدى البنت أكثر و أقوى        

 ." األنثى "من عند الولد ،أْي أّن الجنس الؽالب هو 

 القدرات العقلٌة التً تتعلق منٌتضمن الكثٌر  الذكاء مصطلح ٌُعد عامل الذكاء : . ب

االستفسار و تخطٌط المواضٌع أو األمور بصفة عامة .كما بالتحلٌل و حل المشاكل و

ٌتضمن أفكار و مفاهٌم و أحاسٌس و كذا المشاعر و فهمها.
2 

فقط فً بدء الكالم عند األطفال ،و إّنما له دور كما ٌعتبر عامل أساسً و له دور هام لٌس 

كبٌر فً عملٌة ِاكتساب اللّؽة لدى األطفال من خالل التفاعل المستمر مع المحٌط و البٌئة 

 االجتماعٌة و الثقافٌة و كذا األسرٌة.

حٌث ٌإثر الذكاء على النمو اللّؽوي ، باعتبار اللّؽة مظهر من مظاهر نمو القدرة العقلٌة      

، و أّن الطفل الذكً ٌتكلم مبكراً عن الطفل الؽبً ، كما ٌرتبط هذا بالتؤخر اللّؽوي الشدٌد 

بالضعؾ العقلً للطفل.
3

 

 فاألطفال ٌرتبط بالنمو اللّؽوي لدى الفرد، نستخلص فً هذا العامل أّن الذكاء مصطلح  -   

من ضعفاء العقول ذوي ذكاء عالً ٌبكرون فً النطق ،و تكون لدٌهم حصٌلة لؽوٌة أكثر 

 حٌث أنهم ٌتؤخرون فً الُنطق و بطء النمو اللّؽوي لدٌهم.

                                                           
 .88-81،ص  1944.ط،الرٌاض، د الثقافٌة،دار الفٌصل ِاكتساباً، أحمد السٌد، اللّؽة تدرٌساً و  محمود - 1

 2-. http://puplit,alwatanvoice.com/content/print/2400882.ntml . .د ي، د س 
 د ي، د س. http://puplit,alwatanvoice.com/content/print/2400882.ntml .  نفسه ،المرجع    - 3
 

http://puplit,alwatanvoice.com/content/print/2400882.ntml
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تعتمد عملٌة ِاكتساب اللّؽة على النضج البٌولوجً بشكل كبٌر  : النضج و العمر الزمنً . ت

بآلٌات ربط  الخاصة بالكالم ،و التً تتحكمالمالِئم لمناطق الدماغ حٌث تتطلب التطور ،

ذي ٌتطلب تناسق بٌن حركات التنفس، و حركات ج الكالم الإنتااألصوات و األفكار و 

األوتار و األحبال الصوتٌة ،و مناطق الّدماغ المهمة للكالم ،و الطفل الّذي الشفاه و اللّسان و

تتطور لدٌه مناطق الّدماغ المهمة للكالم و اللّؽة قبل ؼٌره من األطفال فإّنه ٌتفوق علٌهم فً 

ِاكتساب اللّؽة.
1

 

  القول من خالل هذا العامل أّن : النضج هو الّذي ٌحدد معدل التقدم لدى نستطٌع

 الطفل ، بٌنما العمر الزمنً ٌلعب دور أساسً و مهم فً ِاكتساب الطفل للّؽة.

ًّ للفرد : . ث ًّ و الحس  الوضع الصح

ٌّة و البصرٌة و كذلك النطقٌة    تتؤثر مهارة ِاكتساب اللّؽة بسالمة األجهزة السمعٌة و الحس

 ًّ       و سالمة الّصحة كلما كان  ،فكلما كان الطفل نشٌطاً و أكثر سالمة فً الّنمو الجسم

.االستٌعاب الكتساب اللّؽة سهل
2

 

  الدافع األساسً الذي ٌساعد على عملٌة ِاكتساب اللّؽة ٌرجع من هنا نستنتج أّن :و

 لنطقٌة...ِالخ.بالضرورة إلى سالمة األجهزة بؤنواعها : السمعٌة ،الصوتٌة و كذلك ا

  عامل العنصر "الساللة ": . ج

ٌتضمن هذا العامل الفروق الموجودة بٌن األطفال من حٌث الجنس أو الجٌنات كّون أّن 

ِاختالؾ النموذج الحضاري هو عامل ٌمٌز بٌن الطفل بالنسبة للحضارة أو المحٌط الذي 

ٌنشؤ فٌه ،و اللّؽة التً ٌتعلمها فً هذه المجتمعات.
3

 

 

 

                                                           
 .18م ،ص1111،ِاكتساب اللّؽة عند األطفال ،الهٌئة العامة السورٌة للكتاب ،دمشق،د.ط، الهوارنةمعمر نواؾ  - 1

 2- http://puplit,alwatanvoice.com/content/print/2400882.ntml ،   . د ي ،د س        
 .19المرجع نفسه ،معمر نواؾ الهوارنة ،ص  - 3

http://puplit,alwatanvoice.com/content/print/2400882.ntml
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       التواصل ٌمثل عامل مهم و هام فً ِاكتساب اللّؽة األولى الرغبة فً التواصل :عامل  . ح

 و ٌعد،و ٌعد من أهم العوامل كلها ،و عن طرٌق هذا التواصل ٌتم ِاكتساب اللّؽة الثانٌة ،و 

التواصل مع اآلخرٌن و االنخراط بهم فٌزداد له الدافع أكثر الرؼبات التً تدفع الطفل فً 

.لّؽة. فعن طرٌق التواصل ٌتم تبادل التراكٌب و المفردات داخل ثقافة المجتمعلتعلم ال
1

 

  : عوامل بٌئٌة  

حٌث تلعب دور أساسً فً تحدٌد األداء تمثل العوامل البٌئٌة أثر هام على ِاكتساب اللّؽة ،

 اللّؽوي للطفل ،فكلما كانت البٌئة ؼنٌة و أدق كلما كان األداء اللّؽوي للطفل مدقق  

 حٌث أّنها تتمثل فً : 

          ٌوجد العدٌد من األدلة التً تإكد العالقة القوٌة المستوى االقتصادي و االجتماعً :  . أ

االجتماعً ألسرة الطفل و أدائِه اللّؽوي. ثٌقة بٌن المستوٌٌن :االقتصادي والوو الواضحةو 

فقط على ال ٌستخدم فقد أكدت هذه الدراسات على أّن الطفل الذي ٌنتمً للمستوٌات األ

 جمالً أكثر طوال لكنه ٌستخدم كذلك جمال ً أكثر نضجاً و تطوراً،بحٌث أّنه ٌستخدمها 

.أعمار تقُل بكثٌر عن قرٌنه الذي ٌنتمً للمستوٌات الدنٌاعند 
2

 

كما أّن الظروؾ االجتماعٌة و أسالٌب التنشئة االجتماعٌة تتدخل بدرجة كبٌرة فً تطوٌر   

         ٌكون أهلهم متعلمٌن  ألّنهم ٌنشإون فً بٌئة مجهزة بوسائل الترفٌه ،ولؽة الطفل 

.،و تمكنهم فرصهم من التزوٌد اللّؽوي أسرع و أحسن ،ألّنه أكثر ِارتباطا بالراشدٌن
3
  

 ؼٌر أّن هذا ال ٌمكن أن نسلم به على أّنه حكما نهائٌا حٌث نجد أطفال ٌنتمون إلى أسرة 

 ذلك نجدهم متفوقون فً استٌعاب و ِاكتساب اللّؽة بشكل طبٌعً. معزولة و معوزة رؼم

من خالل هذا المصطلح ٌتضح لنا أّن: العوامل البٌئٌة المإثرة فً ِاكتساب اللّؽة تكمن فً  - 

الترابط بٌن العامل االقتصادي و االجتماعً كّونهما لهما نفس األهمٌة بالنسبة الكتساب 

 و أّن العامل األول مكمل للثانً. الطفل،اللّؽة لدى 

 

 
                                                           

 .19،صم 1111السورٌة للكتاب ،دمشق،د.ط،،ِاكتساب اللّؽة عند األطفال ،الهٌئة العامة  معمر نواؾ الهوارنة - 1
      سنوات 11إلى  11بن عالل آمال ،مذكرة لنٌل شهادة الماستر :ِاكتساب اللّؽة عند الطفل المراحل و النظرٌات من - 2

 .14م ،ص 1111، جامعة أبً بكر بلقاٌد تلمسان ،
 .99م، ص1،1118طللّؽة عند الطفل ما قبل المدرسة نموها السلٌم و تنمٌتها ، الٌلى كرم الّدٌن، - 3
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 حجم األسرة : . ب

،حٌث ٌشجع الطفل الوحٌد على للّؽة الطفل إّن حجم األسرة له تؤثٌر كبٌر على ِاكتساب 

الكالم أكثر من الطفل الذي ٌنتمً إلى حجم العائلة الكبٌرة ، ومن المالحظة أّن الطفل 

تكون أكثر األطفال تقدماً فً كل  أٌضا عنما ٌكون وحٌداً و بالخصوص البنت ؼالباً ما

جوانب النمو اللّؽوي .و أٌضا أّن الطفل الذي ٌكون منفرداً ال ٌشترك معه أحد من الخوة 

.ٌكون أكثر إصؽاء إلى األم
1
  

نستنتج أّن عامل حجم األسرة سواء كان مساعد أو مإثر فً النمو اللّؽوي للطفل   

ٌعتبر ركٌزة أساسٌة من ركائز ِاكتساب اللّؽة عند الطفل إذ ٌجب على الوالدٌن باألخص 

 توفٌر الجّو المناسب لنمو اللّؽة لدى هذا الطفل.

  تعدد اللّغة : . ت

لؽة اآلخرٌن ،فتإثر اللّؽات التً ٌتعلمها  الطفل فً مراحله األولى ٌعتمد على تقلٌد 

وخاصة فً مرحلة الطفولة المبكرة فً ِاكتساب لؽته ،فعندما ٌتكلم الطفل لؽتٌن نتٌجة 

الختالؾ لؽة البٌت عن لؽة األصدقاء أو أطفال الجٌران أو عن لؽة المدرسة.
2
أهم  و لعل 

لتطور اللّؽوي للطفل نتاٌج ما كشفت عنه الدراسات ألثر تعلم لؽتٌن فً نفس الوقت على ا

 لماٌلً : 

ٌكون التطور اللّؽوي لؤلطفال الّذٌن ٌتعلمون لؽتٌن فً نفس الوقت متؤخراً عنه لدى  .1

 األطفال الّذٌن ٌتعلمون لؽة واحدة.

فً حالة تعلم الطفل لؽتٌن فً نفس الوقت ٌفضل أْن ٌسمع الطفل كل لؽة باستمرار من .2

اللّؽة األخرى. أّي أّنه ٌتلقى اللّؽة األولى على  مصدر واِحد مختلؾ عن مصدر تعلم

.الدوام من األْب و اللّؽة الثانٌة على الدوام من األُمْ 
3 

 

 

 
                                                           

 .111-111م، ص1،1111سهٌر محمد سالمة شاش ،علم نفس الطفل ،مكتبة الزهر النشر و التوزٌع ،صر ،ط - 1
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  المستوى الثقافً : . ث

هناك بٌئة ؼنٌة بالمثٌرات الثقافٌة و بٌئة فقٌرة بالمثٌرات ٌوجد بٌئتٌن فً هذا العامل 

تتكاثر فٌها المجالت و الجراِئد و الكتب  الثقافٌة ،فالبٌئة األولى الؽنٌة بالمثٌرات أّي 

وأجهزة اإلعالم و المناقشات العلمٌة و الثقافٌة بٌن أفراد األسرة ،و مما الشك فٌه أّن 

البٌئة الؽنٌة تسهم بدرجة كبٌرة فً ِاكتساب اللّؽة.
1

 

فاألسرة المثقفة و الؽنٌة بتراثها تساعد على نمو المفردات اللّؽوٌة لدى الِطفل بصورة 

 أفضل من البٌئة الفقٌرة.

أساسً كّون واجب الوالدٌن نحو الطفل أْن  هذا عامل التجاور مع الطفل خالل اللعب : . ج

ٌشاركا ابنٌهما فً اللعب ،ألّن تسمٌة األشٌاء ؼٌر كافٌة لٌتعلم الطفل اللّؽة أو أّن ٌكتسٌها 

م سهل و واضح ، لذلك ٌجب على الوالدٌن أثناء لعب الطفل االنخراط معه باستعمال كال

مكّون من جمل مفٌدة و قصٌرة تكون قرٌبة من قدرة االستٌعاب لدى الطفل.
2
فالكالم  

ٌسمح للطفل أْن ٌدرك الربط بٌن الشًء و السٌاق المحٌط به. هنا اللعب خالل اللعب 

ٌكون قاِئم على عملٌة االتصال و التفاعل بٌن الطفل و الراشدٌن . و هذا ما ٌتٌح له 

للتعرض لمثٌرات لؽوٌة و ِاستخدام جمل تُصب فً معنى و تطور االكتساب الفرصة 

اللّؽوي للطفل.
3
  

إضافة على هذا المفهوم ٌتضح لنا أّن: التجاور مع الطفل خالل اللعب ٌعد مادة هامة  

فً تقوٌة عالقتِه و ِاتصالِه بالمحٌط الخارجً من حولِه ، كّون أّن الطفل ال بد له من 

 خرٌن و ذلك لتعزٌز و تقوٌة و تطوٌر عملٌة ِاكتساب اللّؽة.ِاختالط مع اآل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18، معمر نواؾ الهوارنة ، ص  السابق المرجع  - 1
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 القراءة للطفل : . ح

تإكد العدٌد من األبحاث و الدراسات إلى أّن األطفال الّذٌن ٌتعرضون للقراءة من طرؾ 

األهل منذ الصؽر تكون لهم ِاستجابة قوٌة و سرٌعة للُنطق. تكم إذن عملٌة القراءة فً 

مهمة فً ِاكتساب كلمات جدٌدة تتالئم مع قدرة استٌعاب الطفل لها ،حٌث أّنها نشٌطة و 

أّن قراءة القصص و التعبٌر اللفظً ٌساعد على ِاكتساب اللّؽة و مهارة التواصل بٌن 

.الطفل و الؽٌر اآلخر
1

 

القراءة تإدي أهمٌة كبٌرة فً تحسٌن و ِاستوعاب الطفل  :من هذا المنطلق نستنتج أنّ   

للمفردات و الكلمات ،و ربطها بظروؾ معٌنة ٌساعد على ترسٌخها فً ذاكرة الطفل 

لمدة بعٌد. حٌث أّن للقراءة داِفع هام و مهم و هو تقوٌة االكتساب لدى الفرد و ِاتصالِه 

 رٌن.مع العالم الخارجً أّي التفاعل و االتصال مع اآلخ
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 خالصة : 

نستخلص مما سبق حْول ِاشكالٌة ِاكتساب اللّؽة عند الطفل ،أّن اللّؽة ُتعتبر وسٌلة ِاتصال و 

تفاعل بٌن األفراد فً المجتمعات ، ولقد حاولنا فً هذا المبحث االلمام بؤهم جوانب 

، ثم اللّؽة لدى الطفللمفسرة الكتساب االكتساب اللّؽوي. حٌث تطرقنا إلى أهم النظرٌات ا

آلٌات االكتساب اللّؽوي ، كما تضمن هذا المبحث المراحل التً ٌمُر بها و المتمثلة فً 

ثم العوامل التً  مرحلتٌن هما: مرحلة ما قبل اللّؽة ) أّي ما قبل الكالم( ، و المرحلة اللّؽوٌة.

مجموعة  "،أوال: تإثر فً االكتساب اللّؽوي و التً ٌمكن حصرها فً مجموعتٌن رئٌستٌن

أثرت على الطفل التً و".  اللّؽة العوامل البٌئٌة فً ِاكتساب"  ثانٌا   و"، العوامل الوراثٌة 

 من ناحٌة الكالم.

و من خالل ما تقدم من معلومات حْول االكتساب اللّؽوي توصلنا إلى العدٌد من النتائج                     

 ، نذكر من بٌنها : 

أّن من خالل عرضنا لنظرٌات ِاكتساب اللّؽة نالحظ أّن هناك ِاتفاق كبٌر حْول ِاستعداد   -

 الطفل الفطري الكتساب اللّؽة و أثر العوامل البٌئٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة.

أّن ِاكتساب اللّؽة ٌمُر بمراحله المختلفة ،و ٌعتبر عملٌة ضرورٌة لتكوٌن اللّؽة ، حٌث  -

أهم المراحل فً بداٌة االكتساب اللّؽوي التً تفصل بٌن الصراخ التقلٌد من ٌعد 

 العشوائً و بٌن الُنطق بالكلمات األولى. 

إّن  ِاكتساب اللّؽة ٌقصد به تلك العملٌة الالشعورٌة و الؽٌر مقصودة التً ٌتم بها تعلم  :إذن

 الِطفل اللّؽة.
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 مرتبط ارتباطا وثٌقا إّن كل ما أشرنا إلٌه من نظرٌات و آلٌات ِاكتساب النظام اللّسانً ٌكون 

بالحالة النفسٌة و العضوٌة للطفل ،و ذلك من خالل المراحل العادٌة عند الطفل السّوي. 

 ٌعود ذلك إلى بعض العوائق و الصعوبات  التدرج،حٌث أّن هناك حاالت قد ٌختل فٌها هذا 

التً تعترض العملٌة اللّفظٌة أّي النطقٌة عند الطفل فً مرحلة معٌنة من عمره .و كهذا 

أضحت ِاضطرابات الكالم مركز ِاستقطاب لدى الدراسٌن و الباحثٌن الّذٌن ِاهتموا بالحالة 

 النفسٌة و عالقتها بالنمو اللّغوي لدى الِطفل .

 ماهٌة اضطرابات الكالم :  

 م : تعرٌف ِاضطرابات الكال .1

 تعرٌف االضطراب : 

تعرٌف و معنى االضطراب فً قاموس المعانً الجامع ، المعجم الوسٌط : لغة ً ( أ

 (:"قصور فً نطق األصوات اللّغوٌة ،مثل :تأتأة و الفأفأة لغ،ِاضطراب "نطقً" )

و عدم القدرة على نطق صوت معٌن". 
1
  

ٌتضح من خالل الخلل عن طرٌق الصوت أو لفظ و علٌه فإّن المفهوم اللّغوي لالضطراب  

 األصوات الكالمٌة الناتجة عن صعوبة الُنطق .

عادي  غٌرمنها أمراض ، و عدٌدة الضطراب الكالم تستخدم مصطلحات :ِاصطالحاً  ب(    

رة إلى خلل حٌث ٌستخدم مصطلح ِاضطراب بدل مرض لإلشا و كذلك ِانحراف غٌر عادي

. فً األداء ألّي عملٌة
2
ٌُعد   و هو كذلك مصطلح آخر شائع ٌؤثر  "إعاقة "كذلك اضطراب 

أّنها أخطاء كالمٌة ناتجة  "بقولة :نادر أحمد جردات على حٌاة الفرد، لهذا ِاعتبرها الدكتور 

."عن أخطاء الفك و الشفاه و اللّسان و عدم تناسقها بشكل مناسب و سلٌم
3

 

 

                                                           
 . 31م ،ص 1991، 1،دار الكتب العلمٌة ،لبنان ، ط 2أحمد فارس ،معجم مقاٌٌس اللّغة ،ج:  - 1
 1عٌوب النطق و عالجه ،األكادٌون للنشر والتوزٌع ،لبنان ،طنادر أحمد جردات ،األصوات اللّغوٌة عند ِابن سٌنا - 2
 .154،ص 2119،

 .155المرجع نفسه ، ص- 3
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مراض أو إعاقة أو ِانحراف كلها تصب فً من خالل هده المفاهٌم نوضح أّن :مصطلح أ  

المعنى نفسه لمصطلح "ِاضطراب "،مما ٌشٌر إلى أّن هذا االضطراب الكالمً ٌنتج عن 

صوت بصورة طبٌعٌة أثناء وجود خلل على مستوى الجهاز النطقً و خلل فً إصدار ال

 الكالم. 

  مفهوم الكالم:  

وات المفٌدة .) و عند ( فً أصل اللّغة : األص الكالم:) الوسٌطجاء فً معجم : لغةً  .أ 

: النحاة ( و فً ِاصطالح)ي ٌعبر عنه باأللفاظ.:المعنى القاِئم بالنفس الذالمتكلمٌن(

جاء الشتاء".نحو:  المفٌدة،الجملة المركبة 
1
  

بٌنما عند المتكلمٌن هو  من خالل التعرٌف اللّغوي نستنتج أّن :الكالم فً اللّغة هو أصوات

عن اللفظ ،أما بالنسبة للنحاة فهو التركٌب الُجملً .هذا كله ٌعنً : تكوٌن ُجملة مفٌدة التعبٌر 

  للكالم.

ِفعل كالمً ملموس ،و نشاط شخصً  "الكالم بأنه : " أحمد مومن"ٌعرف :ِاصطالحا ً .ب 

و مطابق لمفهوم األداء مراقب ، ٌمكن مالحظته من خالل كالم األفراد أو كتاباتهم ،و ه

."الّذي وضعه تشومسكً 
2

 

وضع حداً للكالم مخالف لنحاة العرب ،أّي أّنه لٌس كل ما ٌقال بل هو هنا  " فأحمد مومن"

 نشاط شخصً ُمراقب.

."مجموع كل ما ٌقوله األفراد "عرفه بأنه :، " دي سوسٌر"و
3

فهذا التعرٌف ٌؤٌد ما قاله  

 النحاة العرب .

الكالم ٌعد نتاج فردي على غرار اللّغة التً تشٌر إلى هذه التعارٌف تقول أّن :من خالل  -

 الجانب االجتماعً .

                                                           
1
 .796،ص  1إبراهٌم مصطفى و آخرون ،المعجم الوسٌط ،المكتبة االسالمٌة للطباعة و النشر ،د.ط، د.ت ،ج- 

 .124،ص 2،2115،بن عكنون ، طأحمد مومن ،اللسانٌات النشأة و التطور ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة - 2
 .124المرجع نفسه ، ص- 3
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ٌنشأ عن االستخدام الفعلً للّغة ،أّي ناتج عن النشاط  الّذي ٌقوم به مستخدم اللّغة هو " 

عندما ٌنطق بأصوات لغوٌة ،فالكالم ٌحدث نتٌجة نشاط فردي، و هو كل ما ٌصدر عن 

."فً ذهن المتكلم و الساِمعاإلنسان لٌعبر شًء له داللة 
1
  

عن رموز و إشارات ٌستعملها كل فرد نستخلص أّن : الكالم هو عبارة من هذا المفهوم  -

و عن طرٌق الكالم فً حٌاته الٌومٌة. و هو االرادة و الحّرٌة للفرد للتعبٌر عن فكرة ما .

 ٌستطٌع الفرد التواصل مع غٌرِه.

 تنوعت التعارٌف ِاضطرابات الكالم من تعرٌف إلى لقد  : تعرٌف ِاضطرابات الكالم

آخر فال ٌوجد تعرٌف شامل و محدد ،حٌث ركزت هذه التعارٌف على جوانب مختلفة 

لماء التواصل كاللّغة و النطق و السمع. فقد عرفت ِاضطرابات الكالم عند علعملٌة 

دٌث ْاو محتواه  ِاضطرابات تتعلق بمجرد الكالم أو الح "النفس ، اللّغة على أّنها :

ومدلوله أو معناه و شكله و سٌاقه و ترابطه مع األفكار و األهداف و مدى تفاهمه مع 

."اآلخرٌن 
2 

بأنه ِاضطرابات تتعلق بمشكالت ٌواجهها الطفل فً  "ِاضطراب الكالم :وٌعرف  -

 الصوتاالنتاج الشفوي للّغة سواء بأّنها منطوقة ،أّي تتعلق بالنطق أو فً الطالقة أو فً 

".
3 

   بأّنها ِانحراف الكالم عن المدى المقبول فً بٌئة " و تعرف ِاضطرابات الكالم كذلك : -     

و ٌنظر إلى الكالم على أّنه مضطرب فً ِانتاج أصوات محددة ،و صعوبة الفرد ،

السماع".
4
  

 

                                                           
 .53م ،ص2114، 1،لٌبٌا ،ط،بنغاري الكتاب الوطنٌة دار علً محمد ٌونس ،مدخل إلى اللسانٌات ، - 1
 .74،ص 2111و ِاضطرابات الكالم و النطق ،مركز التعلٌم المفتوح ،جامعة القاهرة ،د. ط ، هند إمبابً ،التخاطب - 2
دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة  ،"التشخٌص و العالج "كمال عبد العزالى ،ِاضطرابات النطق و الكالم سعٌد - 3

 .194، ص2،2111،2114،ط 1،ط
،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزٌع  "التشخٌص و العالج"إبراهٌم عبد ّللّا فرج الزرٌقات ،ِاضطرابات الكالم واللّغة - 4

 .22،ص2115،د. ط ، 
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مرتبطة ابات الكالم تتعلق بمشكالت لغوٌة من خالل هذه التعارٌف نستنتج أّن :ِاضطر   

 بنطق الكالم ،حٌث تنتج من أمراض صوتٌة و لغوٌة و كالمٌة.   

الفرد عدم قدرة  "كما ٌعرف عبد العزٌز الشخص :ِاضطرابات النطق و الكالم بأّنها : - 

 أوعلى إصدار لغة سلٌمة واضحة ،ذلك لوجود عٌب أو عائق فً مخارج الحروف 

."ضعف فً الكفاءة الصوتٌة ،أو خلل عضلً
1

 

لنا من خالل تعرٌف عبد العزٌز الشخص أّنه ٌحدد السبب الذي ٌؤدي لهذه ٌتضح 

االضطرابات الكالمٌة ،و أّن كالم المضطرب ٌختلف عن الكالم العادي بالنسبة لطفل إلى 

 آخر.

 نتٌجة تعارٌف ِاضطرابات الكالم:  

الجهاز من خالل هذه التعارٌف نستنتج أّن: االضطرابات الكالمٌة هً أمراض تصٌب 

الكالمً و النطقً، كما ٌؤدي إلى صعوبة الفرد على التواصل مع الفرد اآلخر بطرٌقة 

 مباشرة و سلٌمة، كما تعد ِاضطرابات الكالم جزء من أمراض التخاطب و التواصل.

 واع ِاضطرابات الكالمأن :  

ا نذكر : من ِاضطرابات الكالم  نذكر األكثر شٌوعاً و ِانتشاراً ، من بٌنهٌوجد العدٌد   

تعددت النظرٌات و األبحاث حْول مفهوم التأتأة ، و مع تعدد هذه لقد  : التأتأة -أ( .1

 " الذي قدم وصف للشخص المتأتًء  ونجٌتالتعرٌفات نذكر ،تعرٌف "

مقاومة و مصاحبة للتراكٌب  هً تمزقات متكررة فً طالقة التعبٌر ،و سلوكات "بقوله :

الوظٌفٌة ،حٌث ٌوجد ِانفعاالت و إثارات إٌجابٌة و سلبٌة التً قد ترتبط أو ال ترتبط 

." بالحدٌث أّي الكالم
2 

                                                           
 .515عبد العزٌز الشخص ، قاموس التربٌة الخاص و التأهٌل غٌر العادٌٌن ،مكتبة أنجلو المصرٌة ،د. ط ،د. ت، ص- 1
، 1إبراهٌم عبد ّللا فرج الزرٌقات ،ِاضطرابات الكالم و اللّغة ،دار الفكر ناشرون و موزعون ،عمان ، األردن ،ط- 2

 .288، ص2115
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وانب للشخص المتأتئ وذلك من قد قام بوصف من كل الج "ونجٌت"فً هذا التعرٌف  - 

إٌماءات و كذلك وضح الحالة ِاستعمال المتأتئ إلشارات و  لطالقة فً الكالم ،وخالل ا

 المتكلم.النفسٌة للفرد 

أّنها تردٌد لصوت من األصوات أثناء  "تعرف التأتأة على : "االصطالح الطبً "أما فً 

."الكالم الّذي ٌعٌق التواصل مع الطرف اآلخر و التحاور معهم
1

 

 إذن تكمن التأتأة فً مفهومها أّنها تعد أحد ِاضطرابات الكالم. -

أعراضها فً سلوكات أولٌة و تشمل :تكرار أصوات لغوٌة ،و منع تتمثل  :أعراضها-ب(

من االهتزاز الذي ٌسبب حدوث توقف للكالم ،و كذلك إطالة غٌر طبٌعٌة األوتار الصوتٌة 

       غمز العٌنٌن ،و ِاهتزاز الرأس  لألصوات .كما تتمثل فً سلوكات ثانوٌة التً تشمل:

كالم.أثناء البدل مجهود و كذلك 
2 

 إضافة لهذه األعراض هناك أعراض غٌر ظاهرة من بٌنها:       

 الحدٌث غٌر المباشر حول الموضوع. -إبدال الكلمات.  -

 التجاوب والّرد بمعلومات غٌر صحٌحة و غٌر سلٌمة لتجنب كلمات محددة .  -

 األكثر شٌوعاً و التً تتمثل فً : أنواع للتأتأة  ةربعٌوجد أ :أنواعها-ج(

ٌتمٌز هذا النوع بتكرار و توقعات ال إرادٌة ،تتجلى عموماً فً  : التكرارٌةالتأتأة  -

 للجملة ،وٌختلف هذا التكرار حسب الحاالت.المقاطع األولى من الكلمة األولى 

ٌتجسد هذا النوع فً الصعوبة لدى المتكلم ، أّي أّنه ٌتوقف لمدة  : التأتأة االختالجٌة -

 لمة.زمنٌة محددة قبل االنفجار فً الك

وجود النوعٌن السابقٌن أّي أننا نالحظ توقف تتمثل فً :  ختالجٌة التكرارٌةاالالتأتأة  -

 تام ٌلٌه تكرارات متعددة أو مقاطع صوتٌة.

                                                           
 .115، ص2112، 1،الطفل المثالً ،دار القلم ،ط محمد نبٌل النشوانً- 1
2
، 1إبراهٌم عبد ّللا فرج الزرٌقات ،ِاضطرابات الكالم و اللّغة ،دار الفكر ناشرون و موزعون ،عمان ،األردن ،ط- 

 .229، ص2115
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ٌتوقف نهائٌاً عن الحركة قبل التكلم ثم بعد ذلك  أّي أّن الطفل المتأتئ التأتأة بالكف: -

ٌتمكن من النطق لٌتوقف مرة أخرى سواء فً وسط الجملة أو فً بداٌت الجملة التً 

تلٌها.
1    

من خالل هذه األنواع للتأتأة ٌتضح لنا أّنها قد تكون تكرارٌة و تتمثل كذلك فً صعوبة    

 م متبوع بتكرارات صوتٌة.الكالم بالنسبة للمتحدث ،و كذلك وجود توقف تا

  : تعرٌفها -أ(  الحبسة الكالمٌة : .2

( على هذه العوارض المرضٌة الكالمٌة ،حٌث أّن األفازٌاِاصطلح على إطالق لفظ )  لقد

هناك تفاوت بٌنها فً المظهر الخارجً ،و رغم هذا التفاوت هناك عامل مشترك ٌربط 

.بالجهاز العصبً المركزيبٌنهما ٌتضح فً أّن مصد العلّة لكل منها ٌتصل 
2 

مجموعة من االضطرابات المرضٌة التً  "كما ٌعرفها صالح بلعٌد :و الحبسة الكالمٌة 

تخل بالتواصل اللّغوي دون عجز عقلً خطٌر، و ٌمكن أن تصب مقدرتً للتعبٌر           

"فقط. و االستقبال ألدلة لغوٌة منطوقة أو مكتوبة معا كما ٌمكن أن تصب إحدى المقدرتٌن
3
 

من خالل هذه التعارٌف نستخلص أّن الحبسة الكالمٌة هً ِاضطرابات تعٌق التواصل بٌن 

 األفراد ، و أّن لها عالقة باألفازٌا أّي ٌمكن القول كذلك للحبة باألفازٌا.

  ٌوجد ثالثة أنواع للحبسة ٌمكن تلخٌصها فٌماٌلً : : أنواعها -ب(

  " باول بروكا "نسبة إلى العالم  " " بروكاكما تسمى كذلك بحبسة  حبسة حركٌة : -1

( أّن أغلب األحٌان فقدان الكالم راجع إلى شلل  1665 -1661الذي بنٌت أبحاثه ) 

.ٌصٌب أعضاء النطق مع سالمة القدرات العقلٌة
4

 

 

 

                                                           
 .43،ص  2117،الجزائر، محمد حولة ،األرطوفونٌا علم ِاضطرابات اللّغة و الكالم و الصوت ،دار هومة ،د.ط - 1
 .65، ص  1988ط ،مصطفى فهمً ،أمراض الكالم ، مكتبة مصر للطباعة ،مصر ،  - 2
،ص  2113صالح بلعٌد ،دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع ، الجزائر ، د.ط،  - 3

117. 
 .61 نفسه ، محمد حولة ، صالمرجع  - 4
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ٌّة :  -2  " كارلنسبة إلى العالم " فٌرنٌكً " ٌطلق علٌها أٌضا حبسة حبسة حس

 تؤدي إلى فقدان ذاكرة الصورة السمعٌة " فٌرنٌكً " ،فهذه االصابة حسب فٌرنٌكً " 

، كما ٌجد المصاب صعوبة فً ِاختٌار و تمٌٌز فً الفهم اللّغويللكلمات و ٌظهر ِاضطراب 

.للكلمات
1
  

تنجم عن إصابة التالفٌف التً تربط بٌن الكالم أّي بٌن التلفٌف  حبسة تواصلٌة : -3

و التلفٌف الصدغً األول ، كما ٌتمٌز مجرى كالم المصاب بهذا النوع من الثالث ،الجبهً 

الحبسة بكونِه عادي أو قرٌب من العادي ، لكن الخطاب ٌحتوي على ظاهرة نقص الكلمة 

، كذلك توجد ِاضطرابات فً التكرار.
2
  

إلى أننا نجد النوع من الحبسة بالتصحٌح الّذاتً ، إضافة إذن ٌتمٌز خطاب المصاب بهذا 

 ضطرابِه.اِ لكتابة ، حٌث أّنه ٌكون واعٌاً بلدٌه ِاضطراب فً القراءة و محتوى ا

 

ِاستبدال حرف بحرف آخر  "تعرف اللدغة على أّنها ::  تعرٌفهاأ(  اللدغة ) اللثغة (: .3

( و مرد ذلك عامل التقلٌد أو وجود تشوهات فً  ثبورة -سبورة،  ثاعة -ساعة )مثل ،

ن ، أو سبب عوامل نفسٌة أو ِاجتماعٌة."الفم و األسنا
3
  

إْذ ، هً أخطاء صوتٌة مفردة فً نطق بعض األصوات عند المضطرب كالمٌاً  -

ٌّن بالثاءكاستبدال الحروف على سبٌل المثال حرف )          كلمة مدرسة( ، مثل : الس

 .مثر -مصر،  مدرثة -

لالنتباه بٌن األفراد تعد اللدغة نوع من أنواع ِاضطرابات الكالم وتشٌر بشكل الفت  -   

 سواء أكانت لدغة سٌنٌة أم رائٌة و هً األشهر بٌن اللدغات األخرى.

 

                                                           
 .62،ص 2117ط ،الجزائر،ة و الكالم و الصوت ،دار هومة ،د فونٌا علم ِاضطرابات اللّغاألرطمحمد حولة ، -  1
 .63،صالمرجع نفسه  - 2
      ، دار المعرفة للنشر " ِاضطرابات التأتأة رؤٌة شخصٌة عالجٌة"،رحاب محمود صدٌق ،  هالة إبراهٌم الجروانً - 3

 .31، ص2112،  طو التوزٌع ،د 
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( المستطرف فً كل فن مستظرفحمد األبشهً فً كتابه )ٌن محمد أحٌث ٌرى شهاب الدّ  -

اللدغة عٌب لفظً ،حٌث تقلب الحروف الراء إلى الغٌن أو السٌن إلى التاء أو الشٌن  "أّن :

".
1
  

هً إبدال حرف بحرف ل هذه المفاهٌم ٌتضح لنا أّن اللدغة أو ما تعرف باللثغة من خال

آخر و هذا اإلبدال ٌعد ِاضطراب فً النطق للكالم حٌث ٌكون لفظً أّي نطقً، و فً 

ٌّن بالثاء.  الغالب هو ِاستبدال حرف الس

 : أنواعهاب( 

  لقد تعددت أنواع اللدغة ، و التً تتمثل فً :

 و هً أكثر اللثغات شٌوعاً ، كما أّنها ثالثة أنواع هً : اللدغة السٌنٌة:  -1

 وهً س / تنطق :ث / اللسان خارج. : سٌنٌة أمامٌة لدغات ( أ

 لدغات سٌنٌة جانبٌة : وهً، س /تنطق ش/ اللسان منبسط تحت مع خروج الهواء.  ( ب

،و لو من البلعوم و هب قرٌبة من الخنف لدغة سٌنٌة بلعومٌة : س / كأّنها خارجة   ( ت

 (.عدل فً مّسار خروج الحروفأّي أغلق المرٌض أنفه نطقها صحٌحة ) 

 العالج  : 

 (. ال تحتاج تقوٌم األسنان) أسنان مضبوطة  -

 وضعها مع حروف متحركة. -

( آخر – وسطثم فً ُجمل )  ( الكلمة آخر - وسط – أولثم وضعها فً كلمات )  -

الُجملة.
2
  

( البد من البداٌة فً ل( ، أو ) غه( أو ) و ه( أو ) يال تنطق : )  اللدغة الرانٌة : -2

 ّسن مبكر.

ٌكون عندهُ رغبة على تصحٌحها و ٌكون اللّسان له  ( من شروطها أنْ راللدغة الرائٌة ) 

 /. رطرف طبٌعً أّي أّن اللّسان المدور ال ٌستطٌع نطق / 

 
                                                           

 .141ت ،ص ،د  1ط مصر ، داب ،مكتبة اآل أحمد حابس، الحبسة و أنواعها ،  - 1
2
 . 192-191،ص 2111ط ،جامعة القاهرة ،مركز التعلٌم ،د  هند امبابً ، التخاطب و ِاضطرابات النطق و الكالم ،  - 
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  اللدغة تحوٌل األصوات : -3

ألصوات من آخر ( تخرج ا سنوات 4من ّسن تحوٌل األصوات من الخلف إلى األمام )  ( أ

 األمام./ ح/ ، ٌتم تحوٌل هذه األصوات إلى  -سان ، مثل :/ ك/ اللّ 

 العالج:  -

 ٌتم ِاستخدام خافض اللسان على مقدمة اللسان حتى ٌحرك باقً اللسان وحده.

حٌث ٌتم تحوٌل األصوات المجهورة  لدغة تحوٌل األصوات المجهورة إلى مهموسة : ( ب

 التً لها ِاهتزازات إلى أصوات مهموسة.

 و. /ن /ك/ ي / ج/ ذ / ر/ ز/ ض/ ط/ ظ/ ع/ غ /ق/ ل / ماألصوات المجهورة : هً ، -

.هً، ت/ ث / ح / خ/ س/ ش /ص/ ف / ك /ه األصوات المهموسة : -
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .193، ص المرجع السابق - 1
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 (اللجلجة ) التلعثم(: 4

حٞش ٝشدد اىفشد حشفبً أٗ :" أّّٖب ّ٘ع ٍِ اىزشدد ٗ االضطشاة فٜ اىنالً ،تعرف اللجلجة أ(

ٍقطؼبً ،ثطشٝقخ ال إسادٝخ ٍغ ػذً اىقذسح ػيٚ رجبٗص رىل ،ٗ اىيجيجخ حبىخ ر٘ارشٝخ إِزضاصٝخ 

"، رشجٔ حبىخ اػزقبه اىيسبُ ،حٞش ٝؼجض اىفشد ػيٚ إخشاط اىنيَخ أٗ اىَقطغ.
1
  

 اللجلجة هً التردد أثناء الكالم ، أّي تعد وقفات تشنجٌة ،وذلك  من هذا المفهوم ٌتضح أّن :  

 ثذُٗ ٗػٜ ٗ غٞش إسادٛ.

 أّّٖب اِضطشاة ٝؤصش ػيٚ طشٝقخ مالً اىشخص ،حٞش رظٖش ":مَب رؼشف مزىل اىيجيجخ ػيٚ

، ٗ ٍِ أشنبىٖب أٝضبً اىز٘قفبد أٗ و أٗ اىزنشاس فٜ اىص٘د أٗ اىَقطغٍِ خاله اىزط٘ٝ

".ء اىنالًاىَحج٘سبد أصْب
2

 

ُّ :اىيجيجخ رؼزجش ر٘قف اىنالً أٗ ػجض اىطفو ػيٚ      ٍِ خاله ٕزاُ اىَفٍٖ٘بُ ّسزخيص أ

ّٛ ػيٚ االٝقبع اىص٘رٜ ٗ ّطق اىنيَخ أٗ اىحشف. ٗ مزىل اىز٘قف ٗ اىزنشاس أصْبء  اىنالً أ

 اىزحذس.

ظبٕشح اىيجيجخ رخزيف فٜ اىنالً س٘اء مبّذ ػْذ اىطفو أٗ اىشاشذ مَب ب(أنواع اللجلجة: 

رظٖش ػيٚ شنو أّ٘اع ٍخزيفخ ٗ مو ّ٘ع ىٔ دسجبد ٍزجبْٝخ ،مَب َٝنِ اىزَٞٞض ثِٞ صالصخ 

 أّ٘اع ٍِ اىيجيجخ ، ٗ ٕٜ مبىزبىٜ : 

عمر : و تحدث فً مرحلة االنتقال إلى المخارج السهلة للكلمات. من  اللجلجة النمائٌة .1

 سنوات ، حٌث ٌتغٌر نمو الكالم. 14 -12

سنة و تزول تلقائٌاً فً مدة ما  11 -13: تظهر لدى الطفل فً عمر  اللجلجة المتحسنة .2

 سنوات. 16أشهر إلى  16بٌن 

سنوات و تحتاج إلى عالج  18 -13:و تظهر لدى األطفال فً عمر  اللجلجة الثابتة .3

لفترة طوٌلة.
3 

 
                                                           

،كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس  " عٌوب النطق و أمراض الكالم"عبد الفتاح صابر عبد المجٌد ،ِاضطرابات التواصل  - 1

 .111،ص  1996، قسم الصحة النفسٌة ،د.ط، 
        ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع  " بٌن النظرٌة و التطبٌق"،ِاضطرابات التواصل أسامة فاروق مصطفى سالم  - 2

 .137و الطباعة ،شركة جمال أحمد محمد حٌف و إخوانه ،د.ط ،د.ت، ص 
 .142المرجع نفسه ،ص  - 3
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لنسبة للجلجة تظهر لنا أّن هناك عّدة أشكال من بٌنها أّن هناك من خالل هذه األنواع با

 لجلجلة معتدلة و لجلجة الضعٌفة و كذلك هناك اللجلجة المتطورة.

 إذن تتمثل هذه األنواع كلّها فً كّون أّن اللجلجة تبدأ فً ّسن معٌن بالنسبة للطفل.

 ج(عالج اللجلجة : 

طة التً ٌعٌش فٌها الطفل و التً تؤثر فٌه تؤكد طرق العالج على تغٌٌر البٌئة المحٌ

،فقد ٌقطع الطفل فً العدٌد من الصعوبات أثناء الكالم ،كما ٌتلخص عالج اللجلجة 

 فٌماٌلً :

 : تخفٌض ضغوط الوقت .أ 

عدم ِاستخدام فترة من الصمت أو قبل االستجابة للطفل المتلعثم بعد حدٌثِه ،هذه  -

 الحدٌث.الطرٌقة تجعل الطفل ٌتلعثم و ٌتأتى فً 

 أعطً الفرصة للطفل فً الحدٌث و تكلم ببطء و ِاسترخاء مع جمٌع األسرة. -

 تخصٌص متسع من الوقت للتحدث مع الطفل المعرض للتلعثم. -

تجنب التحدث مع المتلعثم فً حالة غضب أو توتر. -
1

 

  :تخفٌف القلق بخصوص الكالم .ب 

 دع الطفل ٌعرف بأنك تستمتع دائماً بالحدٌث معه. -

مساعدة الطفل على الربط بٌن الحدٌث و أحداث سارة و لطٌفة ،كقول كلمات تنتهً  -

 بأحرف متماثلة أو ممارسة ألعاب صوتٌة و كذلك القراءة أو الرواٌة.

عدم ِانتقادات األطفال عند حدوث التلعثم أٌضاً عن تصحٌح كالمِه أْو مساعدته عند  -

.حدوث العثرات
2 

 

 

 

 

                                                           
،دار المعرفة الجامعٌة  " رؤٌة تشخٌصٌة عالجٌة"،رحاب محمود صدٌق ،ِاضطرابات التأتأة  هالة إبراهٌم الجروانً -1

 .114،ص  2112للنشر و التوزٌع ،د.ط ،
 .115المرجع نفسه ،ص  -2
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 أسباب ِاضطرابات الكالم:  

        تعد األسباب العضوٌة من أهم الصعوبات التً تعٌق اإلرسال األسباب العضوٌة :  .1

و التواصل أثناء الكالم ،حٌث أّن عملٌة الكالم لٌست سهلة و إّنما تحتاج إلى أعضاء سلٌمة 

لكً ٌمارسها الفرد بشكل طبٌعً أثناء التحدث. و من األسباب العضوٌة التً تؤدي إلى 

 التً تتمثل فٌما ٌلً : ِاضطرابات الكالم و 

الغٌر طبٌعً ٌؤثر على عملٌة إرسال الكالم   أّن التنفس: إصابة الجهاز التنفسً  ( أ

( باألمراض إصدار الصوتكالتنفس السرٌع أو البطًء جداً ،لذلك ٌتأثر الجهاز التنفسً) 

 كالزكام و االلتهاب الرئوي الشدٌد.

 إصابة الجهاز الصوتً. ( ب

أجهزة الرئتٌن و النطق. إصابة  ( ت
1
  

 األسباب النفسٌة و الوجدانٌة :  .2

فً بعض األحٌان الغالب لمعظم الحاالت االضطرابٌة أّنه ال ٌرجع إلى أسباب عضوٌة 

كلٌة أو نفسٌة كلٌة ،فقد ٌكون سبب االضطراب نفسً عضوي معاً ،أو عضوي نفسً 

سنان ،أو عدم ِانتظامها. أو السبب ،فمثالً فً حالة التهتهة ربما ٌكون السبب هو تشوٌه األ

إصابة عضوٌة أخرى ،و لكن الطفل عندما ٌشعر بحالته و بصعوبة تكٌفه تتأثر على 

طبٌعته و ِاستجاباته بالنسبة للبٌئة. و ربما ٌنعكس ذلك على طبٌعة كالمِه.
2
  

فمن الضروري لألخصائً النفسً أْن ٌقرر نوع االضطراب و األسباب التً تعود إلٌه 

 ما إذا كانت عضوٌة أو نفسٌة. و بذلك تتحدد طرٌقة العالج.فٌ

و هناك عوامل االكتئاب الشدٌد و ضعف الثقة فً النفس، و عدم القدرة على التأكٌد 

للذات ، و كذلك السبب األساسً و الرئٌسً هو الحرمان العاطفً سواء من الوالدٌن 

كالخوف منهم ،أو من األشخاص المحٌطة بِه فً المجتمع.
3

                                        

 

                                                           
1
           ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع  "التشخٌص و العالج"ضطرابات النطق و الكالم اِ سعٌد كمل عبد الرحمن الغزالً ،- 

 .197،ص  2114، 2111، 2، ط1طو الطباعة ،
،جامعة عٌن شمس كلٌة التربٌة  "عٌوب النطق و أمراض الكالم"عبد الفتاح صابر عبد المجٌد ،ِاضطرابات التواصل - 2

 .47، ص 1996قسم الصحة النفسٌة ،
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من خالل هذه األسباب النفسٌة و الوجدانٌة و كذلك األسباب العضوٌة أّن هناك عالقة 

ركٌزة ما بٌنهما ،كّون أّن الجانب النفسً ٌركز على الجانب العضوي و العكس، حٌث 

 أّن الفرد لُه عّدة ِاضطرابات تتعلق بكلتا العاملٌن.

      ف ٌؤثر على عضو من أعضاء الجسمالحالة النفسٌة للطفل مثل :القلق و الخو: إذن    

و حتى العائق أو العبء الموجود فً العضو ٌؤثر على الحالة النفسٌة للفرد، فمن هذا ،

 المنطلق ٌتضح لنا أّن الحالتٌن لهما نفس التأثٌر على بعضهما البعض .

 األسباب البٌئٌة :  .3

ّٛ ػٞت ثٞ٘ى٘جٜ فٜ  ُْ ٝنُ٘ اىطفو ٝؼبّٜ ٍِ أ ٍِ ثَْٖٞب رؼيٌٞ ىؼبداد ّطقٞخ سٞئخ دُٗ أ

ُّ أحذ األسجبة اىَؤدٝخ إىٚ اىفشٗقبد ثِٞ األفشاد )  ( س٘اًء األطفالاىيسبُ أٗ األسْبُ. مَب أ

فٜ اِضطشاثبد اىْطق أٗ اىنالً أٗ ثقٞخ اإلػبقبد األخشٙ ، ٝشجغ ثبىذسجخ األٗىٚ إىٚ 

اد اىجٞئٞخ اىزٜ ٝؼٞش فٖٞب اىفشد. فْٖبك ٍِ ٝؼٞش فٜ ثٞئخ رؼٞسخ ثنو ج٘اّجٖب، ٗ ْٕبك اىَزغٞش

         ٍِ ٝؼٞش فٜ ثٞئخ صحّٞخ غْٞخ. ٗ مزىل حجٌ األسشح ٗ اىَسز٘ٙ االجزَبػٜ ٗ االقزصبدٛ

ُّ إَٔٞخ األىؼبة ثبىْسجخ ىيطفو رؼذ سمٞضح سٖيخ ٗ أسبسٞخ  ، ٗ اىَسز٘ٙ اىضقبفٜ ىي٘اىذِٝ. مَب أ

ثظ اىطفو ثبىجبّت اىزؼيَٜٞ اىزؼيَٜ ٗ مزا االقزصبدٛ، فٖزٓ اىَزغٞشاد ميّٖب ىٖب دٗس اىزٜ رش

مجٞش ٗ إَٔٞخ ثبىغخ فٜ رحفٞض ٗ اِسزشبسح اىطفو ٗ سفغ دافؼٞزٔ ىيَْ٘ اىيّغ٘ٛ اىسيٌٞ.
1

                                      

ُّ ىيجٞئخ دٗساً   ٕبٍبً ٗ أسبسٞبً ىزق٘ٝخ ٗ سفغ قذسح اىطفو ىاِلمزسبة اىيّغخ ٗاىنالً  إرُ ّسزخيص أ

ٗ اىزحذس ثشنو صحٞح ٗ ٍفًٖ٘ ثؼٞذ مو اىجؼذ ػِ االضطشاثبد. ىنِ اىؼنس مزىل ثبىْسجخ 

زذّٜ ٗ اىزذٕ٘س فٜ اىَْ٘ اىيّغ٘ٛىيفشد اىزٛ ٝؼٞش فٜ ثٞئخ ٍخبىفخ اىزٜ رؤدٛ ثبىطفو إىٚ اى

                                                           
 .199،ص  العالج" " التشخٌص وسعٌد كمال عبد الحمٌد الغزالً ،ِاضطرابات النطق و الكالم  - 1
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 األسباب التعلٌمٌة :  -4 

تعد مهارات التواصل و اللّغة و الكالم ِاستجابات متعلمة عند الفرد وبالتالً فإّن هذه     

االستجابات المتعلمة تصبح مضطربة عندما تكون أنماط التفاعل بٌن الفرد و محدثه أنماطاً 

                                 مضطربة و غٌر إٌجابٌة.                                         

من خالل هذا المفهوم ٌتضح أّنها تكون غٌر إٌجابٌة ،سلبٌة بالنسبة للتفاعل بٌن الطفل أّي 

المتعلم و المتعلم لهذا ترجع إلى أّنها ِاستجابات ٌتلقاها الفرد أثناء العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة.
1
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 اإلطار المنهجً للدراسة . أوالً:                          

خصصنا هذا الفصل لدراسة أجرٌناها على مستوى االبتدائٌات ، حٌث ٌتضمن هذا البحث 

 تحضٌر ِاستبٌان موجه إلى معلمً المدرسة االبتدائٌة وهذا االستبٌان ٌعتبر عنصر أساسً 

األدوات  الدراسة، وٌبنى علٌه هذا الفصل. كما ٌتضمن وصف لمنهج الدراسة وعٌنة  الّذي

 المستخدمة لجمع البٌانات. 

 : منهج الدراسة .1

ِاستخدمت فً هذه الدراسة المنهج الوصفً ،و ذلك لمالئمته لهذه الدراسة حٌث ٌوضح 

طرٌقة لدراسة  هو المنهج الوصفً ٌعد أحد أسالٌب البحث العلمً ،و : ""أّن  عبٌدات"

الظواهر أو المشكالت العلمٌة من خالل القٌام بالوصف بطرٌقة علمٌة ،و من ثم الوصول 

إلى تفسٌرات منطقٌة لها دالئل و براهٌن تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة 

".للمشكلة ، و ٌتم ِاستخدام ذلك فً تحدٌد نتائج البحث 
1

 

  : حدود الدراسة .2

 بعد حصولً على تصرٌح من رئٌس قسم اللّغة و األدب العربً الحدود الزمنٌة :  ( أ

إلجراء الدراسة المٌدانٌة .و بعد موافقة مدٌري و من مدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم 

 إلى غاٌة "   2121 -13- 11 "المإسسات االبتدائٌة ،و قد تم توزٌع االستبٌان فً ٌوم : 

" 15 -  13 -2121 ."                                                                      

تمت الدراسة المٌدانٌة على مستوى بعض من االبتدائٌات سندرجها الحدود المكانٌة : ب( 

 كما ٌلً :

  سٌدي علً  >ِابتدائٌة قرماط العٌد> : 

 .61عدد حجراتها :  -   

 .6791سنة االنشاء :  -   

م 1022مساحتها  -   
1

. 

                                                           
 . 659،ص  6مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس ،الدار المصرٌة اللبنانٌة ،القاهرة، ط أحمد عطٌة أحمد ، -  1
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 تلمٌذ. 531عدد التالمٌذ المتمدرسٌن فٌها :  -             

 (. معلم 9 ومعلمات  11.من بٌنهم )   67عدد المعلمٌن فٌها :  -           

 .ة مخصصة لممارسة الرٌاضة تحتوي على ساحة و مكتبة ، و مساح     

  3عٌن تادلس مقاطعة >ِابتدائٌة شوارفٌة حمو >: 

 . 5عدد حجراتها :  -

 .6791 سنة االنشاء : -

 م 6711 مساحتها : -

 تلمٌذ.  617عدد التالمٌذ المتمدرسٌن فٌها : -

 ( .نساء 5، و  رجال 2)  9عدد المعلمٌن :  -

 تحتوي على ساحة و مكتبة .  -                 

العلمٌة و ذلك قصد جمع ٌتطلب كل بحث مجموعة من األدوات  : أداة الدراسة .3

البٌانات و المعلومات الالزمة للظاهرة المدروسة و قد ِاستخدمت فً بحثً هذا 

ٌعتبر مجموعة من األسئلة توجه لألفراد  "،فاالستبٌان :مجموعة من االستبٌانات 

بغرض اإلجابة علٌها ، و هذا للحصول على معلومات حول موضوع معٌن .كما أنه 

."ساسٌة للباحث و المبحوث و سٌلة االتصال األ
1

 

إذن االستبٌان هو وسٌلة منظمة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة المكتوبة فً 

 نموذج ٌعد لهذا الغرض و ٌقوم المجٌب بملئِه بنفسه ِ. 

ٌتم ِاختٌارها  هً مجموعة جزئٌة من مجتمع الدراسةتعرٌف العٌنة :  -   عٌنة الدراسة  .4

و تعمٌمها على  اء الدراسة علٌها و من ثم ِاستخدام تلك النتائج ،و إجربطرٌقة مناسبة 

                                                           

وائل   ،دار :القواعد و المراحل و التطبٌقاتالبحث العلمً عبٌدات ذوقان ،محمد أبو نصار ، عقلة مبٌضٌن ،منهجٌة  -  1 

 . 611،ص  6777 ،1ط عمان،نشر و التوزٌع ،لل

 



التطبيقي(                                                   الدراسة الميدانيةالفصل الثالث:)الجانب   
 

 

49 

" كامل مجتمع الدراسة األصلً 
1
.إذن فالعٌنة تعتبر جزءاً من الكل أّي جزءاً من مجتمع  

 الدراسة .

 ًمجموعة من معلمً و معلمات لمدارس  : فالعٌنة األولى من هذه الدراسة المٌدانٌة ه

 ( معلم و معلمة .26االبتدائٌة التً وزعت علٌهم االستبٌان ،و عددهم )

  : ًأدوات جمع البٌانات و التً تتمثل فً المالحظة.العٌنة الثانٌة ه 

 .ثانٌا : عرض و تحلٌل نتائج االستبٌان                        

 لمً و معلمات المدارس االبتدائٌةالموجهة لمعتحلٌل نتائج االستبانة عرض و: 

 

 توزٌع التكرارات و النسبة حسب الجدول : كانالجنس :  - (1

من خالل تحلٌلً لهذه المدونة قد ِاستفدت من آراء المعلمٌن ،و للعلم فإننً قمت بتوزٌع  -

 %. 111( إجابة أّي بنسبة مئوٌة تقدر ب: 26( ِاستبٌان و كان عدد اإلجابات )26)

 

 النسبة المئوٌة عدد التكرارات  الرأي

 38.46% 62 ذكر

 61,54% 61 أنثى 

 100% 11 المجموع :

        

 ( : ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة حسب خاصٌة الجنس .1جدول رقم )   

 

                                                           
 1226، 3عمار بوحوش ،مناهج البحث العلمً و طرق إعداد البحوث ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ،ط -  1

 .09،ص 
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معلم أّي بنسبة تقدر  10بناءاً على الجدول أعاله ٌتضح لنا أّن عدد المعلمٌن الذكور بلغ 

معلمة ،أّي بنسبة تقدر ب:  61،بٌنما عدد المعلمات اإلناث قد بلغ ( 46, 3%) ب: 

((%61,54 . 

ماهً درجة الخوف و القلق و االرتباك التً ٌشعر بها التلمٌذ المضطرب كالمٌاً  –(2

 فً القسم ؟ 

 النسبة المئوٌة  عدد التكرارات  الرأي

 15,39% 20 ضعٌفة

 متوسطة 

 

27 %34,61 

 كبٌرة

 

63 %50 

 المجموع :

 

11 %100 

38% 

62% 

 النسبة المئوٌة 

1 2 3
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( :ٌمثل درجة الخوف و القلق و االرتباك التً ٌشعر بها الطفل المضطرب 2جدول رقم )

 كالمٌاً.

 

 

من خالل الجدول أعاله ٌتبٌن لنا أّن نسبة الخوف و القلق و االرتباك التً ٌشعر بها التلمٌذ 

، وكذلك بدرجة (34,61(، و متوسطة بنسبة ) %51المضطرب فً القسم كبٌرة بنسبة )

 .(15,39%)ضعٌفة تقدر بنسبة 

من خالل هذه النسب ٌتضح لنا أّن نسبة الخوف و القلق و االرتباك لدى التلمٌذ المضطرب 

 بمعنى هً الحالة الغالبة و المسٌطرة . تكون نسبتها كبٌرة ،

 الكالم ؟  ِاضطراباتماهً األسباب التً تؤدي إلى   -(3

أفراد العٌنة من معلمٌن و معلمات فهم ٌدرجون أسباب بعد ِاطالعنا على أجوبة 

 ِاضطرابات الكالم إلى عّدة أسباب من بٌنها :

 خلل فً الجهاز العصبً المركزي و ِاضطراب األعصاب المتحكمة فً الكالم. -

 (.الفكٌنو  الشفتٌن،و  األسنانو  اللّسانو  كالحنكإصابة الجهاز الكالمً )  -
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 خلل فً الجهاز السمعً و كذلك الضعف العقلً و تؤخر نمو الطفل بصفة عامة. -

 .الحرمان العاطفً ،نفعالٌة، الخوف و القلقالصدمات اال -

 عدم السماح للطفل بالتعبٌر عن مكبوتاته الداخلٌة. -

ِاهانة الطفل و ِاعتباره ثرثار و غٌر نافع و لٌس له شخصٌة أو مكانة بٌن أفراد العائلة   -

 ذا ما ٌإدي إلى التوتر العصبً و الضغط النفسً.و ه

 تعرٌض الطفل لمضٌٌقات أثناء طفولتِه. -

قد تكون وراثٌة تحتاج إلى أخصائٌٌن نفسانٌٌن للتدرٌب على الكالم فً المراكز  -

 الخاصة.

 سوء التوافق المدرسً و االجتماعً . -

 كثرة المشاكل األسرٌة . -

 كٌف ٌتم التعامل معها ؟ –(4

آراء من خالل إجابات معلمً و معلمات المدارس االبتدائٌة حول كٌفٌة التعامل هناك عّدة 

 مع هذه االضطرابات الكالمٌة نذكر من بٌنها :

نترك المجال للطفل المضطرب عند الكالم لكن فً حدود ،على سبٌل المثال :اإلجابة  -

 على سإال .

ما ٌعامل الِطفل المضطرب بصفة نوعاً ما خاصة فً ِاستقبال المعلومة من حٌث  دائماً  -

 الُمدة الزمنٌة و اإلنجاز.

معاملته بطرٌقة حسنة و شكل منصف مثل باقً زمالئِه أثناء الحصص و هذا ما  -

 ٌساعدهُ على ِاستعمال قدراتِه.

 زرع الثقة فً نفس الِطفل المضطرب كالمٌاً. -

،و عدم ِاجبار الطفل خصوصاً عند الطفل الّذي ٌكتب بالٌد الٌسرى الٌد تفادي العنف  -

 الٌمنى.
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 إعطاِءه الوقت الكافً للتعبٌر عن نفسه و كل ما ٌنتابُه. -

ٌجب تحقٌق األمن الداخلً و الراحة النفسٌة للطفل و عدم معاقبتِه حتى ٌكتسب  -

 طالقة فً الكالم.

لكالمً، ذلك من خالل التنفس و التروي فً االقٌام بعملٌات تمرٌنٌه لتقوٌة الجهاز  -

  الكالم.

 هل ٌتلقى مضاٌقة أو سخرٌة من طرف زمالئه فً القسم ؟ –(5

 النسبة المئوٌة عدد التكرارات الرأي

 65,39% 17 نعم 

 34,61% 09 ال 

 % 622 11 المجموع :

 

 ٌمثل نسبة المضاٌقة التً ٌتلقاها الطفل المضطرب من طرف زمالئه. ( :3جدول رقم )

 

 

0% 

65% 

35% 

 النسبة المئوٌة 

1 2
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من خالل الجدول المدون أعاله نالحظ أّن نسبة التالمٌذ الّذٌن ٌتلقون السخرٌة من طرف 

( ،بٌنما التالمٌذ الّذٌن ال ٌتلقون السخرٌة نسبتهم (65,39%زمالِئهم نسبتهم كبٌرة تقدر ب :

 ( .34,61% قلٌلة تقدر ب : )

إذن: تعد نسبة األطفال الّذٌن ٌتلقون السخرٌة أكبر من نسبة األطفال الّذٌن ال ٌتلقون  - 

السخرٌة وعلٌه من هذا المنطلق ٌتضح لنا أّن للتالمٌذ عامل و دور أساسً على الحالة 

 النفسٌة  لبعضهم البعض ، و هذا ما ٌإثر بشكل كبٌر فً الكالم .

 ؟ يكالمٌاً ٌستطٌع التواصل مع الِطفل المكتسب لّلغة العادهل المضطرب  –(6

 النسبة المئوٌة عدد التكرارات الرأي

 38,46% 62 نعم 

 61,54% 61 ال 

 %622 11 المجموع :

 

( : ٌوضح ما إن ٌستطٌع الطفل المضطرب كالمٌاً التواصل مع الطفل 4جدول رقم )

 العادي .

 

38% 

62% 

   النسبة

1 2
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من خالل الجدول أعاله ٌتضح لنا أّن نسبة التواصل بٌن الطفل المكتسب للّغة و الطفل 

  المضطرب كالمٌاً ،أّن هناك عّدة آراء من معلمً المدارس االبتدائٌة أّن نسبة الرأي القاِئل 

، على غرار الرأي اآلخر الّذي ٌرى أّنه ال ٌستطٌع الطفل   38,4%تقدر ب: " بنعم " 

 . 61,5%:المضطرب التواصل مع الطفل المكتسب للّغة العادي والتً تقدر نسبة "ال "ب 

من هذا المنطلق ٌتضح أّن المضطرب كالمٌا ً ال ٌستطٌع التواصل مع غٌرِه من األطفال  

 المكتسبٌن للّغة العادٌة.

 ع توصٌل فكرة أم عن طرٌق المساعدة ؟مثالً هل ٌستطٌ –(7

 النسبة المئوٌة تاعدد التكرار الرأي

 %52 63 نعم 

 50% 63 ال 

 100% 11 المجموع :

 

( : ٌمثل إن ما كان الطفل المضطرب ٌستطٌع توصٌل فكرة أم عن طرٌق 5جدول رقم )

 المساعدة.

 

50% 50% 

   النسبة

1 2
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ٌتفقان فً كّون أّن الطفل المضطرب من خالل الجدول المدّون أعاله نالحظ أّن كلتا الرأٌٌن 

،بٌنما هناك من ٌرى أّنه ال ٌستطٌع   %51أحٌاناً ٌستطٌع توصٌل فكرة ، بنسبة تقدر ب: 

ألّنه قد ٌنتابُه ِارتباك  50% توصٌل الفكرة إالّ عن طرٌق المساعدة و التً قدرت ب نسبة : 

 ذلك من خالل تشجٌعِه . أو قلق أو خوف فً بعض األحٌان ، بٌنما ٌستطٌع توصٌل فكرة و

 ماهً األنشطة التً تستعملها للتخلص من تدرٌج الكالم ؟ –(8

 جابات التً تحصلنا علٌها، حٌث نذكر من بٌن األنشطة ما ٌلً :قمنا بنقل اإل     

 النصوص. تعبٌرٌة و القراءة كقراءة التكرار و ذلك بتكرار نشاطات 

 .حفظ القرآن الكرٌم 

  ًٌقولها الطفل بشكل صحٌح أثناء التعبٌر الشفهً.تكرار الكلمات الت 

  إعطاء الطفل لعبة لفترة معٌنة ثم ٌؤخذها المدرب لٌلعب بها فهذا قد ٌنمً أهمٌة الدور

 لدى الطفل فً دور مبكر.

 .تقلٌد بعض األصوات أو فعل شًء ثم ٌطلب من الطفل عمل نفس الشًء 

 .ممارسة األنشطة الرٌاضٌة و الموسٌقٌة 

  المتعلمٌن جرأة التعبٌر ، و ِاكسابهم مهارات معرفٌة و سلوكٌة.ِاكساب 

  الطفل و تشجٌعه على التعامل و التعاون مع زمالِئه.تكوٌن شخصٌة 

 .ِاستخدام القصص ، فالقصة تعتبر وسٌلة من وسائل التعبٌر كذلك 

  التً ال ٌمكنهم رسم الصور ،فاألطفال ٌمكنهم التعبٌر عن أفكارهم و مشاعرهم

التحدث عنها إلى اآلخرٌن بواسطة الرسوم. فالرسم قد ٌكون بحذ ذاته وسٌلة 

 لالرتٌاح.
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 ماهً درجة االكتساب اللّغوي لدى الطفل المضطرب كالمٌاً ؟  -(9

 

 ( :ٌمثل هذا الجدول درجة االكتساب اللّغوي لدى الطفل المضطرب كالمٌاً.6جدول رقم )

 

 

نالحظ من خالل الجدول المدون أعاله اّن درجة االكتساب اللّغوي لدى الطفل 

، بٌنما تكون ضعٌفة نسبة  (46,15% )المضطرب كالمٌاً متوسطة بنسبة قدرت ب:

درجة االكتساب اللّغوي لدى الطفل الّذي  ، حٌث أنّ )%4638,االكتساب لدٌه ب: )

  (15,39%) .ٌعانً من ِاضطراب فً الكالم بنسبة تقدر ب :

39% 

46% 

15% 

 النسبة المئوٌة 

1 2 3

 النسبة المئوٌة عدد التكرارات الرأي

 %46,38 62 ضعٌفة

 46,15% 61 متوسطة

 %15,39 20 جٌدة 

 %100 11 المجموع :
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فل المضطرب فً الكالم تكون درجة االكتساب اللّغوي للطإذن وعلٌه نستخلص أّن:  -

بدرجة متوسطة نسبتها هً الغالبة أي هً المسٌطرة على باقً اآلراء األخرى الضعٌفة 

 و الجٌدة .

 هل تؤثر االضطرابات الكالمٌة على االكتساب اللّغوي لدٌه؟ -(11

 النسبة المئوٌة عدد التكرارات الرأي

 53,84 % 60 نعم 

 46,16 % 61 ال 

 100 % 11 المجموع :

 

 نسبة أثر االضطرابات الكالمٌة على االكتساب اللّغوي.(: ٌمثل 7جدول رقم )

 

 

أعاله أّن نسبة االضطرابات الكالمٌة التً تإثر على ستخلص من خالل الجدول المدون ن

االكتساب اللّغوي لدى الطفل تختلف حسب آراء المعلمٌن ، كّون أّن نسبة االضطرابات 

( ، بٌنما نسبة االضطرابات التً ال تإثر تقدر 53,84 %الكالمٌة التً تإثر تقدر ب : )

54% 

46% 

   نسبة مئوٌة

1

2
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أثر على (. إذن من هذا المنطلق نالحظ أّن لاِلضطرابات الكالمٌة 46,16 % )بنسبة : 

 االكتساب اللّغوي لدى الطفل. 

 ما هً أنواع ِاضطرابات الكالم عندكم ؟    -(11

الموجودة  المعلمٌن من لهم خلفٌة حولة أنواع االضطرابات الكالمٌةهناك العدٌد من آراء 

راب الشائع هو ِاستخلصنا أّن المرض أو االضط، و قد  فً كل من المإسستٌن االبتدائٌتٌن

ٌُعتبر أحد العوائق التً تإثر سلباً على الحالة النفسٌة بالنسبة ِاضطراب التؤتؤة ، و هذا النوع 

 للطفل أثناء التمدرس. 

 فالتؤتؤة إذن تعتبر أحد ِاضطرابات الكالم التً تإثر على حٌاة الشخص أو باألحرى التلمٌذ .

قة فً سٌولة الكالم بشكل ٌلفت النظر ، و المتؤتئ ٌكرر حرفا أو مقطعاً و هً عدم الطال

 بشكل ال إرادي مصحوباً باضطراب فً التنفس و حركات غرٌبة فً اللّسان 

 ، مما ٌسبب له الخجل و االرتباك و العزلة. 

اللفظً إّن التؤتؤة تإثر على االكتساب اللّغوي من خالل خلق مشكل عدم القدرة على التواصل 

  داخل القسم.

   أسباب التأتأة:  

 : من بٌنها : تإثر على الطفل بصفة فائقة، كثٌرة و متعددة أسباب نفسٌة  

 ضرب الطفل أثناء ارتكابه خطؤ. -

 المشاكل األسرٌة ، كخالف األم و األب أمام الطفل ،و كذلك الطالق . -

 إحراج الطفل أمام زمالئه فً القسم. -

معاملتهم هذا ما ٌإدي بخوف و قلق التلمٌذ.وجود معلمٌن شدٌدٌن فً  -
1 

  تعود إلى األسرة المحٌطة بالدرجة األولى و هذا ٌتعلق  :أسباب بٌئٌة ،و ِاجتماعٌة

بالتربٌة و التنشئة االجتماعٌة للفرد ، فؤسالٌب التربٌة العنٌفة و الغٌر سوٌة قد تإدي إلى 

التالً تسبب صعوبة فً الكالم، كذلك عملٌة الفكر لدٌه و بإصابة الطفل بآثار نفسٌة تعٌق 

.تعود إلى البٌئة الخارجٌة المحٌطة بالفرد
2 

                                                           
 .639،ص  1229زكرٌا الشربٌنً ،المشكالت النفسٌة عند الطفل ، دار الفكر العربً ، مصر ، د ط،  - 1
 .625،ص  1221، 6محمد نبٌل النشوانً ، الطفل المثالً ،دار القلم ،دمشق ،ط  -2
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 : أو إصابة الجهاز  ٌعود إلى خلل فً أعضاء النطق و الكالمهذا العامل أسباب عضوٌة

العصبً المركزي بتلف أثناء أو بعد الوالدة. و هذا السلوك قد ٌكون فً بداٌة األمر 

 حالة إرادٌة.سلوك ال إرادي بعدها ٌصبح 

 عالج التأتأة : 

 هناك العدٌد من الخطوات العالجٌة للتؤتؤة ، نتطرق لبعض منها : 

االستعانة باألخصائً النفسً للتعامل مع المشكالت االنفعالٌة المسببة العالج النفسً :  -

للتؤتؤة أو المحافظة علٌها، " و ٌعطً أهمٌة قلٌلة ألعراض الكالم بقدر ما ٌعطً 

للمشكالت النفسٌة و الضغوطات التً ٌتعرض لها المتعالج، فٌركز على االهتمام 

العملٌات النفسٌة و وسائل الدفاع المستخدمة و مشاعر القلق و الخوف ."
1 

 ضبط البٌئة :  -

      ٌعتبر ضبط البٌئة من االستراتٌجٌات التً تركز على التغٌرات الموجودة فً بٌئة الفرد   

على التؤتؤة ، و هذا كله ٌرجع إلى العوامل التً تربط العالقات و المسإولة عن المحافظة 

اللقاءات مع أسر األطفال المتؤتٌن.األسرٌة فً تقوٌة و توسٌع 
2 

لتصحٌح النواحً التكوٌنٌة و الجسمٌة فً الجهاز العصبً و الجهاز  العالج الطبً :  -  

السمعً و جهاز الكالم و التدرج من الكلمات و المواقف السهلة إلى الصعبة ، و تدرٌب 

اللسان و الشفتٌن ،و أحٌاناً العالج الجراحً كترقٌع و سد فجوة سقف الحلق و كذلك عالج 

لكالم. المراض النفسٌة المصاحبة الضطراب ا
3 

 

 

 

 

                                                           
        للطباعة و النشر ،دار الفكر " " التشخٌص و العالجاضطرابات الكالم و اللّغة إبراهٌم عبد هللا فرج الزرٌقات ، - 1

 .151ص ،  1260، 1266، 1ط، 6و التوزٌع ،ط
 .151ص المرجع نفسه ،  - 2
                  ، المكتبة العصرٌة للنشر " التشخٌص والعالج"مروة عادل السٌد ، استراتٌجٌات اضطرابات النطق و الكالم  - 3

 .11،ص  1261، 6و التوزٌع ،ط



التطبيقي(                                                   الدراسة الميدانيةالفصل الثالث:)الجانب   
 

 

61 

 النصائح و االرشادات  : 

 

لألطفال الذٌن ٌعانون من  خرجنا من بحثنا هذا بمجموعة من التوصٌات و االرشادات 

 المتضمنة ما ٌلً: اضطرابات الكالم ،و 

ضرورة وجود أخصائً نفسً فً كل مإسسة تربوٌة ، و ذلك لالهتمام بالجانب  .1

 النفسً للتلمٌذ.

 الكافً للحدٌث دون مقاطعته.إعطاء الفرد الوقت  .2

جعل الطفل ٌشعر بالثقة فً النفس خالل معاملته و أثناء الكالم مما ٌساعده على  .3

 التعبٌر بؤرٌحٌة.

 تجنب إكمال الجمل بدالً من الطفل. .4

 اإلكثار من الحدٌث مع الطفل لزٌادة رصٌده اللّغوي فً القدرة على التخاطب. .5

 و االنتظار لحظة قبل البدء فً الرد علٌه.الرد على الطفل المضطرب بهدوء لٌكن  .6

 النظر إلى الطفل بطرٌقة عادٌة وطبٌعٌة أثناء تكلمه و االنتباه له لما ٌقوله. .7

عدم مقابلة إحدى االضطرابات بالتوبٌخ أو االستهزاء أو التعلٌق عنه فهذا قد ٌعقد  .8

 األمر أكثر.

العمل الجماعً و إٌتاح  إفصاح للطفل المجال فً األنشطة الجماعٌة ، أّي دمجه ضمن .9

 له الفرصة و تشجٌعه على الكالم أثناء النشاط.

 عدم الضغط علٌه أثناء الكالم و خصوصاً أمام اآلخرٌن. .11

 دمجهم فً  أكبر عدد ممكن من الحوار والنقاش. .11

 منحهم أوسع وقت للتعبٌر عن ما ٌجول فً أذهانهم و أفكارهم. .12

خصوصاً فً الوقت الذي ٌكون جاهز منحهم الحرٌة فً الكالم و إبداء الرأي ،  .13

 للتعبٌر فهذا أكبر عامل ٌساعد فً الحالة النفسٌة بالنسبة للطفل.

معرفة كٌفٌة تحسٌن مستوى التالمٌذ الذٌن ٌعانون من االضطرابات الكالمٌة و ذلك  .14

 من خالل التعبٌر الشفهً.

لك للحّد من المضطربٌن كالمٌاً و ذضرورة تنبٌه جل التالمٌذ بما ٌعانٌه زمالئهم  .15

 عدم السخرٌة منهم.
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عدم تمٌٌز المعلمٌن للتالمٌذ الذٌن ٌعانون من ِاضطراب فً الكالم عن باقً  .16

 المتمدرسٌن.

 توعٌة و تثقٌف الوالدٌن اتجاه االضطراب الذي ٌصٌب طفلهم. .17

 ضرورة عدم الضغط على الطفل المضطرب لسالمته من الضغوطات النفسٌة. .18

للحالة النفسٌة و البٌولوجٌة للطفل الذي ٌعانً من هذا وجوب تقدٌم جّو مناسب  .19

 المرض.

ٌجب على األسرة و باألخص على الوالدٌن الرعاٌة الخاصٌة و عدم تمٌٌزهم لطفلهم  .21

 المضطرب عن إخوتِه العادٌٌن.
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 ـاتـــمة :ــــخـ

  من خالل البحث الّذي قمنا به و من خالل ما سبق عرضه خالل توسٌعنا لهذا البحث     

 و النتائج المتحصل علٌها ، ٌمكننا أّن نستنتج ما ٌلً : 

ة التً ٌتم بها تعلم أّنه ٌقصد باكتساب اللّغة تلك العملٌة الالشعورٌة و الغٌر المقصود - 

لقد  بٌن األفراد فً المجتمعات ،و، كّون أّن اللّغة تعتبر وسٌلة ِاتصال و تفاعل الطفل للّغة

 حاولنا فً هذا البحث االلمام بأهم جوانب االكتساب اللّغوي.

             حٌث أّن عمٌلة ِاكتساب اللّغة عند الطفل ما قبل المدرسة ال تخلو من الصعوبات - 

الئمة التً ٌترعرع فٌها األطفال  و ضعف نموهم الجسدي و المعوقات كما أّن البٌئة الغٌر م

و العقلً و كذلك العامل النفسً كلّها تصب فً إعاقة و تعطٌل المستقبالت و االستجابات 

        التً من خاللها ٌستطٌع الطفل تحقٌق التفاعل مع الوسط الخارجً و العالم ككل.

 ما قبلٌن و هما : مرحلة ما قبل اللّغة أّي ) كما ٌمر الطفل أثناء نموه اللّغوي عبر مرحلت -

( و هً المراحل األولى من عمره ، تندرج من الصراخ إلى المناغاة ثم إلى مرحلة  الكالم

التقلٌد ، و بعدها تظهر المرحلة اللّغوٌة التً تندرج ضمن ظهور الكلمات األولى عند الطفل 

ٌُكون ُجمل .التطورو بظهور هذه الكلمات تبدأ وظٌفة اللّغة عنده فً   ، فمن الكلمات 

ٌّة ، إْذ أّنها تتداخل فٌما بٌنها. -   إذن من هنا تعتبر هذه المراحل نسب

إّن ِاكتساب اللّغة ٌمُر بعوامل بٌئٌة و ِاجتماعٌة و كذلك ثقافٌة .و من هنا فإّن ِاكتساب اللّغة  -

أو قصد منه .و أّي خلل  عملٌة تلقائٌة غٌر مستهدفة و مقصودة ٌقوم بها الطفل دون وعً

 فً هذا النمو ٌؤدي إلى ِاضطرابات لغوٌة مختلفة منها ِاضطرابات النطق و الكالم .

من هذا المنطلق نوضح مدى أثر االضطرابات الكالمٌة على االكتساب اللّغوي و العالقة 

 بٌنهما.
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إذن من هنا كان البحث ٌندرج ضمن ِاضطرابات الكالم و عالقتها باالكتساب اللّغوي لدى   

الطفل أو بصفة أخرى االكتساب اللّغوي عند الطفل المضطرب كالمٌاً .إّذن تعد ِاضطرابات 

الكالم من أحد أسباب ضعف االكتساب اللّغوي لدى الطفل حٌث تعتبر من أكثر المشاكل 

 ة المتعلم ، و تعٌق تواصله االجتماعً.التً تؤثر على حٌا

 :و لقد خلص البحث إلى جملة من المالحظات و االستنتاجات أهمها 

 .ًالمصابون باضطراب الكالم ٌكونون أكثر قلقاً و خوفا 

 . كذلك صعوبة الكالم و القراءة 

 .ظهور إحباط و ِاضطرابات نفسٌة ، كما أّنه ٌحس بعزلة و عدم الطمأنٌنة 

 ناك العدٌد من أنواع ِاضطرابات الكالم من بٌنها التأتأة كّون أّن التلمٌذ المتأتئ ه

 تكون  لدٌه تكرارات أثناء الكالم.

 .كّذلك االضطرابات الكالمٌة لدٌها تأثٌر كبٌر على االكتساب اللّغوي بالنسبة للمتعلم 

 ٌم المساعدة وجوب وضع فً كل من المؤسسات االبتدائٌة أخصائٌٌن نفسانٌٌن لتقد

 للطفل المضطرب بطرٌقة عفوٌة و سلٌمة.

 

قُدمت من مالحظات تمكنت فً نهاٌة إذن من خالل هذه االستنتاجات و على ضوء ما    

إجابات البحث البسٌط االلمام بكل الفرضٌات لهذا البحث ، و ذلك بدلٌل مجموعة من 

 معلمٌن و معلمات المدراس االبتدائٌة.

 

 

 

 

 



 

 



  

         

 يِاستبانة موجهة ألساتذة التعليم االبتدائ .   

 

 ذكر            : الجنس (1

              

       أنثى                

 

 ماهً درجة الخوف و القلق و االرتباك التً ٌشعر بٌها التلمٌذ المضطرب فً القسم  ؟  (2

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 ما هً األسباب التً تؤدي  إلى أمراض الكالم ؟ (3

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 

 تعامل معهـــــا ؟كٌف ٌتــــــــم ال (4

 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 ٌكون ِاكتساب اللغة عند الطفل المضطرب كالمٌــــــًـا ؟كٌف  (5

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 



  

 

ا ٌستطٌع التواصل مع الطفل المكتسب للغة العادي ؟ (6 ًٌ  هل المضطرب كالم

 

 ال  نعم

 

                                                   

 

 مثال هل ٌستطٌع توصٌل فكرة أم عن طرٌق المساعدة ؟ (7

 

 نعم                                  ال

 

 ماهً األنشطة التً تستعملها للتخلص من تدرٌج الكالم ؟ (8

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

ا ؟ (9 ًٌ  ما هً درجة االكتساب اللغوي لدى الطفل المضطرب كالم

 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

 

 هل تؤثر االضطرابات الكالمٌة على االكتساب اللغوي لدٌه ؟ (11

 

 

 ال نعم

 

 

 ما هً أنواع ِاضطرابات الكالم عندكم ؟ (11

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
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 :عـراجــصادر و المـــائـمة المــقـ  

 المصادر و المراجع: 

 "العالجالتشخٌص و"إبراهٌم عبد هللا فرج الزرٌقات ،ِاضطرابات الكالم و اللّغة  – (1

 .2005،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ،د ط ،

 إبراهٌم مصطفى و آخرون ، معجم الوسٌط ،المكتبة االسالمٌة للطباعة و النشر  – (2

 ،د ط ،د ت . 1، ج

 .2014، 7ِابن خلدون ، المقدمة ، تحقٌق عبد الواحد وافً ،دار النهضة مصر ،ط – (3

أبو الفتح عثمان ِابن جنً ،الخصائص ،تج :محمد علً النجار ،بٌروت ،لبنان  – (4

 ب.، عالم الكت 2006، 1،ط

 1أبو فضل جمال الّدٌن ِابن منظور ،لسان العرب ،دار الصادرة بٌروت ،ط – (5

 ( .ل غ و، مادة ) 1992،

أبو محمد علً ابن سعٌد ابن حزم ، اإلحكام فً أصول األحكام ،تحقٌق أحمد  – (6

 . 1983، 2شاكر ،دار األفاق الجدٌدة ،بٌروت ،ط

 1كتب العلمٌة ،لبنان ، ط،دار ال 2أحمد بن فارس ،معجم مقاٌٌس اللّغة ،ج:  – (7

 م.1990،

 ، د ت. 1أحمد حابس ،الحبسة و أنواعها ، مكتبة اآلداب ، مصر ، ط – (8

أحمد حسانً ،دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  – (9

 ،الجزائر ،د ط ،د ت .

أحمد مؤمن ،اللسانٌات النشأة و التطور ،دار المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر  – (11

 .2005، 2،ط

أدٌب عبد هللا محمد النواٌسه ،طابع القطاونة ،النمو اللّغوي و المعرفً للطفل      – (11

 .2015، 1، مكتبة المجتمع المعرفً ،ط

 و التطبٌق "" بٌن النظرٌة أسامة فاروق مصطفى سالم ، ِاضطرابات التواصل  – (12

 ، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة ، د ط ، د ت .
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الخلٌلً بن أحمد الفراهٌدي ،كتاب العٌن ،تحقٌق مهدي المخزومً و إبراهٌم  – (13

 (.كسب، مادة )2003،د ط ، 5السامرائً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ج

  1،الطبعة األمٌرٌة ،جالفٌروز آبادي ،القاموس المحٌط ،الهٌئة العربٌة للكتاب  – (14

 ،د ط ،د س .

ِاكتساب اللّغة و تعلمها ، مقالة ، جامعة محمد بوضٌاف       بلقاسم جٌاب ، آلٌات – (1

 .2015، المسٌلة ، ع : 

جون لوٌنز :اللّغة و اللّغوٌات ،تر :محمد العنانً ،دار جرٌر، للنشر و التوزٌع  – (15

 .2009، 1،األردن ،ط

غة النفسً و ِاكتساب اللّغة ، مكتبة الغزالً ،الغٌوم    حسام البهنساوي ،علم اللّ  – (16

 ،د ط ،د ت .

،مطبعة دار  " ِاكتساب اللّغة العربٌة عند الطفل الجزائري " حفٌظة تازرواتً : – (17

 .2003القصبة للنشر ،الجزائر ،د ط ،

حلمً خلٌل ،دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ،دار المعرفة الجامعٌة ،االسكندرٌة  – (18

 . 2002،  ،د ط

 دراسة فً مفرداتداود عبده سلوى حلو عبده ، ِاكتساب المفردات عند الطفل )  – (19

 .1986( ،للطباعة و النشر ،الكوٌت ،د ط ،طفلٌن

 1زكرٌا ِاسماعٌل ،طرق تدرٌس اللّغة العربٌة ،دار المعرفة الجامعٌة ،ط – (21

،2005 . 

ناء االستبٌان ،سلسلة زٌاد بن علً الجرجاوي ،القواعد المنهجٌة التربوٌة لب – (21

 أدوات البحث العلمً ،جامعة القدس ،فلسطٌن ،د ط، د ت .

       " التشخٌصسعٌد كمال عبد الحمٌد الغزالً ، ِاضطرابات النطق و الكالم  – (22

 .2014، 2011، 2،ط 1،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ،عمان ،ط و العالج "

ة الزهر للنشر و التوزٌع ،مصر سهٌر محمد سالمة شاش ،علم نفس الطفل ،مكتب – (23

 .2006، 1، ط
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صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، دار هومة للطباعة و النشر        – (24

 .2003و التوزٌع ،الجزائر ، د ط ،

 .2003، 1عبد الحمٌد سلٌمان ،سٌكولوجٌة اللّغة و الطفل ،دار الفكر العربً ،ط – (25

التربٌة الخاص و التأهٌل غٌر العادٌٌن ،مكتبة عبد العزٌز الشخص ،قاموس  – (26

 أنجلو المصرٌة ، د ط ،د ت .

 " عٌوب النطق و أمراضعبد الفتاح صابر عبد المجٌد ، ِاضطرابات التواصل  – (27

 .1996، كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس ، قسم الّصحة النفسٌة ،د ط ، الكالم "

ِاكتساب ، اتها فً علوم اللّغة "" نظرٌة التعلم و تطبٌقعبد المجٌد عٌٌانً :  – (28

 .2011، 1المهارات اللّغوٌة األلسنٌة ،دار الكتاب الحدٌث ،القاهرة ،ط

 " مفهومه ،أدواته ،و أسالٌبه"عبٌدات ذوقان و آخرون ، مناهج البحث العلمً  – (29

 .2000، 3،دار أسامة للنشر و التوزٌع ،الرٌاض ،ط

فً السٌاسة اللّغوٌة و علم اللّغة  علً القاسمً ، لغة الطفل العربً ،دراسات – (31

 ،د س . 1النفسً ،مكتبة لبنان ،ط

علً عبد الواحد وافً ،نشأة اللّغة عند الطفل و اإلنسان ،نهضة مصر للطباعة   – (31

 .2003و النشر ،د ط ،

 1علً محمد ٌونس ، مخل إلى اللسانٌات ،دار الكتاب الوطنٌة ،بنغاري ،لٌبٌا ،ط – (32

 ،2004. 

مناهج البحث العلمً و طرق إعداد البحوث ، دٌوان المطبوعات عمار بوحوش ، – (33

 ،د ت. 3الجامعٌة ،الجزائر ،ط

فردٌناد دي سوسٌر ،علم اللّغة العام ،ترجمة ٌوئٌل ٌوسف عزٌز ،دار اآلفاق  – (34

 ،د ت . 3العربٌة للصحافة و النشر ،بغداد ، ط

السلٌم و تنمٌتها ،ملتزم لٌلى كرم الّدٌن ،اللّغة عند الطفل ما قبل المدرسة نموها  – (35

 .2004، 1الطبع و النشر ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،ط
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محمد ِابن عبد الرزاق الزبٌدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقٌق عبد  – (36

 .1422، 2المجٌد قطاش ،دار الكوٌت ،ط

محمد أبً بكر الرازي ،مختار الصحاح ،ضبط و تخرٌج و تعلٌق د: مصطفى  – (37

 .1990، 4غا ،دار الهدى ،الجزائر، طذٌب البا

محمد حولة ،األرطوفونٌا ،علم ِاضطرابات اللّغة و الكالم و الصوت ، دار هومة  – (38

 .2007،الجزائر ،د ط ،

محمد علً الخولً ،مدخل إلى علم اللّغة ، دار الفالح للنشر و التوزٌع ،األردن  – (39

 .1993، 1،ط

و مواجهة ِاضطرابات اللّغة  محمد علً كامل ،أخصائً النطق و التخاطب – (41

 ،مكتبة ِابن سٌنا ،القاهرة ،د ط ،د ت .

محمد عماد الّدٌن ِاسماعٌل ، الطفل من الحمل إلى الرشد ، دار القلم للنشر       – (41

 .1990، 1و التوزٌع ، الكوٌت ، ط

قضاٌاها ، مشكالتها، خصائصهامحمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن ،اللّغة )  – (42

( ،جامعة البلقاء التطبٌقٌة  تقٌٌم تعلمها، تعلٌمها، مداخٌلها، امهاراته، نظرٌاتها،

 .2011، 1،كلٌة عجلون الجامعٌة ،دار الٌازوري ،ط

 .2002، 1محمد نبٌل النشوانً ،الطفل المثالً ، دار القلم ،ط – (43

محمود أحمد السٌد ،اللّغة تدرٌساً و ِاكتساباً ،دار الفٌصل الثقافٌة ،الرٌاض ،د ط  – (44

 ،1988. 

،دار الفٌصل الثقافٌة ، الرٌاض    " تدرٌساً و ِاكتساباً "محمود أحمد السٌد اللّغة  – (45

 .1988، د ط ، 

مرهف كمال الجانً ،معجم علم النفس و التربٌة ،الهٌئة العامة لشؤون المطابع  – (46

 ،د ط ،د س. 1األمٌرٌة ،ج

 .1988، 1أمراض الكالم ، مكتبة مصر للطباعة ، مصر ، ط مصطفى فهمً ، – (47
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معمر نواف الهوارنة ، ِاكتساب اللّغة عند األطفال ،الهٌئة العامة السورٌة للكتاب  – (48

 .2010، دمشق ،د ط ، 

     مورٌس شربل : موسوعة علماء التربٌة و علماء النفس ، دار الكتب العلمٌة  – (49

 .1991،  1، بٌروت ، لبنان ، ط

( المبادئ و األعالم ،المؤسسة  علم اللّغة الحدٌثال زكرٌا ،األلسنٌة ) مٌش – (51

 . 1980، 1الجامعٌة ،للدراسات و النشر و التوزٌع ،بٌروت ،لبنان ،ط

 "عٌوب النطق و عالجه   "، ،األصوات اللّغوٌة عند ِابن سٌنانادر أحمد جردات  – (51

 .2009،  1،األكادٌون ، للنشر و التوزٌع ،لبنان ،ط

نهاد موسى ،اللّغة العربٌة و أبناؤها ،أبحاث  فً قضٌة الخطأ و ضعف الطلبة  – (52

 .2008، 1فً اللّغة العربٌة ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ،عمان ،ط

 " رؤٌةهالة إبراهٌم الجروانً ،رحاب محمود صدٌق ،ِاضطرابات التأتأة  – (53

 .2013ٌة ،د ط ،،للنشر و التوزٌع ،دار المعرفة الجامع تشخٌصٌة عالجٌة "

هند إمبابً ، التخاطب و ِاضطرابات الكالم و النطق ،مركز التعلٌم المفتوح      – (54

 .2010، جامعة القاهرة ، د ط ،

 

 المجالت :   

 .1991ٌونٌو  97اللجنة الوطنٌة الفطرٌة للتربٌة و الثقافة ، مجلة التربٌة ، ع :  – (2

 

 الرسائل الجامعٌة   : 

    المراحل  بن عالل آمال ، مذكرة لنٌل شهادة الماستر ، ِاكتساب اللّغة عند الطفل )  -( 1

-2015( جامعة أبً بكر قاٌد ، تلمسان ،  سنوات 16إلى  11من  و النظرٌات

2016. 

 المواقع االلكترونٌة :  

 

1)– htt://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/240882.html.  
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