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 الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

–  مستؽانم –جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة اآلداب و الفنون

 قسم الدراسات اللؽوٌة 

 لسانٌات تطبٌقٌة: تخصص

 مذكرة تخرج الستكمال شهادة الماستر  
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 ءدعــــــــــــــا

انهٓى اجعم نُا فً حٍاتُا دعٕج 

 ٔ أْٔثُا رسقا ال ٌعذ  ...ال تزد 

ٔ افتح نُا تاتا فً انجُح ال ... 

ٔ احشزَا فً سيزج ... ٌسذ 

سٍذَا يحًذ صهى هللا عهٍّ ٔ 

انهٓى حثة خٍز خهقك فٍُا ...سهى 

... ٔ يٍ حٕض َثٍك أسقُا ... 

ٔ فً جُتك أٔتُا ٔ تزحًتك 

ٔ  ... أعطُأ أيٍُُا ... احتٌُٕا 

ٔ نطاعتك أْذَا ... تفضك أعُا 

ٔ ... ٔ يٍ عذاب انُار احًُا ... 

 إنى كم خٍز ٔفقُا
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تعد اللؽة ظاهرة بشرٌة تمٌز اإلنسان عن سابر الكابنات الحٌة ،و هً من نعم هللا تعالى،أنعم 

 .بها على عباده كوسٌلة للتواصل مع اآلخرٌن ضمن حٌز اجتماعً

 فرقً الفرد مرتبط بنمو لؽته ،إذا تحتاج هذه اللؽة مجموعة من العملٌات المعقدة التً تعتمد 

على سبلمة أعضاء النطق العضوٌة لدى الفرد ،و كذلك سبلمته من المعٌقات النفسٌة و 

البٌبٌة ،لتصل الرسالة بشكل سلٌم ،لتتم عملٌة التواصل عامة و الوسط التربوي خاصة ،و 

ذلك ألن الطفل فً المرحلة التمهٌدٌة من التحصٌل التعلٌمً و المعرفً ٌحتاج القدرة الذهنٌة 

فً اكتساب النشاطات األولٌة كالقراءة و المطالعة ،و قد ٌعتري هذه النشاطات صعوبات 

 .كثٌرة تتعدد أسبابها و أعراضها و هً اضطرابات اللؽة

و إذا اطلعنا على تارٌخ االضطرابات اللؽوٌة نجد هذا المسار ٌثٌر جملة من اإلشكالٌات 

 :أهمها

ما هً االضطرابات اللؽوٌة ؟ و ما هً أسبابها ؟ و ما مدى تؤثٌرها على مهارة القراءة لدى 

 الطفل ؟و هل ٌمكن تشخٌص االضطرابات اللؽوٌة و إٌجاد حلول لعبلجها ؟

و للبحث فً الموضوع و اإلجابة عن هذه التساإالت اعتمدنا على طبٌعة المنهج الوصفً 

التحلٌلً لهذه الدراسة ،بؽرض تحدٌد الخلل الذي ٌإدي إلى االضطرابات ،و إٌجاد الحلول 

 .التً تساعد المصابٌن باالضطرابات اللؽوٌة على اكتساب مهارة القراءة

و لعل األسباب التً دفعتنا لتناول هذا الموضوع هو تزوٌد مكتباتنا بمراجع حول 

موضوع االضطرابات اللؽوٌة و ؼٌاب الدراسات فً هذا الشؤن و قلتها ،و بما أنها من أهم 

الصعوبات التً تواجه حٌاة أطفالنا و مسارهم الدراسً و تكوٌنهم المعرفً و النفسً ،و 

لكثرة انتشارها فً األوساط التعلٌمٌة تهدؾ دراستنا إلى جلب االنتباه إلى هذه الشرٌحة و 

 .ضرورة التكفل بها

و إن أهم العوابق التً واجهت سٌر البحث هً قلة المصادر و المراجع العلمٌة 

،باإلضافة إلى تداخل المفاهٌم و كثرة التعرٌفات أدى بنا إلى الخلط و صعوبة الفصل بٌن 

 مقـــدمة
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المصطلحات ،ؼٌر أنه بتوفٌق هللا عز و جل و بتعاون أساتذتنا من أهل االختصاص و 

 .إرشادهم لنا ،استطعنا استكمال هذا البحث

و جاءت منهجٌة البحث وفق دراستنا فً فصلٌن تتقدمها مقدمة و مدخل ألبرز المفاهٌم التً 

 .تخدم البحث

الفصل األول جاء بعنوان القراءة و فنٌاتها ،فتطرقنا فٌه إلى تفصٌل شامل عن مهارة 

 .القراءة ،مفهومها ،أنواعها و صعوباتها

أما الفصل الثانً جاء تحت عنوان االضطرابات اللؽوٌة و عسر القراءة ،فتناولنا فٌه مفهوم 

االضطرابات اللؽوٌة ،أشكالها و أسالٌب عبلجها مع ذكر مفهوم عسر القراءة أنواعه و 

 .طرق عبلجه

و فً األخٌر خاتمة ألبرز نتابج البحث و التوصٌات التً قد تساهم فً بناء فرضٌات جدٌدة 

 .فً هذا التخصص

فً الختام الحمد و الشكر لرب العرش العظٌم الذي وفقنا أن نضع بٌن أٌدٌكم هذا 

العمل ،و الشكر الجزٌل لكل من ساعدنا من األساتذة الكرام من قرٌب أو من بعٌد ،إلى كل 

من أفادنا من العلم حرفا ،و إلى كل من قصدناه فؤعاننا و استنصحناه فنصحنا و حدثناه 

.فصدقنا،دعاء من القلب بؤن ٌجازٌه هللا خٌر جزاء و نسؤل هللا التوفٌق و السداد

 مقــــدمة
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الًال    Applied linguistices: اللسانٌات التطبٌقٌة  المفهوم والمجاالت: أوّو

      لقد أرست الدراسات اللسانٌة الحدٌثة قواعد جدٌدة لعلوم اللؽة، إذ وسعت من دابرة 

ا لرسم رإٌة شاملة لهذا العلم، بل تم  ًاٌل البحث فً هذا المجال، فلم ٌعد المجال النظري كاف

 .االنتقال به إلى مقاربات جدٌدة ترتبط بنظرٌات ومناهج فكرٌة وفلسفٌة من جهة أخرى

 : المفهوم- 1

 م، نتٌجة 1946      اللسانٌات التطبٌقٌة أحد أهم فروع اللسانٌات ٌعود ظهوره إلى حدود 

اهتمامه بمشاكل تعلٌم اللؽات الحٌة لؤلجانب، كنظرٌة ٌتم تمثٌلها عن طرٌق تطبٌق ما هو 

فً اإلمكان، وذلك بتكوٌن المادة عن طرٌق األنماط وترسٌخ المفاهٌم التً ٌتم فٌها النتابج 

النظرٌة إلى المستوى التطبٌقً، إذ ٌسعى إلى عمل علمً هادؾ بالكشؾ عن جوانب اللؽة 

.للتمكن من األداء اللؽوي الجٌد لفٌد فً مواقؾ التعلم اللؽوي المختلفة
(1)

  

      ألنّو موضوع اللسانٌات التطبٌقٌة هو اإلفادة من مناهج ونتابج الدراسات فً مجال علم 

 .اللؽة، ومن ثم تطبٌق ذلك فً مواقؾ التعلم اللؽوي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص 2009، 4صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة، دار هومه، بوزرٌعة، الجزابر، ط -  1
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 :المجاالت- 2

د الباحثون فً مجال بحث علم اللؽة التطبٌقً فً المٌادٌن التالٌة  :      حدّو

 تدرٌس اللؽات 

 التوثٌق والترجمة 

 معالجة األمراض اللؽوٌة 

 تقنٌات التعبٌر 

 :كما مٌز بٌن نوعٌن مختلفٌن من المناهج والطرابق التً ٌقترحها فً تعلم اللؽات

 .مناهج وطرابق تعلٌم اللؽات واألصلٌة أو لؽات المنشؤ- أ

 .إلخ...مناهج وطرابق تعلٌم اللؽات األجنبٌة األولى والثانٌة والثالثة - ب

.التً لم ٌنشؤ علٌها الطفل فً بٌبته التعلٌمٌة األولى
(1)

 

      ألنّو من أساسٌات تعلٌمٌة اللؽات أو ما تسمى بالتعلٌمٌة والتً تتولى اإلجابة عن 

ماذا نعلم؟ ومتى نعلم؟ وكٌؾ نعلم؟: مجموعة من األسبلة تتمحور حول
(2)

 

      فالتطبٌقات اللسانٌة على البحوث البٌداؼوجٌة تمثل أهم المٌادٌن ألنها تتعلق بالربط بٌن 

 .اإلنسان كمستمع متكلم، واللؽة كوسٌلة أساسٌة فً تحقٌق ماهٌة التواصل

 

 

 

 

                                                           
 .14المرجع السابق، ص -  1
أحمد حسانً، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة، حقل تعلٌمٌة اللؽات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة -  2

 .13، ص 2000، 1الجزابر، ط 
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 Didactique: التعلٌمٌة: ثانٌا

      ترتبط التعلٌمٌة باللسانٌات التطبٌقٌة ارتباطا ال ٌقبل انفكاكا من حٌث المحتوى 

واإلهتمام المنهجً للؽة، المحتوى اللؽوي والمعلم وما ٌتعلق به من معارؾ صوتٌة 

ا االهتمام المنهجً ٌتمثل فً كٌفٌات تعلٌم اللؽة، ووسابل إكتسابها  ومعجمٌة وتركٌبٌة، أمّو

 .وتطبٌقاتها

 :مفهوم التعلٌمٌة- 1

      مصطلح التعلٌمٌة فً العربٌة مصدر صناعً صناعً لكلمة تعلٌم، المشتقة من علم 

 ذي  didactiqueأي وضع عبلمة على الشًء لتدل علٌه، وترجمة للمصطلح البلتٌنً 

 . التً تعنً فلنتعلم أو فن التعلٌمdidacticosاألصل الٌونانً 

ن التربوٌة : "      وقد ورد تعرٌفها فً مناهج اللؽة العربٌة وتعلٌمها على أنها قدرات المكوّو

المتمثلة فً معرفة من ٌعلم، وسٌطرته على المادة التً ٌدرسها، وتحكمه فً طرابق 

"التدرٌس
(1)

 

      إذ تهتم بمحتوى التدرٌس، من حٌث انتخاب المعارؾ الواجب تدرٌسها، ومعرفة 

طبٌعتها وتنظٌمها وعبلقة المتعلمٌن بهذه المعارؾ، وتوظٌفها فً الحٌاة، فٌعرؾ المتعلمون 

 .ما ٌتعلمونه

      ومنه فالتعلٌمٌة علم تطبٌقً ٌهتم بعملٌة ضبط الموقؾ التعلٌمً من كل جوانبه 

 .بالتفاعبلت التً تحدث بٌن أقطاب المثلث التعلٌمً

 

 

 

                                                           
 .144، ص 2013، 13: أحمد عزو، مجلة اللؽة واالتصال، جامعة وهران، الجزابر، ع-  1
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 :أنواع التعلٌمٌة- 2

      وتتمثل أنواع التعلٌمٌة فً التعلٌمٌة العامة التً تمثل فً الجانب التولٌدي التكوٌنً 

للمعرفة العلمٌة أي أٌن ٌتم تولٌد القوانٌن والنظرٌات والمبادئ والتعمٌمات العامة للتعلٌمٌة 

 .فً حٌن تمثل التعلٌمٌة الخاصة الجانب التطبٌقً لتلك المعطٌات والقوانٌن العامة

المعلم، )وٌلخص المثلث الدٌداكتكً عناصر العملٌة التعلٌمة فً ثبلثة أقطاب أساسٌة 

 .(المتعلم، المعرفة

      ومن أبرز ما تقوم علٌه العملٌة التعلٌمٌة العقد التعلٌمً الذي ٌتمثل فً تلك العبلقة 

الضمنٌة بٌن المعلم والمتعلم، والوضعٌة التعلمٌة وتتمثل فً الحالة والعبلقات القابمة بٌن 

.المتعلم والوسط الذي ٌكون فٌه
(1)

 

      ومن هذا تبرز أهمٌة التعلٌمٌة فً كونها تعمل على تطوٌر قدرات المتعلم فً التحلٌل 

واإلبداع، وكذلك تركز على شروط إكتساب المتعلم للمعرفة وذلك من أجل تطوٌر مهاراته 

 .اللؽوٌة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16المرجع السابق، ص -  1
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 Language skill: المهارة اللؽوٌة: ثالثا

      إنّو اللؽة فً طبٌعتها نظام من الرموز الصوتٌة تتلقاها األذن على شكل ذبذبات صوتٌة 

فً حالة االستماع، ورموز تشاهدها العٌن فً حالة القراءة، أو تنطقها الشفاه فً حالة 

 .الكبلم، أو ٌخطها القلم فً حالة الكتابة

 :مفهوم المهارة- 1

 . عند اللؽوٌٌن تعنً الحذق واإلتقان فً الشًءskill      المهارة 

ا عند علماء التربٌة لها تعرٌفات كثٌرة منها  :أمّو

 السهولة والدقة فً إجراء عمل من األعمال. 

  أداء ٌتم بسرعة ودقة، وأنّو نوع هذا األداء وكٌفٌته ٌختلؾ باختبلؾ نوع المادة

.وطبٌعتها
(1) 

  هً الشًء الذي ٌتعلمه الفرد وٌقوم بؤدابه بسهولة ودقة سواء كان هذا األداء جسمٌا

ا، فهً تعنً البراعة فً التنسٌق بٌن حركات الٌد واألصابع والعٌن ًاٌل .أو عقل
(2) 

      وخبلصة هذه التعرٌفات أنّو المهارة أداء نشط ٌقوم به الفرد فً أقل وقت ممكن 

 .وبؤقل جهد، نتٌجة الممارسة المتكررة، أو ما ٌسمى بالتدرٌب

 

 

 

 

                                                           
أحمد جمعة أحمد ناٌل، الضعؾ فً اللؽة تشخٌصه وعبلجه، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر   -  1

 .86، ص (د، ت)، (د، ط)االسكندرٌة، مصر، 
 حسن شحاتة، تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة، مصر، -  2

 .97، ص 2004، 6ط 
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 :مفهوم المهارة اللؽوٌة- 2

 :      ٌعرؾ علماء التربٌة المهارة اللؽوٌة على أنها

  ا فً أقل وقت ا وجٌدًال ا صحٌحًال أبسط وحدات النشاط اللؽوي الذي ٌإدى أداءًال

 .ممكن وٌتصل بؤي من مجاالت االستماع أو الحدٌث أو القراءة أو الكتابة

  تعنً االستخدام اللؽوي الصحٌح، والجودة فً األداء للجملة التً اشتملت على

المهارة اللؽوٌة، سواء ٌتصل هذا االستخدام بالفهم أو اإلفهام على المستوٌٌن 

 .الشفوي والتحرٌري

  هً قدرة الفرد وتعرفه على قواعد اللؽة وتركٌبها بما ٌمكنه من التعامل معها

سواء فً صورتها المقروءة أو المسموعة أو المكتوبة فً سهولة  (اللؽة)

.ودقة
(1) 

      إذن المهارة اللؽوٌة هً قدرة الفرد على تكٌؾ مع القواعد اللؽوٌة وأدابها بطرٌقة 

ا، أو قراءة أو كتابة بطرٌقة  ا، أو كبلمًال مناسبة كنشاط لؽوي سواء كان هذا النشاط، استماعًال

 .صحٌحة وسهلة ودقٌقة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .88أحمد جمعة أحمد ناٌل، الضعؾ فً اللؽة تشخٌصه وعبلجه، ص -  1
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 :أنواع المهارة اللؽوٌة- 3

      إنّو مداخل تعلٌم اللؽات تنظر إلى اللؽة على أنها مجموعة من الفنون والمهارات، وأنها 

فن االستماع وفن الكبلم وفن القراءة وفن الكتابة مع : تعلم من خبلل أربعة فنون وهً

 .إدراك عبلقة التؤثٌر والتؤثر بٌن هذه الفنون

 :مهارة االستماع- أ

      هو اللبنة األساس لنمو اللؽة وتطورها، ٌمارس الطفل االستماع أول ما ٌمارسه مع 

 .ذاته عندما ٌستمع إلى مناؼاته وكل ماٌصدر عنه من أصوات

  فهو عملٌة ٌستقبل فٌها اإلنسان المعانً، واألفكار الكامنة وراء ما ٌسمعه من

.ألفاظ
(1) 

  فاالستماع ٌعنً فهم الحدٌث الذي ٌسمعه والتمٌٌز بٌن األفكار الثانوٌة واألفكار

 .األساسٌة

 فهم الكلمات من خبلل السٌاق 

 التمٌٌز بٌن األصوات المتجاورة فً النطق والمتشابهة فً الصوت. 

 التمٌٌز بٌن الحركات الطوٌلة والحركات القصٌرة. 

 إدراك ما ٌرٌد المتحدث التعبٌر عنه من خبلل النبر والتنؽٌم.
(2) 

      إذن االستماع هو القدرة على تمٌٌز السمعً لؤلصوات النتشابهة فً الرسم وفً النطق 

 .مع إدراك معناها

 

 

 
                                                           

حامد عبد السبلم زهران وآخرون، المفاهٌم اللؽوٌة عند األطفال، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  -  1

 .272، ص 2009، 2عمان، األردن، ط 
 .31أحمد جمعة أحمد ناٌل، الضعؾ فً اللؽة تشخٌصه وعبلجه، ص -  2
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 :مهارة الكبلم- ب

      الكبلم هو الفن الثانً من فنون اللؽة األربعة إلى جانب االستماع فً األداء اللؽوي فً 

.المواقؾ الكبلمٌة الوظٌفٌة لمشاركة اآلخرٌن األفكار واآلراء واإلتصال معهم
(1) 

 فالكبلم هو نطق األصوات نطقا صحٌحا وتؤدٌة أنواع النبر والتنؽٌم بطرٌقة مقبولة. 

  نطق األصوات المتجاورة نطقا صحٌحا مع استخدام اإلشارات واإلٌماءات

ا عما ٌرٌد توصٌله من أفكار ا معبرًال  .والحركات ؼٌر اللفظٌة استخدامًال

  وٌعنً أٌضا التعبٌر عن األفكار باستخدام صٌػ مناسبة مع ترتٌب األفكار ترتٌبا

 .طبٌعٌا ٌلمسه السامع مع القدرة على مواجهة اآلخرٌن

      الكبلم ترجة اللسان عما تعلمه عن طرٌق االستماع والقراءة والكتابة فلٌس كل صوت 

هو كبلم، فالكبلم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروؾ 

.واإلفادة هً ما دلت على معنى من المعانً فً ذهن المتكلم
(2)

 

  ومن هذا ٌتبٌن لنا أنّو الكبلم مهارة تمس الجانب الصوتً للؽة إلى جانب مهارة االستماع 

فهو وسٌلة الٌصال األفكار والشرح والتوضٌح والتعلٌل كؤداة فعالة للمناقشة والتواصل مع 

 .اآلخرٌن

 :مهارة الكتابة- ج

      إنّو الكتابة عملٌة ٌقوم الفرد فٌها بتحوٌل الرموز من خطاب شفوي إلى نص مطبوع 

 بهدؾ توصٌل رسالة قارئ ٌبعد عن الكتابة مكانا Encodingتعنً تركٌب الرموز 

.وزمانا
(3) 

 :ومن بٌن المهارات الكتابٌة ما ٌلً

                                                           
 2000، (د، ط)حسن عبد البارى عصر، فنون اللؽة العربٌة، مركز الكتاب، اإلسكندرٌة، مصر، -  1

 .80ص 
 .32أحمد جمعة أحمد ناٌل، الضعؾ فً اللؽة تشخٌصه وعبلجه، ص -  2
مستوٌاتها، تدرٌسها، صعوٌاتها، دار الفكر العربً، القاهرة : رشدي أحمد طعٌمة، المهارات اللؽوٌة-  3

 .179، ص 2009، (د، ط)مصر، 



 يذخم                                                                                         يفاْــٍى أٔنٍح
 

 

 

13 

 رسم الحروؾ رسما ٌجعلها سهلة القراءة. 

 كتابة الحروؾ كتابة صحٌحة 

 استخدام عبلمات الترقٌم 

 كتابة الكلمات كتابة صحٌحة حسب قوتعد اإلمبلء الهجابٌة 

 القدرة على تكوٌن العبارات والجمل والفقرات التً تعبر عن المعانً واألفكار 

 كتابة الكلمات ذات الحروؾ التً تكتب وال تنطق 

 مراعاة القواعد األساسٌة فً الكتابة 

 كتابة الكلمات ذات الحروؾ تنطق وال تكتب 

 مراعاة عبلمات الترقٌم عند الكتابة.
(1) 

ومن هذا فالكتابة وسٌلة من وسابل التفاهم بٌن األفراد عبر رسابل لتبادل األفكار 

 .بإدراك العبلقة بٌن الشكل حرؾ وصوتها، بوضع كلمات معبرة بخط واضح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المرحلة األساسٌة : عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة-  1

 .303، ص 2000، 1الدنٌا، دار الفكر، عمان، األردن، ط 
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 :تمهٌد

     إن القراءة فن من فنون اللؽة تؤتً بعد االستماع و الكبلم وقبل الكتابة ومن ثمة فهً 

ترمً إلى الربط بٌن اللؽة الشفوٌة وبٌن اللؽة المكتوبة ترتب المهارات اللؽوٌة حسب 

 :الطرٌقة الطبٌعٌة كما ٌلً

 االستماع- أ

 (المحادثة)الكبلم - ب

 القراءة- ج

.الكتابة- د
(1)

 

 :      وما ٌهمنا نحن فً المهارات اللؽوٌة مهارة القراءة

ال  Reading: مفهوم القراءة: أوّو

قرأ الكتاب : قرأ، ٌقرأ، قراءة، وقرآنا: كما عرفها ابن منظور فً لسان العرب: لؽة- 1     

ا ونطق بها، والقراءة جمع الشًء بعضه إلى بعض، وقد سمً كتاب هللا  تتبع كلماته نظرًال

قرأت القرآن أنّوك : قرآنا، ألنه ٌجمع السور واآلٌات، وٌضم بعضها إلى بعض، ومعنى قولك

ا بعض حروفه وأصواته إلى بعض، ومضمومة آٌاته وسوره بعضها إلى  تتلفظ به مجموعًال

.بعض
(2)

  

لَرقَر : "     أما فً القرآن الكرٌم كما جاء فً قوله عز وجل ي خَر بِّبكَر اللَّلذِب مِب رَر أ بِباسْق "اقْقرَر
(3)

 ولفظ 

ا ألهمٌتها فً حٌاة االنسان  ل من عند هللا عز وجل على نبٌه الكرٌم، نظرًال  اقرأ أوّو

                                                           
 .169رشدى أحمد طعٌمة، المرجع السابق، ص -  1
 (ت. د)، 1، دار صادر للنشر والطباعة، بٌروت، لبنان، ط [قرأ]ابن منظور، لسان العرب، مادة -  2

 .92ص 
 .(01)سورة العلق، اآلٌة -  3



                                                                            انقــــزاءج ٔفٍُاتٓاانفصم األٔل
 

 

 

15 

ا- 2      تعتبر القراءة عملٌة عقلٌة انفعالٌة دافعٌة تشمل تفسٌر الرموز والرسوم : اصطبلحًال

التً ٌتلقاها القارئ عن طرٌق عٌنٌه وفهم المعانً، والربط بٌن الخبرة السابقة وهذه 

.المعانً، واالستنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق، وحل المشكبلت
(1)

  

فها بعضهم  :     إذ تطرق كثٌر من التربوٌٌن إلى مفهوم القراء فعرّو

 " أنها نشاط فكري ٌقوم على انتقال الذهن من الحروؾ واألشكال التً تقع تحت

 ".األنظار إلى أصوات واأللفاظ التً تدل علٌها وترمز إلٌه

 " ٌّوؾ اإلٌجابً مع الحٌاة، وهً عملٌة هً فن تحصٌل المعرفة لمساعدتهم على التك

 ."فكرٌة راقٌة تتمثل فً حل لرموز المكتوبة وفهم معانٌها

 " هً التً تقتضً الفهم وعمق البصٌرة وإدراك ما ترمً إلٌه التصرفات والوقوؾ

ا تتجمع بٌن دفتً كتاب من معان كً تترجم إلى سلوك  على أؼراض األحادٌث معًال

م الفابدة للفرد وللمجتمع ".وعمل ٌقدّو
(2) 

ا التعرٌؾ اإلجرابً الذي قدمته الرابطة القومٌة لدراسة التربٌة  :  فً أمرٌكا NSSE      أمّو

إنّو القراءة لٌست مهارة آلٌة بسٌطة، كما أنها لٌست آداة صحفٌة، إنها أساس عملٌة "ٌقول 

ذهنٌة تؤملٌة، وٌنبؽً أن تبنى كتنظٌم مركب من أنماط ذات عملٌات علٌا، إنها نشاط ٌنبؽً 

."أن ٌحتوي على كل أنماط التفكٌر والتقوٌم والحكم والتحلٌل والتعلٌل وحل المشكبلت
(3)

 

      إذن القراءة هً قراءة الكبلم المكتوب ٌتضمن الجمع بٌن الحروؾ التً تشكل الكلمة 

والجمع بٌن شكل الحرؾ ونطقه، أي النظر إلى الكلمات المكتوبة والقدرة على نطقها بشكل 

 .صحٌح

 

 

                                                           
 .296عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، ص -  1
 .09، ص 2006فهد خلٌل زاٌد، استراتٌجٌات القراءة الحدٌثة، دار ٌافا العلمٌة، عمان، األردن، ط، -  2
 .168رشدي أحمد طعٌمة، المهارات اللؽوٌة، ص -  3
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 :تطور مفهوم القراءة- 3

ا        لقد تطور مفهوم القراءة عبر التارٌخظن وفق مراحل مما أدى إلى مفهومها تعبٌرًال

ا، وتتمثل هذه المراحل فٌما ٌلً  :واضحًال

ا فً دابرة ضٌقة، حدودها اإلدراك البصري للرموز - أ كان مفهوم القراءة محصورًال

 .المكتوبة، وتعرٌفها والنطق بها، وكان القارئ الجٌد هو سلٌم األداء

تؽٌٌر هذا المفهوم نتٌجة للبحوث التربوٌة، وصارت القراءة عملٌة فكرٌة عقلٌة ترمً - ب

 .إلى الفهم، أي ترجمة الرموز المقروءة إلى مدلوالتها من األفكار

تم تطور هذا المفهوم بؤن أضٌؾ إلٌه عنصر آخر وهو تفاعل القارئ مع الشًء - ج

 .المقروء تفاعبل بجمله ٌرضً أو ٌسخط، أو ٌعجب أو ٌسشتاق، أو ٌسر أو ٌحزن

ا انتقل مفهوم القراءة إلى استخدام ما ٌفهمه القارئ فً مواجهة المشكبلت - د وأخٌرًال

.واالنتفاع بها فً المواقؾ الحٌوٌة
(1)

 

     ومن هذا نستطٌع أن نقول بؤنّو القراءة أصبحت تعنً إدراك الرموز المكتوبة والنطق 

بها، ثم استعابها وترجمتها إلى أفكار، ٌفهم المادة المقروءة لتفاعل القارئ معها، من أجل 

 .حل مشكبلت معٌنة أو االنتفاع بها فً مواقؾ معٌنة

 

 

 

 

 

                                                           
 سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، دار مجدالوي للنشر والتوزٌع، عمان-  1

 .15، ص 2007، 2األردن، ط 
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 :مهارات القراءة- 4

ا من الكلمات والجمل       القراءة بوصفها مهارة ٌتلقى من خبللها األطفال رصٌدًال

والتراكٌب، تزوده بالجدٌد منها لتعٌنه بذلك على الحدٌث والكتابة ومن بٌن أهم مهارات 

 :القراءة ما ٌلً

 التعرؾ على أسماء الحروؾ الهجابٌة 

 الربط بٌن صوت الحرؾ وشكله. 

 التمٌٌز بصرٌا بٌن الحروؾ المتشابهة فً الرسم. 

 التعرؾ على الحروؾ الهجابٌة فً شكلها وأوضاعها المختلفة. 

  (المرادؾ والمضاد)فهم معانً الكلمات التً ٌقرإها. 

 فهم معانً الجمل. 

 تحدٌد الفكرة العامة من الموضوع. 

 تحدٌد الفكرة الربٌسٌة للفقرة. 

 استنتاج المعانً الضمنٌة. 

 التلخٌص للموضوع المقروء، واالستفادة منه فً مواقؾ الحٌاة.
(1) 

     وانطبلقا من هذه المهارات فإن مهارة القراءة تعنً سهولة نطق الكبلم المكتوب نطقا 

ا بالجمع بٌن شكل الكلمات ونطقها  دقٌقا، مع براعة التنسٌق بٌن األداء الجسمً والعقلً معًال

 .وال ٌقوم الفرد بها إالّو عن طرٌق الممارسة المتكررة والتدرٌب

 

 

 

 

                                                           
 .42أحمد جمعة أحمد ناٌل، الضعؾ فً اللؽة تشخٌصه وعبلجه، ص -  1
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 :أهمٌة القراءة- 5

     تحتل القراءة بالنسبة إلى اإلنسان أهمٌة كبرى، فهً وسٌلة إلكتساب المعرفة بصفة 

عامة، وال تقتصر القراءة هنا على فهم ما ٌقرأ وإنما تتعداه إلى المناقشة والتحلٌل والنقد 

ن اللؽة أداة اإلتصال الفكري بٌن األفراد  فهً تساعد على تكوٌن العقل المفكر المبتكر، لكوّو

مهارة اإلستقبال وهً مهارة القراءة واالستماع : واالتصال ٌقوم على مهارتٌن أساسٌتٌن

وبها ٌستقبل الفرد آراء الؽٌر وأحادٌثهم ومهارات التعبٌر وهً الكتابة والتحدث، وهنا 

.ٌستطٌع أن ٌعبر عما بخاطره
(1)

 

     وثم أمران اثنان ٌحددان فهم الطرٌقة التً ٌتعلم بها الصؽار القراءة، وهذان األمران 

طبٌعة القراءة المطلقة، وطبٌعة التعلم مطلقا، ولفهم الطبٌعة األولى فبل بد من فهم : هما

.الطرٌقة التً تعمل وفقا لها اللؽة، وسعة العقل البشري وحدوده: أمرٌن آخرٌن متبلزمٌن
(2)

 

     ومن هذا تبٌن لنا أنّو للقراءة أهمٌة كبٌرة بالنسبة للفرد والمجتمع، وذلك من خبلل 

 :ماٌلً

 ا على تفسٌر الظواهر  .تبنً شخصٌة المتعلم الذي ٌسعى إلى المعرفة، لٌكون قادرًال

  تمكن الفرد من استخدام األسلوب العلمً فً الحٌاة، فهً تجعله ٌتدرج فً مبلحظة

 .الظواهر وتفسٌرها

  ًتؽرس فً الفرد جانب من الجوانب المفٌدة للمجتمع، وتسهم فً تنمٌة الخبرات الت

 .تعمل على ؼرس القٌم واألخبلق

 

 

                                                           
رشدي أحمد طعٌمة، األنشطة اللؽوٌة أنواعها معاٌٌرها واستخدماتها، دار الكتاب الجامعً، العٌن -  1

 .200، ص 2005، 1االمارات العربٌة المتحدة، ط 
 ، مكتب العربً الحدٌث، االسكندرٌة(بحث فً الطبٌعة)حسن عبد البارى عصر، القراءة وتعلمها -  2

 .165، ص 1999، (ط. د)مصر، 
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 :عوامل االستعداد للقراءة: ثانٌا

 :      إنّو لكل عملٌة تعلٌمٌة البد من وجود عاملٌن لنجاحها

 .النضج - أ

 .التعلم أو المران- ب

      القراءة عملٌة معقدة، وهً كؽٌرها من المهارات اللؽوٌة تحتاج إلى وصول الطفل إلى 

 .مستوى معٌن من االستعداد قبل تعلّومها

ا معٌنا من النضج العقلً، فٌرى : االستعداد العقلً- 1 فالقراءة عملٌة صعبة تتطلب قدرًال

بعضهم أنّو تحدٌد العمر العقلً للطفل من حٌث الزمن، تكون ست سنوات أو سبع 

.سنوات
(1)

 

     وإن عامل النضج العقلً ؼٌر كفٌل فً إنجاح عملٌة القراءة، فهناك عوامل أخرى 

تإثر فً هذه العملٌة كجو ؼرفة الصؾ، ومهارة المعلم، والمنهاج والمادة المستخدمة فً 

 .القراءة، وطرٌقة تدرٌسها

إنّو القراءة لٌست عملٌة عقلٌة فحسب، وإنما هً عملٌة ٌستخدم : االستعداد الجسمً- 2

 .فٌها حواس البصر والسمع فتعتمد على سبلمة هذه الحواس

فالبصر السوي له أثر واضح فً تعلم القراءة ألنها تقتضً رإٌة الكلمات بجبلء وكذلك 

السمع مهم حٌن تدرك العبلقة بٌن سماعه لحدٌث الكبار، وقدرته على إظهار ما قر فً 

ا، مما الشك فٌه أنّوه  سمعه من األصوات اللؽوٌة، فإذا لم ٌستطع الطفل أن ٌسمع جٌدًال

                                                           
اكتساب المهارات اللؽوٌة األساسٌة، : عبد المجٌد عٌسانً، نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللؽة-  1

 .122، ص 2011 1دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، مصر، ط 
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سٌجد صعوبة فً الربط بٌن األصوات، وبالتالً سٌجد صعوبة فً تعلم الهجاء 

.الصحٌح
(1) 

نحو  (شٌنا) (السٌن)كذلك النطق ٌنطبق علٌه ما ٌنطبق على السمع، ألته مرتبط بنطق 

، فبل بد أن تختلط علٌه الرموز الكتابٌة وأصدابها المنطوقة وقت تعلم (سراب- شراب)

القراءة، وٌضاؾ إلى ذلك، ما تسببه مشكبلت النطق من أثر تفسً للطفل، إذ ٌنتابه الخجل 

.مما ٌسبب قلة المشاركة واالنطواء
(2)

 

إنّو األطفال ٌؤتون من بٌبات مختلفة، قد تإثر فً التكٌؾ : االستعداد االنفعالً- 3      

النفسً، مما ٌسبب مشكبلت عاطفٌة تكون سبب ربٌس فً تعلم القراءة ولعلّو أبرز هذه 

 .المشكبلت فقدان الثقة بالنفس، والشعور بالخوؾ، مما ٌإدي إلى فقدان الحافز نحو التعلّوم

االستعداد التربوي، وٌتضمن على عدة خبرات وقدرات اكتسبها الطفل منذ بداٌة - 4     

 :نموه العقلً والجسمً حتى دخوله إلى المدرسة ومن أهمها

 الخبرات السابقة ونعنً بها مجموع التفاعل بٌن الفرد ومجتمعه. 

  الخبرات اللؽوٌة وهً مجموعة من المفردات والتراكٌب اللؽوبة التً اكتسبها الطفل

 .من عابلته ومجتمعه

  القدرة على التمٌٌز البصري والسمعً والنطقً بٌن أشكال الكلمات المتشابهة

 .والمختلفة

  القدرة على التركٌز على تصوٌر المعانً واإلهتمام بالفهم المقروء إلى جانب

.التدرٌب والممارسة المتكررة
(3) 

                                                           
حسن عبد الباري عصر، الفهم عن القراءة طبٌعة عملٌاته وتذلٌل مصاعبه، مركز الكتاب، -  1

 .49، ص 1999، (ط. د)االسكندرٌة، مصر، 
 .50المرجع السابق، ص -  2
مً، دار األمل للنشر والتوزٌع، أربد، األردن، -  3 . د)، (ط. د)سمٌر شرٌؾ استٌتٌة، علم اللؽة التعلٌّو

 .49، ص (ت



                                                                            انقــــزاءج ٔفٍُاتٓاانفصم األٔل
 

 

 

21 

فكلّو هذه العوامل تتداخل فٌما بٌنها لتنمً المهارات اللؽوٌة للطفل الكتساب اللؽة وتشكٌل 

 .مفاهٌم خاصة به

 :أنواع القراءة: ثالثا

 .طرٌقة األداء، والوظٌفة:      ٌمكن تقسٌم القراءة بؤحد اعتبارٌن هما

القراءة الجهرٌة : ٌقصد بها الكٌفٌة التً تإدي بها القراءة وهً ثبلثة أنواع: طرٌقة األداء

 .القراءة الصامتة، وقراءة االستماع

قراءة اإلستمتاع وقراءة التحصٌل : أما الطرٌقة الوظٌفٌة لتؤدٌة وظٌفة من هذه األنواع هً

 .والدرس، والقراءة التشخٌصٌة

 :القراءة الصامتة- 1

التمٌٌز :      تتمثل حقٌقة القراءة الصامتة فً انها مكونة فً عملٌتٌن متتابعتٌن وهما

ا  واالستعاب، والمقصود بالتمٌٌز هو تمٌٌز األصوات التً نقرإها، وتمٌٌز الكلمات، أمّو

االستعاب فٌكون باستدعاء الدالالت التً قد اقترنت بهذه الكلمات المخزنة فً الدماغ وتم 

 :تعرٌفها كما ٌلً

 بؤنها عملٌة القراءة من ؼٌر تلفظ وسمع. 

أنها عملٌة انتقال العٌن فوق الكلمات وإدراك القارئ لمدلوالتها، وهً قراءة سرٌة لٌس فٌها 

 .صوت وال همس وال تحرٌك لسان أو شفة

فهً عملٌة ٌطلب فٌها المعلم من المتعلمٌن قراءة بصمت لموضوع مناسب فً طوله 

.وأفكاره ومفرداته لٌهٌبهم لعملٌة توصٌل الموضوع لهم
(1)

 

     فالقراءة الصامتة فهً العملٌة التً ٌتم فٌها تفسٌر الرموز الكتابٌة مع إدراك مدلوالتها 

 .فً ذهن القارئ، دون صوت أو همس أوتحرٌك الشفاه

                                                           
عبد الرحمن عبد علً الهاشمً، فابزة محمد فخري العزاوي، دراسات فً مناهج اللؽة العربٌة -  1

 .327، ص 2006، (ط. د)وطرابق تدرٌسها، مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 
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 :أسس تعلٌم القراءة الصامتة- 1-1

     ٌجب أن نلتفت فً تعلٌم القراءة الصامتة إلى مجموعة من األسس، تساعد المعلم 

وقدراته أن ٌعدل فً هذه األسس بما ٌناسب أهدافه التً ٌسعى إلى تحقٌقها، وفق قدرات 

 :المتعلمٌن، وتتمثل هذه األسس فٌما ٌلً

ٌنبؽً أن ٌكون تعلٌم القراءة بصفة عامة هادفًالا، حٌث تشعر المتعلم بالرؼبة فٌها، مع - 

 .إضافة أشٌاء جدٌدة كانت مجهولة عنده من قبل

ا أمام القارئ الؽرض من قراءته، فتحدٌد الؽرض واإلقتناع بؤهمٌته -  ٌجب أن ٌكون واضحًال

ٌحفز المتعلم على تحقٌقه والمثابرة للوصول إلٌه، بشرط أن ٌكون الؽرض طبٌعٌا ؼٌر 

 .مكلؾ

ا مناسبا، وأن تتدرج فً الصعوبة، ألنّو ذلك ٌإثر على سابر -  أن تختار مادة القراءة اختٌارًال

 .األدوات األخرى

فً تعلٌم القراءة الصامتة ٌنبؽً على المعلم أن ٌرشد المتعلم إلى الطرٌقة الصحٌحة لهذه - 

القراءة، وهً أن تكون بالعٌن فقط، دزن همس أو تحرٌك للشفاه، مع وضع خطوط تحت 

 .الكلمات الصعبة بقلم الرصاص

       على المعلم مراعاة االتجاهات والمهارات البلزمة لبلستنتاج أثناء القراءة، وال تكون       

إالّو بالتوجٌه المخطط، لفهم المعانً الضمنٌة، فمثل هذا التدرٌب ٌنمً عادة استنتاج 

.األحكام
(1)

 

     وخبلصة هذه األسس هً بناء وتنمٌة القدرة المتزاٌدة على الفهم والتفسٌر واالستنتاج 

 .كما تدفع المتعلم إلى اهتمام مستمر بالقراءة، دون خجل أو توتر

 

 

                                                           
 .138، 137حسن شحاتة، تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، ص -  1
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 :أهداؾ القراءة الصامتة- 2- 1

     إذا نظرنا فً القراءة الصامتة، ٌتبٌن لنا أنّو لها أهدافًالا مختلفة عن أهداؾ األنواع 

 :األخرى من القراءة، ومن هذه األهداؾ ماٌلً

أن ٌتمكن القارئ من اإلطبلع وحده على مضمون ما ٌقرأ، دون أن ٌنتقل هذا المضمون - 

إلى اآلخرٌن، وبذلك ٌستطٌع القارئ أن ٌعاود النظر فً النص مرة أو أكثر، بحسب 

 .ماٌقتضٌه األمر

 .أن ٌتمكن من استٌعاب المقروء، والتعامل معه بعمق، والتؤمل فٌه لفهمه- 

 .أن ٌختزن القارئ فً ذهنه أكبر قدر من األفكار، والمعانً واآلراء التً ٌقرإها- 

 .أن ٌتمكن من القدرة على متابعة القراءة ألطول قدر ممكن من الوقت- 

.أن ٌتدرب على السرعة فً القراءة وفهم الكبلم المكتوب، دون الجهر به- 
(1)

 

     وانطبلقًالا من هذه األهداؾ تتضح لنا أنّو الؽرض الربٌسً لتعلٌم القراءة الصامتة هو 

تنمٌة الرؼبة فً القراءة وتذوقها، لتنمٌة الذوق واإلحساس بالجمال، لزٌادة فهم المتعلم 

 .وسرعته فً اإللمام بالمقروء لتنمٌة لؽوٌا وفكرٌا

 :مزاٌا القراءة الصامتة- 1-3

 :     إنّو للقرلءة الصامتة مزاٌا كثٌرة لكونها تحفظ أسرار المتعلمٌن ومن هذه المزاٌا ماٌلً

أنها الطرٌقة الطبٌعٌة لكسب المعرفة وتحقٌق المتعتة التً ٌنتهً إلٌها القارئ بعد المدرسة - 

 .فً تحصٌل معارفه

 .لكونها طرٌقة اقتصادٌة فً التحصٌل ألنها أسرع من القراءة الجهرٌة- 

 .تشؽل جمٌع المتعلمٌن وتتٌح لهم شدة االنتباه وحصر الذهن فً المقروء وفهمه بدقة- 

                                                           
 .24سمٌر شرٌؾ استٌتٌة، علم اللؽة التعلٌمً، ص -  1
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 .مرٌحة لما ٌكتنفها من صمت وهدوء- 

 .تعود الطالب االستقبلل واالعتماد على النفس- 

هً أسهل من القراءة الجهرٌة ألنها محررة من أثقال النطق، ومن مراعاة الشكل - 

.واإلعراب وتمثٌل المعنى
(1)

 

كما أنّو لها مزاٌا ارتبطت بالناحٌة النفسٌة، لكونها تحرر القارئ من الخجل، خصاة الذٌن 

لدٌهم عٌوب النطق، إلى الجانب االجتماعً الذي ٌشعر باالحترام وعدم اإلزعاج وكذلك 

الجانب الجسمً، فإنها ترٌح أعضاء النطق والصوت، ومن الناحٌة التربوٌة فهً تهدؾ 

.وتساعد على الملء المعجمً واألداء اللؽوي الجٌد للقارئ
(2)

 

     ومن هذه المزاٌا ٌتضح لنا أن تتٌح فرصة للمعلم بؤن ٌسطر األهداؾ األولٌة للمادة 

 .المقروءة وفً نفس الوقت تدرٌب المتعلم القراءة بكل سهولة ودقة دون خجل وتوتر

 :عٌوب القراءة الصامتة- 1-4

         بالرؼم من أنّو هذا النوع من القراءة شابع بدرجة كبٌرة أكثر من القراءة الجاهرة      

 :إالّو أنها سجلت علٌها عدة مآخذ ومن بٌنها ما ٌؤتً

 .أنها تساعد على شرود الذهن، وقلة التركٌز واالنتباه من المعلم- 

 .فٌها إهمال و إؼفال لسبلمة النطق، ومخارج الحروؾ- 

أنها قراءة فردٌة ال تشجع القراء على الوقوؾ أمام الجماعات، أو مواجهة مواقؾ - 

 .اجتماعٌة

.ال تساعد المعلم على التعرؾ إلى ما عند الطفل من قوة، وضعؾ فً صحة النطق- 
(3)

 

                                                           
 .31سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص -  1
 .211عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، ص -  2
 .212المرجع السابق، ص -  3
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كما أنها سبب نقص التركٌز، فقد ٌجد القارئ أنه ٌقرأ ولكنه ال ٌفهم، لٌس لصعوبة المادة - 

ا ٌمكن التؽلب علٌه  المقروءة، ولكن بسبب شرود الذهن أثناء القراءة، وهذا كذلك أمرًال

 .بالتدرٌب

 .القراءة الصامتة تكون بصوت داخلً، حٌث ٌجد القارئ نفسه وكؤنه ٌتهجى الكلمات- 

.عدم فهم بعض الكلمات التً ترد فً المقروء، وهنا ٌتعثر الفهم وقد تتوقؾ القراءة- 
(1)

 

     إذن للقراءة الصامتة عٌوب إذ أنها ال تتٌح للمعلم معرفة أخطاء التبلمٌذ وعٌوبهم فً 

 .النطق واألداء، كما أنها ال تهًء للتبلمٌذ فرصة التدرب على صحة القراءة وجودة اإللقاء

 :القراءة الجهرٌة- 2

  وهً قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة من تعرؾ بواسطة البصٌرة على

الرموز الكتابٌة وإدراك عقلً لمعانٌها، وتزٌد علٌها بالتعبٌر بواسطة جهاز النطق 

عن هذه المعانً والنطق بها بصوت جهري، وبذلك فهً أصعب من القراءة 

.الصامتة
(2) 

  فهً عملٌة تتم فٌها ترجمة الرموز الكتابٌة إلى ألفاظ منطوقة، وأصوات مسموعة

 :متباٌنة الداللة بحسب ما تحمل من معنى، إذ أنها تقوم على ثبلثة عناصر هً

 .رإٌة العٌن الرموز- 1

 .نشاط الذهن فً إدراك معنى تلك الرموز- 2

.التلفظ بالصوت المعبر عما ٌدل علٌه ذلك الرمز المقروء- 3
(3)

 

     فالقراءة الجهرٌة ٌتم فٌها تحرٌك أعضاء النطق إلخراج األصوات التً ٌترجمها عقل 

 .القارئ من رموز مكتوبة إلى ذبذبات صوتٌة مسموعة ذات مدلوالت معٌنة بؽٌة إدراكها
                                                           

تعبٌر، تحرٌر، لؽوٌات، تدرٌبات، دار المعرفة الجامعٌة، : زٌن كامل الخوٌسكً، المهارات اللؽوٌة-  1

 .241، ص 2009، (ط. د)االسكندرٌة، مصر،
 .22سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص -  2
 .324عبد الفتاح حسن البجه، أصول تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، ص -  3
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 :أسس تعلٌم القراءة الجهرٌة- 2-1

     كما وجدت أسس للقراءة الصامتة، فقد تم إٌجاد مجموعة من األسس للقراءة الجهرٌة 

 :وهً تتمثل فٌما ٌلً

ا للقراءة ممثبلًال لمهاراتها، فٌقرأ المعلم قراءة -  البد فً درس القراءة من نموذج ٌكون مقٌاسًال

نموذجٌة فٌطلب من المتعلمٌن االنتباه والمبلحظة الدقٌقة لقراءته، ثم ٌختار أقدرهم على 

 .محاكاته، لٌكون حلقة وصل بٌنهم وبٌنه

ال ٌجٌد التبلمٌذ األداء الحسن إال إذا فهموا المعنى حق الفهم، لذا ٌجب فهم المعنى - 

 .اإلجمالً ثناء القراءة الجهرٌة

ٌجب أن تكون القراءة الجهرٌة وظٌفة اجتماعٌة، أي أن تكون للقراءة ؼرض اجتماعً - 

 .خاص ٌرمً التبلمٌذ تحقٌقه عن طرٌق المناقشة

تشجٌع اإللقاء الجهري أمر ضروري حتى ٌحقق للتبلمٌذ صدق اإلحساس لتصبح قراءته - 

 .طبٌعٌة ؼٌر مصطنعة محببة للجمٌع عن طرٌق التنوٌع فً الصوت

ٌجب أال تقتصر العناٌة فً القراءة الجهرٌة على إخراج الحروؾ من مخارجها وصحة - 

 .البنٌة، وسبلمة اإلعراب، بل ٌجب أن تتعداها إلى القراءة الممثلة للمعنى

ٌجب أم ٌقدر المعلم أنّو األداء الصحٌح ال ٌكتسب فً ٌسر لتنوع العوابق التً تحول ُدون - 

ا من المعلم حٌن ٌقرأ ًاٌل .ذلك، فاكتساب مهارة القراءة الجهرٌة ٌقتضً أداء نموذج
(1)

  

     فالقراءة الجهرٌة تمثل صورة الرسالة المحمولة من رموز كتابٌة إلى أصوات منطوقة 

 .تحمل معانً ودالالت معٌنة

 

 

                                                           
 .142حسن شحاتة، تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، ص -  1
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 :أهداؾ القراءة الجهرٌة- 2-2

     إذا تؤملنا فً حقٌقة القراءة الجهرٌة، تبٌن لنا أنّو ثمة أهداؾ خاصة نسعى إلى تحقٌقها 

 :عن طرٌق هذا النوع من القراءة، ومن أهم هذه األهداؾ ما ٌؤتً

 .أن ٌصل مضمون الكبلم المكتوب إلى كل من ٌستمع إلٌه- 

ل به هذا -  أن ٌتفاعل المستمعون مع مضمون هذا الكبلم، ومع األداء القرابً الذي ٌوصّو

 .المضمون إلٌهم، وهذا الهدؾ هو الذي ٌجعلنا نعجب بقراءة بعض األشخاص

أن نتمكن من تقوٌم المهارات القرابٌة التً ٌمكن تقوٌمها، إالّو عن طرٌق القراءة الجهرٌة - 

وذلك مثل الوقؾ المناسب، والوصل والفصل، والتنؽٌم الصحٌح، ورفع الصوت حٌث 

 .ٌنبؽً ان ٌرفع، وخفضه حٌث ٌنبؽً أن ٌخفض

أن نتعرؾ على قدرة الطبلب على القراءة الُمعربة، وهً القراءة التً تعطً لكل كلمة - 

 .حركتها اإلعرابٌة الصحٌحة، دون الوقوع فً الخطؤ

ا، أم -  أن تتعرؾ على نطق الطبلب ألصوات اللؽة، بحٌث نعرؾ إن كان هذا النطق سلٌمًال

.أنه ٌعتاره شًء من عٌوب النطق
(1)

 

     فالؽرض األساسً للقراءة الجهرٌة هو تعوٌد القارىء اإلرتجال فً القراءة بإجاد النطق 

 .واإللقاء وتمثٌل المعنى تمثٌبل صحٌحا، وتدربهم على المواقؾ الخطابٌة ومواجهة الجماهٌر

 :مزاٌا القراءة الجهرٌة- 2-3

 :     لهذا النوع من القراءة مزاٌا ارتبطت بالناحٌة النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة

 :من الناحٌة النفسٌة - أ

 .فً القراءة الجهرٌة تحقٌق لذات الطفل، واشباع لكثٌر من أجه النشاط عنده -
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أن الطفل ٌسترٌح لسماع صوته، وٌطرب له حٌن ٌمدحه المعلم لقراءته وٌشعر  -

 .بالسعادة بنجاحه، وٌسر عندما ٌرى اآلخرٌن ٌستمعون إلٌه

 :من الناحٌة االجتماعٌة- ب

 .فٌها تدرٌب للتبلمٌذ على مواجهة اآلخرٌن -

 .تبنً الثقة فً النفس -

 .القدرة على اإلسهام فً مناقشة مشكبلت المجتمع وأهدافه -

 :من الناحٌة التربوٌة- ج

 .فٌها تشخٌص لجوانب الضعؾ فً النطق عند التبلمٌذ ومحاولة عبلجها- 

 .تساعد التبلمٌذ فً التعلّوم للمواد الدراسٌة األخرى- 

قراءة التعلٌمات، األخبار، محاضرات )هناك مواقؾ التكون إال بالقراءة الجهرٌة مثل - 

.، كما تساعد فً تنمٌة األذن اللؽوٌة عند التبلمٌذ(االجتماعات
(1)

 

     فالقراءة الجهرٌة هً وسٌلة إمتاع واستمتاع، وتثقٌؾ للذات وإنما لروح الجماعة 

 .بؤسالٌب راقٌة

 :عٌوب القراءة الجهرٌة- 2-4

 :     كما للقراءة الصامتة عٌوب، فإن للقراءة الجهرٌة عٌوب كذلك من أبرزها

 .أنها التبلبم الحٌاة االجتماعٌة لما فٌها من إزعاج لآلخرٌن، والتشوٌش علٌهم- 

تؤخذ وقتا أطول لما فٌها من مراعاة لمخارج الحروؾ، والنطق الصحٌح للكلمات  - 

 .وسبلمة النطق ألواخر الكلمات
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ا أكبر من مثٌلتها فً القراءة الصامتة-  .ٌبذل القارئ فً هذه القراءة جهدًال
(1)

 

 .كما أنها طرٌقة ؼٌر اقتصادٌة فً التحصٌل- 

 .تإدي إلى إجهاد المعلم والتبلمٌذ والسٌما إذا كانت بؤصوات مرتفعة- 

 .قد التتسع الحصة لقراءة جمٌع التبلمٌذ- 

 .صعوبة توجٌه التبلمٌذ على المحاكاة ومراعاة قواعد اللؽة- 

تنوٌع األنشطة المتعلقة بالقراءة ومزج فنون اللؽة، كالنحو، المفردات، الببلؼة، العروض - 

.مما ٌشوش على القارئ ودخوله أثناء حصة القراءة إلى نشاط آخر
(2) 

     فطبٌعة القراءة الجهرٌة تتطلب رفع الصوت والتحكم فٌه بحسب الجمل وعبلمات 

الوقؾ، إالّو أنّو هذه الممٌزات تعتبر ثؽرات للعٌوب التً قد تسبب اإلزعاج لآلخرٌن 

 .وانحبلل شخصٌة القارئ وفقدانه للثقة

 :طرق تعلٌم القراءة: رابعا

     تعددت طرق تعلٌم القراءة بسبب مجموعة من العوامل التً دفعت بالمعلمٌن إلى تعلٌم 

اللؽة، لتسٌٌر سبٌل تمكنه من فهم ما ٌقرأ مع تؤدٌته للمقروء بصورة صحٌحة، وتمثلت فً 

 .الطرٌقة الجزبٌة، الطرٌقة الكلٌة، الطرٌقة التوفٌقٌة: ثبلث طرق وهً

 :الطرٌقة الجزبٌة- 1

     وتسمى الطرٌقة الجزبٌة ألنها تبدأ بتعلٌم األجزاء التً تتؤلؾ من الكلمات وهً 

الحروؾ، أما تسمٌتها بالتركٌبٌة ألنّو العملٌة العقلٌة التً ٌقوم بها المتعلم فً التعرؾ على 

.الكلمة، تكون بتركٌب األصوات من الحروؾ التً تعلموها واكتسبوها من قبل
(3)
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ا، ال ٌؤتً إالّو  اه أن الوصول إلى التركٌب، قراءةًال وفهمًال      فهً مبٌنٌة على تصور مإدّو

بالتدرج من الوحدات اللؽوٌة الدنٌا، وهً الحروؾ واألصوات، إلى الوحدات التً فوقها 

.وهً الكلمات، ومن ثمة التركٌب
(1)

 

     أي أنّو هذه الطرٌقة تقوم على تعلٌم الحروؾ، ثم االنتقال إلى الكلمات، ثم الجمل، ثم 

تركٌبها لتكوٌن الكل، تنطلق من تعلٌم الحروؾ الهجابٌة بؤسمابها أبجدٌا ثم تعلٌمها صوتٌا 

 .فٌتدرج المتعلم من أصوات الحروؾ ووصلها ببعضها بعض فٌنطق بالكلمة كلها

 :مزاٌا الطرٌقة الجزبٌة -1-1

     ولقد سادت هذه الطرٌقة زمنا طوٌبلًال لما فٌها من مزاٌا حتى أصبحت مؤلوفة، ومن هذه 

 :المزاٌا ما ٌلً

 أنها سهلة على المعلم ألنها تتم بالتدرج، واالنتقال فً خطوات منطقٌة. 

  أنها الطرٌقة المثلى التً ٌؤلفها أولٌاء األمور ألنهم تعلموا بها، ولذلك فإن هإالء

 .الٌتحمسون لؽٌرها

  أنها تمكن التبلمٌذ من السٌطرة على الحروؾ الهجابٌة فً ترتٌبها مما ٌجعلهم

 .قادرٌن على التعامل مستقببلًال مع المعجمٌات اللؽوٌة

  ٌتمكن الطفل بهذه الطرٌقة من تركٌب كلمات مستقلة، ألنه ٌنتلك أسس بقاء هذه

 .الكلمات وهً الحروؾ

 ًتساعد المتعلم على عملٌة التهج. 

 ا من الحروؾ إلى الكلمات ثم الجمل ا مٌسورًال ج بالمتعلّوم تدرجًال  .تتدرّو

  أنها طرٌقة محببة للمعلٌمن ألنها سهلة تتم بالتدرج واإلنتقال من مرحلة إلى مرحلة

 .بشكل منطقً
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  إنها تقدر المتعلمٌن من تركٌب كلمات منفصلة كون هذه الطرٌقة تركز فً جوانبها

.على عملٌة تركٌب الحروؾ
(1) 

ا من بٌن الطرق األخرى       فكل هذه المزاٌا تجعل هذه الطرٌقة لتعلٌم القراءة أكثر انتشارًال

 .لسهولتها وتسلسلها المنطقً، مما ٌجعل منها طرٌقة مؤلوفة لدى المعلمٌن

 :(التركٌبٌة)عٌوب الطرٌقة الجزبٌة  -1-2

 :     لقد وجهت لهذه الطرقة عدة انتقادات، ومن بٌن هذه اإلنتقادات ماٌلً

  أنها تخالؾ الطرٌقة الطبٌعٌة للتعلم، إذ أنها تبدأ من الجزبٌات إلى الكلٌات ومن

المجهول إلى المعلوم، بٌنما واقع الطفل ٌبدأ بالكلٌات، ثم ٌنتقل إلى الجزبٌات، ومن 

ا الحرؾ هو المجهول،  المعلوم إلى المجهول، فالمعلوم هً الكلمات ذوات المعنى، أمّو

لهذا فهً التتمشى مع حقابق علم النفس وإدراك الكل قبل الجزء سواء فً 

 .المحسوسات أو المعانً المجردة

  ،قد تكون وسٌلة سهلة على المعلم ألن عدد الحروؾ محدودة ورسمها بسٌط

وأصواتها ثبلثٌة إلى حد ما، ولكنها لٌست وسٌلة بالنسبة المتعلم فهً رموز مجردة 

ال معنى لها عند من ٌتعلَّلم القراءة مبدبٌا، ألنها ال ترضً حاجة من حاجاته مما ٌفقده 

ا من شروط التعلم ًاٌل ا أساس  .الدافع الذي ٌعد شرطًال

  إنّو تعلم هذه الحروؾ الصماء صعوبة كبٌرة بالنسبة للمتعلم، مما ٌحدث خلط بٌن

 .هذه الحروؾ ببعضها البعض ونسٌان بعضها اآلخر

  إنّو هذه الطرٌقة تإدي إلى إضاعة أوقات المتعلمٌن، ألنهم ٌتعلمون الحروؾ من

ؼٌر رابطة، فبل ٌتمكنون من حفظها إالّو بصعوبة مع حفظ صورة الحرؾ التً ٌتم 

.من خبللها تؤلٌؾ كلمات منها
(2) 
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     فالرؼم من أنّو هذه الطرٌقة سهلة ومتنوعة إالّو أنها تبقى طرٌقة تخالؾ طبٌعة النفس 

 .المدركة

 :(التحلٌلٌة)الطرٌقة الكلٌة - 2

     تختلؾ هذه الطرٌقة عن الطرٌقة السابقة اختبلفًالا كلٌا، وذلك أنّو هذه الطرٌقة تبدأ بتعلٌم 

الكلمات قبل الحروؾ، فهً ٌتم من خبللها تعلم الكل قبل الجزء على اعتبار أن هذا هو 

.الترتٌب الطبٌعً المنطقً فً الكبلم
(1)

 

ا من المركب إلى البسٌط فاألبسط، أي من الجملة إلى  ًاٌل      فهً تسٌر للمتعلم سٌرا تحلٌل

اآلٌة فالمقطع فالحرؾ، وهذه الطرٌقة تتوافق مع عملٌة اإلدراك التً ٌمر بها اإلنسان 

وٌسمٌها البعض طرٌقة الجملة ألنها تبدأ بتعلٌم الجمل والعبارات التامة، وقد ٌسمٌها البعض 

بالطرٌقة البصرٌة ألنها تستمد قوتها من الحافظة البصرٌة وتعتمد على الشكل البصري 

 .أكثر من كل شًء

     وٌسمٌها البعض بالطرٌقة اإلجمالٌة ألنها تعرض الكلمات والعبارات بهٌبتها المجموعة 

 .وتطلب حفظ صورها على وجه اإلجمال

     وتسمى بطرٌقة الوحدات المعنوٌة ألنها تعتمد على تعلٌم الكلمة أو الجملة وكل واحدة 

.منها عبارة وحدة كلٌة ذات معنى
(2)

 

طرٌقة الكلمة التً تنطلق القراءة من الكلمة :      فهذه الطرٌقة تتفرع إلىى عدة طرق وهً

ولٌس عن طرٌق الحرؾ أو الصوت، وكذلك طرٌقة الجملة وهً القراءة التً تبدأ من 

 .الجمل باعتبارها وحدة معنوٌة
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 :(التحلٌلٌة)مزاٌا الطرٌقة الكلٌة - 2-1

     فهذه الطرٌقة فً التعلٌم تضمن أكبر قدر من الوضوح فً المعنى بالنسبة للطفل فهً 

 :تعد طرٌقة جٌدة لتفرعها إلى طرٌقة الجملة وطرٌقة الكلمة ومن بٌن هذه المزاٌا ما ٌلً

 .ٌبدأ الطفل فٌها بما له داللة، ومعنى عنده* 

ا*   .تتمشى مع طبٌعة إدراك الطفل، ألنّو الكلمة فً ذاتها ولٌست جزءًال

 .تزود الطفل بثروة لؽوٌة ٌمكن اإلفادة منها* 

 .هً األسرع فً تعلمها من الطرق السابقة، ألنها تخلق عند الطفل الدافعٌة والرؼبة* 

.تربط هذه الطرٌقة بٌن اللفظ والمعنى* 
(1)

 

ا منذ بداٌة تعلمه*   .أنها تساعد على اإلنطبلق فً القراءة حٌث هو لم بتعود النطق مجزءًال

تستند هذه الطرٌقة على أساس استؽبلل خبرات المتعلمٌن واستخدام الكلمات التً تشٌع * 

 .فً حٌاتهم الٌومٌة

.تقوم هذه الطرٌقة على أساس نفسً، فهً تبدأ بالكلٌات دون التركٌز على الجزبٌات* 
(2)

 

     وفهذه الطرٌقة تعمل على تنمٌة الشعور بالرؼبة لتعلم القراءة بالتركٌز على الكلمات 

 .واتقان الحروؾ، باستعمال الحواس وما ٌواقؾ علم النفس وطبٌعة اإلدراك

 :(التحلٌلٌة)عٌوب الطرٌقة الكلٌة - 2-2

ا عٌوب هذه الطرٌقة تنحصر فٌما ٌلً  :     أمّو

ا على أسس من اإلعداد فً ما قبل مرحلة القراءة*   .ال تستند دابمًال

 .ٌدخل فٌها عنصر التخمٌن بشكل أكبر* 
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قد ال ٌكون التلمٌذ دقٌقًالا فً إدراكه كما ٌحب المعلم، وعلى هذا تكون الطرٌقة بمثابة * 

 .(انظر وقل)بدالًال من  (انظر وخمن)

ألنها تعتمد  (قال، فال، مال، هال)تجعل التلمٌذ ٌخلط بٌن أشكال الكلمات المتقاربة نحو* 

 .على شكل الكلمة

 .قد ٌعجز التبلمٌذ عن قراءة الكلمات الؽرٌبة أو ؼٌر المؤلوفة* 

.ٌنتاب هذه الطرٌقة العجز الواضح فً القدرة على التحلٌل* 
(1)

 

صعوبة استعاب الجملة دفعة واحدة، وبهذه الطرٌقة تحتاج إاى وسابل معٌنة كثٌرة قد * 

 .التتوافر للمدرس

إنها تهتم بالمعنى أكثر من اهتمامها باللفظ، مما ٌنجم عنه اعتٌاد الطفل البحث عن * 

.المعنى، وهذا ٌتحقق الؽرض العام من القراءة
(2)

 

     إذن هذه الطرٌقة تحتاج وسابط تعلٌمٌة المساعدة وتتطلب معلم ذات كفاٌة عالٌة، 

 .وعملٌة التحلٌل صعبة ألنها تستند على الكتابة

 :(التوفٌقٌة)الطرٌقة التولٌفٌة - 3

     هذه الطرٌقة مبنٌة على محاولة تجنب المحاذٌر التً تإدي إلٌها الطرٌقتان السابقتان 

وقد اختار أصحاب هذه الطرٌقة أن ٌدرس الحرؾ الواحد فً الكلمات، فالباء تدرس فً 

.تفاح، تمر وؼٌرها: باب، بطة، بٌت، والتاء تدرس فً كلمات مثل: كلمات مثل
(3)

 

     وأهم عناصر اإلزدواج فً هذه الطرٌقة هو التركٌب والتحلٌل والجمع بٌنهما ولذلك 

 .سمٌت بالطرٌقة المزدوجة

 :مزاٌا هذه الطرٌقة- 3-1
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 :     فهذه الطرٌقة تتصؾ بمحاسن وإٌجابٌات ومنها ما ٌؤتً

البداٌة فً هذه الطرٌقة لٌست بحرؾ ال معنى له، بل بكلمات تتضمن الحروؾ التً ٌراد * 

 .تدرٌسها

اقتران الكلمات بالصورة ٌعمل على تركٌز هذه الكلمات فً ذاكرة المتعلم، وذلك ألنّو * 

 .الصورة كسابر األشٌاء الحسٌة، تحفظ فً الذاكرة بسرعة فبل تمحى بسهولة

 .إنها تقدم للمتعلمٌن وحدات معنوٌة كاملة للقراءة، وهً كلمات ذات معنى* 

أنها تقدم لهم جمبلًال سهلة تشترك فٌها بعض الكلمات، كما تبدأ بالكلمات الصؽٌرة * 

.المستخدمة فً حٌاة المتعلمٌن
(1)

 

     فهذه الطرٌقة تحرص على تنمٌة مهارة القراءة والفهم، بالبحث عن المعنى انطبلقا من 

 .الحروؾ والتوصل إلٌها من كلمات تمر به من قبل ثم تركٌب هذه الكلمات

 :عٌوب الطرٌقة التولٌفٌة- 3-2

 :     لكن لهذه الطرٌقة محاذٌر منها

ٌإخذ على هذه الطرٌقة ما ٌإخذ على طرٌقة الحرؾ والصوت، من حٌث أنّو اللؽة لٌست * 

 .كلمات فقط، وأنّو حفظ الكلمات وحده ال ٌجدي فً دراسة اللؽة وفهمها

 .ٌتعود القارئ الذي ٌتعلم القراءة بهذه الطرٌقة على البطء القرابً* 

ا*   .ٌتعود القارئ الذي ٌتعلم القراءة بها على البطء فً الحدٌث والفهم أٌضًال

تسٌر الطرٌقة المزدوجة فً أربع مراحل مترابطة تمهد كل منها إلى التً بعدها وتتداخل * 

 .فٌها، وال ٌستطٌع المعلم الوصول إلى الؽاٌة المنشودة من تنمٌة قدرة المتعلم على القراءة

                                                           
 .22سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص-  1
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مرحلة التهٌبة للقراءة، ثم مرحلة التعرٌؾ بالكلمات والجمل، ثم : تتمثل هذه المراحل فً* 

تؤتً مرحلة التحلٌل ومرحلة التركٌب، وهذه المراحل معقدة تكون صعبة على المتعلم 

.فعلٌهما تتوقؾ قدرة الطفل على مواجهة الكلمات الجدٌدة وقراءتها
(1)

 

     إالّو أنّو هذه الطرٌقة تتوفر فٌها مزاٌا الطرق السابقة وتتنجنب عٌوبها، وهً أفضل 

 .طرٌقة لتعلٌم القراءة للمبتدبٌن، لتقدٌمها وحدات معنوٌة كاملة للقراءة

 :الضعؾ فً القراءة: خامسا

     ٌتوقؾ إتقان اللؽة، وتكوٌن مهاراتها على القراءة الكثٌرة المتنوعة لكننا نلحظ أنّو 

التبلمٌذ ٌعجزون على اإلنطبلق فٌها، وتمثٌل المعنى، وعدم قدرتهم على تلخٌص ما 

 .ٌقرأون

ا       ونقصد بالضعؾ القرابً هو القصور فً تحقٌق األهداؾ المقصودة بالقراءة فهمًال

ا وما تشتمل علٌه القراءة من معانً وأفكار، والبطء فً النطق والتلفظ وعدم الضبط  وإدراكًال

.لؤللفاظ
(2)

 

     وهذا ٌعنً أنّو المتؤخر فً القراءة، هو الذي ٌقرأ بدرجة أقل من المستوى العام 

 :فالضعؾ القرابً مرهون بالضعؾ العقلً، ومن مظاهر الضعؾ فً القراءة ماٌلً

صعوبة قراءة مادة تتكون من مفردات تعلمها التبلمٌذ، لكنها لم ترد فً كتابهم المدرسً * 

 .المقرر

 .إخفاق بعض التبلمٌذ فً قراءة نص من الكتاب المدرسً مقدمة له بصورة مؽاٌرة* 

 .صعوبة التحدث، أو الكتابة للمادة المقروء بلؽة التبلمٌذ الخاصة* 

 .صعوبة إدراك معانً المادة الجدٌدة المقروءة* 

                                                           
حسن عبد البارى عصر، االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، -  1

 .154، ص 2000، (د، ط)مركز االسكندرٌة للكتاب، اسكندرٌة، مصر، 
 .126عبد الفتاح حسن بجة، أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة وآدابها، ص -  2
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.عجزهم عن تمثٌل المعنى أثناء القراءة وتكوٌن الصوت* 
(1)

 

     ومن هذه المظاهر نلحظ أنها تإدي إلى التخلؾ الدراسً عامة، وذلك لعدم نمو خبرات 

المتعلم، مما ٌإدي إلى عجز فً التعبٌر عما ٌجول فً نفسه، مما ٌمنعه من التواصل مع 

 .أفراد المجتمع

 :أسباب الضعؾ القرابً- 1

     وٌجمع التربٌون أنّو ثمة أسباب تإدي إلى هذه القصور فً تحقٌق األهداؾ المقصودة 

 .بالقراءة، ثم تصنٌفها بحسب كل من المتعلم والمعلم والكتاب واللؽة المقروءة

 :ما ٌتعلق بالمتعلم- 1-1

ا من التبلمٌذ الٌجدون القراءة وٌنصرفون عنها وٌعود        من الحقابق المسلم بها أنّو كثٌرًال

 :هذا لؤلساب تتعلق بالمتعلم نفسه ومنها

 .الحالة الصحٌة، وٌقصد بها الضعؾ البصري والسمعً والنطقً* 

 .، وبخاصة عند التبلمٌذ متدنً الذكاء، وبطٌبً الفهم(االستعداد العقلً)القدرة العقلٌة * 

 .الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة، وتشمل الٌتم، الؽذاء الؽٌر كافً، والفقر* 

 .ضعؾ الدافعٌة والرؼبة فً القراءة وضعؾ المعجم اللؽوي للتلمٌذ* 

.النواحً اإلنفاعلٌة كعدم النضج اإلنفعالً الذي ٌسبب التخلّوؾ فً القراءة* 
(2)

 

      فالعوامل الصحٌة والبٌبة االجتماعٌة التً تتعلق بالمتعلم تإدي بطبٌعة الحال إلى فشل 

 .فً جوانب أخرى ؼٌر القراءة، مما ٌمنعه من النمو العقلً

 :ما ٌتعلق بالمعلم- 1-2

                                                           
 .127فهد خلٌل زاٌد، إستراتٌجٌات القراءة الحدٌثة، ص -  1
ة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، ص -  2  .415عبد الفتاح حسن البجّو
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      وهً تتمثل فً العوامل التً ترتبط بالمعلم، ونقصد بها تلك الممارسات الخاطبة التً 

 :ٌإدٌها داخل حجرات الدراسة ومن أبرزها

تحدث المعلمٌن باللؽة العامٌة، وعدم التزامهم باللؽة العربٌة السلٌمة حتى فً أثناء * 

 .تدرٌسها، وهذا ما ٌإثر سلبا فً األطفال

ل بمرحلة تجرٌد الحروؾ وتدرٌبهم *  عدم اهتمام المعلمٌن، وبخاصة معلمً الصؾ األوّو

ا، مما ٌنجم عنه اضطراب التبلمٌذ فً أصوات الحروؾ ورموزها ًاٌل ا كاف  .علٌها تدرٌبًال

 .قلة االهتمام بمرحلة التركٌب والتحلٌل* 

 .قلة التنوع فً أسالٌب تدرٌس القراءة، وندرة تنوٌع األنشطة المرافقة لتعلٌمها* 

إؼفال كثٌر من المعلمٌن تصحح أؼبلط التبلمٌذ القرابٌة، وعدم اإلهتمام به وقلة العناٌة * 

 .بتحدٌد تلك األؼبلط ومعالجتها

قناعة المعلم بالنص المقروء المقرر، واإلكتفاء به، أي قلة خروج المعلمٌن عن هذه * 

.النصوص، وندرة إعطابهم مواد إثرابٌة تعٌن على تعلم القراءة، واكتساب مهاراتها
(1)

 

      وباتالً ٌكون المعلم بسب إهمال االستعداد القرابً للتلمٌذ، وعدم معرفة المعلم 

 .لمعجمات اللؽوٌة لؤلطفال

 :ما ٌتعلق باللؽة- 1-3

      وٌرى بعض الباحثٌن أنّو اللؽة العربٌة تكتنفها الصعوبة فً كثٌر من جوانبها، فهً 

صعبة فً طرٌقة الكتابة ورسم حروفها، وكان هناك سببان فً هجر اللؽة العربٌة الفصٌحة 

 :وهما

                                                           
 .131عبد الفتاح حسن البجة، أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة وآدابها، ص -  1
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منافسة اللؽة العامٌة فً البٌت والشارع، ووسابل اإلعبلم، وحتى فً البٌت -       أ

والمدرسة، ونحن نعلم أنّو هذه العامٌة ال تعٌر للقواعد اللؽوٌة أي اهتمام، مما ٌضع التبلمٌذ 

 .بٌن لؽتٌن متنافرتٌن، وهذا بالتؤكٌد ٌقؾ عقبة أمام قراءة التبلمٌذ واستعداده لها

ا على المتعلم، ألنّو - ب ًاٌل مزاحمة اللؽات األجنبٌة لها، وهذه المراحمة تإثر بالتؤكٌد سلب

اللؽات األجنبٌة بسبب أو بآخر أصبحت تفرض نفسها على أفراد المجتمع مما أدى إلى هجر 

األبناء لؽتهم، والتبجح بلؽات أجنبٌة أخرى ألنها أصبحت فً رأٌٌهم عبلمة الرقً، وعنوان 

.التحضر
(1)

 

ا على المهارات اللؽوٌة للمتعلم         ومن هنا ٌظهر لنا أنّو التعدد اللؽوي ٌإثر سلبًال

ا وأنّو النظام النحوي والصرفً للؽة العربٌة فً صعوبة على التبلمٌذ، مما ٌجعلهم  خصوصًال

 . ٌتحدثون بالعامٌة والهروب من الفصحى فً أؼلب المواقؾ

 :ما ٌتعلق بالكتاب المدرسً- 1-4

 :      هناك عدة أمور ٌجب أن ٌتحلى بها الكتاب المدرسً ومن هذه األمور ما ٌلً

مما الشك فٌه أنّو الجانب المادي للكتاب المقرر ٌإثر فً انجذاب : الجانب المادي الشكلً- أ

الطفل نحوه، فقد أثبتت الدراسات هناك عبلقة قوٌة بٌن إقبال التلمٌذ، وجاذبٌة صوره 

 .وجمال ؼبلفه، وحسن خطه ووضوحه

وٌعنً به تكلٌؾ أشخاص الدراٌة لهم، وال معرفة، أو ممن ال خبرة لهم فً : التؤلٌؾ- ب

 .هذا المجال بتؤلٌؾ الكتب المدرسٌة، وفً الوقت نفسه اتباع نظام المسابقات فً التؤلٌؾ

فً أؼلب األحٌان ال ٌجري على الكتب المإلفة تطوٌر أو تعدٌل  : التطوٌر والتعدٌل- ج

رؼم ما ٌبدٌه المعلون على هذه المإلفات من انتقادات، ومبلحظات تكون صاببة فً كثٌر 

 .من األحٌان

                                                           
 .416عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، ص -  1
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ٌفترض أن تكون موضوعات القراءة، وبخاصة المراحل الدنٌا، من : الموضوعات- د

الموضوعات الشابعة، الجذابة التً تثٌر رؼبة التبلمٌذ، وتلبً حاجاتهم الحٌاتٌة، ومع ذلك 

ا من الكتب المقررة ال تتوفر فٌها موضوعات تناسب مستوى التبلمٌذ  فإننا نشاهد كثٌرًال

.اللؽوٌة والعقلٌة بل هً أعلى من قدراتهم
(1)

 

      فالكتاب المدرسً له دور مهم فً مهارة القراءة، فالعناٌة بشكل الكتاب ونوع الخط 

 .وإخراجه بصورة جذابة ٌسهم فً جذب المتعلم وتعلقه بالقراءة

 :الضعؾ فً القراءة تشخٌصه وعبلجه- 2

      ٌقصد بالتشخٌص تحدٌد نوع المشكلة أو االضطراب أو المرض أو الصعوبة التً 

ٌعانً منها المتعلم ودرجة حدتها، والتشخٌص بصفة عامة هو تحدٌد نمط اإلضطراب الذي 

أصاب المتعلم على أساس األعراض والعبلمات واالختبارات والفحوص، وكذلك تصنٌؾ 

 .األفراد على أساس المرض أو الشذوذ أو مجموعة من الخصابص

      وثمة من ٌرى أنّو التشخٌص إحدى عملٌات تقوٌم نتاجات التعلم التً ٌتم بمقتضاها 

واستقصاء حدوثها وتوطبة  (بشكل كٌفً وكمً)التعرؾ على أخطاء التعلم لدى الطبلب 

 .لتقدٌم الوصفات العبلجٌة التعلٌمٌة لعبلجها

      ولعملٌة التشخٌص أهمٌة كبٌرة فً تحدٌد مواطن الضعؾ فً مهارات اللؽة وتبرز 

 :هذه األهمٌة فٌما ٌلً

 .تحدٌد الصعوبات التً تواجه التبلمٌذ عند دراسة مقرر معٌن ومعرفة أسبابها* 

تحدٌد األخطاء األكثر شٌوعا لدى التبلمٌذ فً المحتوى الدراسً مع إعداد خطط وبرامج * 

 .عبلجٌة لها

.إعطاء مإشر للعمل على تحسٌن أداء التبلمٌذ ورفع مستواهم التعلٌمً* 
(2)

 

                                                           
 .133عبد الفتاح حسن البجة، أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة وآدابها، ص -  1
 .103، 102أحمد جمعة أحمد ناٌل، الضعؾ فً اللؽة تشخٌصه وعبلجه، ص -  2
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      ومن هذه النقاط ٌتضح لنا أنّو الؽاٌة من التشخٌص هً تحدٌد مواطن الضعؾ ومعرفة 

 .أسبابه، لمعرفة العبلج المناسب من خبلل وسابل معٌنة

 :وسابل تشخٌص الضعؾ القرابً- 3

:          فً الضعؾ القرابً ٌوجد فبتٌن من التبلمٌذ الذٌن ٌتصفون بالضعؾ القرابً هما

وٌقصد به تلك الحالة من الضعؾ الذي : فبة تندرج تحت ما ٌسمى بالضعؾ الخاص-  أ

ٌكون فٌه التلمٌذ ضعٌفًالا فً جانب معٌن من جوانب القراءة، كضعؾ الفهم أو إدراك معانً 

 .بعض الكلمات، وكالبطء فً السرعة القرابٌة

ا : فبة تندرج تحت ما ٌسمى بالضعؾ العام- ب وهً تلك المجموعة من التبلمٌذ التً ؼالبًال

ا عن أسباب مرضٌة، أو اجتماعٌة أو انفعالٌة             ماٌكون الضعؾ القرابً لدٌهم ناجمًال

.أو ألسباب عقلٌة
(1)

 

      ولكً تتحقق عملٌة التشخٌص، فإن هناك أدوات أو وسابل تتم من خبللها هذه العملٌة 

 :ٌمكن عرضها على النحو التالً

ٌقصد بها تلك االختبارات التً تحدد المستوى العقلً للتلمٌذ، ألنّو ثمة : اختبارات الذكاء* 

 .ارتباط وثٌق بٌن القدرة على القراءة والمستوى العقلً

وهذه النوع قلٌل االستخدام كؤسلوب عبلجً جماعً : االختبارات الجماعٌة العقلٌة اللفظٌة* 

 .فً القراءة، وهً تستخدم للموازنة بٌن النو العقلً والنمو القرابً

االختبارات العقلٌة ؼٌر اللفظٌة تمتاز بكونها اختبارات تصفٌة، وؼربلة، وفوق كل هذا * 

 .ٌمكن للمعلم أن ٌجرٌها ألن فٌها اقتصاد للوقت

االختبارات العقلٌة الفردٌة واختبارات األداء الفردي وكذلك اختبارات القدرة على القراءة * 

.واختبارات التشخٌص التحلٌلً للقراءة
(2)

  

                                                           
 .106المرجع السابق، ص -  1
 .136عبد الفتاح حسن البجة، أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة وآدابها، ص -  2
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 :عبلج الضعؾ القرابً- 4

      وهو نوع من المعالجات التً تلً التدرٌب الجمعً ٌتم من خبللها تصحٌح أخطاء 

التعلٌم التً ٌقع فٌها الطبلب فً مهاراتهم القرابٌة، وصوالًال به إلتقان القراءة، كمجموعة 

جهود وإجراءات تربوٌة ٌقوم بها مختصون داخل عٌادة تربوٌة من أجل اإلرتقاء بالمستوى 

 :القرابً وٌمكن حصر أخطاء التبلمٌذ وطرق عبلجها فٌما ٌلً

قد ٌخطا التلمٌذ فً نطق بعض الحروؾ، فعلى المعلم عندبٍذ أن ٌدربه على قراءة كلمات * 

 .وجمل تحتوي هذه الحروؾ، وارشاده إلى مخارجها الصحٌحة

قد ٌخطا التلمٌذ فً نطق الكلمة خطؤ صرفٌا أو نحوٌا وٌقدم وبإخر فً حروفها بسبب * 

عدم انتباهه لضبط الكلمة أو عدم معرفته للقاعدة، فعلى المعلم فً هذه الحالة أن ٌعالج ذلك 

 .بالتمرٌن، والتعرٌؾ بالقاعدة مع التمرٌن على تطبٌقها

قد ٌخطا التلمٌذ فً لفظ كلمة بسبب جهله لمعناها، مما ٌجعل من المهم التؤكد من معرفة * 

 .التبلمٌذ للمعانً، ومناقشتهم فً األفكار

قد ٌخطا التلمٌذ فً طرٌقة اإللقاء وتمثٌل المعانً، وعبلج ذلك بإتاحته فرص أكثر * 

 .للقراءة، وتدرٌبه على اإللقاء الصحٌح، ولفت انتباهه إاى قراءة المعلم النموذجٌة

ا *  ا إذا كان التلمٌذ من الجٌدٌن، ونادرًال ا، ال قٌمة له، وخصوصًال وإذا كان خطؤ التلمٌذ صؽٌرًال

 .ماٌخطا، فبل بؤس من تجاهل الخطؤ وعدم مقاطعته

وفً جمٌع الحاالت السابقة، ٌفضل عدم مقاطعة التلمٌذ أثناء قراءته بل ٌمكن االنتظار إلى * 

.أن ٌنهً الجملة أو الفقرة
(1)

 

      وكذلك هناك عوامل أخرى تسهم فً عبلج القراءة ككفاٌة المعلم وقدرته على تعلٌم 

القراءة، وكذلك العامل الصحً واالستعداد العقلً للمتعلم، وكذلك ما ٌتعلق بالمادة المقروءة 

.كوضوح الخط

                                                           
 .27سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص -  1
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 :توطبة

إنّو الحدٌث عن االضطرابات اللؽوٌة ٌقودنا إلى مشكلة فً طبٌعة اللؽة ،و التً تكون ؼٌر 

عادٌة و متكررة تتعلق بمدلول الكبلم ،و سٌاقه و معناه و شكله ،إذ ترتبط اضطرابات اللؽة 

 .بإعاقة جسمٌة أو حسٌة و ؼٌرها من اإلعاقات األخرى

  : language disordesتعرٌؾ االضطرابات اللؽوٌة : أوال

أخطاء كبلمٌة تنتج عن طرٌق خطؤ فً حركة الفك و الشفاه و : " االضطرابات اللؽوٌة هً

"اللسان ،أو عدم تسلسلها بشكل مناسب 
1

 

االضطرابات التً تتضمن األطفال الذٌن ٌعانون من سلوكات لؽوٌة "و تعنً أٌضا 

مضطربة ،تعود إلى نقص فً وظٌفة معالجة اللؽة التً قد تظهر فً شكل أنماط مختلفة من 

"األداء ،و تشكل بواسطة الظروؾ المحٌطة و المكان التً تظهر فٌه
2

 

االضطرابات اللؽوٌة عبارة عن تشوهات فً التواصل ،من حٌث الحذؾ أو اإلضافة لبعض 

األصوات أو األلفاظ ،و كل ما ٌدور حول محتوى الكبلم و معناه و انسجامه مع الوضع 

 .االجتماعً للمتكلم ،أو هً الصعوبة فً إنتاج أو استقبال الوحدات اللؽوٌة

 :أسباب االضطرابات اللؽوٌة: ثانٌا

تشٌر الدراسات الطبٌة النفسٌة و التربوٌة إلى أن أسباب االضطرابات اللؽوٌة تختلؾ حسب 

إصابة : الحاالت و البٌبات ،و معظم هذه األسباب ترجع بشكل عام إلى أسباب عضوٌة مثل

أحد أجزاء جهاز النطق أو التنفس أو الجهاز العصبً ،و التً بدورها تعود إلى عوامل 

 .نفسٌة ترجع إلى األسرة و التربٌة و عوامل التنشبة االجتماعٌة

 :و ٌمكن أن نلخص هذه األسباب فٌما ٌلً

                                                           
1

نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا ،عٌوب النطق و عبلجها ،األكادٌمٌون للنشر و   

 156م ص2009 ،1التوزٌع ،عمان ،األردن ،ط
م 2015 ،1 حلٌمة قادري ،مدخل إلى األرطوفونٌا ،دار الصفاء للنشر و التوزٌع ،عمان ،األردن ط 2

 91ص
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 :األسباب العضوٌة -1

تسبب األسباب العضوٌة صعوبات فً إرسال و ممارسة الكبلم ،فعملٌة الكبلم لٌست سهلة 

و إنما تحتاج إلى أعضاء عدة سلٌمة لكً ٌمارسها بشكل طبٌعً
1

  

و قد تنتج اضطرابات اللؽة عن العدٌد من الظروؾ المختلفة مثل إصابة الدماغ ،االختبلل 

الوظٌفً لمكانٌزما الكبلم ،و تشوهات أعضاء النطق ،ألنه ال ٌمكن أن تكون عملٌة النطق و 

الكبلم صحٌحة و تنمو نموا صحٌحا لدى الطفل إال إذا كانت كل أعضاء المسارات العصبٌة 

تقوم بوظٌفتها بالشكل الصحٌح
2

 

لذا ٌجب أن تكون جمٌع األعضاء سلٌمة ،ألن أي إصابة أو تلؾ ٌإدي إلى اضطراب فً 

النطق أو الكبلم ،و هذه تبقى أسباب فسٌولوجٌة سواء كانت إصابة فً مراكز المخ أو 

 .إصابة فً جهاز النطق ،فكلها تإثر على األداء الكبلمً

 :األسباب النفسٌة -2

و هً األسباب الؽالبة على معظم حاالت اضطرابات اللؽة ،و من هذه األسباب القلق 

النفسً ،الصرع ،عدم الشعور باألمن و الطمؤنٌنة ،الوسواس و الصدمات االنفعالٌة 

 :،الشعور بالنقص و عدم الكفاءة و األسباب النفسٌة و تكمن النتٌجة

 النزاع األسري بما ٌشمل من الخبلفات بٌن الوالدٌن و الطبلق. 

 الحماٌة الزابدة لدى األطفال. 

 تقلٌد الطفل لنموذج طفل آخر فً البٌبة المحٌطة به لدٌه عٌوب النطق
3 

 

                                                           
 سعٌد كال عبد الحمٌد الؽزالً ،اضطرابات النطق و الكبلم ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ،عمان  1

 197 ص2011 ،1األردن ط
 أسامة فاروق مصطفى ،مدخل إلى االضطرابات السلوكٌة و االنفعالٌة ،دار المسٌرة ،عمان ،األردن  2

 170 ص2011 1ط
3 

 170أسامة فاروق مصطفى ،مدخل إلى االضطرابات السلوكٌة و االنفعالٌة ص 
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 :األسباب البٌبٌة -3

إن تعلم عادات النطق البٌبٌة دون أن ٌكون الطفل ٌعانً من أي عٌب فسٌولوجً سواء فً 

 :اللسان أو األسنان أو الشفة و تتمثل هذه األسباب فً

  تدنً المستوى الثقافً لؤلسرة قد ال ٌساعد على التدخل المبكر للطفل لتنمٌة مهاراته

 .اللؽوٌة

  قصور فً التفاعل االجتماعً اللؽوي للطفل نتٌجة عدم إتاحة الفرصة له للعب مع

 .أقرانه أو الحوار أو التحدث معهم

  إٌداع الطفل بالمإسسات االجتماعٌة و الجمعٌات الخٌرٌة و دورها فً التنشبة

السلٌمة ،إال أنها تكثر فٌها االضطرابات اللؽوٌة
1 

إذ ٌبقى المستوى الثقافً لؤلسرة و فعالٌة الوالدٌن فً سلوكات الطفل و حاجاته العاطفٌة له 

 .تؤثٌر واضح فً لؽته و عدد مفرداته

 :أشكال االضطرابات اللؽوٌة: ثالثا

تعد االضطرابات اللؽوٌة من أهم مجاالت البحث لدى الدارسٌن ،و ذلك لتؤثٌرها على حٌاة 

 .الطفل و على لؽته و تحصٌله المعرفً

 : voice discorder: اضطرابات الصوت -1

ٌحدث اضطراب الصوت عندما تختلؾ نوعٌة أو طبقة أو علو أو مرونة الصوت عن 

اآلخرٌن ضمن نفس العمر و الجنس و المجموعة الثقافٌة
2

 

 أو هً تلك االضطرابات التً تختص بعلم الصوت أو خفضه بشكل ؼٌر سوي ،كما ٌدخل 

 

                                                           
1

 188نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا ،ص 
 إبراهٌم عبد هللا الزرٌقات ،اضطرابات الكبلم و اللؽة و التشخٌص و العبلج ،دار الفكر ،عمان األردن  2

 190م ص2005 ،1،ط
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فً هذا النوع من االضطرابات خشونة الصوت و سرعته ،أو الحدٌث على وتٌرة واحدة
1

 

إذن اضطراب الصوت ٌشمل العٌب فً شدة الصوت ،كؤن ٌكون الصوت منخفضا جدا ،أو 

خلل فً حدة الصوت أو نوعٌته ،فاالضطرابات الصوتٌة هً اضطرابات لؽوٌة متعلقة 

 .بدرجة الصوت أثناء الكبلم

و تنحصر اضطرابات الصوت فً عدة أشكال إذ ٌتركب من أنواع مختلفة من الشدة        

           و الدرجة و الحدة ،و لذا ٌجب على أخصابً التخاطب اإللمام بخصابص الصوت   

 :و االضطرابات المصاحبة له و التً ٌمكن توضحٌها فٌما ٌلً

 :pitch (الحدة)طبقة الصوت  -1-1

تشٌر طبقة الصوت إلى مدى ارتفاع الصوت أو انخفاضه بالنسبة للسلم الموسٌقً ،لذا فإن 

االضطرابات فً طبقة الصوت ال تجذب انتباه اآلخرٌن فقط ،بل ٌنتج عنها أٌضا أضرارا 

فً المٌكانٌزم الصوتً ،و تضم حاالت اضطراب الصوت أٌضا الفواصل فً الطبقة 

 و تتمثل فً التؽٌرات السرٌعة ؼٌر المضبوطة فً طبقة الصوت pitch breakالصوتٌة 

 أي الصوت الذي ٌسٌر على وتٌرة monotone voiceأثناء الكبلم ،و الصوت الرتٌب 

shaky voiceواحدة فً جمٌع أشكال الكبلم و الصوت المرتعش االهتزازي 
2

    

 : intensity: شدة الصوت -1-2

تشٌر الشدة إلى االرتفاع الشدٌد و النعومة فً الصوت أثناء الحدٌث العادي و تشمل شدة 

 :الصوت على

 

 

                                                           
 1900 (ط.د)جامعة سٌدي ٌوسؾ ،سٌكولوجٌة اللؽة و المرض العقلً ،عالم المعرفة ،الكوٌت  1

 186ص

 محمد أحمد محمود خطاب ،اضطرابات النطق و الكبلم و اللؽة و عبلقتها باالضطرابات النفسٌة  2 

 36م ص2015 ،1،المكتب العربً للمعارؾ ،القاهرة ،مصر ط
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 :الصوت الخشن أو الؽلٌظ . أ

و ٌكون هذا الصوت من النوع المرتفع فً الشدة ،المنخفض فً الطبقات الصوتٌة ،و مثل 

هذا الصوت ٌكون مصحوبا بالتوتر و اإلجهاد
1

  

و فً هذا النوع من االضطراب قد ٌكون الصوت عالٌا جدا ،أو ٌكون منخفضا و ضعٌؾ 

 .جدا

 :الصوت الهامس . ب

هو الصوت الضعٌؾ الخافض ،و ٌتدخل فً هذا االضطراب النظام التنفسً ،حٌث ٌحاول 

المرٌض أن ٌتعلم أثناء الشهٌق ،مما ٌإدي إلى نقص حجم الكبلم بسبب حركات العضبلت 

التنفسٌة
2

 

 :: horsensse of voiceبحة الصوت  . ت

الصوت المبحوح هو الذي ٌصدر و كؤنه حفٌؾ رٌاح مرتفع ،واضح الكلمات و لكنه ؼٌر 

واضح النبرات ،و هو اضطراب ناتج عن االستخدام الوظٌفً السٌا للحنجرة كالعمل فً 

وظٌفة تتطلب صوتا مرتفعا باستمرار ،مما ٌإدي إلى إجهاد الثناٌا الصوتٌة ،و قد تنتج 

البحة الصوتٌة عن عوامل نفسٌة كاالحتباس الهستٌري للصوت نتٌجة صدمة نفسٌة جدٌدة 

،و قد تنتج عن عوامل عضوٌة كااللتهاب اللوزي و الحنجرة ،حٌث تنتفخ الثناٌا الصوتٌة 

بشكل ٌمنعها من االنقباض بسهولة
3

 

و لتحقٌق التواصل الفعال ٌجب أن تكون األصوات على درجة مناسبة مع الحدٌث و مع 

المعانً المقصودة ،و اضطراب شدة الصوت ٌكون فً االرتفاع الشدٌد و النعومة الزابدة 

 .فً الصوت أثناء الكبلم العادي ،بما ٌمنع تحقٌق التواصل

                                                           
1

 64حلٌمة قادري ،مدخل إلى األرطوفونٌا ،ص  
 67 المرجع السابق ،ص 2
 عبد المنعم عبد القادر المٌبلدي ،األصوات و مرضى التخاطب ،مإسسة شباب الجامعة االسكندرٌة  3

 96 ،ص2006 (ط.د)
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  :voice quality discorders: اضطرابات نوعٌة الصوت -1-3

إن اضطرابات نوعٌة الصوت نتٌجة مشكبلت فً رنٌن الصوت أو الحنجرة ،فحٌنما 

 أو أنفٌة زابدة nasalityٌضطرب الرنٌن فإن ذلك ٌكون جراء صوت أنفً أي أنفٌة 

hypernasality  أو أنفٌة قلٌلة ؼٌر كافٌة إلحداث رنٌن الصوت،hypornasality. 

قذ تحذث يٍ انخشَٕح أٔ انصٕخ األجش اضطرابات نوعٌة الصوت المرتبطة بالحنجرة إن 

 ٔ قذ تجتًع جًٍع ْذِ انحاالخ فً حانح ٔاحذجhoarsensseانغهٍظ 
1
 

 : ٔ تشًم َٕعٍح انصٕخ عذج حاالخ يُٓا

 hoase or kough: انثحح انصٕتٍح (1

 bereathy voice انصٕخ انشفٍزي (2

 sudden lenterption of voicing: انتذاخم انًفاجئ نهجٓز (3
2

 

إن اضطرابات نوعٌة الصوت ٌعتمد رنٌن الصوت على التوازن فً الصوت فً التجوٌفات 

المختلفة التً تستخدم لهذا الؽرض ،كالتجوٌؾ الفمً و األنفً و التجوٌؾ البلعومً و 

 .الحلقً نتٌجة استخدام مستوٌات عالٌة النؽم ؼٌر متبلبمة

  :articulatory discorders    :اضطرابات النطق -2

إن النطق هو العملٌات الحركٌة التً ٌإدٌها جهاز النطق و الحبال الصوتٌة أثناء إصدار 

األصوات الفمٌة أو األنفٌة
3

 

 و اضطراب النطق هً صعوبة إصدار األصوات البلزمة للكبلم بالطرٌقة الصحٌحة و " 

 

                                                           
1 

 2005 (ط.د)أنسى محمد أحمد قاسم ،اللؽة و التواصل لدى الطفل ،مركز االسكندرٌة للكتاب ، 
2 

 196إبراهٌم عبد هللا الزرٌقات ،اضطرابات الكبلم و اللؽة و التشخٌص و العبلج ، 
 153 المرجع السابق ص  3
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ٌكون هذا االضطراب فً نظام األصوات ،و من أبرز مظاهر األخطاء فً إنتاج أصوات 

"اللؽة 
1

   

أو هو صعوبات فً مظاهر اإلنتاج الحركً للكبلم أو عدم القدرة على إنتاج أصوات 

 :الكبلمٌة محددة ،و ٌمكن حصر أشكال اضطرابات النطق فٌما ٌلً

  :omission: الحذؾ -2-1

فً هذا النوع من اضطرابات النطق ٌحذؾ الطفل صوتا ما من األصوات التً تتضمنها 

الكلمة ،و من ثم ٌنطق جزءا من الكلمة فقط ،فقد ٌشمل كذلك أصوات متعددة و بشكل ثابت 

فٌصبح كبلم الطفل فً هذه الحالة ؼٌر مفهوم على اإلطبلق حتى بالنسبة لؤلشخاص الذٌن 

ٌؤلفون االستماع إلٌه كالوالدٌن ،و تمٌل اضطرابات الحذؾ إلى الظهور فً نطق الحروؾ 

الساكنة التً تقع فً نهاٌة الكلمة ،و تظهر فً الحروؾ الساكنة فً بداٌة الكلمة أو وسطها
2

 . 

 فالحذؾ متعلق بحذؾ الصوت فً الكلمة ،و هذا ٌترتب علٌه صعوبة فً إمكانٌة تحدٌد 

 .الصوت المقصود ،و تكثر مثل هذه االضطرابات عند إبدال األطفال األسنان

  :substitution: اإلبدال -2-2

و ٌحدث هذا النوع من االضطراب عندما ٌتم استبدال الفونٌم المستهدؾ بفونٌم آخر ؼٌر 

مناسب
3

 

أي عندما ٌستبدل الفرد بعض األصوات بؤصوات أخرى أثناء عملٌات نطق المفردات و 

 :الجمل ،و ٌؤخذ اإلبدال شكلٌن هما

 

                                                           
 عبد هللا زٌد الكٌبلنً ،فاروق فارع الروسان ،التقوٌم فً التربٌة الخاصة  ،دار المسٌرة ،عمان األردن  1
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2
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 : اإلبدال الجزبً . أ

و فٌه ٌستبدل الفرد صوت الحرؾ بصوت حرؾ آخر ،فقد ٌستبدل حرؾ الراء مثبل بحرؾ 

 (تمؽٌن)ٌلفظها  (تمرٌن)الؽٌن عند نطق الكلمات مثل 

 :اإلبدال الكلً . ب

بدل ؼزالة (دالة)و فً هذا الشكل ٌستبدل الفرد لفظ بلفظ آخر مؽاٌر مثل أن ٌقول 
1

 

  :distortion: التحرٌؾ -2-3

و ٌتمثل هذا النوع من االضطراب النطقً فً إصدار األصوات بصورة خاطبة ،إال أن 

الصوت الجدٌد ٌظل قرٌبا من الصوت المرؼوب فٌه ،و قد ٌعود ذلك ألن الهواء ٌؤتً من 

المكان الؽٌر الصحٌح أو ألن اللسان ال ٌكون فً الوضع المناسب ،و ٌنتشر هذا النوع بٌن 

األطفال األكبر و الراشدٌن أكثر من الصؽار
2

 

حٌث ٌنطق المرٌض الصوت بشكل ؼٌر واضح المعالم ،و األصوات المحرفة ٌمكن 

تمٌٌزها أو مطابقتها مع األصوات المحددة فً اللؽة
3

 

فظهور مثل هذه األخطاء فً النطق ٌسبب تشوٌه أو ما ٌسمى بالتحرٌؾ فً األصوات،مما 

 .ٌمنع فهم المقصود

 addition: اإلضافة -2-4

حٌث ٌضاؾ صوت إلى الكلمة المستخدمة و معناها ،إذ ٌنطق الطفل كلمة ما مع زٌادة 

صوت ما إلى النطق الصحٌح و هً أقل العٌوب انتشارا
4

  

                                                           
- عماد عبد الرحٌم الزؼول ،االضطرابات االنفعالٌة و السلوكٌة لدى الطفل ،دار الشروق ،عمان 1
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فكل هذه االضطرابات قد تنتج على شكل إبدال كلمة بكلمة أخرى ،و قد تكون على شكل 

تشوٌه فً الصوت دون تؽٌٌر الفونٌم المقصود ،أي الصوت الذي ٌرده المتكلم ،و قد ٌكون 

 .على شكل إضافة أصوات إضافٌة

فاالضطرابات النطقٌة ترتبط باألخطاء الصوتٌة أي صعوبة إنتاج الصوت الكبلمً أو 

 .اللؽوي ،و صعوبة إخراج أصوات الكبلم بطرٌقة مشوهة و منحرفة عن النطق الصحٌح

  :articulation fonctionnel: االضطرابات النطقٌة الوظٌفٌة  -2-5

  :sigmatisme: اللثػ -2-6

 :و نجد فٌه األنواع التالٌة (ز) (ش) (س)الذي ٌنتج عن إصابة األصوات الصفٌرٌة المتمثلة 

 :اللثػ ما بٌن األسنان . أ

 .الناتج عن تمركز اللسان بٌن ثناٌا األسنان عوض أن ٌؤخذ حركته الذولقٌة

 : اللثػ األسنانً . ب

الذي ٌنجم عن تشكٌل عارض أو انسداد أمام عملٌة تسرب الهواء الخاص بنطق الحروؾ 

الصفٌرٌة
1

 

 :اللثػ األنفً . ت

الذي ٌرجع إلى مرور الهواء من المخرج األنفً بدل من القناة الفمٌة عند إصدار األصوات 

 .الصفٌرٌة ،ٌضؽط مإخرة اللسان على الحنك لٌنسد التجوٌؾ الفمً ،و ٌنحنً الحنك اللٌن

 : اللثػ اللهوي . ث

فً هذا النوع من االضطرابات تعوض فٌه األصوات بؤصوات حسٌة مزمارٌة ،و الكبلم 

 .ٌكون ؼٌر مفهوم

 

                                                           
1
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 : articulation organic discorders: االضطرابات النطقٌة العضوٌة -2-7

و هً عبارة عن تشوهات عضوٌة تمس جهاز النطق ،ٌمكن أن تكون خلقٌة أو مكتسبة 

 :تتمثل فً

 شقوق على مستوى الشفاه أو الحنك -

تشوه شكل اللسان أو ارتباطه بؤسفل الفم عن طرٌق نسٌج ،الشًء الذي ٌعٌق حركة  -

 ل ،ز: اللسان نحو األعلى و بالتالً تصعب على الطفل عملٌة نطق األصوات مثل

 .كبر أو صؽر حجم اللسان -

تشوه األسنان أو ؼٌابها -
1 

فهذه االضطرابات النطقٌة العضوٌة تنتج عن حدوث خلل فً األجهزة المسإولة إلنتاج 

 .النطق ،و قد ٌشمل هذا الخلل عضوا واحدا أو عدة أعضاء من الجهاز النطقً

  :speech dicorders: اضطرابات الكبلم. 3

إن الكبلم ٌعنً التواصل من خبلل الرموز الصوتٌة التً من خبللها ٌستطٌع الفرد التعبٌر 

عن األفكار و المشاعر باستخدام رموز لؽوٌة معٌنة لحل موقؾ كبلمً ،و عادة ما ٌصاحب 

الكبلم اضطرابات ناتجة عن القلق أو االرتباك و الخجل و ؼٌرها ،مما بإدي إلى نطق 

الكبلم بشكل ؼٌر صحٌح
2

  

انحراؾ الكبلم عن المدى المقبول فً بٌبة الفرد ،و ٌنظر إلى : أما اضطرابات الكبلم هً

 الكبلم على أنه مضطرب إذ اتصؾ بعدم الوضوح ،صعوبة سماعه ،الصعوبة فً إنتاج 

 

 

                                                           
1
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أصوات محددة ،كبلم ؼٌر مناسب للعمر و للجنس و النمو الجسمً
1

 

أو هً مشكبلت ٌواجهها الطفل فً اإلنتاج الشفوي للؽة ،سواء فً النطق أو فً الطبلقة أو 

فً الصوت ،أي كل ما ٌتعلق بمجرى الكبلم أو الحدٌث و محتواه و مدلوله و شكله و 

سٌاقه
2

 

 :و تشمل اضطرابات الكبلم الحسٌة أو ما تسمى باألفازٌا بؤنواعها

اضطراب الطبلقة و تنقسم إلى نوعٌن ،األول ٌتمثل فً التؤتؤة و الثانً فً السرعة الزابدة 

 .فً الكبلم ،و كذلك اللجلجة

  :fluency discorders: اضطرابات الطبلقة- 3-1

و الطبلقة نعنً بها التدفق السلس لؤلصوات و المقاطع اللفظٌة و الكلمات و أشباه الجمل 

خبلل اللؽة الفمٌة مع ضعؾ التردد و الحٌرة و ضعؾ التكرار فً الكبلم ،أما اضطراب 

الطبلقة هو مصطلح استخدم لوصؾ أي تداخل فً تدفق اللؽة الفمٌة ،و ٌؤتً على أشكال 

تإثر فً المتكلم و المستمع
3

 

 :و تنقسم عٌوب طبلقة الكبلم إلى ما ٌلً

 stitteringالتؤتؤة  -

 clutteringسرعة الكبلم  -

  : stittering التاتؤة  -1

ًْ اَحزاف فً انحذٌج ٌجذب االَتثاِ ،ٌؤحز تطزٌقح عكسٍح عهى انًتحذث تسثة انًقاطعح 

انتً تحذث فً اإلٌقاع انعادي نهكالو يٍ خالل انتكزار انالإرادي أٔ انتطٌٕم أٔ انسكٌٕ
4
  

                                                           
1

 193إبراهٌم عبد هللا الزرٌقات ،اضطرابات الكبلم و اللؽة و التشخٌص و العبلج ،ص  
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أو هً اضطراب فً العبلقة الطبٌعٌة للكبلم و تمتاز بتكرارات و إطاالت و ترددات أو 

حٌرة و وقفات أثناء الكبلم
1

 

فالتؤتؤة هً اضطراب فً الطبلقة ٌإثر على إٌقاع الكبلم ،ٌتمثل فً توقؾ متقطع أثناء 

 .الكبلم و تكرار األصوات

 :أنواع التؤتؤة -1-1

هناك عدة تقسٌمات للتؤتؤة ،و لكن سنكتفً بعرض أشكالها بسبب األعراض التً تظهر عند 

 :المصاب بها و تعود إلى النوعٌن اآلتٌٌن

  : clonic stuttering: التؤتؤة االختبلجٌة أو االهتزازٌة

و هنا ٌكرر المصاب بالتؤتؤة بصورة ال إرادٌة و عفوٌة بعض الحروؾ أو المقاطع الصوتٌة 

 .عند أول حرؾ من الكلمة ،أو أول كلمة من الجملة

  :tonic stuttering: التؤتؤة التشنجٌة

و هً أكثر شدة من النوع األول حٌث ٌجد المصاب بها عدم القدرة على النطق بوضوح ،و 

خاصة فً بداٌة الكلمة مع إضافة عناصر دخٌلة
2

 

 : أعراض التؤتؤة

 :من أبرز أعراض التؤتؤة ما ٌلً

  :repetitions: التكرار

إن التكرار من أبرز األعراض التً ٌمٌز الفرد المصاب بالتؤتؤة ،أي تتابع تكرارات مستمرة 

 .مع عدم قدرته على تجاوز الحرؾ إلى حرؾ آخر
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  : blokage: التوقؾ البلإرادي

و فً هذا العرض ٌحدث التوقؾ التام للكبلم مع صعوبة إصدار الصوت مما ٌنتج عنه 

 .ارتعاش العضبلت

  :broken words: الكلمات المكسرة

 .حٌث ٌكون النطق مرتبطا و ٌصعب فهمه بسهولة مع حذؾ بعض األصوات أو المقاطع

 : a voicing words: تجنب الكلمات

عندما ٌعجز الفرد المصاب بالتؤتؤة عن نطق كلمة معٌنة ،ٌلجؤ إلى إٌجاد البدٌل لتعوٌض 

النقص بإضافة صوت أو مقطع أو كلمة ،أو ٌتظاهر بعدم السمع
1

  

  :cluttering: سرعة الكبلم -2

قد ٌجد البعض صعوبة فً التفرٌق بٌن السرعة فً الكبلم و بٌن التؤتؤة ،و لكن عند الفحص 

و التحلٌل نجد أنه مصاب باضطراب فً السرعة الزابدة فً الكبلم ،إال أن المصاب بها ال 

ٌبلحظ أنه ٌعانً من شٌا
2

 

 :و تعرؾ السرعة المفرطة فً الكبلم على النحو التالً

اضطراب فً الكبلم ٌمتاز بفترة انتباه قصٌرة و اضطرابات فً التكرارات و النطق  -

 ..و تكوٌن الكبلم ،و ؼالبا ما ٌكون الفرد ؼٌر واع بها

نطق متسارع ٌمتاز بتؽٌرات وضعٌة و حذؾ ألصوات كبلمٌة أو لؽوٌة ربٌسٌة ،و  -

االنتقال فً التركٌب النحوي من حالة إلى أخرى ،كما ٌمتاز بؤنه متشنج أو مشدود 

 .فنطق الكبلم بشكل متسارع ٌجعل الكبلم ؼٌر واضح

 السرعة المفرطة فً الكبلم هً اضطراب فً الطبلقة الكبلمٌة ؼٌر معروؾ  -
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 66 المرجع السابق ص  2



 انفصم انخاًَ                                                    االضطزاتاخ انهغٌٕح ٔ عسز انقزاءج
 

 

 

56 

.األسباب ،و ٌمتاز بمعدل سرعة مفرطة فً الكبلم و نطق مشوه ؼٌر مكتمل -
1 

هً أن ٌكون الكبلم مضؽوطا ٌتعذر على المستمع فهم ما ٌقال لعدم وجود تناسق بٌن  -

.الناحٌة العقلٌة و الناحٌة اللفظٌة
2

 

إذن السرعة المفرطة فً الكبلم تكون مجهولة األسباب ،ألن المصاب بها ٌكون ضعٌؾ 

اإلدراك لما ٌنطقه ،مما ٌإدي إلى أخطاء و مشكبلت فً النطق من الناحٌة الشفهٌة كالقراءة 

 .و الناحٌة الكتابٌة كالكتابة

  :stuttering: اللجلجة- 2-2

هً اضطراب فً إٌقاع الكبلم و طبلقته مما ٌإثر على انسٌاب الكبلم ،ٌتضمن التكرارات 

البلإرادٌة لؤلصوات أو الحروؾ أو الكلمات أو إطالتها و التوقؾ البلإرادي أثناء الكبلم و 

ٌصاحب ذلك حركات ال إرادٌة للرأس و األطراؾ ،و سلوك التفادي و ردود األفعال 

االنفعالٌة كالخوؾ و القلق و انخفاض درجة تقدٌر الذات لدى المتلجلج
3

 

 :و تتمثل أنواع اللجلجة فٌما ٌلً: أنواعها 

اللجلجة االرتقابٌة أو التطورٌة و تكون عارضة عند األطفال فً مراحل ارتقابٌة ،و  -

هً لجلجة شابعة و مإقتة ،تظهر عادة بٌن السن الثانٌة و الرابعة من العمر و 

 .تستمر لبضعة أشهر فقط

اللجلجة المعتدلة أو الحمٌدة تبدأ بٌن ستة و ثمانٌة سنوات من العمر و تستمر من  -

 .سنتٌن إلى ؼاٌة ثبلث سنوات

اللجلجة الدابمة أو المتمكنة تبدأ بٌن سن الثالثة و الثامنة من العمر ،تستمر لمدة  -

 .طوٌلة إال إذا عولجت بؤسلوب فعال
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و تعد اللجلجة التً تظهر بعد سن الخامسة أكثر خطورة من تلك التً تظهر فً وقت 

مبكر
1. 

للجلجة تؽٌرات ال إرادٌة تصاحبها عدة أعراض كتعقٌدات الوجه و طرؾ العٌن و حركات 

 .ال إرادٌة بالٌدٌن و األقدام

  :aphasia: الحبسة الكبلمٌة- 2-3

تعتبر الحبسة الكبلمٌة أو ما تسمى بالسكتة اللؽوٌة من االضطرابات الكبلمٌة الصعبة و 

التً ؼالبا ما تكتسب فً مرحلة الرشد ،فهً تسبب االضطرابات فً فهم الكبلم ،و كذلك 

القراءة و الكتابة ،و تعرؾ أٌضا بفقدان القدرة على الكبلم فً الوقت المناسب على الرؼم 

من معرفة الفرد بما ٌرٌد قوله و تنتج عن مرض فً مراكز المخ
2

 

أو هً قصور فً القدرة على الفهم أو استخدام اللؽة التعبٌرٌة الشفوٌة ،و ترتبط الحبسة 

 .الكبلمٌة عادة بنوع من اإلصابة فً مراكز النطق و الكبلم و المخ

أو اضطراب أو ضعؾ فً أحد جانبً اللؽة أو كبلهما و اللذان ٌمثبلن فً االستٌعاب و 

: اإلنتاج ،و ٌنتج هذا االضطراب عن خلل ٌصٌب مراكز اللؽة فً الدماغ ألسباب عدة منها

جرح فً الرأس أو ورم فً الدماغ أو جلطة دماؼٌة
3

 

إذن الحبسة الدماؼٌة هً مجموعة العٌوب التً تتصل بفقدان القدرة على التعبٌر أو الكبلم 

مع عدم فهم الكلمات المنطوق بها أو إٌجاد األسماء لبعض األشٌاء أي فقدان اللؽة و ضعؾ 

 .و تكوٌن الرموز اللؽوٌة قد ٌكون فقدانا كلً أو جزبً

توجد أنواع عدٌدة مختلفة من األفازٌا ،ٌتوقؾ ذلك على نوع اإلصابة و حجمها ،و من بٌن 

 :أهم أنواع األفازٌا ما ٌلً

                                                           
 109 عبد المنعم عبد القادر المٌبلدي ،األصوات و مرضى التخاطب ص 1
2

 278إبراهٌم عبد هللا الزرٌقات ،اضطرابات الكبلم و اللؽة و التشخٌص و العبلج ص  
3

 176نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا ص  
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  :motor aphasia: األفازٌا الحركٌة- 3-1

و تسمى أٌضا بؤفازٌا بروكا نسبة إلى مكتشؾ هذا النوع من الحبسة الكبلمٌة الطبٌب بٌر 

و هً نتٌجة خلل فً التلفٌؾ الجبهً الثالث من الفص  pierre peul brocaبول بروكا 

األمامً فً نصؾ الدماغ األٌسر ،و فً الحاالت الشدٌدة من هذه الحبسة الكبلمٌة ٌفقد 

و " ال"أو " نعم"المصاب القدرة على التؽٌٌر ،لدرجة ال ٌتعدى فٌها محصوله اللؽوي كلمة 

قد ٌكون حدٌثه مقصورا على لفظ واحد ال ٌؽٌره مهما تنوعت األسبلة أو األحادٌث الموجهة 

إلٌه
1

 

األفازٌا الحركٌة فإن المرٌض ٌشكو اضطرابا و على الرؼم من احتباس الكبلم فً حاالت 

أو عجزا فً قدرته على فهم مدلول الكلمات المنطوقة أو المكتوبة ،و فً الحاالت التً 

ٌتعرض فٌها الشخص إلى الضؽط االنفعالً قد نجده ٌتمتم بعض العبارات الؽٌر مؤلوفة و 

 بمعنى عدم القدرة على الكبلم aphemiaؼٌر مفهومة ،و سمٌت بروكا الحركٌة بؤفٌمٌا  

بالرؼم من وجود الكلمة فً ذهن المصاب
2

 

إن هذا النوع من الحبسة الكبلمٌة ٌحد من قدرة المصاب على التعبٌر الشفوي فٌكون 

االضطراب فٌها على مستوى اللفظ ،كحذؾ حروؾ الجر ،و العطؾ و أسماء اإلشارة مما 

 .ٌشوه الكبلم مع بقاء اإلدراك سلٌما

  :sensory aphasia: األفازٌا الحسٌة- 3-2

إن المصاب بهذا النوع من األفازٌا ٌفقد القدرة على تمٌٌز األصوات المسموعة ،و داللتها 

اللؽوٌة ،بمعنى أنه ٌسمع الحرؾ كصوت ،إال أنه ٌتعذر علٌه ترجمة مدلول الصوت مما 

ٌنتج عن ذلك تبدٌل حرؾ بحرؾ آخر ،و خاصة الحروؾ الساكنة عند الكبلم مما ٌجعله 

.ؼامضا ؼٌر مفهوم
3

   

                                                           
 251 أنسى محمد أحمد قاسم ،اللؽة و التواصل لدى الطفل ص 1
2

 173نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا ص  
 78محمد أحمد محمود خطاب ،اضطرابات النطق و الكبلم و اللؽة و عبلقتها باالضطرابات النفسٌة ص  3
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تعرؾ األفازٌا الحسٌة بؤفازٌا فرٌنكة أو متبلزمة ما خلق شق سلفٌوس و قد توصل فرٌنكة 

إلى افتراض أن حدوث إصابة هذا الجزء من الدماغ تإدي إلى تلؾ الخبلٌا العصبٌة التً 

تساعد على تكوٌن الصورة السمعٌة للكلمات و األصوات ،و ٌنتج عن ذلك ما ٌسمى بالصمم 

الكبلمً ،و هنا المصاب ال ٌستطٌع فهم الكبلم عموما ،إال أن كبلم المصاب باألفازٌا 

الحسٌة ٌبقى أكثر طبلقة من كبلم المصاب باألفازٌا الحركٌة ،و ٌعود هذا إلى حجم اإلصابة 

،و المصاب بهذا النوع من األفازٌا نجده ٌفهم كل لفظ فً الجملة لوحده ،أي ال ٌستطٌع فهم 

معنى الجملة كاملة
1

 

و هذا النوع من األفازٌا ٌكون جزبً أي ٌمس بعض الحروؾ أو المقاطع ،أي ٌكون قاصر 

على بعض األصوات دون األخرى بحٌث ٌبدل حرؾ بحرؾ آخر و ٌرجع هذا االضطراب 

 .إلى إصابة الفص الصدؼً للدماغ

  :conduction aphasia:  الحبسة التواصلٌة3-3

ٌنجم هذا النوع من الحبسة الكبلمٌة عند حدوث تلؾ فً الحزمة العصبٌة التوصٌلٌة بٌن 

منطقة بروكا و فٌرٌنكا ،مما ٌإدي إلى عدم القدرة على نقل المعلومات من منطقة بروكا 

إلى منطقة فٌرٌنكا المجاورة لها ،و ٌبدو المصاب بهذا النوع كمرٌض الحبسة الحسٌة من 

 .حٌث طبلقة الكبلم ،إال أن كبلمه ٌخلو من المعنى إلى حد ما

و لكنه ٌظهر أنه ٌفهم ما ٌسمعه ،مع سبلمة قدرته على القراءة ،لكنه ٌعانً من عجز شدٌد 

فً تكرار و تردٌد ما ٌقال له رؼم فهمه لما ٌقال
2

 

ٌتسم هذا النوع من األفازٌا بعدم قدرة المصاب على إعادة ما ٌسمعه بصوت عالً باإلضافة 

إلى كون الكبلم التلقابً لهذا المصاب ٌكون ال معنى له فً ؼالب األحٌان ،باإلضافة إلى 

عجز كتابً جزبً فً الكتابة
3 

                                                           
 175 نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا ص 1
2

 177نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا ص  
3 

 286 سعٌد كمال عبد الحمٌد الؽزالً ،اضطرابات النطق و الكبلم ،ص
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إذ ٌمكن شرحها على أنها ناتجة عن إصابة فً فصل مراكز االستقبال لمراكز التعبٌر 

اللؽوي فً المخ ،إذ ٌتسم هذا النوع بعدم قدرة على إعادة أو تكرار الكبلم بصوت عال و 

واضح ،أي عدم القدرة على تقلٌد الكبلم و أدابه مع إعاقة على مستوى الفهم و اإلدراك 

 .،بحٌث ٌخلو كبلمه من المعنى إلى حد ما

  :anomic aphasia: األفازٌا النسٌانٌة- 3-4

إن المصاب فً هذه الحالة ٌكون ؼٌر قادر على تسمٌة األشٌاء و المربٌات التً تقع فً 

مجال إدراكه ،بمعنى أننا إذا أشرنا إلى شًء و طلبنا منه تسمٌته ،نجد استجابته الكبلمٌة 

 :تتخذ أحد االتجاهٌن

 .فً الحاالت الشدٌدة ٌلوذ بالصمت و ٌتعذر علٌه إٌجاد اإلسم المناسب للمسمى . أ

فً الحاالت الخفٌفة ٌستطٌع المصاب إٌجاد أسماء األشٌاء المؤلوفة لدٌه ،بٌنما ٌعجز  . ب

عن ذكر األسماء الؽٌر المؤلوفة
1

 

و تمتاز هذه الحبسة بفقدان التسمٌة و مشكبلت فً استرجاع الكلمات ،إذ ٌظهر فً المصاب 

اضطراب محدد فً استعمال التسمٌات و التصنٌفات و أسماء األشٌاء ،فهو مثبل ال ٌستطٌع 

أن ٌسترجع كلمة سكٌن إذا احتاج هذه الكلمة أو طلب منه تسمٌتها مع أنه ٌعرؾ وظٌفتها ،و 

كٌفٌة استعمالها بدال من تسمٌتها ،و من ناحٌة أخرى فإن نطق المصاب و قدرته على 

االستٌعاب تكون طبٌعٌة إلى حد كبٌر
2

 

 و هذا النوع من األفازٌا ؼٌر مرتبط بالدماغ ،و إنما ٌرجع إلى أسباب نفسٌة كاالنفعال و 

 .التعب الشدٌد

 

 

                                                           
1

محمد أحمد محمود خطاب ،اضطرابات النطق و الكبلم و اللؽة و عبلقتها باالضطرابات النفسٌة   

 80ص
  186 حلٌمة قادري ،مدخل إلى األرطوفونٌا ص 2
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  :global aphasia: الحبسة الشاملة- 3-5

ٌعكس هذا النوع من الحبسة الكبلمٌة أكثر شدة من أنوع االضطرابات األخرى ،إذ ٌظهر 

الشخص المصاب إعاقة شدٌدة جدا فً القدرات اللؽوٌة فً كافة النماذج الكبلمٌة و الفهم و 

القراءة و الكتابة ،و ٌمتاز التعبٌر الفمً بؤنه معاق بدرجة شدٌدة و الذي ٌشمل فقط على 

كلمات محدودة و تعبٌر انفعالً محدود أو قدرة نطقٌة محدودة على عدد معٌن من الكلمات 

،كما ٌظهر الشخص المصاب إعاقة شدٌدة فً القدرة على التكرار و التقلٌد و التسمٌة 

،إضافة إلى الفهم و اإلدراك السمعً ،إذ أن كبلمه ٌكون مقصور على كلمات محدودة أو 

أشباه جمل قصٌرة
1

 

 :إضافة إلى وجود عجز جزبً فً الكتابة و التً ٌرجع السبب فٌها إلى

اإلصابة بجلطة دموٌة أو اإلصابة بنزٌؾ مخً أو شلل نصفً سواء فً الجزء األٌمن أو 

األٌسر
2

 

و ٌبقى هذا النوع من األفازٌا ٌشمل كل األنواع األخرى من حٌث األعراض إذ ٌكون هناك 

فقدان للقدرات اللؽوٌة كافة مع إعاقة على مستوى اإلدراك ،و تبقى الحبسة بصفة عامة 

 .مرتبطة بخلل مخً و لٌس بخلل فٌزلوجً للجهاز النطقً أو بخلل نفسً

 : األسالٌب العامة فً عبلج االضطرابات اللؽوٌة: رابعا

للتؽلب على مشكبلت الصوت و النطق و الكبلم هناك عدد من اإلجراءات العبلجٌة 

باإلمكان اللجوء إلٌها ،و حتى ٌتحقق الؽرض من هذه اإلجراءات ٌجب تظافر الجهود و 

تكثٌؾ عملٌة المتابعة لحالة المصاب من قبل الوالدٌن و األخصابٌٌن ،و نذكر الطرق العامة 

 .لعبلج االضطرابات اللؽوٌة

 

                                                           
 281إبراهٌم عبد هللا الزرٌقات ،اضطرابات الكبلم و اللؽة و التشخٌص و العبلج ص  1
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 :العبلج النفسً -1

و ٌهدؾ هذا العبلج إلى إزالة عوامل التوتر و القلق و حل الصراعات المكبوتة لدى 

المصاب و مساعدته على التخلص من مشكبلته و تعمٌق إدراكه لمفهوم الذات لدٌه و تنمٌة 

 .اتجاهاته و توقعاته ،و ٌتم هذا العبلج من قبل المختصٌن

 :العبلج الطبً -2

و ٌقوم هذا العبلج على فكرة استخدام أدوات و أجهزة معٌنة تحت أسنان األطفال 

لمساعدتهم على النطق الصحٌح و تكون من قبل طبٌب مختص
1

 

و كذلك ٌوجد العبلج الدوابً و ٌستخدم فً حاالت احتقان األحبال الصوتٌة و جفافها 

،لتسهٌل عملٌة النطق و الكبلم ،كذلك التدخل الجراحً فً حالة األورام و إصابات فً المخ 

إلى جانبه العبلج اإلشعاعً أو الكٌمٌابً
2

 

كما أن هناك أنواع أخرى من العبلج الطبً ،كالعبلج بالعقاقٌر الطبٌة و الفٌتامٌنات إلى 

 .جانب وسابل طبٌة كالحنجرة الصناعٌة

 : العبلج الكبلمً -3

 :و تستند هذه الطرٌقة إلى عدد من اإلجراءات تتمثل فً

التدرٌب على االسترخاء و القٌام بالشهٌق و الزفٌر قبل نطق الكلمة أو العبارة ألن  -

 .مثل هذه اإلجراءات تساعد على تهٌبة األحبال الصوتٌة على األداء بالشكل المبلبم

التدرٌب على النمذجة ،و فً هذا اإلجراء ٌجلس الطفل مقابل المعالج ،توضع بٌنهما  -

مرآة تكون مقابل الطفل ،بحٌث ٌطلب من الطفل مبلحظة حركات فم المعالج عند 

نطق الكلمات و الحروؾ ،و الطلب منه إعادة لفظها و مبلحظة حركات فمه فً 

.المرآة أثناء النطق
3 

                                                           
 139 عماد عبد الرحٌم الزؼلول ،االضطرابات االنفعالٌة و السلوكٌة لدى الطفل ص 1
 178 سعٌد كمال عبد الحمٌد الؽزالً ،اضطرابات النطق و الكبلم ص 2
3

 140عماد عبد الرحٌم الزؼلول ،االضطرابات االنفعالٌة و السلوكٌة لدى الطفل ص  
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 :العبلج البٌبً -4

و ذلك بإدماج الطفل فً نشاطات اجتماعٌة و رٌاضٌة و فنٌة و جعله بلعب مع األطفال 

اآلخرٌن ،حتى ٌتدرب على األخذ و العطاء و ٌتاح له فرصة التفاعل االجتماعً و تنمٌة 

شخصٌته و التعبٌر عن شعوره ،و ٌندرج ضمنه البرنامج اإلرشادي و من وسابله العبلج 

بالسٌكو دراما حٌث ٌستخدم كوسٌلة أدابٌة تجمع بٌن اإلسقاط و التنفٌس االنفعالً
1

 

فهذه األنواع من العبلج تساعد المصاب على تقلٌد الكلمات ،و االسترخاء الكبلمً ،مع 

 .توفٌر جو مبلبم لدرجة ذكاء الطفل مما ٌساعده على الحوار و التخاطب

  :dyslexia: عسر القراءة: خامسا

 :تعرٌؾ عسر القراءة -1

اختلؾ مفهوم عسر القراءة باختبلؾ الباحثٌن و توجهاتهم رؼم تفاهمهم فً المفهوم العام 

على أنه الصعوبة التً ٌواجهها الطفل أثناء عملٌة تعلم القراءة ،مع تؤخره لمدة تتراوح ما 

بٌن سنة إلى ثبلث سنوات مقارنة مع زمبلبه و قٌل الخوض فً أهم التعارٌؾ نشٌر إلى 

 أصل مصطلح عسر القراءة

 lexia و تعنً إعاقة و dys مصطلح ٌونانً ٌتكون من كلمتٌن dyslexiaإن عسر القراءة 

 و تعنً الكلمة ،و لهذا جاء مصطلح عسر القراءة ٌقصد به اإلعاقة lesionمشتقة من 

 :الخاصة بالكلمة ،و عرفها علماء التربٌة على النحو التالً

 .إن عسر القراءة هً ذاتها الحبسة و التً تعتبر اضطراب ذو منشؤ مخً -

هً لٌست اضطراب عصبً ،لكن عبارة عن تؤخر لؽوي ناتج عن عدم نضج بعض  -

الوظابؾ المخٌة
2 

هً صعوبة خاصة فً تعرٌؾ و فهم و إعادة إنتاج الرموز الكتابٌة ،و تكون نتٌجتها  -

 . سنوات ،و فً الكتابة و فهم النصوص8 و 5اضطراب فً تعلم القراءة ما بٌن 

                                                           
1

 190نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا ص  
 117 حلٌمة قادري ،مدخل إلى األرطوفونٌا ،ص 2
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إذ ارتبط عسر القراءة بعسر التلفظ الذي ٌعود إلى مجموعة من اضطرابات الكبلم الحركٌة 

العصبٌة و التً تنتج عن إعاقة الجهاز العضلً فً الكبلم ،مما ٌإدي إلى فقدان السٌطرة 

الضعؾ ،البطء ،أو عدم الدقة و التنسٌق: على تؽٌرات النؽمة مثل
1

 

فالعسر مرتبط بمظهر خلقً أو نمابً مكتسب بسبب الجلطات الدماؼٌة أو إصابة فً الرأس 

 .أو مرض على مستوى الجهاز النطقً

 :أنواع عسر القراءة -2

 :تم تصنٌؾ عسر القراءة إلى عدة أنواع و هً

 :عسر القراءة الفنولوجً

و هذا النوع مرتبط باالضطرابات الصوتٌة مثل نوعٌة الصوت أو شدته ،ما ٌنتج عنه عدم 

القدرة على تحلٌل الوحدات الصوتٌة ،مع صعوبة التكامل بٌن أصوات الحروؾ و عجزهم 

 .فً القراءة

 :عسر القراءة التطورٌة السطحٌة

و هنا ٌعانً األطفال من عٌوب أولٌة فً القدرة على إدراك الكلمات ككل أو كمجموعة ،كما 

ٌعانون من صعوبة فً نطق الكلمات المؤلوفة كما أنهم ٌواجهونها ألول مرة إذ ٌقعون فً 

أخطاء بٌن وحدات الصوت عند كتابتها أو تهجٌها
2

  

 :عسر القراءة المختلط

و هذا النوع ٌجمع بٌن النوعٌن السابقٌن ؼذ ٌعانً الفرد من العٌوب الصوتٌة ،و من 

صعوبة اإلدراك الكلً للكلمات ،و بالتالً ٌعانً هإالء األطفال من عملٌة التجمٌع و عملٌة 

اإلرسال ،و كل األؼراض المشار إلٌها فً النوعٌن السابقٌن حاضرة فً هذا النوع
3
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و ٌبقى هذا العجز فً القراءة مرتبط إما بإعاقة على مستوى الصوت أو اإلدراك على 

 .وجود إصابة فً الدماغ أو إعاقة فً الجهاز النطقً

 :مظاهر عسر القراءة -3

 :تختلؾ أعراض العسر القرابً من فرد آلخر ،لكن الشابع منها ما ٌلً

أخطاء فً تهجً بعض الكلمات ،فٌنطق مثبل درب بدل ضرب نتٌجة اضطراب فً  -

 .النطق و الذي ٌتمثل فً اإلبدال

ٌسقط فً قراءته الكلمات القصٌرة مثل حروؾ الجر و حروؾ العطؾ و هو مظهر  -

 .من مظاهر السرعة المفرطة للكرم

القراءة ببطء شدٌد أو تردد ملحوظ ،و هذا المظهر ٌكون عند المصابٌن باضطراب  -

 .طبلقة الكبلم

.التهتهة أو مضػ الكلمات و الخلط بٌن األصوات المشابهة -
1 

 .صعوبة قراءة مسمٌات األشٌاء و هً ما تسمى باألفازٌا البلتسمٌة -

 .ضعؾ فً مزج أو تركٌب األصوات فً الكلمات -

 .صعوبة القدرة على النطق الصحٌح -

قصور لؽوي ٌتمثل فً الخلط بٌن الحروؾ و الكلمات و األصوات ،أو إؼفال  -

 .بعضها عند القراءة

التردد أو التوقؾ المتكرر لبعض الكلمات و صعوبة قراءتها ،مع حركات مصاحبة  -

من الرأس ،و تذبذب سرٌع ؼٌر عادي فً حركة مقلة العٌن أثناء القراءة
2 

فكل هذه األعراض مرتبطة باالضطرابات اللؽوٌة ،فعسر القراءة مرتبط باضطرابات 

 .سلوكٌة لؽوٌة تحتاج إلى التؤهٌل
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 :تشخٌص عسر القراءة -4

 :ٌعمل كل أخصابً أمراض الكبلم و اللؽة أثناء القراءة على أمرٌن هما

 :أوال

تحدٌد فٌما إذا كانت المشكلة قابمة أو موجودة أم ال ،ففً حاالت كثٌرة تكون المشكلة بسٌطة 

و مإقتة و ٌكون حلها سهبل ،أما األمر الثانً ٌتمثل فً تحدٌد طبٌعة العجز ،فإذا كان العجز 

فإن من الضروري تحدٌد المشكلة و نوعها من خبلل اإلشارات الكبلمٌة المخزنة الدالة على 

هذه المشكلة مع تحدٌد درجة شدتها من حٌث أنها بسٌطة أو متوسطة أم هً شدٌدة ،و ٌإخذ 

بعٌن االعتبار تداخل عوامل أخرى مثل العمر ،الجنس و الدافعٌة و دور األسرة فً الصحة 

اللؽوٌة للطفل
1

  

 :و ٌتم التشخٌص من خبلل العدٌد من اإلجراءات لتقٌٌم صعوبات القراءة و تتمثل فٌما ٌلً

 .تقلٌد الكلمات الطوٌلة -

 .تقلٌد الجمل -

 .القراءة بصوت عال -

 .مبلحظة أخطاء الخمس و الجهر البارزة فً القراءة -

قراءة المفردات ،الفهم المباشر مع سرعة القراءة -
2

. 

و ٌشمل هذا التشخٌص التارٌخ الشخصً ،الطبً ،االجتماعً و التربوي ،كذلك تشخٌص 

 .المهارات الكبلمٌة

 :عبلج عسر القراءة -5

ٌوجد فً الوقت الحاضر العدٌد من الطرق التً تستخدم لعبلج اضطرابات الكبلم و ٌشمل 

 :العبلج ما ٌلً

                                                           
1
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 :العبلج الطبً و ٌشمل . أ

 .العبلج الجراحً

 .العبلج البدٌل

 .العبلج السلوكً و ذلك بتعدٌل الجهاز العضلً العصبً

النموذج البدٌل و ذلك باستخدام اإلٌماءات و مساعدات التواصل
1

 

 :العبلج الكبلمً و ٌشمل . ب

 .تقلٌد الكلمات

 .تمرٌنات القراءة اإلٌقاعٌة ،كالشعر و ؼٌرها

 .القراءة المتزامنة

 .قراءة القرآن ٌومٌا

 .التركٌز على األصوات التً ٌنطقها الطفل بشكل صحٌح و لكنه ٌحذفها أو ٌستبدلها

فهذا العبلج ٌستند على طرق و أسلٌب معالجة االضطرابات اللؽوٌة ،و ٌعمل على عبلج 

العجز القرابً الذي ٌصٌب مصاب االضطرابات اللؽوٌة و ٌبقى العبلج مرهونا بنوع 

 .المشكلة و شدتها
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بداٌة " االضطرابات اللؽوٌة و تؤثٌرها على مهارة القراءة " إن خاتمة هذا الموضوع 

 .لطرٌق ٌستمر فٌه البحث عن طرق و حلول لعبلج هذه األمراض

فنبلحظ أن الطفل ٌكتسب مهارة القراءة حسب نموه الحركً و الحسً و العصبً و 

المعرفً ،كونها عملٌة آلٌة تهدؾ إلى ترجمة الرموز المكتوبة و فكها و تجمٌعها فً مقاطع 

 :صوتٌة تقوم على عملٌتٌن

األولى عملٌة آلٌة مٌكانٌكٌة ترتبط باإلدراك البصري للرموز الخطٌة المكتوبة و نطقها ،أما 

الثانٌة عملٌة التفكٌر التً تخص الجانب العقلً ألجل تفسٌر و فهم المعانً ،حٌث تتم القراءة 

بصورة طبٌعٌة فً مواقؾ حٌاتٌة متجددة ضمن وسط اجتماعً و بٌبة لؽوٌة لتكوٌن عادات 

 .لؽوٌة تساعد على تطوٌر مهارة القراءة

و لعل ظاهرة العجز فً القراءة أصبحت عابق فً طرٌق المتعلمٌن نتٌجة وجود شرٌحة 

معٌنة تخضع لمشكبلت لؽوٌة تكبح قدراتهم القرابٌة ،و لكن تبقى درجة عبلج هذه 

 .االضطرابات اللؽوٌة مرهونا بكٌفٌة تشخٌص المشكلة بتحدٌد نوعها و شدتها

 :و قد توصلنا فً هذا البحث إلى مجموعة من النتابج و هً

أن أثر االضطرابات اللؽوٌة سٌكون حتما سلبً على مهارة القراءة إن لم ٌتم معالجتها فً 

 .وقت مبكر من طرؾ األخصابٌٌن

إن العادات اللؽوٌة المشوهة التً ٌكتسبها الطفل فً صؽره من أحد أفراد أسرته ،قد ٌدرجها 

 .األخصابٌون إلى عامل الوراثة ال ترتبط ارتباطا واضحا باالضطرابات اللؽوٌة

إن دراسة حالة معٌنة ٌحتاج إلى تشخٌص شخصً و طبً و اجتماعً و تربوي ،انطلق من 

 .تشخٌص المهارات الكبلمٌة

إن عسر القراءة لدى المصابٌن باالضطرابات اللؽوٌة ٌحتاج إلى جهد و صبر ،و وقت 

 .طوٌل مع تكاثؾ فرٌق عبلج متكامل
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هل المإسسات التربوٌة فً الجزابر تعمل على مساعدة هذه : لكن اإلشكال المطروح

 الشرٌحة أم أنها معرضة لئلهمال ؟

كما أن المناهج التربوٌة هل هً مصممة بحسب قدرات كل التبلمٌذ أم أنها تخص الفبة 

 المتمٌزة فقط ؟

و خلصنا فً األخٌر أن األطفال المصابٌن باالضطرابات اللؽوٌة ٌحتاجون العناٌة الخاصة 

.لتكوٌن مهاراتهم اللؽوٌة و نشاطاتهم األولٌة خاصة مهارة القراءة
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 قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكرٌم

 :المعاجم

مجلد  (ت.د) 1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر للنشر و الطباعة ،بٌروت ،لبنان ،ط

12 

 :المصادر

،  التشخٌص و العبلج: إبراهٌم عبد هللا فرج الرزٌقات ،اضطرابات الكبلم و اللؽة .1

 2005 ،1دار الفكر ،عمان ،األردن ،ط

أحمد جمعة أحمد ناٌل ،الضعؾ فً اللؽة تشخٌصه و عبلجه ،دار الوفاء لدنٌا  .2

 2005 (ط.د)الطباعة و النشر ،اإلسكندرٌة ،مصر 

حلٌمة قادري ،مدخل إلى األرطوفونٌا تقوٌم اضطرابات الصوت و النطق و اللؽة  .3

 2015 ،1،دار صماء للنشر و التوزٌع ،عمان األردن ،ط

 (ط.د)سمٌر شرٌؾ استٌتٌة ،علم اللؽة التعلمً ،دار األمل للنشر و التوزٌع ،األردن  .4

 (ت.د)

: عبد الفتاح حسن البجة ،أصول تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة .5

 2000 ،1المرحلة األساسٌة الدنٌا ،دار الفكر عمان ،األردن ،ط

 1فهد خلٌل زاٌد ،استراتٌجٌات القراءة الحدٌثة ، دار ٌافا العلمٌة ، عمان األردن ،ط .6

2006 

عٌوب النطق و عبلجه : نادر أحمد جرادات ،األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا .7

 2009 ،1،األكادٌمٌون للنشر و التوزٌع ،عمان ،األردن ،ط

 :المراجع

أحمد حسانً ،دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللؽات ،دٌوان  .1

 2000 ،1المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر ،ط

أسامة فاروق مصطفى ،مدخل إلى االضطرابات السلوكٌة و االنفعالٌة ،دار المسٌرة  .2

  2011 1،عمان ،األردن ط

أنسى محمد أحمد قاسم ،اللؽة و التواصل لدى الطفل ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب  .3

 2005 (ط.د)،
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انطوان صٌاح و آخرون ،تعلٌمٌة اللؽة العربٌة ،دار النهضة العربٌة بٌروت ،لبنان  .4

 2006 1،ط

 (ط.د)جمعة سٌد ٌوسؾ ،سٌكولوجٌة اللؽة و المرض العقلً ،عالم المعرفة ،الكوٌت  .5

1990 

حامد عبد السبلم زهران ،المفاهٌم اللؽوٌة عند الطفل ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع  .6

 2009 ،2،عمان األردن ،ط

حسن شحاتة ،تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق ،الدار المصرٌة اللبنانٌة  .7

 2004 ،6،القاهرة ،مصر ،ط

حسنً عبد الباري عصر ،االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً  .8

 2000 (ط.د)اإلعدادٌة و الثانوٌة ، مركز الكتاب اإلسكندرٌة ،مصر :المرحلتٌن

المكتب العربً  (بحث فً الطبٌعة )حسنً عبد الباري عصر ،القراءة و تعلمها  .9

 1999الحدٌث ،اإلسكندرٌة مصر ،

 (تعلٌمها و تقوٌم تعلمها  )حسنً عبد الباري عصر ،فنون اللؽة العربٌة  .10

 2000 (ط.د)مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،اإلسكندرٌة للكتاب ،مصر ،

حسنً عبد الباري عصر،الفهم عن القراءة ،طبٌعة عملٌاته و تذلٌل مصاعبه  .11

 1999 (ط.د)،مركز الكتاب اإلسكندرٌة ،مصر 

خالد عبد الرزاق السٌد ،اللؽة بٌن النظرٌة و التطبٌق ،مركز االسكندرٌة  .12

 2003 (ط.د)للكتاب 

خالد عبد الرزاق السٌد ،اللؽة بٌن النظرٌة و التطبٌق ،مركز اإلسكندرٌة  .13

 2003 (ط.د)للكتاب ،اإلسكندرٌة ،

رشدي أحمد طعٌمة ،األنشطة اللؽوٌة ،أنواعها معاٌٌرها استخداماتها ،دار  .14

 2005 ،1الكتاب الجامعً ،العٌن ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،ط

رشدي أحمد طعٌمة ،المهارات اللؽوٌة ،مستوٌاتها ،تدرٌسها ،صعوباتها ،دار  .15

 2000 (ط.د)الفكر العربً ،القاهرة ،مصر ،

زٌن كامل الخوٌسكً ،المهارات اللؽوٌة ،تحرٌر لؽوٌات ،تدرٌبات ،دار  .16

 2009 (ط.د)المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة 

سمٌح أبو مؽلً ،األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة ،دار مجدالوي للنشر  .17

 2007 ،2و التوزٌع ، عمان األردن ،ط

صالح بلعٌد ،دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ،دار هومة للنشر و التوزٌع  .18

 2009 ،4،بوزرٌعة ،الجزابر ط
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عبد الرحمن عبد العلً الهاشمً ،فابزة محمد فخري العزاوي ،دراسات فً  .19

-مناهج اللؽة العربٌة و طرابق تدرٌسها ،مإسسة الوراق للنشر و التوزٌع ،عمان

 2011 (ط.د)األردن 

عبد هللا زٌد الكٌبلنً ،فاروق فارع الروسان ،التقوٌم فً التربٌة الخاصة   .20

 2006 1،دار المسٌرة ،عمان ،األردن ،ط

عبد المجٌد عٌسانً ،نظرٌات التعلم و تطبٌقاتها فً علوم اللؽة ،اكتساب  .21

 2011 ،1المهارات اللؽوٌة األساسٌة ،دار الكتاب الحدٌث ،القاهرة ،مصر ،ط

عبد المنعم عبد القادر المٌبلدي ،األصوات و مرضى التخاطب ،مإسسة  .22

  2006 (ط.د)شباب الجامعة االسكندرٌة 

عماد عبد الرحٌم الزؼلول ،االضطرابات االنفعالٌة و السلوكٌة لدى الطفل  .23

  2006،دار الشروق ،عمان ،األردن ،

محمد أحمد محمود خطاب ،اضطرابات النطق و الكبلم و اللؽة و عبلقتها  .24

 م 2015 ،1باالضطرابات النفسٌة ،المكتب العربً للمعارؾ ،القاهرة ،مصر ط

 : المجبلت

 13:  العدد– الجزابر –أحمد عزو ،مجلة اللؽة و االتصال ،جامعة وهران  -

 .م2013،
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 31ص.................................................... الطرٌقة الكلٌة  -2

 33ص..................................................الطرٌقة التولٌفٌة  -3

 الضعؾ فً القراءة : خامسا

 35ص............................................................. أسبابه  -1

 36ص........................الضعؾ فً القراءة ،تشخٌصه و عبلجه  -2

 40ص............................... وسابل تشخٌص الضعؾ القرابً  -3

 41ص ...........................................عبلج الضعؾ القرابً  -4

 االضطرابات اللؽوٌة و عسر القراءة: الفصــــل الثانً

 43ص.......................................مفهوم االضطرابات اللؽوٌة : أوال

 43ص...................................... أسباب االضطرابات اللؽوٌة : ثانٌا

 43ص................................................ األسباب العضوٌة  -1
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 44ص...................................................األسباب النفسٌة  -2

 44ص................................................... األسباب البٌبٌة  -3

 أشكال االضطرابات اللؽوٌة:  ثالثا

 45ص............................................. اضطرابات الصوت  -1

 47ص................................................اضطرابات النطق  -2

 50ص............................................... اضطرابات الكبلم  -3

 األسالٌب العامة فً عبلج االضطرابات اللؽوٌة: رابعا

 58ص................................................... العبلج النفسً  -1

 58ص.................................................... العبلج الطبً  -2

 58ص.................................................. العبلج الكبلمً  -3

 عسر القراءة: خامسا

 59ص............................................ مفهوم عسر القراءة  -1

 60ص............................................. أنواع عسر القراءة  -2

 60ص........................................... مظاهر عسر القراءة  -3

 61ص......................................... تشخٌص عسر القراءة  -4

 66ص............................................. عبلج عسر القراءة  -5

 68ص .................................................................. خاتمة 

 72ص............................................ قابمة المصادر و المراجع 

 73ص.................................................................الفهرس 

  


