


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدیر

 قبل كل شئ نشكر اهللا عزوجل الذي وفقنا على اتمام هذه المذكرة

"   برابح عامر"كما نتقدم بالشكر والتقدیر إلى األستاذ المؤطر   

"عمراني أمال"واألستاذة    

رشاداتهم القیمة  ٕ  على جهدهم وتعبهم معنا، على مساعدتهم وتوجیهاتهم لنا، وا

 التي لم یبخلوا بها یوما، نسأله سبحانه وتعالى أن یجازیهم أحسن ما 

.یجازي به عبده  

 ومن دواعي اإلنصاف أن نعبر عن تقدیرنا العمیق إلى كل األساتذة األفاضل 

فونیابشعبة األرط  

 كما نتوجه بالشكر إلى جمیع من وقف إلى جانبنا من قریب أو من 

خراجه إلى حیز الوجود   ٕ  بعید إلنجاح هذا العمل وا

 ولو بكلمة طیبة

 وعرفانا بالجمیل، وشكرانا بالوفاء للذین ساعدونا في الدراسة المیدانیة

 وهللا الحمد

 

"فتیحة ودالل"  
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  اإلهداء

وال تطیب اللحظات إال .. الهي ال یطیب اللیل إال بشكرك، وال یطیب النهار إال بطاعتك
  بذكرك، وال تطیب الجنة إال برؤیة وجهك جل جاللك

  إلى من أدى األمانة وبلغ الرسالة، ونصح األمة إلى نبي الرحمة سیدنا 

  محمد صلى اهللا علیه وسلم

لى قدوتي في الدنیا، هو من                    .. یوماإلى الصدر الحنون الذي تعب دون أن یشتكي  ٕ وا
شجعني وأنار طریقي وبدعمه المادي والمعنوي، أرجو من اهللا أن یمد في عمرك، وستبقى 

لى األبد  ٕ   "والدي العزیز"كلماتك نجوما أهتدي بها الیوم وغدا وا

نجاحي وحنانها  إلى معنى الحب والحنان، إلى من كان دعائها سر..إلى مالكي في الحیاة
  "أمي الحبیبة"بلسم جرحي 

حوریة، سارة، فیصل، الزهرة وزوجها الكریم "إلى من سقوني بورود المحبة واإلخاء إخوتي 
لى كل  ٕ نورالدین،خدیجة وزوجها حسان، فاتح وزوجته زهیة وأوالدهما ابتسام وعبد اإلله، وا

لى كل عائلتيوزمالئي في شعبة األرطفونیا .. صدیقاتي زهیة ودالل ومریم ٕ   وا

  

  إلى من تطیب نفسي إال بقربه ویقشعر بدني لبعده..إلى من تعلق به قلبي

  إلى من جعل نفسه شمعة تضئ حیاتي ووهبني القوة واإلیمان

  "زوجي الحبیب خالد" وأعانني على دروب الحیاة 

  ...إلى كل طالب علم

  

  "تیحةف"                                                       
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  اإلهداء

 بدون العطاء علمني من إلى ، والوقار بالهیبة اهللاكلله   ل منك إلى
 نم إلى أحتار وبوجوده ال انتظار 

 نبع الحنان والجنان إلى ذو الجود واإلیثار أبي،  افتخار بكل اسمه احمل
  .الدرب ودفئ القلب رفیقة والمحبة الى الغالیة العزیزة تاج رأسي أمي،

 ارحمهما رب وقل الرحمة من الذل جناح لهما واخفض ﴿ العزة رب فیهما قال نوم
 علیهما وأدام ورفع قدرهما عمرهما اهللا طالأ نالكریمی الوالدین إلى ﴾ صغیرا ربیاني كما

 والعافیة الصحة
 

 حیاتهم كل في والتوفیق النجاح ا السداد والمداد وجمیع لهم أتمنى  إخوتي كل إلى
 .ال أنسى زمیلتي فتیحة وكل صاحب معروف  أن لي یطیب كما

 والتوفیق النجاح جمیعا لهم أتمنى
 

 العلم طالب كل إلى
 
 
 

"دالل"                                                  
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 ملخص الدراسة باللغة العربیة

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهمیة المحادثة الجماعیة في اكساب مهارة االتصال 

عند األطفال المتأتئین، لهذا الغرض أجریت الدراسة على عینة من األطفال، إذ تعرف 
 التأتأة بأنها نوع من التردد واالنقطاع في الكالم، حیث یردد الفرد المصاب صوتا أو

مع عدم القدرة على تجاوز ذلك إلى المقطع التالي، ویالحظ على  مقطعا تردیدا ال ارادیا
المصاب بالتأتأة اضطراب في حركتي الشهیق والزفیر أثناء النطق، وقد قدر عدد عینة 

 الدراسة

سنة، واختیروا ) 11-07(حاالت وكانوا كلهم ذكور تتراوح أعمارهم من ) 04(بأربعة 
دتنا في الدراسة استعنا بالمالحظة ومسجل بطریقة قصدیة  ولجمع المعطیات التي ساع

منهج (والمقابلة األرطفونیة وشبكة التحلیل المحادثاتي، واستخدمنا منهج تحلیل المحتوى 
، وبعد عرض محادثة الحاالت في الوضعیة الفردیة ثم في الوضعیة )تحلیل المضمون

وضعیة الفردیة لدیهم الالجماعیة  وتحلیلها، توصلت النتائج إلى أن الحاالت األربعة في 
بعض النقائص من حیث المكونات البرغماتیة في محتوى محادثتهم، والمتمثلة في تحیة 

الحاالت في الوضعیة الجماعیة، نجد أن كل البدایة وتحیة الغلق، رفض اإلجابة، أما 
.بشكل طبیعي تغیب فیه التأتأة واحدثفیما بینهم، وت كان لدیها اتصال الحاالت  

 :مفتاحیةالكلمات ال 
 المحادثة الجماعیة. 
 االتصال. 
 التحلیل المحادثاتي. 
 األطفال المتأتئین. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to reveal the importance of group conversation in 

the achievement of communication skills 

In children who stutter, for this purpose, the study was conducted on a sample 

of children. Stuttering is defined as a type of frequency and interruption of 

speech. 

And the patient is able to overcome this to the next section, and notes on the 

patient stuttering disturbance in the movements of inspiration and exhalation 

during the pronunciation, and estimated the number of sample study 

)04 ( cases were all men aged (7-11) years, and were selected in a deliberate 

manner and to collect the data that helped us in the study of the observation 

and recorder, the interview and the analysis network conversations, and we 

used a case study methodology and content analysis methodology (Content 

Analysis Method) In the individual situation and then in the collective 

situation and analysis, the results found that the four cases in the individual 

situation have some shortcomings in terms of the pragmatic components in 

the content of their conversation, namely the greeting of the beginning and 

the salute of the closure, the refusal to answer, Grandfather that all cases had 

contact with each other, and spoke naturally when stuttering is absent. 

 key words      

 Group conversation 

 Connection 

 Stuttering 

 The Stuttering Children  
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تعتبر اللغة ناتج من نواتج الفكر البشري وفي الوقت نفسه وسیلة من أهم وسائله فهي تمنحه الرموز   
وتحدد له المعاني وتمكنه من تولید األفكار، فهي اآللیة العقلیة التي عن طرقها تخزن المعلومات 

ر لدى اإلنسان في كل ما والمعارف وتحویل الصور الذهنیة إلى رموز ودالالت، فهي أداة للمعالجة والتفكی
یختلج في ذهنه من أفكار وفي ذاته من مشاعر واهتمامات، كما تحقق التواصل بین أفراد المجتمع 
وبواسطتها تتحقق عملیة االندماج االجتماعي وعملیة التعلیم والتعلم، كما أنها تمثل بالنسبة ألي امة أو 

سامیة عرعار؛ اكرام هاشمي، . (قافیة والحضاریةمجتمع جزءا محوریا من مكونات هویتنا وكینونتها الث
2016 :01    (  

إلى العنایة أكثر بالجانب التفاعلي الذي تحققه ) وغیر اللغوي(ولقد أدى االهتمام بالتواصل اللغوي   
التبادالت الفعلیة بین المشاركین في عملیة التواصل، حیث اعتنت الدراسات اللغویة في األعوام األخیرة 

قات وببنیتها والقدرات التواصلیة لمستعملي اللغة، وبالجوانب التداولیة لهذا االستعمال، إذ تركز بالمنطو 
التداولیة في تحلیلها للمنطوقات على توضیح األفعال اللغویة التي تأدیها تلك المنطوقات، كما اعتنت 

" فان دایك"هي كما یعتبرها علوم كثیرة بتحلیل المحادثات باعتبار هذه األخیرة أهم أشكال التواصل، بل 
الشكل الوحید للتفاعل الحقیقي، وهذا ما یقتضي حسب هذا العالم عدم التركیز في تحلیل المحادثات على 

" لتخصیص"بنیة النص فحسب، بل نعتني أیضا بمستوى التفاعل االجتماعي الذي یعد المفهوم األعلى 
  .المحادثة الیومیة

: موضع التقاء عدة حقوق معرفیة (Analyse Des Conversations)" تحلیل المحادثات" ویعتبر فرع   
كتحلیل الخطاب، واألنتروبولوجیا، وعلم النفس وعلم اللغة االجتماعي، واالثنومیتولوجیا والتداولیة، 
ولسانیات النص وهي عالمة تفتح اللسانیات على مواضیع دراسات ال تبقى محتجزة في إطار جامد، إذ 

دي رولي (Jeffersson)وجفرسون  )(Scheglofوشكلوف  (Sacks)" سساك"قرر كل من  ٕ  (E.Roulet)  وا
وغیرهم، تحدید موضوع دراستهم في أبرز أنظمة التبادل اللغوي التي یشارك فیها  (Moechler)وموشلر

  )102-101: علیك كایسة، بدون سنة. (أعضاء الجماعة وهي المحادثات

وتتأسس بنیة المحادثة على مجموعة من المعطیات اللسانیة والبرغماتیة، یهتم المعطى األول ببناء   
المكونات اللسانیة للمحادثة وتضبط في توزیع األدوار الكالمیة توزیعا محكمت من قبل المشاركین في 

المیة التي تنفتح بها یعنى المستوى األول باألدوار الك: التلفظ وهي أدوار تتوزع في ثالثة مستویات
المحادثة فتؤدي وظائف متعددة نفسیة وتواصلیة واجتماعیة ویعنى المستوى الثاني باألدوار الكالمیة التي 
تبني جهاز المحادثة وهي كذلك تؤدي وظائف متعددة معرفیة وبرغماتیة ویعنى بالمستوى الثالث باألدوار 

وتتوزع هذه األدوار حسب . ف مختلفة داللیة وبرغماتیةالكالمیة التي تنغلق بها المحادثة، وتؤدي وظائ
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. طبیعة كل محادثة واألهداف والمقاصد التي یرمي الیها المتكلم باعتباره عنصرا أساسیا في عملیة التلفظ
  )280-279: 2012خلیفة المیساوي، (

المتمرسین أوفي مرحلة ما بات اللغویة األكثر انتشارا سواء عند األطفال اضطر االحدى إ تعتبر التأتأةو   
قبل التمرس خاصة مرحلة الثالث أو األربع أو الخمس سنوات التي تعتبر مرحلة جد حساسة عند الطفل 
المرتبطة باستقالله عن أمه فلقد عرفت منذ القدم بأنها اضطراب لغوي صعب ألنه یعیق عملیة التواصل 

الكالم وسیلة مناسبة جدًا للتعبیر عن شخصیة و  ،عقید كلما تقدم المتأتي في السناللغوي ویزداد في الت
المرء ، و أحد العوامل التي تساهم في درجة التقبل االجتماعي ، فهناك عالقة قویة بین قوة الشخصیة و 

انسیاب و  لتأتأةالقدرة على التعبیر ، و هذا یبرز قدر المشكلة التي یشكو منها األفراد الذین یعانون من ا
    .الكالم

تعرف التأتأة أحد أنواع اضطرابات الكالم التي تصیب في الغالب األطفال بین الثانیة والخامسة كما    
من العمر، وخاصة األوالد منهم، وقد تصیب أیضا البالغیین ولكن بنسبة ضئیلة، ولكنها تختفي في معظم 

الكلمات والمقاطع الحاالت عندما یكبر الطفل، ویمكن أن نصفها بأنها عملیة إطالة أو تكرار في بعض 
التي یصدرها الطفل، وقد تسبب للطفل مشاكل في التواصل مع اآلخرین، وقد یلجأ إلى االنطوائیة والعزلة 

  .جراء هذه الحالة

وتتصف التأتأة بأنها انحباس أو تكرار أو إطالة لألصوات، أو الكلمات بحیث یضطر المتكلم إلى   
أن یخرج الكلمة، وتترافق التأتأة بأعراض ثانویة كإغماض التنفس ثانیة، أو التوقف لبضع ثوان قبل 

وتبلغ نسبة اإلصابة بها نحو  . العینین، وفتحهما على نحو ال إرادي، أو هز الرأس أو تحریك الرجلین
عند الكبار، كما أن الذكور معرضون لإلصابة بها أكثر من اإلناث ) %1(عند األطفال، ونحو ) 2-3%(

  )64: 2016عفراء خلیل، . ()4:1(أو ) 3:1(بنسبة 

بتناول أهمیة المحادثة الجماعیة في اكساب مهارة االتصال عند ولهذا الغرض قمنا في دراستنا الحالیة   
 األطفال المتأتئیین، ونظرا ألهمیة هذا الموضوع، وسعیا لتحقیق أهداف الدراسة فیه، تم تناول الموضوع

مدخل إلى الدراسة أما الفصل :في إطارین، اإلطار النظري، وتناولنا فیه بحیث اشتمل الفصل األول
المحادثة والتعریف بها وسماتها، ومهاراتها، ومكونات المحادثة، وبنیتها ومستویاتها، باإلضافة إلى :الثاني

  .تحلیل المحادثة ومناهجها



 مقدمة
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وأهمیته وعناصره، وأشكال االتصال ومهاراته، باإلضافة التعریف باالتصال، : والفصل الثالث اشتمل  
  .إلى مبادئ االتصال وأبعاده

التعریف بالتأتأة وأعراضها وظواهرها، التأتأة وأسبابها والنظریات المفسرة لها، : والفصل الرابع اشتمل  
  .باإلضافة إلى مقاییس و تشخیص التأتأة والتناول العالجي لها

الفصل الخامس اشتمل الدراسة االستطالعیة : للدراسة المیدانیة فقد تناولنا فصلینأما اإلطار المنهجي   
على مدونة الحالة باالعتماد  Schegloff)(و  (Sacks)والدراسة األساسیة، وتطبیق المعطیات التي أتى بها 

ة على شبكة تحلیل محادثة لألستاذة عمراني أمال، والفصل السادس عرض ومناقشة فرضیات الدراس
 .واالستنتاج العام ثم الخاتمة مع االقتراحات
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 :تمهید

 هوف اسةر د كل في األساس العتباره بحث، كل اهمن یبدأ التي لخلفیةل عرضا اسةر الد مدخل یعتبر  
مساره  وبنیته في اكتشاف والتطبیق  الذي نؤسس علیه بحثنا، ویأخذ من خالله البحث ةلبالص القاعدة

  .والتحلیل ، ومن هنا یمكننا القول أن هذا الفصل ال یمكن االستغناء عنه العتباره بوابة للدراسة
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  إشكالیة الدراسة :أوال

نها نظام من الرموز الصوتیة أل والتعبیر عن الذات على اعتبار تعتبر اللغة من أهم وسائل التواص  
متفق علیه من ثقافة معینة وفق تنظیم وقواعد مضبوطة، وذلك بما تحتویه من مهارات كالتحدث 

ولما كانت   ,نقل الخبرات الحیاتیةالمعرفة و  ، فهي تمثل نافذة من نوافذوغیرها واالستماع، القراءة والكتابة
وریات التواصل اللفظي اإلنساني، ومن أساسیات التفكیر، كانت االستثارة اللغویة للطفل من اللغة من ضر 

قبل المدرسة عن طریق إثراء الحصیلة اللغویة، والتفاعل اللفظي یعد مدخال وظیفیا فعاال لنموه عقالنیا 
  )199: ر، ب تالیندة بودین( .ومعرفیا، ویدعم لدیه الثقة بالنفس والسلوك االستقاللي

 الكالم على قادرین غیر هم من األفراد من فالعدید ي،اللفظ غیر البناء و المظهر لتتضمن اللغة تتعدىو   
 كانت إذا، والجسم بحركاتو  الوجه وتعبیرات إلشاراتاو  اإلیماءاتعن طریق  معهم التواصل یمكن ولكن

 االنتظامیة و ، اللفظیة غیر و اللفظیة الرموز من نظام اللغة أن خاللھ من ترى مذھبا تذھب التعریفات
 والمشاعر األفكار، نقل یتم طریقھ عن الذي و التواصل في یتمثل أساسیا ھدفا تؤدي بحیث الرموز، لھذه

   )polloway ،smith" (سمیث" و "بولواى "فإن كذلك األمر كان إن ... التراث و التفافة و والعواطف
 المراد الرسالة تتضمن التي و المعلومات أو لألفكار تبادل أنه على إلیه النظر یمكن التواصل أن یریان
عرعار وهاشمي، . (المتحدثة الرسالة هذه بترمیز یقوم يمتلق و متحدث خالل من ذلك و الغیر إلى نقلها

2016 :02(  
ا بشریا اجتماعیابأنه  یعرف التّواصل و    ً البد أن  ضرورة حیویة للفرد والمجتمع، فاإلنسان باعتباره كائن

یكون في حالة تواصل مع اآلخرین، حتّى یثبت وجوده كفرد في ذلك المجتمع الذي یحیا فیه، حیث أصبح 
التّواصل یوصف بالوعاء الذي تسقى منه باقي العلوم والفنون في تحقیق أهدافها، وكباقي العلوم والمعارف 

ً ال یمكنه االستغنا –المجال التّربوي  -فإن  ء عن خدمات التّواصل، من أجل تسهیل أضحى بدوره مجاال
ه) (Charles Cooleyویعرف شارل كولي .عملیة تبادل المعارف والمعلومات المیكانیزم الذي ": التّواصل بأنّ

هن مع وسائل تبلیغها وتعزیزها في  توجد بواسطته العالقات اإلنسانیة وتتطور، حیث یتضمن كلّ رموز الّذ
  "جه، وهیئات الجسم، والحركات ونبرة الصوت والكلماتالزمان، ویتضمن أیضا تعابیر الو 

وعلیه ، فالتّواصل في نظره هو جوهر العالقات اإلنسانیة ومحقّق تطورها، وهو المبدأ المؤسس للمجتمع
فالتّواصل عبارة عن تفاعل بین مجموعة من األفراد والجماعات، وعملیة نقل واستقبال المعلومات بین 

هنیة والمشاعر الوجدانیة بطریقة لفظیة وغیر لفظیةطرفین أو أكثر، یتم بین عزون (  .ها تبادل المعارف الّذ
  )59: 2014وعبیدر، 

تعبر اللغة عن درجة التوافق النفسي واالجتماعي والصحي للفرد فأي اضطراب في احد جوانب  كما 
عدم سالسة بیترجم الذي تدفق اللغة الشفویة، أي تداخل في ، و شخصیة الفرد یؤثر على لغته وتواصله

عندما نتحدث و ، األصوات والمقاطع اللفظیة والكلمات مع وجود التكرار، التردد أو اإلطالة في الكالم
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نتطور ببطء من كلمة إلى أخرى دون توقف واضح أو اضطراب في تدفق الكلمات، ولكن بعض األفراد 
م في وقفاتهم المتك وتعتبر التأتأة من أكثر ، ررةیعجزون عن إصدار حدیث سلس ویعجزون عن التحكّ

تدفق الكلمات، بحبسات الكالم و تؤثر على طالقة اضطرابات الطالقة انتشارا، وهي ظاهرة متعددة األبعاد 
  ) 223: 2005الزریقات، .(متقطعة وتكرارات تشنجیة

 ,Beoardi(كورنول وزمالؤه ومیر وتوروسیان وقد أجریت دراسات عدیدة عن التأتأة منها دراسة  
Johnson, Cornwell & Grillpn,2006؛ Mahr & Torosian, 1999  ( لدیهم  أتأةالت یعانون منأن من

مخاوف مرتبطة بكالمهم، ویعانون من خوف مبالغ فیه من تقییم اآلخرین السلبي لهم مما قد یؤثر في 
في  )(Barker, Sevcik, Morris, & Romski, 2013 وهذا ما أكدته نتائج دراستي باركر وزمالؤه . مكانتهم

أن الطالب الذین یعانون من علل في القراءة والمحادثة یعانون من القلق ورهاب الموقف، وتظهر علیهم 
تغیرات فسیولوجیة وانفعالیة مرئیة كتعرق الوجه واحمراره، وتسارع نبضات القلب، ویظهر ذلك في رسوم 

. لتفاعل مع المواقف االجتماعیة بسبب التأتأةویتجنب بعضهم ا. تخطیط الدماغ ونتائج التحالیل الطبیة
  )211: 2017خلیل الفیومي، (

تعرف بأنها عبارة عن نقاش أو حدیث بین عدة  باإلضافة إلى ما سبق ذكره نتطرق إلى المحادثة التي  
 "Goffman "كوفمان" كما یشیر الیها،  ) (ROBERT. 1982. 387أشخاص یجمع بینهم موضوع مشترك 

تعطي نفس الفعل المنظم عن طریق دورات في الكالم ) خصائص(تبادل لغوي بممیزات "نها أعلى  یضاا
أین التناوب لیس مقرر من قبل نهایة المحادثة الداخلیة والمشاركون یتبعون موضوع مشترك، والمحادثة 
تحتوي على زمن خاص ویمكن أن تحدث في أي مكان ولكن یستحسن في األماكن التي تسمح بالتقارب 

هو دراسة والتحلیل المحادثاتي  ،مساومة المبدأ بین المشاركینفي قاعدة كتعمل و  ،الفضائي والنفسي الجید
القواعد التي توجه المحادثات الطبیعیة بمعنى الحدیث الشفهي المصنوع والمنتج من طرف اثنین أو أكثر 

  )(VERONIQUE TRAVERSO. 1986. 15 ."من المشاركین

سابقة في هذا المجال، وكذلك الدراسات اللسد الفراغات التي خلفتها الحالیة دراستنا  فكرة ومن هنا جاءت  
تأییدا وتنفیذا لنتائج بعضها، فأردنا من خاللها إبراز أهمیة المحادثة الجماعیة في اكتساب مهارة االتصال 

  .عتناعند األطفال المتأتئیین، ونظرا لندرة البحوث في الوطن العربي وهذا في حدود مطال

  :وعلى هذا األساس یمكن طرح التساؤالت التالیة 

 :التساؤل العام 
  مهارة االتصال عند األطفال المتأتئیین؟ إكسابهل للمحادثة الجماعیة أهمیة في  -
 :التساؤالت الجزئیة 

 هل تتمیز محادثة الطفل المتأتئ بنقص في المكونات البرغماتیة؟ - 1
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 من تواجده بمفرده؟ یكون افضلجماعة الفي  ئالطفل المتأتعند هل نمط المحادثة  - 2

   فرضیات الدراسة: ثانیا

  : اآلتیة الفرضیات صیاغة یمكن المطروحة التساؤالت ومن خالل هذه

 :الفرضیة العامة

  .مهارة االتصال عند األطفال المتأتئیین إكسابللمحادثة الجماعیة أهمیة في  -
 الفرضیات الجزئیة: 

 .في المكونات البرغماتیة تتمیز محادثة الطفل المتأتئ بنقص -

  من تواجده بمفرده یكون افضلجماعة الفي  ئالطفل المتأتعند نمط المحادثة 

  الدراسات السابقة: ثالثا

 هيف ،ي دراسة علمیةأ بحثفي  البدء قبل باحث كل اهإلی یرجع التي فیةلالخ السابقة اساتر الد تعد  
 لیستفید هسبقت التي اساتدر الب نیستعین أ البد باحث فكل ،دراسة ألي بالنسبةطالق ناال نقطة بمثابة

ومن بین هذه ) المحادثة واالتصال( ستناراد ر من متغیراتمتغیول دراسة لكل سنتنا ذاه بحثنا فيو  ا،همن
  :الدراسات مایلي

 بعنوان المحادثة عند المصاب بأفازیا بروكا، شملت العینة ): 2004(دراسة أمال عمراني و نبیلة مراد
واحدة من مرضى األفازیا، استخدمت الباحثتان منهج دراسة حالة، حیث تم استخدام شبكة  حالة

مالحظة أن المیزة األساسیة التي تمتع بها محادثة وكانت أهم النتائج التحلیل المحادثاتي لهذه الحالة، 
عبیر عما المصاب بالحبسة، هي إطالة التوقفات واستعمال االشارات واالیماءات التي استخدمت للت

یخالجه، وتغطیة العجز الذي یعاني منه، كما تبین أن المفحوص لدیه بعض النقائص من حیث 
    .المكونات البرغماتیة في محتوى محادثته، والمتمثلة في تحیة الغلق، التفاهم، ورفض اإلجابة

 في التي تحمل عنوان مهارات االتصال لدى المدرس ): 2008(دراسة نادیة بوضیاف بن زعموش
المرحلة الجامعیة هدفها الكشف عن وجود مهارات االتصال أو عدم وجودها، والكشف عن الفروق في 

 .المهارات لدى األستاذ الجامعي

  أهداف الدراسة: رابعا

  :في دراستنا دافهأ تكمن
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  .التأتأة  من یعانون الذین طفالاأل من مهمة بشریحة التكفل-
  .المتأتئینطفال األ فئة على الضوء تسلیط-

 .المساعدة والمساهمة ولو بجزء بسیط لهذه الفئة-  
 .هذه الدراسة أهمیة مدى توضیح-

  أهمیة ودواعي اختیار الموضوع: خامسا
 التعرف على فئة األطفال المتأتئین عن قرب واالحتكاك بهم وكیفیة التعامل معهم. 
  هذه الفئةاختیار األسلوب المناسب باعتباره الوسیلة األقرب للتواصل مع. 
 ثراء البحث العلمي والمكتبات الجامعیة الجزائریة بدراسات في میدان األرطفونیا والتي هي قلیلة. 
 معرفة مدى اكتساب الطفل المتأتئ لمهارة االتصال وهو في جماعة. 
 اكتساب أخالقیات التعامل مع الذین یعانون من اضطراب التأتأة. 

 
  ا إجرائیاتحدید مصطلحات البحث وتعریفه: سادسا

 تفقمال ومن البحث، في ستعملةمال صطلحاتمال دقة في بالغة أهمیة اهلاجرائیا  یمهفامال تحدید وجب  
 القارئ على تسهل فإجرائیا ،زهایمیوت تشكلها التي یمهفامال بدقة یركب حد إلى مرتبطة العلوم كل أن یهعل
 . وعناصره ورهمحا  على الضوء وتسلط البحث مقاصد فهم
 البحث في التفصیل قبل ضبطها یتوجب التي صطلحاتمال من موعةمج  على الحالیة الدراسة وتنطوي  

  :هاأبرز  ومن
  .هي عبارة عن حوار یتم بین فردین أو أكثر حول موضوع ما: المحادثة*
  .هي عبارة عن حوار یتم بین الفاحص والمفحوص حول موضوع یتم تحدیده :المحادثة الفردیة*
تتمثل في تبادل أطراف الحدیث بین المفحوصین حول الموضوع المحدد، بغیة : المحادثة الجماعیة*

  .خلق جو فیه اتصال
هو تبادل األفكار والمعارف بین الحاالت، عن طریق استخدام اللغة، سواء كانت لفظیة أو : االتصال*

  .غیر لفظیة
سنوات  07ضطراب التأتأة، وتتراوح أعمارهم ما بینهم فئة األطفال الذین لدیهم ا: االطفال المتأتئیین*
 .سنة، وهم في مرحلة تكفل عند األخصائیة األرطفونیة 11و
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 :تمهید

یعتبر اإلنسان الوحید الذي له القدرة على استخدام اللغة والتحدث، لتحقیق االتصال والتواصل في     
المجتمع رغم اختالف طبیعته وبیئته، وتعتبر طریقة المحادثة من أقدم طرائق التعلیم والتعلم  التي یتم من 

خالل تعرفنا عن المحادثة  خاللها تبادل اآلراء واألفكار، وهذا ما سنحاول توضیحه في هذا الفصل من
  . ومهاراتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحادثة                ي                              الفصل الثان
 

 
14 

  :مفهوم المحادثة: أوال

  :لغة المحادثة  -1
جل وحدث أحدث من مشتقة لفظة المحادثة   ّ  كثیر وهو واحد بمعنى محدث، وحدیث حدث وجلّ  كلمة، الر

دث الدول وتركب ویتحدثون یتحادثون، والقوم حدثك فالن ویقال السیاق، وحسن الحدیث  دویا تسمع أي حّ
  .حدث ما هي واألحدوثة

 من المحادثة وتعد معین، شيء عن الكالم في أكثر أو شخصا یشارك أن وتعني حادث مصدر وهي   
 علىفراد األ ولتشجیع العربیة، اللغة معرفة في ولىاأل الخطوة وتعد الكبار، للصغار النشاط لوان أهم

  .حرةال المحادثة أنواع من نوع لتحقیق متاحة فرص هناك یكون أن یحسن المحادثة
 حول وتدور فیها، مشارك خرآ بطرق رهن لكنها بالتحدث، الصلة وتبقى الشفهي، التعبیر من نوع وهي  

 وأنها بشأنها المواقف حاءإی وبالتالي .وتبادلها وعرضها فحصهایراد  المتحدثین بین متبادلة مشتركة معاني
 والتنفیذ العرض في وأسالیبه بحجة بأ، والتنفیها المتحدث المشارك الطرق بأفكار أالتنب مهارة إلى تحتاج

یضاح علیها والرد الحجج تناول في والمرونة ٕ   .منها الغامض وا
 :المحادثة اصطالحا -2

 تكون  وبهذا أكثر، أو متحدثین بین بالضرورة تجمع التي التواصلیة األشكال من شكل تعتبر المحادثة  
 .والتداولي والداللي التركیبي التسلسل القوانین تنظیم عن عبارة المحادثة

فها كما والمحادثة   ّ  تخضع بحیث نفسه، الوقت في وحوار حوار وخطاب شفهي، تفاعل هي "بیلون" عر
  .تكونه التي للتبادالت والتفاعلي ويیالبن التسلسل لقیود

 ارتباطا وتتحدد أحداث، من متشعبة سلسلة من تتكون اجتماعیة تفاعل وحدة بأنها "دیك فان"عرفها وقد  
 )42- 41: 2016صایش كهینة؛ یوسف خوجة سعیدة،(   .اجتماعي بسیاق

 خواص من والتتابع بطار الت  مثال المصطلحات أما المحادثة، في مهمة قضیة المشاركین عدد ویعتبر  
 دائما یجب لذا الحدیث تبادل أثناء المتحدثون یمنحه الذي اللغوي بالتفاعل مرتبطة فالمحادثة  "الحدیث"

  .فیه أنش الذي االجتماعي السیاق إلى العودة
  .األقل على الفعل في اثنین مشاركین بین لغوي نشاط نتیجة بأنها المحادثة عرف فقد  "فولجانج" أما   

 المشاركین من عددا ویبقى أكثر، أو شخصین بین الكالم وتبادل تفاعل تعني المنظور هذا من فالمحادثة
 خال موقف في مركبه یوقف أن )أ(أراد  فإذا المحادثة، لتحدید كاف غیر لكن ضروریا، الحدیث في

 الخلف إلى ارجع اآلن قلیال، السرعة وزد یمینا خذ مثل تعلیمات یعطیه إذ ذلك، على معینا )ب(وكان
  .شك دون یتفاعالن )ب(و )أ( فان ببطء،

 سمة وجود أیضا یجب الفعل، في اثنین مشاركین أو متكلمات متكلمین وجود شرط توفر جانب فإلى  
 .المحادثة في وجوهري موضوعي كمعیار اللغوي، النشاط نتاج في المتحدثین بین األدوار تناوب
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 المحادثة في أساسیة شروط تعتبر مقولیة خواص استنتاج الى "فولجانج" توصل المحادثة ولتعریف  
  :وهي
 .األقل على التفاعل في شخصان -
 .المتكلمین بین اجباري تناوب -
 .التفاعل في كيااإلدر  االنتباه بؤرة في یقع الذي المحادثة موضوع -

 :القول یمكن هنا ومن
 كالمي تبادل یتم حیث المشاركون ینتجه الذي التفاعل خالل من وذلك بالمنطوق، مرتبطة المحادثة ان  

 لشخص یمكن فال ویتفاعل بینهما یتناوب حتى وموضوع األقل على شخصین تتطلب والمحادثة بینهم،
  .الوحدة هذه كل یحدث ان واحد

 المباشر االتصال في األساسیة االتصال واقعة هي فالمحادثة
 اثنین، مشاركین بین یحدث الذي والتخاطب المخاطبة الحوار، هي المحادثة ان لنا یتضح سبق ومما  
 .التخاطب عناصر بین األدوار في التناوب مع
 الصورة ویوضح یعطي الذي هو السیاق فذلك ،فیه تبحث الذي االجتماعي بالسیاق مرتبطة اذن فهي  

 المعرفة، یتطلب المحادثة اتقان ان كما المشاركین، بین المحادثة رافأط تبادل اثناء للمحادثة الحقیقیة
ٕ و ارات بمه التامة    .المحادثة خلل حدث واال تقانها،ا

  )44- 42: 2016صایش كهینة؛ یوسف خوجة سعیدة،(               
 عدة أو( مساهمة أیضا ووجود األقل، على ینكمشار  وجود تفترض لفظیا، تفاعال المحادثة تُعتبر  

 عدد حیث من المنولوجي الخطاب مع تتناقض فهي حواري، مظهر وللمحادثة ،قبلهما من )تمساهما
سهاماتهم المشاركین ٕ  جاك فنجد، وحوار حواري وخطاب لفظي تفاعل نفسه، اآلن في هي، والمحادثة .وا
 نأ مفادها مهمة فرضیة عن )لكام فصل خالل( یدافع تحلیلها، وأسالیب للمحادثة دراسته في موشلیر،
  شكلهات التي للتبادالت) التسلسلي وي،یالبن التفاعلي،( مختلفة مستویات على لمتطلبات معرضة المحادثة

 هذه مواقف وتنوع تغیر فقط ولیس المحادثة بنیة عن المسؤول هو المتطلبات هذه بین التفاعل وجودوأن 
  .األخیرة

 أخرى أشكال على ویتقدم الفعلي، للتفاعل الوحید الشكل ھو الحدیث نأ  أبحاثه في"  دایك فان "كدویؤ    

 / كتابة أو وتلمیذ معلم بین إجابة -  سؤال- الحوار أیضا منھ ویعد ي،الكتاب االتصال أشكال وعلى للكالم،
 أو مصلحة أو مصنع في المختلفة التفاعل أشكال أو االجتماع أو المناقشة أو المقابلة أو الرسائل قراءة

  .القاضي أمام أو البلدیة إدارة أو مكتب
 في متساوین أناس بین الكالم تبادلعلى نوع الخطاب الشفوي، "  مونقانو .د حسب المحادثة، وتستعمل  

 الذین فالمشاركون نسبیا، اإلكراه قلیلة والموضوعات حرا الكالم على التداول یكون حیث نسبیا، المنزلة
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 الحدیث إن وأنس، ألفة عالقات وبینهم والمكان الزمان في قریبون هم اثنین، من أكثر یكونوا أن یمكنهم
  .التفاعل النشاط لهذا األساسیة السمات ومن، "نفعیة غایة أیة من خال وكّأنه یبدي

 )29: 2005یحیاتن،  و دومینیك(
وتتطلب المحادثة بوصفها تفاعال كالمیا وجود مقابلة بین شخصین أو عدة أشخاص من مجموعة   

لسانیة تتمتع بسجل تواصلي موحد وبخصوصیات اجتماعیة ونفسیة تتعلق بالمكانة االجتماعیة، بصفة 
  .فیها التفاعلعامة وبالوضعیة التي یدور 

وتتمثل المحادثة في األسس المباشرة األولى للعالقات االجتماعیة بین األشخاص وهي مسألة تظهر في   
كل وقت، وتتكون المحادثة من التبادل الكالمي والنغمي، فهي مسألة مشتركة بالنسبة إلى تطور التجربة 

  .ة والمادیة والخصوصیات االجتماعیةاالجتماعیة نفسها، وتكمن حدود المحادثة في المظاهر الذهنی
تقوم المحادثة اذن، على التفاعل أساسا وتتمیز بأقصى حریة في جمیع مستویات إنجازها ویمكن أن   

تتمیز ببعض السمات المكونة لها عن أنواع التفاعل األخرى، فنجعل الحریة في التبادل الكالمي، 
" ترافرسو"التي نجدها في أنواع التفاعل األخرى، وتذهب المحادثة أكثر مجاال للتفاعل وتقلل من القیود 

إلى أن المحادثة تتمیز بخصوصیات داخلیة وأخرى خارجیة، تتمثل الخصوصیات الداخلیة في مظهر 
التبادل باعتبار أن كل متكلم یتحول إلى سامع ثم یعود إلى مرتبة التكلم وهذا التعاقب الذي تختص به 

یات الكالم األخرى مثل المحاضرات أو الخطب السیاسیة، ویعتبر تعاقب المحادثة یمیزها عن كل وضع
  .األدوار في المحادثة دون إعداد مسبق، سمة تمییزیة في تحدیدها

تجرى المحادثة في زمان حر، فال یلتزم المتكلم بزمن مضبوط بصفة مسبقة یتحكم في توزیع أدوار   
طر الكالمیة األخرى مثل الخطاب المخصوص الذي الكالم، وال یمكن تحدیده كما یجرى في بعض األ

یكون العنصر الزمني فیه محددا بصفة مسبقة فالتحدث یعني الدخول في الحدیث، دون هدف سوى ذلك 
  .الذي یتمثل في رغبة التحدث في الزمان، ودون تحدید مدة زمنیة یعني ذلك الدخول في زمن مشترك

ذا كانت المحادثة تفاعال كالمیا فإن   ٕ ها تتطلب حتما المقابلة بین متكلمین أو أكثر ینتمي جمیعهم إلى وا
مجموعة لسانیة تشترك في مبادئ لسانیة واحدة أو متقاربة، مثال كأن یكون المتكلمون من المجموعة 
اللسانیة العربیة، فهم یشتركون في امتالك المبادئ العامة للسان العربي مما یجعل عملیة التواصل 

ولكن یمكن أن تختلف المجموعة المتكلمة في بعض . جرى حسب الظروف المحیطة بهمتتواصل بینهم وت
لكنها ال تقطع عملیة التواصل، فهي تجرى  -وهذا یعود إلى اختالف الثقافات والحضارات - المبادئ

ن كان هناك اضطراب على مستوى السلسلة الكالمیة ٕ   .بصورة عادیة، حتى وا
میزها وتجعل منها موضوعا للدراسة مستقال بذاته أبرزها أن المحادثة تقوم المحادثة عامة، على أسس ت  

تفاعل كالمي أو حركي أو معا وهي تتطلب متكلمین على األقل یكون التفاعل بینهما متبادال ویتمتعان 
بالعفویة والمجانیة أثناء التلفظ، وهي كذلك عملیة تدور في فضاء مكاني وزماني، فهي ضرب من التفاعل 

  )  61-57: 2012خلیفة المیساوي، ( .ي واالجتماعي یمكن تحلیله وضبط قوانینهاللسان
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  سمات المحادثة: ثانیا
 ما وهذا ،)التفاعل شركاء( األقل على اثنین مشاركین بین لغوي نشاط نتیجة بكونها المحادثة تتمیز  

ن المتكلمی عدد أساس على وذلك ،"فیهقجر "حسب والنص، المحادثة بین الفرق تحدید على یساعد
ن واحد، ینتجه النصإن   حیث البدایة، من التفاعل شركاء أي المشاركین، /السامعین/ ٕ  أو المتكلم كان وا

 بین األدوار تناوب شرط المحادثة في یتوفر أن ذاته، المؤلف حسب ینبغي، كما ، جماعة النص منتج
 عن المتكلمان توقف فإذا .كاف غیر لكنه ضروري، الفعل في المشاركین عدد إن حیث المتكلمین،

 األفعال نشاطهم على فتسیطر ما، عمل على مثال التركیز أجل من وذلك متفاعلین، كانا ما بعد الحدیث
 وهو( المیزة مع تتناسب ال الحال وهذه نشاطهم، فقط تصاحب فهي اللغویة األفعال أما اللغویة، غیر

 األول الطرف فیها یكون التي الحالة إلى باإلضافة هذا .محادثة لیست فهي سلفا، المذكورة )أیضا معیار
 تم إذا وأیضا .المحادثة عن الكالم یمكن ال فهنا صامتا، یبقى الثاني والطرف عدیدة لدقائق یتحدث عندما

نه فقط، لغویة أنشطة خالل الناشئ النص تسجیل تم ثم الفعل، في مشاركین تسجیل  الكالم یمكن ال فّإ
  .المحادثة نشاط لتحقیق ير ضرو  األدوار تناوب شرط أن بمعنى .الحال هذه في المحادثة عن
لى   ٕ فر ینبغي المحادثة، فعل في مشاركین األقل على وجود ضرورة على تنص التي المیزة جانب وا ّ  تو

 االنتباه بؤرة في یقع الذي المحادثة موضوع وكذلك المتكلمین بین لألدوار إجباري تناوب وهي أخرى سمة
  .الفعل في للمشاركین اإلدراكي

 شكل في لتظهر األدوار تلك تترابط للمحادثة، ممیزة وظیفیة أساسیة وحدات األدوار" دایك فان "ویعتبر  
 أدوارا المتكلمون یتابع إذ ،  مختلفة مستویات على متتالیین لمتحدثین الكالمي والفعل المنطوق تتابعات

 دور ولكل األدوار، تتابع هناك بل نفسه، الوقت في المنطوقات إنتاج یمكن فال وزمنیا، أفقیا تنتظم معینة
 أخریین، سمتین یذكر حین في جدا، موضوعیة ،"فیهقجر "نظر في هي، السمات وهذه .آخر متحدث تال

ا نظره، في موضوعیتین غیر لكنهما ّ  المباشر التواصل في األساسیة التواصل واقعة المحادثة كون :وهم
 ألن جوهریین، غیر لوجه ووجها المكان شرطي یعتبر إذ ،)لوجه وجها التواصل في والزمان المكان أي(

فر ال قد والتلفزیون، كالتلیفون تقنیة وسائل هناك ّ  .المتغیرات هذه تو
 المشاركون یسوق أن ینبغي إذ للمحادثات، عالمي تنظیم مبدأ المتكلمین تناوب أن إلى المؤلف یصل  
  ).خطي(أفقي تتابع في آخر أو بشكل إسهامات التواصلي الحدث في
 .ووظیفیة تركیبیة ،نظامي معاییر في التواصل، أشكال بقیة عن دایك، فان حسب المحادثة، وتختلف  
 في وسیشترك یشترك أن یمكن للغة مستخدم كل إذ للمشاركین، تصنیفیة قیود للحدیث بالنسبة توجد فال

 )107- 106: ، ب تعلیك كایسة( .أحادیث في باطراد محددة مواقف
 أنه من برغم موضوع أي حول حدیث یدور أن یمكن ابتداء حیث ثابتة، مضمونیة قیود توجد ال كما  

 أن ما أحادیث مع یمكن إذ ،تداولیة قیود توجد ما وقلیال .محددة داللیة قیود معینة ألحادیث بالنسبة توجد
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 تجري أن یمكن السیاقات أغلب في حیث االجتماعي، بالسیاق خاصة قیود توجد ال النهایة وفي .تتوالى
 أبنیة وضبط للتحاور األساس الشكل هو الحدیث أن إلى "دایك فان" یصل هنا ومن .أحادیث

  ).المتكلمین بین المباشرة العالقات أي(األصغر المستوى على التفاعل في اجتماعیة
 مشاركین بین رسمیة غیر سیاقات في تجري والتي الیومي الحدیث على تنطبق المذكورة الخواص نإ   

             .الخ... المطعم، في الحافلة، في الشارع، في متساویین،
  مهارات المحادثة : ثالثا
 .فیها التحدث ینبغي ال التي وقاتواأل ماكناأل معرفة  *   
 .واتجاهه الحدیث مجرى تغیر على القدرة تنمیة*    
 .المحادثة اثناء الغیر مجاملة على القدرة تنمیة*    
 .الغیر یتكلم عندما والسكوت خریناآل احترام آراء *   
 .الحوار في العام والذوق النظام مراعات *    
   الكالم، عن طیب هو بما انتباههم وجذب المستمعین في والتأثیر التحدث على القدرة  *   
     وقبوله األداء جودة  عنفضال   
 خصوصا عناصره اهم وتحدید الموضوع جوانب توضیح الى یهدف التالمیذ مناقشة *  

  .االبتدائیة المرحلة في   
 .توجیهه مع عنصر كل عن بالحدیث التالمیذ مطالبة *  
 .الشفوي اللغوي السلوك بنمط مصحوبا وزمیله، التلمیذ بین بالكلمة االتصال على القدرة*   
 .وتفكیره التلمیذ عالم من ومستمدة متنوعة الشفوي التعبیر موضوعات تكون ان *  
  .البسیطة الفصحى بالعربیة الحوار یتم ان*   
 .المحادثة آداب تسود ان *  
  .التقویم عملیة حیث من الشفوي والتعبیر بالمحادثة االرتقاء في كافة المعلمون یسهم ان *  

  مكونات المحادثة: رابعا
 هؤالء اختلف وقد للمحادثة، األساسیة المكونات یحددوا أن المحادثات تحلیل في المتخصصون حاول  
  1987أصدر لهم سنة  كتاب في وفریقه (E. Roulet)" رولي إدي" نجد إذ المكونات، هذه حصر في
،  1996رها أیضا سنة نش والتي، 1985  سنة) أنجزها التي أبحاثه في (J. Moeschler)" جاك موشلر"و

 ر"موشل "یرى إذ الكالمي، والفعل خلداوالت  ، التبادل :هي عناصر، ثالثة في المكونات هذه یحصرون
 ما محادثة تحلیل یمكن ّأنه أوال :شیئین األقل على یفترض للمحادثة ووظیفي تسلسلي نموذج تحدید أن

 طبیعة ذات الوحدات هذه بین تربط التي العالقات أن ثانیا تتابعي؛ نسق ذات وحدات من نظام بواسطة
  )108-107: علیك كایسة( .وظیفیة
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 النحوي التحلیل في ومعتمدة اللسانیات في معروفة التتابعي النسق وحدات فكرة أن "موشلر "یرى كما  
 التتابعي النموذج فكرة أن أي .النحوي التحلیل في مستبعدة غیر أیضا الوظیفي التحلیل وفكرة للجملة،

 النسق بوحدات التعریف هو الجدید لكن اللسانیة، النظریة نظر وجهة من جدیدا لیس للمحادثة والوظیفي
  .الوحدات هذه بین والتداولیة الوظیفیة العالقات وبمختلف التخاطبي

 المحادثات تنظیم لوصف ماءتال األكثر الوحدات فإن ( K. Orecchioni)" أوركیوني .ك" ل بالنسبة أما  
ثل، ّ ّ  كلشفی .الكالم وأفعال التدخل المتوالیة، التبادل، التفاعل، :في حسبها، تتم  والتبادل التفاعل من كل

  ).الكالم أحادي( للمونولوج ونةكم وحدات فهي الكالم وأفعال خلدالت  ماأالحوار، وحدات والمتوالیة
 األفعال هذه (interventions)لتشكل وحدات  (les actes de langages) الكالمیة األفعال تتناسق  

 تتعلق سوف المسألة فإن األقل، على متكلمان یتدخل أن وبمجرد وبمفرده؛ ذاته المتكلم ینتجها خالتدوالت
 لتشكل تتناسق األخیرة هذه (séquences) متوالیات لتشكل التبادالتثم تتناسق  (échange) بالتبادل

 ویعرفللتحلیل،  (unités maximales) علیا وحدات التفاعالت هذه وتشكل (interactions)تفاعالت 
  :یلي كما السابقة المكونات الباحثون هؤالء

 :(interaction) *التفاعل  
هو صورة من صور التواصل، وهو ذلك التأثیر المتبادل بین المشاركین في عملیة التحدث، وتعرفه   
ثل التي التواصلیة، بأنه الوحدة "أوركیوني" ّ دة داخلیة استمراریة تم  المشاركة الجماعیة استمراریة( مؤكّ

   یلیها وما سبقها عما مقطوعة تكون بینما )المقتحمة المواضیع إلى إضافة والمكاني، الزماني واإلطار
 :متتالیة مراحل ثالث عبر ویتشكل متوالیات، من یتّألف المحادثة، تتابع في الكبرى الوحدة التفاعل ویعتبر

 تحقیق مدى إلدراك مهمتین مرحلتین والثانیة األولى المرحلة وتُعتبر .واالختتام الموضوع، االفتتاح،
  .تفاعلیة لبنیات المحادثة في المشاركین

   ):séquence(المتوالیة *
ها المتوالیة أوركیوني تعرف    أي والتداولي، الداللي االنسجام من قویة درجة تربطها التبادالت من كتلة بأنّ

 حسب تجري التفاعالت معظم أن إلى المؤلفة وتذهب .نفسها المهمة على وتركز ذاته الموضوع تعالج
  .االختتام متوالیة - التفاعل؛ هیكل - االفتتاح؛ متوالیة -:يكالتال وهو العام، المخطط

 نفسي تماس إحداث ینبغي االفتتاح أجل فمن( خاصة وظائف واالختتام االفتتاح متوالیات وتحمل  
 إظهار أو التحیة، كعبارات( "التأكیدیة" الطقوس بعض باعتماد ،)انتباهیة وظیفة" المتخاطبین بین وفیزیائي
نه االختتام، اأم، ...)اللقاء ذلك بسبب به نشعر الذي والسرور ودیة، تصرفات  اإلعالن الضروري من فّإ
 تقدیم الذهاب، وتبریر اعتذار تقدیم :مثل( التعابیر بعض استخدام مع اللقاء، نهایة متناغمة بكیفیة وتنظیم

  ...).تمنیات االفتراق، تحیات تشكرات،
  : التبادل*



  المحادثة                ي                              الفصل الثان
 

 
20 

 األقل على كبر یت التبادل ن أ وباعتبار، للتفاعل مكونة حواریة وحدة أصغر هو موشلر، حسب التبادل  
لمین) الكالم أدوار حسب( تبادلیین إسهامین من  ال الذي والتبادل .معقد مكون إذن فهو مختلفین، لمتكّ
بین نوعین أساسیین من  )Goffman 1973( قوفمان ویمیز أدنى تبادل هو تبادلیین دورین إال منضیت

  :التبادالت، وهذا عند توضیحه بنیة التبادل وهما
 تدخالت من وتتكون واالختتام،وهي مالئمة لتبادالت االفتتاح  (confirmatifs) تأكیدیة تبادالت - أ

  : فیما یلي) 2و 1( في كما. التحیات مثل تعبیریة طبیعة ذات وظیفتها
 ! علیكم السالم -ب         ! السالم علیكم -أ)1(

  وأنت؟. شكرا- كیف حالك؟            ب -أ(2)
ني طریق عن التبادل یختتم الواقع، وفي .الغالب في وثنائي بسیطة، بنیة ذو التبادل من النوع هذا    تبّ

 للتبادل الطقوسیة فالطبیعة .ة طقوسی بممارسة ومرتبطا األول، المتحدث لسلوك مشابها سلوكا المخاطب
 أخرى جهة ومن - األفراد بین اجتماعیة عالقة وجود تأكید - وظیفتها جهة من توضحها التأكیدي
 أي( السالم إلقاء طریق عن التحیة ورد التحیة طقوس إلى ینتمي فهو :التبادل فیها  ینتج التي الظروف

ل یؤكده اإلیجابي، التفاهم إثبات  عن معلومات طلب على مثال، الحرفي، ردال ولیس ،)المخاطب تدخّ
  )109- 108: ، ب تعلیك كایسة( .الصحي الوضع

 إصالحیة تبادالت وهي ،التبادالت من آخر نوعا أیضا' قوفمان 'یمیز التأكیدیة، التبادالت جانب إلى -ب
(réparateurs) .متعمدة غیر هانةا إصالح مبدأ على اإلصالحي النشاط أو اإلصالحي التبادل فكرة وتقوم 

  جلر  ركل أ :مثال
 قصد غیر عن )ب(
 .منك أعتذر )أ(
 .تقلق ال )ب(
  .الخاطئ تصرفه مصدرها كان التي اإلهانة بإصالح )أ( ل تسمح ،'قوفمان 'حسب االعتذار فكرة أي  
 ونفسه؛ واحد متكلم ینتجه والتدخل .للتبادل مكونة )مونولوجیة( الكالم أحادیة وحدة أكبر هي: التدخل*

 دور وبین بینه الخلط "أوركیوني "تقول كما ینبغي، وال خاص، تبادل في خاص متكلم إسهام بالتالي فهو
  :مثل المحادثة بدایة في یظهر كما الكالم،

  هل أنت بخیر؟   -3/     !  علیكم السالم -2     ! السالم علیكم" - 1
  ".إلى السینما -6أین تجري هكذا؟        .../ال بأس -5وأنت؟        ./ بخیر- 4

  :هي تبادالت، أربع من تتكون الستة الكالمیة األدوار فهذه
 تدخلین؛ من ومتكون تطابقي، وهو التحیة، تبادل هو: (2 )و (1 )-
 جواب؛  سؤال تكاملي تبادل هو :(4 ) وبدایة (3 )- 
 جواب؛  سؤال :(5 ) وبدایة (4 ) نهایة -
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  .بجوا  سؤال (6 )و (5 )نهایة  -
ّ  ویتكون   غر أن یمكن لكنه الكالم، أفعال من مبدئیا، تدخل كل  یمیز منه .واحد كالمي فعل إلى یصّ
ل بین "موشلر" قد التدخّ ّ تدخل ،)واحد كالمي فعل من أكثر من یتكون الذي وهو( المع  أن كما .البسیط واّل

لها لیست خلتدال منها یتكون التي الكالمیة األفعال  الذي التفاعل في تمییز، یمكن إذ :وظیفیا متعادلة كّ
 التداولیة قیمته التفاعل تمنح التي وهي (acte directeur) جهةو م أفعاال كالمیة، أفعال  عدة من یتكون

  .الموجه الفعل تخدم وهي تبریر، أو االعتذار مثل subordonné(s)) تابعة أفعال عدة أو وفعال المهیمنة،
 تؤدي للتدخل، مكونة )مونولوجیة( الكالم أحادیة وحدة أصغر هي (acte de langage):الفعل الكالمي *

 الجلسة، افتتاح أعلن أهنئ، أعتذر، أعلن، أرفض، أتعهد، أعد أسمي، :مثل وهي تواصلیا، غرضا
 اجتماعیة وظائف األفعال هذه وتؤدي مقاصده، عن األفعال هذه خالل من المتكلم یعبر حیث الخ،...

 مسألة نأ" رلموش" ویرى ). الخ...والتهنئة والتعزیة، والوعد، والقبول، واالعتراض، كاالعتذار،(  مختلفة
 .نظریة كونها من أكثر تجریبیة مسألة هي)أكثر أو واحد فعل(تدخل كلّ  في الكالم أفعال عدد تحدید

 إلى أي مكوناتها، إلى المحادثة تقطیع في األمر بدایة في تكمن المحادثات تحلیل مهمة إنف وهكذا،  
  .بعض في یندرج بعضها أو بعضا، یكون بعضها طبقات، شكل في المنتظمة االندراجیة وحداتها

  )110-109: ، ب تعلیك كایسة(                 
  بنیة المحادثة: خامسا

 اآلخر البعض ویركز اللفظي، التفاعل سالسل على المحادثات بنیة تحلیل في الدراسات بعض تركز  
  تدریجیة نظرة تقترح ،"رولي إدي" تأثیر تحت جنیف، مدرسة ونجد .للمحادثة العام التنظیم وصف على

(Hiérarchique) تتحدد بل ذاتها،  في داللة تحمل ال ،"رولي .إ "حسب اللغویة، فالوحدات .للمحادثة 
 ذو تبادل بّأنها األساسیة المحادثة الباحثون ویصف ،بإنجازها تسمح التي األنشطة خالل من معانیها
لد حیث متتالیة، تدخالت ثالث ّ ل یشكل إذ ال،ح بتتطل مشكلة أو سؤال عن التفاعل یتو  األول التدخّ

ُ  ویشكل فعل، رد والثاني مبادرة، ذا .تقویما الثالث ٕ ختتم المشاركین، بین اتفاق وتحقق مالئما التقویم كان وا  ُا
 هذه أساس على تتم تعقیدا األكثر المحادثات فإن سبق، مما وانطالقا .آخر تبادل بدء ویمكن التبادل،
 .المشاركین بین التفاوض أساس وعلى عدیدة، مرات المتكررة القواعد

  :هما أساسیین، مستویین على المحادثة وتنتظم  
 ،)داللیة كلیة أبنیة أي( كبرى أبنیة بین المحادثة في الباحثون یمیز ):الكبرى والعلیا(البنیة العامة - أ

 .أكبر تحلیل وحدات أي ككل، المحادثة بنیة العلیا بالبنیة هنا ویقصد .(هیكلیة عامة أبنیة) علیا وأبنیة
 "ویذهب .واختتامها وعرضها، المحادثة، افتتاح بین الغالب في للمحادثة العلیا البنیة في الباحثون ویمیز

وهكذا، <یقول  الكالم أفعال تتابعات إلى تستند العلیا بنیتها في المحادثة أن إلى الصدد هذا في "دایك فان
 موضوع المحادثة، موضوع إلى المدخل  التحیات": التالیة الفئات من غالبا تتألف العادیة المحادثة فإنّ 
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 المحادثة، إغالق >األفعال على فیشتمل االفتتاح، أما، بدایة المحادثة، لموضوع إغالق المحادثة،
  :التالیة التحیات الفعلي، اإلغالق

 .التواصل إقامة هدف عن والتكلم التحیة - <
 .بینهم العالقات وكذلك المحادثة، في المشاركین تحدید -
 .األساسیة المتكلمین مقاصد تفهم -
 .التواصل مخططات تفهم -
 .للتواصل االستعداد تأكید- 
  .>للتفاعل ینةعم بكیفیة االلتزام-
 یومك، طاب الخیر، صباح بك، أهال( التحیة بعبارات األخیر هذا ویتم المحادثة، افتتاح یخص هذا  

 تلك أن المهم الخ،... المساعد؟ ترید هل المنطقة؟ هذه من أنت هل  :مثل أخرى، عبارات أو ،)...
  .مدخل دون الموضوع في الدخول الالئق من لیس إذ االفتتاح، وظیفة تؤدي المنطوقات

 الصعب من ّأنه إال واختتامها، المحادثة افتتاح بین موجود األخیر هذا المحادثة، موضوع االفتتاح ویلي  
ّ  أن والمهم .المحادثة مراحل بین فاصلة حدود وضع  بلوغ في یعتمدها محددة نفعیة خطة متحدث لكل
 بالتحیة حدیثه فیبدأ حدیثه، موضوع إلى الحدیث في الشركاء بواسطتها یجذب استراتیجیات فیعتمد هدفه،

 موضوع إلى لیصل الخ،... الصحة، أو األسرة، عن االستفسار أو الطقس، أحوال عن الحدیث أو
 .النفعیة ووظفته الحدیث مضمون یشكل والذي الرئیس،

 :مثل عبارات استعمال أو بالتحیة إما مختلفة، بصیغ یكون األخیر هذا االختتام، الموضوع بعد یأتي  
 الساعة، إلى كالنظر الحدیث؛ إنهاء في الرغبة إبداء أو ،... ثانیة، نلتقي اآلن، موعد عندي إذن، هكذا

  .الخ...العجلة على تدل حركات إحداث أو
 الغالب، في حدیث، كلّ  إذ الحدیث، وفقها ینتظم التي الهیكلة أو الشكل في تكمن إذن، العلیا، فالبنیة  

 اإلدراكیة العوامل وتتدخل الحدیث، یختتم وكیف الحقا یلي وما البدایة في یقال أن ینبغي ما لیتحدد ینتظم
 .المحادثة هیكلة تنظیم أجل من واالجتماعیة

 وموضوع الكالمیة واألفعال للمنطوقات المتبادل األفقي الترابط ذلك في تكمن فهي الكبرى البنیة أما  
 والمعجمي، النحوي الربط أدوات( النصیة بالخواص یسمى ما تفسیر على الكبرى البنیة وتساعد المحادثة،

 إذ الموضوع إلى النظر ینبغي أیضا، وللنصوص للمحادثة البنیة وحدات ولتحدید ....)المحوریة والجمل
 لتعریف أولویة ذات منهجیة فرضیة وجود ینبغي ّأنه إلى الموضوع، مسألة بخصوص "فیهقجر" یذهب
لل بالنسبة مهمة أسئلة بعض عن لإلجابة وذلك دقیقا، تعریفا الموضوع مفهوم  من وذلك المحادثات، لمحّ

 عدة موضوعات للمحادثات یكون وحین خاصة؟ حال مجرد ذلك أن أم واحد موضوع للمحادثة هل :قبل
  .رابط إال بینها یربط ال أو معقد موضوع تحت تصنف أن یمكن كان ما إذا تُوضح أن یجب
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 المنفردة المنطوقات على الصغرى البنیة مستوى على التحلیل، یركز: البنیة الصغرى للمحادثة -ب
  .)تنظیمها وبكیفیة بالمحادثة الخاصة الكالمیة واألفعال بالمنطوقات أي( وعالقاتها

 هناك بل اعتباطیة، لیست المحادثة أو النص مستوى على سواء السالسل أن إلى "دایك فان "ویذهب  
 وصف أجل من )التناوب( الدور مصطلح على هنا "دایك "ویركز نظامها، تحدد عرفیة إستراتیجیة قواعد

 التي التركیبیة الوحدة على )الدور( لفظة وتُطلق .أدوارهم التفاعل في المشاركون یتبادل حیث المحادثة،
 التواصل في لغة متكلم ینجزه حدث هو المفهوم بهذا الدور أن یعني التفاعل، أثناء المتحدث بها یساهم
 .كالمي فعل هو أو حدیث، في ما متحدث إسهام وهو المحادثة، وحدة یشكل الدور فإن ومنه، .الفعلي

 المحلل أن ویرى للتواصل، مهمة أخرى وأحداث لغویة أحداث تتابع ّأنها على المحادثة دایك ویصف  
لى األدوار، وخواص مورفولوجیة، وقواعد أدوار تنظیم توضح تركیبیة قواعد إلى بحاجة ٕ  داللیة قواعد وا
  .األدوار بهذه تلحق أن یمكن التي الداللیة األبنیة لتحدید

 سالسل تتابع وصف إمكانیة فیرى متتالیین، متكلمین منطوقات بتتابع الدور أبنیة دایك فان ویربط  
 نصوص في المنطوقات تألیف وصف یمكن منه المنطوقات، سالسل تتابع مصطلحات خالل من األدوار
 المستوى على تفي، األدوار تلك فمنطوقات .وتداولي وداللي تركیبي  صرفي مستوى على حواریة

 في المتحدث یقاطع أن یحدث وقد .الجملة مستوى على النحویة بالقواعد لألحادیث، السطحي
 نقل ألن نحویة، شبه ولیست متجزئة، منطوقات عن الحدیث یمكن فهنا التالي، المتحدث من الجملة وسط

 .الحدیث حال هو وهذا الجملة، بحدود یحدد ألن بحاجة لیس دایك، حسب المنطوق، تتابع إلى األدوار
 عوامل إلى الخ،...الكالم عند واألخطاء الكلمات وتكریر والتصحیح الخاطئة البدایة المؤلف ویرجع

 والتردد األخطاء لهذه یكون قد لكن نحویة، ولیست واجتماعیة إدراكیة عوامل وهي التحدث، عند عارضة
 ألن المحادثات، في أهمیة األكثر فهي والتداولیة الداللیة الخواص أما .مهمة وظائف ... والتصحیح

 .المتحدثین بین والتفاهم التواصلي، التفاعل ووظیفة المعنى حول الحدیث في أساسا یدور األمر
  )113-110: علیك كایسة(           

  :سادسا مستویتات تعلیم المحادثة
 و متطالبها تتفاوت رئیسیة مستویات ثالثة أخرى بلغات للناطقین العربیة تعلیم برامج في للمحادثة  

 : للدارسین اللغوي بتفاوت خصائصها
 المعلم یلقى فیه العربیة اللغة برامج في ینتظمون الذین الجدد بالدارسین الخاص : األول المستوى )1

 هذه تكرار الدارس من یطلب ثم فیه تكلف ال طبیعى بأداء و سلیمة قراءة یقرءوها اوال، المحادثة
 الدارس یألف أن هنا المهم .منها یحفظون ما بذكر ضهمب تكلیف أو تمثیلها، أو جملة جملة المحادثة
 المستوى هذا في المعلم وعلى .فیها التعبیر و الكالم نمط على رفعیت أن و اتهمفردا و اللغة أصوات

 ورصیده الدارس فهم حدود في اللغویة للمواقف مختلفة بدائل یقدم أن المحادثة تدریس من االول
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 كال استوعبوا قد الداربین بأن الثقة تمام یثق أن قبل البدائل هذه بین ینتقل أال علیه أن كما .اللغوى
  .امامه ممارستها استطاعوا و منها

 قضایا و أوسع موضوعات حول عادة محادثة تدور سابقة، من درجة أعلى هو : الثاني المستوى )2
 و المناقشة مثل أفكار و موضوعات حول المستوى هذا في المحادثة وتدور .تجریدا أكثر مواقف و أعقد

 .خاصة اصطالحات و معینة التعبیرات تحفیظ
 هذا في .ثانیة كلغة العربیة تعلیم في المحادثة مستویات من مستوى أعلى هذا : الثالث المستوى )3

 في أفرادهما بین حرة مناقشة من للمحادثة تناوله بالمفهوم المحادثة ممارسة الدارسین من یتوقع المستوى
 موجه مجرد إنه ن،یالدارس  یقلده حتى الحوار إلقاء دوره ربیعت المستوى هذا في المعلم و .راءاآل ختالفا

  .فیه الفكر تیار ویوجه أخطاءه، یصحح و حدوده، یضبط و مجراه یرقب .للحدیث
  )168-166: 2004رشدى أحمد، (        

  تحلیل المحادثة: سابعا
بسمات منهجیة خاصة به ویهتم بدراسة نظام نشأ تحلیل المحادثة إثر نشأة علم االتنومتدولوجیا وتمیز    

المحادثة اللساني واالجتماعي باالعتماد على تسجیل المحادثات وفحصها فحصا دقیقا وكتابتها كتابة 
كذلك بدراسة النظام الداخلي لألدوار الكالمیة كما یساعد على معالجة تفاصیل الحیاة  ویهتم. صوتیة
واعتمد محللو المحادثة على مقاربات مختلفة التوجهات ومتعددة المناهج، فمنهم من ركز على . الیومیة

 " Jefferson"  "جفرسن"و " Schegloff"" شاقلوف"و "Sacks" " ساكس"الجوانب البنیویة والتنظیمیة مثل 
ومنهم من ركز على الجولنب البرغماتیة والتفاعلیة  "Goodwin"وقودوین " Guy "وقي" Allen"وآالن 

وهرتاج  "Atkinson" واتكنسن" "Searle"وسارل "  Van Dijk"فان دایك  Grice "قرایس"واالجتماعیة مثل 
"Heritage."  

تحالیلهم منهجیة وتطبیقیة، ولذلك فهم یسعون إلى ویمیل محللو المحادثة في دراساتهم إلى أن تكون   
االعتماد على عینات حقیقیة وتجریبیة، ولكن ابتعاد تحلیل المحادثة عن النظریات واقتصاره على التجربة 
قد یزید من حیرة القراء الذین لم یتعودوا على مثل هذه الدراسات الخاصة ویمكن أن نفهم تحلیل المحادثة 

ي التحلیل الذي یمكن أن یستعمل لبلوغ نوع خاص من بعد نظري وتنظیمي یتعلق على أنه بعد خاص ف
إلى أن تحلیل المحادثة له هدف مركزي یتمثل في " هرتاج"بطرق التفاعل بین أفراد المجتمع، وقد ذهب 

وصف القدرات التي یستعملها المتكلم وتفسیرها قصد المشاركة في التفاعل االجتماعي بصورة واضحة 
هذا الهدف أحد اإلجراءات التي یعتمدها المحللون إلنتاج سلوكهم وفهم سلوك اآلخرین، وقد رأى  ویمثل

أن انتظام المحادثة وترتیبها یعود أساسا إلى المشاركین فیها، وقد اعتبر تنظیم " ساكس"و" شاقلوف"
ات وجهین وجه عام جدا المحادثة امتدادا طبیعیا للتفاعل االجتماعي ویمثل هذا المنوال التفاعلي عملیة ذ

  .ووجه خاص، ویتصل الوجه األول بالمجتمع أما الوجه الثاني فیتصل بوضعیة التلفظ
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ویؤكد محللو المحادثة على ضرورة استعمال تسجیالت سمعیة بصریة تقوم بتسجیل مقاطع كالمیة   
فاصیل غنیة عن إذ تمكن المعلومات المسجلة المحللین من ت. طبیعیة ولیست مصطنعة من قبل المحلل

التجارب الواقعیة للعینة المدروسة وكذلك تمكنهم من ضبط الجوانب الحدسیة التي ال نجدها في المدونة 
ویوفر التسجیل لهم أیضا إمكانیة تكرار . وتضمن لهم صحة المدونة وعالقتها بعملیة التفاعل الحقیقیة

قیقة وكذلك تضمن للقارئ التعامل فحص األحداث التفاعلیة مما یجعلهم یستوعبون المالحظات الد
المباشر مع المدونة المستخدمة في التحلیل، فتقدم التسجیالت الصوتیة المعلومات األساسیة التي یقوم 
علیها تحلیل المحادثة، وتمثل الكتابة الصوتیة لهذه التسجیالت عمال مقنعا لدراستها ولكنها تبقى عاجزة 

  .عن تمثیل المحادثة تمثیال حقیقیا
توفر الكتابة الصوتیة للباحث مجموعة كبیرة من المقاطع التفاعلیة التي یمكن فحصها بهدف المقارنة   

بینها، فهي تمثل مع تحلیلها جزءا أساسیا من مجرى التحلیل، فهي تقدم للقارئ معلومات مهمة عن 
تتوفر في مناهج أخرى  المدونة وربطها بتحلیلها ربطا مباشرا، وهي میزة یختص بها تحلیل المحادثة قد ال

ولكن تبقى الكتابة الصوتیة منقوصة ألنها ال تستوعب التسجیالت استیعابا . مثل التحالیل األدبیة والفلسفیة
مفصال، فهي عملیة انتقائیة على الدوام ألن المحلل ال یستطیع أن یحول كل كالم شفوي بدقة إلى مكتوب 

لة والمالحظة ومعایشة األفراد المسجلین حتى یحاول أن ولذلك یعول المحلل تعویال كبیرا على المقاب
  )62- 61: 2012خلیفة المیساوي، ( .یستكمل ما تعجز عنه آلة التسجیل أو الكتابة الصوتیة

تهدف طرق تحلیل المحادثة إلى البحث في كیفیة انتظام عملیة التلفظ وتخضع هذه التفاصیل الختیار   
  ویعتمد تحلیل المحادثة على    . لى فهم المحادثة وتنظیمهاقائم على منهج في التحلیل یساعد ع

وتكمن أهمیة نظام الكتابة الصوتیة . مدونة ممثلة ألهداف الدراسة تمثیال حقیقیا دون انتقاء لمقاطع معینة
وتكمن صعوبة المنهج في تحلیل المحادثة في خصوصیتها . في التوافق مع منهج تحلیل المحادثة

وقد یمثل تحلیل األدوار الكالمیة . ة من مشاركین في عملیة التلفظ إلى مشاركین آخرینالمتطورة والمتغیر 
في المحادثة موضوعا أساسیا في مناهج التحلیل واعتبره الدارسین أمرا مهما في فهم نظام المحادثة 

  .وترابطها، فهو وسیلة مفیدة لبلوغ تحلیل نظام المحادثة الكلي
  :ةالمقاربة االتنومیتودولجی-1

وقد استوحى . تهتم االتنومیتودولجیا بدراسة النظام االجتماعي من خالل نظام سلوك المجتمع    
مسألة النظام االجتماعي وفكرة العالقات االجتماعیة من خالل نظریة الفعل االجتماعي واعتمد " قارفنكل"

ضعیات المباشرة ویركز في مقارنته على دراسة الو . في معالجة هذه اإلشكالیة على الفلسفة الظاهریة
وعالقتها بالمعرفة المشتركة ولكن المشكل بالنسبة إلى هذه الوضعیات یتمثل في وجود تناقض بین ما هو 

. ویتطلب هذا من األفراد مجهودا إضافیا لفهم هذه الوضعیات. متوقع أو مكتسب وبین السلوك المنجز
ة االجتماعیة في مكانها الطبیعي ولذلك على الباحث أن یتعایش مع عینة البحث وأن یالحظ األنشط

ومناقشتها مع أفراد البحث لدراسة القدرات المستعملة في إنجاز هذه األنشطة واالعتماد على تقنیة 
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التسجیل الصوتي لتحلیل المعطیات، ویمكن تحلیل المقاطع منفردة ولكن المسموع سیكون مرتكزا على 
  .التوقعات الممكنة

  :مشغال لسانیاتحلیل المحادثة باعتبارها -2
احتلت المحادثة، من بین أنظمة التبادل الكالمي األخرى، مكانة مهمة في دراسة الشروط والقوانین    

الداخلیة التي تنظم مجرى التفاعل الذي یحظى بضرب من العقوبة أو الحریة، وال تقید الفعل فیه قیود 
لتبادل الكالمي مهما كانت طبیعته خارجیة كبیرة، وأصبح یعني مصطلح تحلیل المحادثة كل أشكال ا

ومهما كان شكله، ولئن كان هذا التعریف قد ركز جهوده على المظهر الكالمي في جمیع مجاالته شریطة 
یرى في تحلیل المحادثة مجاالت أوسع للدراسة، فهو یعالج مثل " فان دایك"أن یقوم على التبادل، فإن 

یدرك وله معنى وینتج بصورة كبیرة، ولذلك انتقل تحلیل  االتنومتدولوجیا سلوك الحیاة الیومیة الذي
المحادثة من المظهر الكالمي الصرف، وهو مجال تهتم به اللسانیات، إلى مجاالت أخرى تمثلها علوم 
أخرى، وخاصة تلك التي لها صلة بالمجتمع مثل علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي واللسانیات 

حادثة یهدف أساسا إلى تفسیر القدرات التي یستعملها المتكلم فارتبطت االجتماعیة، وأصبح تحلیل الم
دراسة السلوك بدراسة اللسان من جهة وارتبطت كذلك بدراسة المعنى واإلدراك من جهة ثانیة وأما بالنسبة 

فإن تحلیل المحادثة یمثل المستوى األول الذي یؤدي إلى انجاز ضرب من المعرفة یقوم " كولثارد"إلى 
. المالحظة الطبیعیة ویتوزع بصورة مفصلة في التفاعل االجتماعي في تجربة دقیقة ونطاق شكلي على

  )64- 62: 2012خلیفة المیساوي، (
التعریف على البعد الطبیعي في تفسیر السلوك باالعتماد على المالحظة وهذا یعني أن محلل یقوم هذا   

عة التي یحللها مما یطرح مفهوم المباشرة، وهو مفهوم المحادثة یجب أن یكون هو نفسه منتمیا إلى المجمو 
مهم في دراسة تحلیل المحادثة، إذ أن التجربة االجتماعیة ذات صلة وثیقة بعملیة التبادل الكالمي وعملیة 
الفهم لدى المتكلمین، وفي هذا اإلطار أصبح الهدف في تحلیل المحادثة تفسیر الطرق المشتركة التي 

فتركز اهتمام محللي المحادثة . ون في إنتاج سلوكهم ومعرفته وكذلك سلوك اآلخرینیستعملها المتفاعل
على كیفیة تفسیر السلوك وخاصة الطرق التي بها ینتج التفاعل ویفهم، وأصبح مفهوم اإلنتاج والفهم 

ذات، أساسا مهما من أسس تحلیل المحادثة، إذ بهما قامت مرتكزاتها وانبنت قواعدها ونشأت علما قائم ال
" ساكس"فاستدعى تحلیل المحادثة انطالقا من مبادئ النحو العام للتبادل الكالمي قائما بذاته، وأسس 

) غیر كالمیة، مادیة(من خاللها المحادثة ذات أهمیة وال بعناصر وضعیات أخرى " جفرسن"و" شاقلوف"و
الخصوصیات االجتماعیة عالقة القوة، الرهان، المحددات االجتماعیة للمتكلم و (وعناصر اجتماعیة 

والثقافیة، اقتصرت هذه الرؤیة على المحاولة ضبط القواعد والقوانین اللسانیة المتحكمة في عملیة المحادثة 
وذلك إثر تأثر أصحابها بالمدارس النحویة التحلیلیة التي تعتمد على تحلیل األشكال النحویة وضبط 

الشفویة األكثر إفادة وهي التي تعني بخصوصیات یبحث تحلیل المحادثة في نقل المظاهر . قواعدها
التبادل الكالمي، وأكد المحللون المتأخرون نسبیا الذین تأثروا بالتحلیل البرغماتي للغة ودراسة أفعال الكالم 
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على أن المقابلة التحلیلیة في إطار تحلیل المحادثة ال تقتصر على تفسیر الكالم فقط ولكنها تؤدي إلى 
السلوك والممارسة في أي شكل كالمي كان، ارتبط التحلیل بالتفسیر الذي یخص العملیة تحالیل تهتم ب

ولم تعد عملیة التواصل قائمة على المنوال الذي . االتصالیة برمتها في جانبیها اللساني وغیر اللساني
  :في صورته التالیة" جاكبسون"وأصبح مشهورا مع "  شانون"وضعه 

  
  العالمة المبثوثة        العالمة المتقبلة        المتقبل       باث                 

  الضجیج                                                
  
یرسل المتكلم : وكان هذا المنوال قد اعتبر أن عملیة التواصل قائمة على الخطیة في شكلها التالي  

. یتقبلها المتلقي، فیفككها ویفهمها ثم یتحول بدوره إلى باث فیعید الدور نفسه) اللغة(رسالة تمر عبر قناة 
صة بالتفاعل حیث أصبح المتكلم لم یعد هذا المنوال صالحا في التحالیل التي اهتمت في المحادثة وخا

باثا ومتقبال في الوقت نفسه لجمیع المعلومات التي تدور في عملیة التلفظ، فألغیت الترتیبات التي قام 
علیها المنوال السابق ولم تعد صالحة إال إذا ما اعتمدناها في تحلیل التبادل الكالمي الذي یخص 

  .االتصال الهاتفي
  )67-64: 2012خلیفة المیساوي، (   

  مناهج تحلیل المحادثة: ثامنا
یعتمد تحلیل المحادثة مقاربات عدیدة ومناهج علمیة مختلفة یحاول المحللون من خاللها رصد منهج   

علمي خاص به، وتنضوي أبرز هذه المناهج والمقاربات تحت مجاالت علمیة معینة مثل البسیكولوجیا 
ذا تأثر محللو المحادثة واالنتروبلوجیا والسوسیولوجیا واالتنومتدو  ٕ لوجیا واتنوغرافیا االتصال واللسانیات، وا

بالتقنیات التي استعملتها هذه العلوم في تحلیل ظواهرها، فإنهم اتفقوا على أن ظاهرة التسجیل تمثل أنجح 
أن تحلیل المحادثة یفضل العمل من خالل التسجیل الصوتي " فانك دایك"وسیلة لتحلیل المحادثة واعتبر 

  .الحظة السلوكوم
تسجیل بعض المظاهر في عملیة التفاعل والتفاصیل ال یمكن أن نحصل علیها بأیة طریقة  )1

 .أخرى
یمكننا التسجیل من االستماع عدة مرات ویمثل هذا أداة مهمة لتحویل المحادثة إلى نص مكتوب  )2

 .یمكن تحلیله
تي استعملت بكل تفاصیلها إلنتاج یمكننا التسجیل من المقارنة بین تحلیل معین والمواد الصوتیة ال )3

 .ذلك التحلیل
  .یمكننا التسجیل من العودة إلى االستماع إلى التفاعل باهتمامات تحلیلیة جدیدة )4
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مدخال إلى تحلیل المحادثة، یساعد كثیرا على ضبط  "فان دایك"تمثل هذه المزایا األربع التي ضبطها   
محلل على دقة االستماع ومالحظة مكونات المحادثة، فهي تساعد ال. مجاالت التحلیل وحصر مستویاتها

بصورة تجعله یتفطن إلى جزئیات دقیقة قد ال یالحظها للوهلة األولى، ولذلك اشترط أالن وقي القیام 
بتسجیل لفظي ذي نوعیة جیدة وبأقل ضوضاء یمكن أن تحدث وكذلك توفیر محیط مناسب ومعزول بقدر 

  .لومة المناسبة للمشتركینكاف للتفاعل الثنائي وتوفیر المع
إن التسجیل الصوتي بواسطة آلة تسجیل ال تنقل سوى المظهر الكالمي من المحادثة وال یمكن لها أن   

تسجل لها أن تسجل عملیة التفاعل برمتها، فهي تتكون من عناصر لسانیة وأخرى غیر لسانیة، ولذا 
بارها جزءا مهما من عملیة االتصال ولكي وجب على محلل المحادثة أن یتفطن إلى هذه المسألة باعت

یتجنب ما تسببه آلة التسجیل من نقص، یمكن أن یستعمل آلة تصویر بواسطة الفیدیو وكذلك المالحظة 
  .المستمرة التي توفرها المعایشة مع المجموعة المعنیة بالدرس

  )Allen) ،Guy( )1978 منهج تحلیل أالن وقي-1
یركز هذان الباحثان على تحلیل المحادثة الیومیة المباشرة، خاصة تلك التي تدور بین متكلمین فاتبعا     

طریقة التفكیك إلى األجزاء المباشرة المكونة للمحادثة وعزلها عن بعضها ومحاولة ضبط مكوناتها 
ین، لم تكن ناجعة في دراسة وبما أن الطرق التي اعتمدها علم االجتماع، في نظر هذین الباحث. وتحدیدها

المحادثة، وجعلها ذلك یفكران في إیجاد منهج آخر یالئم دراسة هذه الظاهرة االجتماعیة واللسانیة في آن 
واحد، فاعتمدا منهج التسجیل الصوتي واعتبراه مفیدا في دراسة تحلیل المحادثة، فأصبح البحث یعتمد 

وتمثل عملیة التسجیل منفذا مهما إلى . لتفاعل اللفظيكثیرا في عملیة المحادثة على نوعیة تسجیل ا
عملیة التحلیل یرصد من خاللها المحلل جمیع أجزاء المحادثة التي تمكنه من تشكیل القوانین التي بنیت 
علیها ویتطلب التحلیل الداللي للعالقات الكالمیة إمكانیة تقسیم الحركة إلى األجزاء التي تكونها وذلك 

التحلیل الدقیق، ویعتبر منهج التقسیم والتفكیك مهما من ناحیة رصد العالقات المكونة لضمان القیاس و 
فعملیة المحادثة یجب . للمحادثة فهو یمكن المحللین من قیاس المكونات المباشرة للمحادثة وضبطها بدقة

لمحللین أن توصف باعتبارها نظاما یحتوى على مكونات متنوعة جدا تكون عنصرا في زمن معین وعلى ا
أن یرصدوا طبیعة هذه المكونات والعالقات الواصلة بینها وأن یدققوا كیفیة اشتغالها فیما بینها، إذ ترتبط 
بهذه المكونات اللفظیة مكونات أخرى غیر لفظیة تساهم في تشكیل العالقات بینها وتجعلها متماسكة وقد 

صیات عامة وأخرى تتمیز بها تشتمل ركز أالن وقي على خصوصیات المحادثة، فاعتبروا أن لها خصو 
على االمتداد اللفظي وتتابع الكلمات والتوقف بین االنجازات اللفظیة وتغیر ارتفاع الصوت واختالط أنواع 
الحركات اللفظیة ومعدل المقاطع التلفظیة وتغیر طولها الزمني والتلفظي وتذبذب توزیع الكالم بین أطراف 

  )68-67: 2012خلیفة المیساوي، ( .المحادثة
وباتت هذه الخصوصیات مشغال من مشاغل محللي المحادثة، بل مثلت مداخل رئیسیة في عملیة     

التحلیل، فهي المكونات المباشرة التي تبنى منها المحادثة وعلیها تتأسس مشاغل مناهجها وتضبط 
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إلى نموذج مالئم إلى حد فاعتقد هذان الدارسان أن دینامیكیة نظریة المحادثة یمكن أن تؤدي .  قضایاها
بعید، تدمج فیه الظواهر التي تشمل عملیة التبادل وهذا إقرار بإمكانیة وجود منهج علمي لدراسة هذه 

في مجال تحلیل المحادثة " أالن وقي"الظاهرة اللسانیة، ورغم هذه المحاولة الدقیقة والمفیدة التي أسسها 
ات الجسدیة مثل الضحك والنظر وحركة الرأس دون أن فإنهما اقتصرا على الجانب اللفظي وبعض الحرك

یهتما كثیرا بالجانب االجتماعي وخاصة التفاعلي عي عملیة إنتاج المحادثة وهذا ما جعل الوقوف على 
منهج شامل في مجال تحلیل المحادثة أمرا بات یستهوي الكثیرین من الدارسین وخاصة اللسانیین 

    .المحادثة بصورة دقیقة االجتماعیین عسى أن یضبطوا تحلیل
  )Van Dijk )1997 منهج تحلیل فان دایك-2

، كما كان علیه سابقا في الدراسات التي اهتم فیها "فان دایك"تطور مفهوم تحلیل المحادثة عند     
أصحابها بوصف المحادثة وتحلیل مكوناتها اللسانیة المباشرة ودراسة آلیات التبادل الكالمي والتفاعل بین 

یؤدي إلى فهم مختلف لمفهوم  أن المنوال الذي یتخذه تحلیل المحادثة" فان دایك"أطراف الحدیث، فیرى 
القواعد الذي یختلف بدوره عن ذلك الذي تتخذه بحوث أخرى،  إذ ان تحلیل المحادثة ال یعتمد على شكل 
نظري في تفسیر السلوك بل یعالج القواعد باعتبارها مقاییس تصدر عن وضعیات معینة وهي تمثل جزءا 

في هذا اإلطار أن وجود منهج دقیق في تحلیل " كفان دای"من النشاط الذي یحاولون تفسیره، فاعتبر 
المحادثة أمر یكتسي صعوبة، نظرا إلى أن عملیة التحلیل ال تستند إلى مرجعیات نظریة خاصة بها، بل 
إن التحلیل فیها ال یزال یرتكز على معالجة القواعد التي تنظم األدوار الكالمیة في وضعیة محددة 

حادثة یستعملون مقاربات مختلفة في تطویر تحالیلهم، فال یوجد ومخصوصة وهذا ما جعل محللي الم
منهج واحد صحیح وهذا یمثل تحدیا إذا أردنا تعلیم اآلخرین كیف یقومون بالتحلیل؟ إذا توجد طرق عدیدة 
توصلنا للغایة النهائیة، فتطرح قضیة التحلیل على أنها قضیة اختیار المنهج أو المناهج المستعملة في 

ا ما یجعل األمر صعبا إذ إن تعدد المناهج وتقاطع مشاربها في تناول المحادثة ومحاولة فهم ذلك، وهذ
آلیاتها، باعتبارها ظاهرة لسانیة واجتماعیة، یؤكد تناولها من جوانب عدیدة لسانیة وغیر لسانیة ویجعل 

ن مثل العلوم عملیة التحلیل معقدة تستدعي اإللمام بمعارف عدیدة، خاصة تلك التي تتصل باإلنسا
مجرد تلفظ یدور بین شخصین أو " فان دایك"النفسیة والعلوم االجتماعیة، ولذلك لم تعد المحادثة في نظر 

أكثر، بل تجاوزت هذا التعریف، واهتمت بدراسة السلوك الكالمي وما یتصل به من أطر أخرى مثل 
ضبط القوانین المتحكمة في ذلك وآلیات عملیة اإلنتاج الكالمي وتوزیع األدوار الكالمیة بین المتكلمین و 

خمس مسائل " فان دایك"وضبط . الفهم وتأویل وما یتصل بها من وضعیات أخرى تساعد على التحلیل
  )70-68: 2012خلیفة المیساوي، ( :تشكل طریقة في التحلیل وهي التالیة

 .اختیار المقطع - 1
 .تمییز األفعال داخل المقطع - 2
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ومجموعة األفعال ومحتوى المصطلحات المرجعیة وشروط إدراك االهتمام بمحالة المتكلمین  - 3
األفعال المنجزة والمسائل المتكلم عنها وكذلك االهتمام باختیارات المتقبل التي یشترك فیها مع 

 .هذه المجموعة
جراء األدوار التي تتطلب شیئا من فهم األفعال والمواضیع المتحدث  - 4 ٕ االهتمام بالحالة الزمنیة وا

 .عنها
هتمام بكیفیة تضمن المواضیع واألفعال المكتملة وبعض المحددات واألدوار أو العالقات بین اال - 5

 .المتفاعلین
واعتبرها أساسیة في عملیة تحلیل المحادثة بدت شاملة لدراسة " فان دایك"إن هذه المسائل التي ضبطها   

سانیة مثل طبیعة المتكلم وحالته المحادثة، فهي تركز على الجانب اللساني في عالقته بالجوانب غیر الل
النفسیة وطبیعة العالقة بین أطراف الكالم وهو ما جعل تحلیل المحادثة یرتبط بمجال البرغماتیة من جهة 

واعتبر تحلیل المحادثة مشغال من مشاغل تحلیل الخطاب . وبمجال اللسانیات االجتماعیة من جهة أخرى
عتمد على البرغماتیة باعتبارها مدخال أساسیا في عملیة تحلیل وهو ما جعله ی" فان دایك"بصفة عامة عند 

  .الخطاب وفهم نظام األفعال الكالمیة واألفعال االجتماعیة باعتبارها مجالین أساسیین في تحلیل المحادثة
  :البرغماتیة وتحلیل المحادثة-3
الذي " موریس"وف األمریكي یعود مصطلح البرغماتیة باعتباره مدخال من مداخل تحلیل اللغة إلى الفیلس  

. إثر بحثه في نظریات السیمیاء، وهي العلم الذي یبحث في العالمة بصورة متكاملة 1938وضعه سنة 
وكان یرى . وكان یرى أن علم التركیب الذي یبحث في العالقات الواصلة بین العالمات بصورة متكاملة

عالمات وعلم الداللة الذي یبحث في العالقة أن علم التركیب الذي یبحث في العالقات الواصلة بین ال
  )72- 70: 2012خلیفة المیساوي، (. العالمة بمرجعها ال یكفیان لدراسة مسألة العالمة اللسانیة

وتمثل عملیة التلفظ األفعال الكالمیة في عالقتها بوضعیة االتصال في أبعادها المكانیة والزمنة   
واالجتماعیة، باعتبارها أفعاال یقوم بها متكلمون، فهي إذن أفعال اجتماعیة من خاللها تتواصل المجموعة 

ولم تعترف . كال لسانیة معینةفعندما یتكلم الفرد ینتج أفعاال ذات وظائف اجتماعیة تنجز في أش. وتتصل
في ظل هذه النظرة البرغماتیة االتجاهات المتعلقة بها بالخط الفاصل بین تحلیل المحادثة الذي یعود في 

  .جوهره إلى االتنومتودولوجیا وتحلیل الخطاب الذي یعود إلى نظریة أفعال الكالم
ى النظریات التي اشتغلت علیها عملیة وساعد إدماج األسس التي قامت علیها البرغماتیة والرجوع إل  

التلفظ، وأعمال اللسانیین الذین یهتمون بتحلیل المحادثة على إنشاء نظریة تجمع بین هذین المجالین في 
وال یقتصر تحلیل المحادثة على ضبط المسائل البنیویة ووصفها بل یتجاوزها . معالجة التفاعل وفهم آلیاته

األفعال االجتماعیة باعتبارها جزءا من أجزاء عملیة االتصال وأصبحت إلى نظریة األفعال الكالمیة و 
  .المكونات البرغماتیة تتعاضد مع المكونات اللسانیة في فهم أي شكل من أشكال التفاعل وتحلیله

  :نظریة أفعال الكالم وتحلیل المحادثة-4
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برزا خصائصها ومكوناتها فكان م "Austin"نشأت نظریة أفعال الكالم مع الفیلسوف اإلنجلیزي أوستین    
مبدأه األساسي أن األقوال هي أیضا أفعال، إذ بالقول یمكننا أن نصدر معلومات تتصل بموضوع الحدیث 

قسم : نظریته على تقسیم الكالم إلى قسمین" أوستین"ولكننا في اآلن نفسه نفعل أشیاء بهذا الكالم، فأقام 
ه على أن الملفوظ یصف بعض أنواع الكالم ویمكن الحكم یقوم على مفهوم االختبار وهو مفهوم مدار 

وقسم ثان یقوم .علیها بأنها صادقة أو كاذبة من خالل التلفظ وهذا النوع من الملفوظ سماه ملفوظا تقریریا
على مفهوم االنجازیة یعني أن نقول هو أن نفعل وسماه ملفوظا إنجازیا وهو یتطلب مجموعة من الشروط 

األفعال الكالمیة إلى " سارل"وقد صنف . اجحا وهي شروط سیاقیة ومقامیة واجتماعیةإلنجازه إنجازا ن
الغرض منها أن یتحمل المتكلم مسؤولیة صدق القضیة المعبر  )les assertifs(التقریرات : خمسة أنواع

  .عنها وتتمیز هذه التقریرات بأن اتجاه المطابقة یكون اتجاها من القول إلى العالم
 التوجیهات)les directifs(  الهدف منها حمل المتكلم، الشخص الموجه إلیه الكالم على فعل شيء

 .ما كأن یطلب منه أن یزوره مثال
  الوعدیات)les promissifs(  الهدف منها التزام المتكلم)القیام بفعل ما في ) بدرجات مختلفة

 .المستقبل
  التعبیریات)les expressifs ( حالة نفسیة خاصة في ظروف صادقة تجاه الهدف منها التعبیر عن

 .وقائع خاصة یتضمنها القول وهي تتعلق بأفعال الشكر والتهنئة وطلب العفو والترحیب
الهدف منها المطابقة بین القول واإلنجاز أي أن مضمون القضیة یطابق  )les declaratifs(التصریحات 

 )   73- 72: 2012خلیفة المیساوي، ( .الكون
  :الخالصة

فالمحادثة إذا هي التفاعل بین المشاركین في عملیة التلفظ، والهدف الرئیسي لتحلیل المحادثة هو   
وصف القدرات التي یتمتع بها المتكلمون ویستعملونها للتواصل، واألدوار التي یقوم بها المشاركون في 

  .الحدیث وذلك بالتركیز على عملیة تبادل األدوار أثناء الحدیث
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 :تمهید

یلعب االتصال دورا هاما في عملیات التعلیم والتربیة حیث یمثل العنصر األساسي في التفاهم والتفاعل   
القائم بین جمیع العاملین في المؤسسات التعلیمیة والتربویة سواء أكانوا أفراد أو جماعات، وكثیرا ما أدى 

ظاهرة حیویة وهامة للتعلیم والتربیة، نظام االتصال السئ إلى وجود نتائج غیر ایجابیة، فاالتصال یمثل 
 .حیث یتوقف على مدى نوعیته وكیفیته في نجاح هذه التربیة أو فشلها

ونتناول في هذا الفصل تقدیم مفهوم لالتصال ومدى أهمیته، عناصره وأشكاله، ومهارات االتصال    
  . وطرق تحسینها، مبادئه وأبعاده، وكفاءة واتجاهات عملیة االتصال
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  مفهوم االتصال: أوال

  :مفهوم االتصال لغةً  -1

واألصل فیها في اللغة العربیة  تصال ،یها على المدلول اللفظي لكلمة االكلمة اتصال، واألصل ف  
لى الشيء وصوالً ) : وصل( ٕ وصلني الخبر (  ل، بمعنى بلغه وانتهى إلیه، فنقو وصل فالن الشيء، وا

  .) ووصل إلي الخبر 

فنحن  (Commun)أي  (communis)مشتق من األلفة  (Communication)واألصل في كلمة اتصال   
ي أننا نحاول أن مع شخص ما، أ (commaness)عندما نتصل نحاول أن نخلق ألفة أو جو من االتفاق 

لى فكار واتجاهات اآلخرین معلوماتنا واتجاهاتنا، أي أن نجعل المرسل والمستقبل عأنشارك معلومات و 
  .موجة واحدة في مواجهة رسالة معینة

وتعــدد تعریفــات االتصــال قــد دعــا الكثیــر مــن الخبــراء والبــاحثین إلــى محاولــة تصــنیف هــذه التعریفــات فــي   
ـــدد شـــعب ارتبـــاط هـــذا  ُ مجموعـــات ، وتنـــاول كـــل مجموعـــة فـــي أطـــار المعرفـــة ، ممـــا یـــدفعنا الـــى القـــول بتع

االشــتقاق اللغــوي قــدم هــذه التعریفــات هــي التــي ركــزت علــى أو المفهــوم بــالكثیر مــن العلــوم واالختصاصــات ، 
الشــيء شــائعًا ومــن ثــم  فــان االتصــال یتحقــق  الالتینیــة بمعنــى یشــیع ، أو یجعــل (Communication)لكلمــة 

عنــدما تتــوافر مشــاركة عــدد مــن األفــراد فــي أمــر مـــا وینظــر إلــى هــذا التعریــف ومــا شــابهه باقتصــاره علـــى 
رد إلى أخـر ، فیحقـق الشـیوع واالنتشـار االشتقاق اللغوي، فقصرت مفاهیمه على مجرد نقل المعلومات من ف

نتیجة النقل ، إال أن التعریف القائم على االشتقاق اللغوي یجعل مـن االتصـال أحـدي االتجـاه مـن الفـرد إلـى 
إلســـهامات علــم الــنفس فــي تعریــف االتصـــال مــن خــالل العالقــة بـــین ( اآلخــر أو اآلخــرین ، ولــذلك كانــت 

بـــأن  "كــارل هوفالنـــد"االتصــال الهـــادف أو المقصــود ، ومنهـــا تعریـــف المنبــه واالســـتجابة ، التــي تشـــیر إلـــى 
هــو العملیــة التــي یقــوم بمقتضــاها الفــرد القــائم باالتصــال بإرســال مثیــر عــادة مــا یكــون لفظیــًا لكــي : االتصــال

بـأن السـلوك االتصـالي یهـدف إلـى الحصـول علـى اسـتجابة  "دیفیـد بیرلـوا"یعدل من سلوك اآلخرین ، وكذلك 
، وبـذلك یمكـن القـول ) شخص ما ، أو أن االتصال هو االسـتجابة الممیـزة للفـرد نحـو مثیـر معـین معینة من

إن علــم الـــنفس أســهم فـــي تـــأثیر العالقــة فـــي االتصــال بـــدیًال عـــن العالقــة الخطیـــة التــي رســـمتها التعریفـــات 
  )194-193: 2011، بدر ناصر حسین( .األولى لالتصال
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فضــًال عــن ذلــك فــأن علــوم االجتمــاع قــد ســاهمت هــي األخــرى مثلمــا علــم الــنفس االجتمــاعي فــي التأكیــد   
علــى التفاعـــل االجتمــاعي فـــي عملیـــة االتصــال ، وكـــذلك تــأثیرات الســـیاق االجتمـــاعي علــى هـــذه العملیـــة ، 

مـد عبـد هـو صـورة مـن صـور التفاعـل االجتمـاعي ویـذهب الـدكتور مح: فاالتصال فـي تعریـف جـورج جرینـز
الحمیــد إلــى مســاهمات علــم اللغــة وعلــم الــنفس اللغــوي فــي التعریــف بــالتركیز علــى المعنــى او داللــة الرمــوز 

حیـث نظـر إلـى االتصـال علـى انـه تفاعـل أو  "ویلبور شرام ونیلـون"وهو ما أخذ به ( بین المرسل والمستقبل 
  ).قائق لفهم وتفسیر حدوث هذه المعانيتبادل للمعاني التي تفاعل بها الرسائل واألشخاص والثقافات والح

  )Commnucation( :اصطالحا تعریف االتصال -2

، وتســتخدم الكلمــة بصــیغة المفــرد لإلشــارة علــى عملیــة تناقــل المعــاني) Commnucation(یقــوم االتصــال    
ة الجمـع فتشـیر إلـى الرسـائل نفسـها، أو مؤسسـات االتصـال إلى عملیة یتم عن طریقها نقل معنى وأما صـیغ

ویـتم تبـادل المفـاهیم بـین  وهي عملیة تنتقل بها األفكار والمعلومات بین الناس ، داخل نسق اجتماعي معین
 ( D. Berlo )و "دیفیـد بیـرل"األفراد باستخدام نظام من الرمـوز بقصـد المشـاركة وألنـه عملیـة اجتماعیـة یعـده 

، تـربط بـین األفـراد وبیئـتهم االجتماعیـة ویتبـادل مـن خاللهـا اإلنسـان خبراتـه وتجاربـه  (Process)ة بأنه عملی
ویســـتعین االتصـــال باللغـــة اللفظیـــة واللغـــة غیـــر اللفظیـــة  ، ویعبـــر عـــن مشـــاعره وأحاسیســـه وأفكـــاره لآلخـــرین

اتصــــال : ال ، كـــالقول ویقســـم إلـــى أنــــواع متعـــددة ، تبعـــًا لمعــــاییر مختلفـــة ، كمعیــــار الهـــدف العـــام لالتصــــ
صـــحفي أو اتصـــال تلفزیـــوني ، أو تبعـــًا للحاســـة التـــي تســـتقبل االتصـــال كـــالقول اتصـــال مســـموع أو اتصـــال 

، بــــدر ناصــــر حســــین(. مرئــــي أو تبعــــًا للموقــــف االتصــــالي كــــالقول اتصــــال مــــواجهي أو اتصــــال جمــــاهیري
2011 :193-194(  

 ومؤثرات عوامل تحكمهما طرفین بین تواصل عملیة أنه على ) 2007 (االتصال كامل كمال عرف  
 .كثیرة

 واضحة لغة فى وعرضها أفكارك شرح على القدرة أنه على ) 1993 ( الحافظ عبد سالمة وعرفه   
 كانت مهما االتصال من للمستهدفین رسالتك تكییف على القدرة یتضمن وهذا متباینین، مختلفین ألفراد

ا مستواهم أو خلفیتهم ً  اللفظي وغیر اللفظي االتصال من وأشكاال مناسبة، وأدوات أسالیب هذا يف مستخدم
 .الموقف یتطلبه ما حسب

 أفضل سلوك وأنه شخصین، بین للمعاني وعطاء أخذ عملیة أنه على ) 1993 ( العقیلي عرفه كما  
 أفكارهم يف والتأثیر آخرین أشخاص إلى واآلراء واألحاسیس والمعاني المعلومات لنقل والوسائل السبل

قناعهم ٕ    .لفظیة غیر أو لفظیة بطریقة ذلك كان سواء نرید بما وا
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 استخدام خالل من المفهومة المعلومات بنقل الخاصة العملیة تلك هو ) Barry(االتصال كما عرفه   
 وأسالیب وسائل استخدام خالل من معین هدف لتحقیق طرفین بین المنظورة وغیر المنظورة الرموز

ا تحتمل معقدة عملیة وهى مناسبة، ً  .األثر قیاس على أكد فقد لذلك الخطأ من كثیر
ا   ً  یتم ومستقبل، مرسل طرفین، بین تتم تفاعل عملیة :أنه على االتصال تعریف یمكن ذلك على وبناء
 مجموعة أو فردا كان سواء المستقبل إلى آراء أو اتجاهات أو مهارات أو معلومات نقل خاللها من

  )05: 2007عازة محمد سالم، ( .معین هدف لتحقیق متنوعة بأسالیب
 

  أهمیة االتصال: ثانیا

إن األهمیة المتزایدة لالتصال ، والعوامل المرتبطة به التـي تـؤثر فیـه ، دفعـت باتجـاه تركیـز االسـتفادة مـن   
اع مزایــاه ، خاصــة وان وســائل االتصــال بــدأت تــدریجیًا لتصــبح ذات ارتبــاط أقــوى بانتشــار وتحســین األوضــ

التـي تعیشــها البلــدان الیــوم سـواء االســتخدام الشخصــي لوســائل االتصـال أو بصــورة جماعیــة ودخــول عوامــل 
إن النـاس یسـتخدمون وسـائل االتصـال . فعالیات االتصال كالتعرض االنتقائي أو اإلدراك االنتقـائي فيتؤثر 

فــاز ، ویقـرءون الصـحف لــیس ألن یسـتمعون إلــى اإلذاعـة ویشـاهدون التل وألنهـا تنجـز لهـم أعمــاًال معینـة ، 
لهــم ، بــل ألنهــم بالــذات یشــعرون إن وســائل االتصــال تشــبع بعــض مــن  يءمصــدرًا خارجیــًا یریــد إیصــال شــ

  .حاجاتهم 

أن التفكیر الجاري حول ) زوال المجتمع التقلیدي( ، في كتابه  ( Danil Lerner ) "دانیال لیرنر"ویوضح   
عملیة االتصال ، وتحلیل عملیاته ، هو مفهوم التوجیه المماثل والذي أصبح شائعًا في أمریكا والفكرة تقوم 
على أنه من الممكن أن یكون لدى شخصین مالحظات وتفسیرات متشابهة للشيء نفسه ، وكلما كان 

َ  فأن تدفقًا مكثفًا للمعلومات التشابه كبیرًا كلما أصبح التدفق للمعلومات بین األ شخاص أكثر كفاءة ومن ثَم
قد یساعد على  )Empathy( قد یزید من التوجه المماثل ، وهذا المفهوم هو امتداد لمفهوم التفحص السمع 

فاستعمال اإلشارات والرموز لالتصال ، إنما تعتمد على . تطویر العالقة بین وسائل االتصال وجمهورها
نیفات النظر إلى األشیاء أو التصورات عند إنتاج المعلومات أو خزنها أو تسجیلها، وهذه حول تص االتفاق

التصنیفات هي ضرب من ضروب التمثیل ، ووسائل االتصال هي مصدرها المهم للتمثیالت الجمعیة ، 
بدر ناصر ( .ألنها توضح لنا الخطوط الكنتوریة للحضارة والمجتمع) دور كهایم ( كما یخبرنا 

  )193-192: 2011،نحسی

 :أنه فى االتصال أهمیة وتتمثل  
 .المختلفة األطراف بین والتفاعل للتخاطب وسیلة - 1
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شراف وتوجیه وتنظیم تخطیط من اإلداریة للممارسات هامة وسیلة  - 2 ٕ  .األداء على ورقابة وا
 .والبحثیة التعلیمیة العملیة جوهر - 3
 والمصانع والمدارس المؤسسات يف اإلداریة واألعمال األنشطة بین التنسیق لتحقیق هامة أداة -4

 .المختلفة واإلدارات
  .والتنظیمیة الشخصیة األهداف لتحقیق حتمیة وسیلة - 5

 الهدف هذا یتحقق ولكي غموض ودون بوضوح اآلخرین إلى برسالتك تصل أن إلى االتصال ویهدف  
 من فكم لألخطاء، تتعرض أن یمكن عملیة وهى ومستقبلها الرسالة مرسل من كل من الجهد بذل من البد

بل من فهمها یساء الرسائل  يف یتسبب فقد ورصده هذا تدارك یتم ال وحینما متلقیها قِ
هدار االتصال من الهدف ضیاع ٕ  .اآلخرین مع التواصل فرص وا

 أكثر بها یعمل يالت األمریكیة الشركات من عدد فى "بیتسبرج" بجامعة حدیثة مسحیة دراسة أجریت وقد  
 على یقَّرر يالذ والهام الوحید العامل كانت االتصال مهارات أن نتائجها من اتضح موظف، 50000من

 الشفهي االتصال تتضمن يوالت االتصال مهارات أن إلى النتائج أشارت حیث المدیرین، اختیار أساسه
 .العمل نجاح يف تسهم يالت يه اآلخرین مع العمل على القدرة وكذلك والتحریري،

 یزالون ال األفراد بعض أن إال االتصال، بمهارات األخیرة اآلونة يف المتزاید االهتمام من الرغم وعلى  
ا سواء أفكارهم توصیل على القدرة عدم من یعانون ً ا، أو شفهی ً  من یحد قد المهارة لهذه وافتقارهم كتابی
 .المهني تطورهم مسیرة یعطل مما عملهم أماكن فى الترقي أو العمل فرص أجل من التنافس يف أسهمهم

ا یعتبر لآلخرین رسالتك إیصال إن   ً  ما ال أو تفهم أن البد هذا تحقق يولك والتطور، للنمو متطلب
 كذلك .استقبالها سیتم وكیف الرسالة، هذه یتلقون أو یستقبلون الذین المستهدفون هم من و رسالتك، يه

 يالذ الثقافي والسیاق الموقف ظروف مثل االتصال، بهذا المحیطة الظروف االعتبار يف تضع أن البد
  )06: 2007،سالم محمد عازة( .االتصال فیه یتم
  

 عناصر االتصال: ثالثا
 :الهدف -1
 ینقل أن یرید لماذا نفسه المرسل یسأل أن البد إذ نفسها، االتصال لعملیة مسبق هدف تحدید به يعنن  

 المستهدفة؟ بالفئة االتصال من انتهائه بعد المرسل ینتظرها يالت النتیجة يه وما ولمن؟ المعلومة هذه
 :المرسل  -2
 أن نجد العملیة حیاتنا وفى .)أكثر أو فرد( آخر طرف إلى رسالة بإرسال یقوم يالذ الطرف وهو  

ا، یكون أن الممكن من المرسل ً ا، أو معلم ً ا، أو مدرب ً ا، أو طبیب ً  معلومات لدیه أخر شخص يأ أو محاضر
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 ألن الوقت طوال یرسل یظل ال والمرسل  .منها لتستفید الناس من أخرى لفئة ینقلها أن یرید وخبرات
ل یتحدث فعندما تبادلیة عملیة االتصال عملیة  .الوضع ینعكس یستجیب أو المستقِب

 :الترمیز -3
  .اآلخر للطرف إرسالها المطلوب األفكار أو المعاني عن تعبر شفرات أو رموز استخدام يف وتتمثل

 :الرسالة -4
 أو األفكار عن للتعبیر الترمیز عملیة تتیح وهى اآلخر، للطرف إرسالها یتم يالت العقلیة الرسالة وهى  

 أجلها من تتم يالت وهى االتصال، عملیة محور هى والرسالة .األخر للطرف نقلها المرغوب المعاني
 مجالي ف متوافرة معلومات عن عبارة تكون أن الممكن من فالرسالة الدائرة، طرفي بین االتصال عملیة
 وظیفة أو عمل يف خبرات تكون قد أو الناس، من معینة فئة بها یفید أن ویرید معین شخص لدى معین

  :الرسائل من نوعان ویوجد المشورة تقدیم حاالتي ف یحدث مثلما المعرفة وعدم والقلق كالخوف مشاعر أو
 .وألفاظ كلمات من یلفظ أو ینطق ما كل وتشمل :اللفظیة الرسائل -
 واإلیماءات الوجه وتعبیرات الجسم حركات مثل منطوق غیر هو ما كل وتشمل :اللفظیة غیر الرسائل -

 .والمالبس المكتب وأثاث
 :الوسیلة أو القناة -5
 تكون وقد .االتصال عملیة أثناء اآلخر الطرف إلى الرسالة نقل یتم خاللها من يالت الوسیلة وتمثل  

 هدف لتحقیق الوسیلة مناسبة مدى على الرسالة نقل نجاح ویتوقف ة، إلكترونی أو كتابیة أو شفهیة
 )08-07: 2007عازة محمد سالم، ( .االتصال

 :الرموز فك -6
 ومدى الرسالة يف ورد ما لتفسیر وذلك الرسالة استقبل يالذ اآلخر الطرف بها یقوم عملیة وهى  

 .لها وفهمه استجابته
 :المستقبل -7
ي أ .معها ویتفاعل للرسالة یستجیب حین السمر  المستقبل ویصبح المرسلة، الرسالة یستقبل يالذ وهو  
 أن الحقیقة و .مستمرة تبادلیة عالقة خالل من مرسال یصبح والمستقبل مستقبال یصبح المرسل أن

ا یصبح االتصال ً   .نفسها المعلومات والمستقبل المرسل یفهم حین ناجح
 :األثر -8
ل به ویقوم وبعده، االتصال أثناء المستهدفة الفئة على طرأ يالذ األثر مالحظة به يونعن    المرسِ

 جدیدا یضیف أو سلوك أو معلومة یغیر ال اتصال من فائدة ال حیث الهدف، تحقیق مدى من یتأكد لكي
 .المستقبل لشخصیة

 :المرتدة المعلومات -9
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 یكون دائما المرتدة التغذیة فاتجاه لذلك .للرسالة استجابته عدم أو واستجابته المستقبل فعل رد وتعكس  
 للمرسل المستقبل من ترتد ألنها االسم بهذا سمیت وقد .الرسالة منه سلر الم االتجاه عكس يف

 لفظیة الرسائل كانت ولما .االتصال عملیة يف االستمرار على راادق تجعله يالت بالمعلومات لتغذیته
 تتم ال اللفظیة غیر المرتدة والمعلومات كذلك، المرتدة المعلومات تكون أن الممكن فمن لفظیة، غیر و

 .واألحاسیس المشاعر وتبادل والنظر المالحظة تتضمن حیث لوجه وجها االتصال كان إذا إال
 فالبد )التباس أو فهم سوء بدون للغیر فكرك خالله من تنقل أن تستطیع يأ( فعاال االتصال یكون يلكو   
  .المراحل هذه من مرحلة كلي ف تحدث قد يالت المشكالت من نقلل أن

 :االتصال عملیة عناصر من عنصر كل يف تتوفر أن یجب يالت الصفات
 :المصدر

ا تحتاج فأنت المرسل أنت أنك بما الرسالة مصدر يأ   ً ا الهدف لوضوح دائم ً  لماذا نفسك تسأل دائم
ا نحتاج أننا كما للغیر؟ نقله أریدي الذ وما اتصل؟ ً  ننقلها يالت المعلومات أن من واثقین نكون أن دائم

 .ودقیقة مفیدة
 :الرسالة

ا طویلة رسالتك كانت فإذا نقلها، یراد يالت المعلومات فى واالختصار والدقة الوضوح تتطلب    غیر أو جدً
 الضعیف اللفظي غیر التعبیر أن كما تفسیرها یساء أن تتوقع أن فالبد أخطاء على تحتوى أو منظمة
 .الرسالة على یشوش أن یمكن

 :الترمیز
 الطرف نجاح إن .معنى من أكثر تحمل يالت والتعبیرات األلفاظ عن والبعد التعبیر بساطة یتطلب  

 ودقة ووضوح ببساطة المعلومات نقل على قدرتك على یتوقف ال صحیح بشكل الرسالة تفسیر يف اآلخر
 شائكة، ثقافیة قضایا( والصراع الخالف مصادر وتستبعد تتوقع أن يف مقدرتك على كذلك ولكن فقط،

 حیث من المستهدفة بالفئة معرفتك هو كله هذا ومفتاح )المعلومات بعض ضیاع خاطئة، افتراضات
  .االتصال دائرة فقدان عنه ینتج قد المستهدفین فهم يف فالفشل والنوع؛ والسن والتعلیمي العقلي المستوى

 :الوسیلة أو القناة
ا المباشرة المقابالت اللفظي االتصال یتضمن   ً  خطابات،( المكتوبة الرسائل كونفرانس، فیدیو لوجه، وجه

 اختیار یجب لذلك ضعف  ونقاط قوة  نقاط لها والقنوات الوسائل وهذه .)… وتقاریر إلكتروني، برید
 البرید طریق عن الناس أحد تنتقد أن مثال الالئق غیر فمن .والهدف الرسالة لطبیعة مالئمة وأكثرها أنسبها

ا التوجیهات من طویلة قائمة تعطي أن أو اإللكتروني ً  قد مما موظف أو لطالب لفظی
 )09-08: 2007عازة محمد سالم، ( .الهدف تحقق وعدم الرسالة ضیاع يف یتسبب

 :الرموز فك
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 أفضل لها نوفر يولك أخرى، مهارة الناجح الترمیز فك فإن كذلك مهارة، الناجح الترمیز أن كما  
 من نمد أن یجب كما باهتمام، لالستماع أو بدقة، الرسالة لقراءة يالكاف الوقت تعطى أن یجب الظروف

  .واستجابته فهمه یسهل لكي األمر اقتضى لو إضافیة بمعلومات الرموز یفك
 :المستقبل

 تضع أن یجب ولكن إیجابیة، أفعال ردود تتمنى وأنت المستهدفة الفئة إلى رسالتك تصل سوف  
 فهمه على تؤثر سوف ومشاعر بأفكار االتصال عملیة دخل قد المستهدفین من فرد كل أن اعتبارك يف

ذا لها استجابته وعلى لرسالتك ٕ  تحظى فسوف حیاله مناسب بشكل وتصرفت الرسالة نقل قبل لهذا فطنت وا
 .ناجح باتصال
 :الراجعة التغذیة

 بهذه وتهتم تتنبه أن یجب .لفظیة غیر أو لفظیة سواء راجعة بتغذیة رسالتك مستمعو یزودك سوف  
ذا الرسالة، فهمت قد المستهدفة الفئة أن يف الثقة یمنحك يالذ الوحید ءيلشا يفه التغذیة ٕ  سوء حدث وا

ْس أو فهم،  .إلزالته الفرصة األقل على فلدیك لب
 :وهو االتصال لعملیة آخر عنصر إضافة یمكن  

 :السیاق
 أو القومیة المحلیة الثقافة أو المحیطة البیئة یتضمن وقد الرسالة توصیل فیه یتم يالذ الموقف اي  

 یكون أن فالبد المرسل من تأتي يالت المعلومات لكثرة ونظرا .المشاكل من للعدید مصدرا ویعتبر العالمیة
ا المرسل ً ا المستقبل وقت استغالل يف ومعقوال منطقی ً  بالعدید المنشغل الیوم مجتمع فى وخصوص

ا المستهدفین ثقافة اختالف أن كما الحیاتیة القضایا من ً  هذا یضع لم يالذ للمرسل مشكلة یمثل ما غالب
 متنوعة ثقافات لهم أفراد مع أو بلده داخل يف سواء والدراسة للبحث ویخضعه االعتبار فى العنصر

 )10-09: 2007محمد سالم، عازة ( .الخارج من

  
  .أشكال االتصال: رابعا

 الشفهي االتصال:  
 :نوعین إلى وینقسم

 .االتصال على %7 بنسبة ویؤثر :لفظي -1
 :ىلإ ینقسم بدوره يوالذ :لفظي غیر -2
 .االتصال على % 38 بنسبة تؤثر :الصوت نبرة  •
 یخضع النسب يف والتوازن االتصال على % 55 بنسبة وتؤثر :الجسدیة واإلیماءات الجسم لغة  •

 .المستهدفین وطبیعة الرسالة لطبیعة
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 اللفظي االتصال
ا ویهتم   ً  المواقف يف االتصال وسائل أهم من اللغة تعد حیث المكتوبة أو المنطوقة بالكلمات أساس

 من اللفظي االتصال اختالف ونالحظ جماهیریة، أو مؤسسیة أو إداریة أو تعلیمیة كانت سواء المختلفة
 مختلفة كلمات باستخدام ولكن الفكرة نفس عن یعبر أن یستطیع شخص كل أن بمعنى آخر إلى شخص

د يالذ هو وهذا )عامیة لغة أو زجل، نثر، شعر،(  بناء األفراد تقسیم ویمكن االتصال عملیة يف التنوع یوجِ
 :أنماط لثالث اللفظي االتصال على

 ):البصري النمط( األول النمط •
 إلى تمیل يالت العبارات یستخدم أنه يأ .. نظري وجهة من أرى، أنا :مثل كلمات یستخدم يالذ وهو  

 .النظر
 ):السمعي النمط( الثاني النمط •
 عبارات یستخدم يأ … عال بصوت نفكر دعنا جرى، عما سمعت هل :مثل كلمات یستخدم يالذ وهو  

  )13- 12: 2007عازة محمد سالم، ( .السمع إلى تمیل
 
 ):الحسي النمط( الثالث النمط •
 المشاعر تصف عبارات یستخدم يأ … بأن إحساس لدى أنا أشعر، أنا :مثل كلمات یستخدم يالذ وهو  

 .واألحاسیس
 حتى المستقبل نوعي أ ومن هو نوع أى من المرسل یعرف أن الناجح االتصال يف خطوة فأول لذا  

 .المناسبة الكلمات یستخدم
 :منها نذكر مزایا عدة الشخصي الشفهي ولالتصال

 واإلجابات األسئلة ویشجع والتعاون الصداقة روح ویخلق الشخصي، باالتصال ویسمح الوقت یوفر أنه  
  .یوضح أسس االتصال اللفظي) 1(والشكل .المرتدة التغذیة فرصة ویتیح
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  ياللفظ االتصال أسس): 01(شكل

  
 :الشفهي الشخصي االتصال مهارات
 من لكل تبعا وتتحدد :التحدث مهارات: 

  .الصوت حدة •         .الصوت مستوى •        .الصوت سرعة •
 يه مراحل بعدة اإلصغاء یمر :اإلصغاء مهارات: 

 .االستیعاب -5                  .لتفسیر -3 .        السماع -1
  .االستجابة -6                  .التقییم - 4          .التذكر -2

ا تكون ولكي ً ا مصغی ا ولیس جیدً ً   :یلي بما علیك فحسب مستمع
 واستیعابها وتفسیرها الرسالة سماع. 
 هذا یعمل حیث الراسل من المرسل صیاغة إعادة تطلب أن تتردد ال قیل لما فهمك من للتأكد 

 .النظر وجهات تقریب على
 المرسل حدیث على انتباهك ركز. 
 یتوقف حتى وانتظر تقاطع، ال. 
 واضحة غیر أخرى معاني طیاتها يف تحمل فقد الكلمات، مضمون يف تعمق. 
 الخ .. إیماءاته حركاته، إشاراته،( المرسل من تصدر يالت اللفظیة غیر االتصاالت الحظ( 
 مفتوحة أو مغلقة أسئلة اطرح. 
 للحدیث االستجابة يف المرونة توخ. 

  )14-13: 2007سالم، عازة محمد ( .حكاماأل إصداري ف تتسرع ال
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 :اللفظي غیر االتصال
 الجسدیة اإلیماءات استخدام إلى تتعداها بل اللغة على اآلخر مع بها نتعامل يالت الطریقة تقتصر ال  

 اللفظیة الرسالة لتوضیح وسیلة تكون أن اللفظیة غیر للتعبیرات ویمكن الصوت، ونبرة البصري واالتصال
 .تأكیدها أو
 أهمیة من الرغم وعلى االتصال، معوقات أحد اللفظیة غیر مع اللفظیة الرسالة تطابق عدم ویشكل  

 أكثر إنها بل والمشاعر االتجاهات توصیل على قدرة أكثر اللفظیة غیر التعبیرات أن إال اللفظي االتصال
ا  األیدي، العین، الجسم، أعضاء فیها تستخدم حیث( األخرى الحواس أو بالعین ترى ألنها الذاكرة يف ثباتً

  .)الوجه تعبیر األرجل، حركة
 :اآلتي نراعى أن یجب وعلیه اللفظي غیر االتصال عناصر أهم من الجسدي االتصال ویعتبر  
 .الحضور بین نظراتنا بتوزیع عادة نقوم أن -
 .للحضور المعبرة نظراتنا خالل من اللفظیة غیر الرسائل بعض نوجه أن -

 تجنب حاول الوقت نفس يف التحدث، عند الجلیدي الجامد الوجه تجنب حاول :الوجه تعبیرات  •
 )16- 14: 2007عازة محمد سالم، ( .المسرحیة التعبیرات يف اإلفراط

 .والجاذبیة والتناسق والنظافة باالعتدال المظهر یتمیز أن ینبغي :المظهر  •
 .سلبیة بقیم يتوح وال مغاالة دون معبرة تكون أن يینبغ :الید إشارات  •
 وضع یفضل وال الجسم، لغة عناصر أهم من وثقة ونشاط بتلقائیة آلخر مكان من االنتقال :الوقوف •

  .ألعلى أو ألسفل بالنظر اإلفراط أو الذراعیین تشبیك أو بالجنب الیدین
 . بعض عوامل نجاح االتصال غیر اللفظي) 2(ویوضح الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .بعض عوامل نجاح االتصال غیر اللفظي): 02(شكل                         

 لغة الجسم :  
  .المالحظات على تعتمد وهى اللفظي غیر للسلوك الدالالت بعض یوضح) 1(والجدول

  االبتسامة

  تواصل العینین

  اإلنصات

  التلقائیة

 إظهار االهتمام

  أ

  ت

  أ

  ت

 أ
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  الدالالت العلمیة  التصرف غیر اللفظي

 .االبتسامة •
 .الشفاه قضم •
 .الحواجب رفع •
 .الكتف أو الشفاه تحریك مع الحواجب رفع •
 .مصطنعة ابتسامة مع الحواجب رفع •
 .العین تضییق •
 .وألسفل ألعلى اإلیماءات •
 .لألمام االنحناء •
 .الكرسي على الجلسة فى الكثیرة الحركة •
 .الجلسة فى واالعتدال االستقامة •
 .الكرسي على االسترخاء •
 .اآلخر الطرف عین فى العین كیزتر  •
 .األعین تالقي تجنب •
 .التثاؤب •
  .الكتف على التربیت •

 .الموافقة أو الرضا أو االرتیاح •
 .الضیق أو الغضب أو العصبیة •
 .الدهشة أو التصدیق عدم أو المفاجأة •
 .االندهاش أو التعجب •
 .السخریة أو التهكم •
 .السلبي الشعور أو الموافقة عدم •
 .التأثیر أو واإلنصات المتابعة •
 .العنایة أو االهتمام •
 .التعب أو والسأم القلق •
 .بالنفس الثقة •
 .والالمباالة السأم •
 .االنتباه تركیز أو اإلنصات •
 .العصبیة أو الالمباالة أو الهروب أو البرود •
 .والضجر الملل •
  .الصداقة أو التشجیع أو الطمأنینة أو الموافقة •

   اللفظي غیر للسلوك الدالالت بعض :)1(جدول
  

 االتصال الكتابي:  
 النقاط تضع أن یجب القارئ إلى تصل وحتى البسیطة الواضحة قواعده له الفعال الكتابي االتصال إن  

 :االعتبار يف التالیة
 :تطرحه يالذ الموضوع اعرف

 ترید ما القارئ یعرف أن األفضل من فإنه البدایة ومنذ بسرعة الموضوع إلى تصل أن البد  
 )17-16: 2007عازة محمد سالم، ( .الثانیة الفقرة األكثر على أو فقرة أول من طرحه

 :القارئ اعرف
 لغتك، تحدد یجعلك قرائك ثقافة فمستوى الرسالة، تكتب وأنت المستهدف القارئ تعرف أنت بالطبع  

 .علیها تركز يالت والنقاط تختاره يالذ الحوار ونوع أفكارك، بها تعرض يالت والطریقة
 :أفكارك نظم
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 ثم توصیاتك تضمین مع الرئیسي، الموضوع عرض مقدمة، افتتاحیة، :كاآلتي تنظم أن البد رسالة يأ  
  .الخاتمة
 :اآلتي منها ونذكر الكتابي االتصال أنواع وتتعدد

 :العمل اجتماعات
 :باآلتي تقوم أن یمكن االجتماع ینجح ولكي
 ا األعمال جدول يف اآلخرین شارك ً  .مقدم
 الموضوعات من بالعدید الجدول ازدحام تجنب. 
 األفراد أهم فقط ادع. 
 المناسب المكان اختر. 
 للحاضرین واإلضاءة الراحة راع. 
 االجتماع بعد ووزعها مالحظات دون. 
 :العرض
 ا ونظمه الموضوع ادرس  .مسبقً
 اإلمكان قدر مستمعیك عن معرفته یمكنك ما اعرف. 
 االنتباه وتجذب الفهم من تزید يلك السمعیة الوسائل أو الفیدیو استخدم. 
 منها تقرأ ال ولكن صغیرة مذكرة بإعداد قم. 
 الجدید للمحتوى وخاصة العرض على بروفة بعمل قم. 
 لها إجابة تجهیز وحاول معینة أسئلة توقع. 

 :الخطابات
 تبدأ أن قبل أفكارك نظم. 
 أولى مسودة اكتب. 
 بدقة راجع. 
 اللغویة األخطاء صحح. 
 الخطاب نظم. 
 النهائیة المسودة اكتب. 

 :التعمیمات
 ومباشرا مهذبا التعمیم یكون أن یجب. 
 بوضوح النقاط شرح یتم أن یجب. 
 التعمیم محتوى نظم.   
 :التقاریر
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 القراءة سهل یكون حتى كبیرة أهمیة له فالمضمون المسودة كتابة قبل هدفك افهم. 
 ا ضع ً ا عنوان ً  .جانبیة وعناوین رئیسی
 للمحتوى جدوال ضع. 
 مقدمة ضع. 
 للتقریر ملخصا ضع. 

 يف آخر بشخص االستعانة ویمكن مرة، من أكثر المراجعة الكتابیة األعمال كل يف ویستحسن        
 .المصداقیة لزیادة المراجعة

 :وكتابتها المذكرات عدادإ
 :یلي ما المذكرة كتابة عند یراعي 

 المذكرة كتابة من للغرض الواضح التعرض. 
 المذكرة إلیها توجه يالت الجهة أو الشخص تحدید. 
 المذكرة موضوع تحدید. 
 المذكرة موضوع عن بدقة تعبر يالت الواضحة والعبارات المفردات اختیار. 
 لغویة أخطاء أو "حشو" ودون بإیجاز المذكرة كتابة. 
 خراجها المذكرة مراجعة ٕ  .ينهائ بشكل وا

  )18-17: 2007عازة محمد سالم، (
 

  مهارات االتصال الفعال: خامسا
 .واإلنصات االستماع مهارات التعبیریة، المهارات :نوعین إلى الفعال االتصال مهارات تقسیم یمكن  

 .الوجدانیة أو العاطفیة المهارات من قاعدة نوع كل ویتطلب
 :التعبیریة المهارات -أ

 هذه استخدام فیمكن اآلخرین؛ إلى المعلومات من نرید ما ننقل يلك المهارات من النوع هذا ونحتاج  
 ومشاعره المرسل بمعتقدات تتعلق يالت أو سلوكهم تخص يالت المعلومات األفراد إعطاء يف المهارات
. ي قولهاف ما صعوبة نعاني ولكننا قولها نرید يالت األشیاء قول يف الوجدانیة المهارات وتساعدنا
  .تعبیرات الوجهیوضح استخدام ) 3(والشكل
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 استخدام تعبیرات الوجه : )03(شكل

 
 :واإلنصات االستماع مهارات -ب
 سلوكه عن معلومات على لیحصل یستخدمها أن الرسالة لمرسل یمكن اآلخرین من معلومات وتتضمن  

 یقوله لما المختلفة األوجه احتواء يف الوجدانیة المهارات وتساعد .وقصدهم ومشاعرهم اعتقاداتهم وعن
ا یقوله ما كان لو حتى واستیعابها اآلخر الشخص ً ا أو خطیر  من كذلك المرسل یمكنان كما بالخطر مهددً

ا تحجب أو تعطي أن یجب المعلومات يأ وتحدید .اآلخر الشخص یفهم حتى اهتماماته تأجیل ً  تبع
 .للموقف

 حیث ومفیدة ممتعة عملیة االتصال عملیة من تجعل يالت النصائح بعض إلى"  إكینبري كیفین" یشیر  
ا تساعد التالیة والنقاط المرسل مصداقیة على أساسي بشكل یعتمد الفعال االتصال أن ذكر ً  كثیر
 :والمصداقیة الثقة بناء على

 .الحقیقة تقول أن فالبد الناس یصدقك أن أردت إذا .1
ا تكون أن یجب .2  .وأفعالك أقوالك يف نفسك مع متسقً
 .المناسب الوقت يف الفكاهة استخدم .3
 معلومات الناس یعرف فحینما ولماذا؟ وكیف یحدث ما عن معلومات أعطه یدور، فیما المتلقي اشرك .4

 .الفهم یسیئون وال بالطمأنینة یحسون یحدث عما أكثر
 ).یخطأ ال منا من( حدث إذا بالخطأ اعترف .5
ا كن .6 ً  .تعرف ال فعال كنت إذا أعرف ال تقول أن استعداد على دائم
  )23:  2007عازة محمد سالم، (. الناس یصدقك أن أردت إذا الحقیقة قل بدأنا، كما ونختم .7

 الفعال لالتصال الطریق تمهد التى المهارات بعض یلي وفیما
 :الفعال لالتصال أساسیة مهارات
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 ا یكون أن یجب يوالذ( األول االنطباع تكوین ا جیدً ً ) القبول على تؤسس االتصال فعملیة ومؤثر
  ).4(انظر الشكل

  
  االنطباع األول): 04(شكل

  
 كما باألدلة واالستشهاد اللغة إلجادة یسعى الواعي فالمتحدث السلس والحدیث الدقیق اللفظي التعبیر 

  .المنطقي والحدیث الجید اإللقاء على یتدرب
 اإلیجابیة الجسم لغة استخدام. 
 والتقییم مجموعات يف والعمل األدوار وتبادل والمناقشة المشاركة فعملیة .اآلخر الطرف مع التفاعل 

ا تبعث الجماعي ً  .وتبادلها اآلراء تقبل على وتشجع والطمأنینة المودة من جو
 ا هامة مهارة وهذه الجید، نصاتاإل  .بالتفصیل عنها الحدیث یأتي وسوف جدً
 الوسائل وبشتى اإلقناع قوة على االعتماد بل االنفعال وعدم النفس ضبط. 
 توصله كیف تعرف دمت وما تقوله ما لدیك أن دام ما الخجل وعدم قداماإل. 
 تعرف ال سؤال إلیك یوجه أن مثل كثیرة المواقف هذه وأمثلة الحرجة المواقف يف والتصرف اللباقة 

 یتعقد ال حتى سریع لتصرف تحتاج مواقف وكلها لخا .... المعلومات بعض تنسي أن / إجابته
 .الموقف

 أصوله له ذلك من أمر فكل الرسمیة والخطابات االجتماعات ومحاضر التقاریر كتابة على التدرب. 
 ثارة به االهتمام طریق عن المتلقي انتباه اجذب ٕ  المناسبة الوسائل باستخدام المعرفةي ف رغبته وا

  )25-23: 2007عازة محمد سالم، ( .لذلك
 

  مبادئ االتصال: سادسا

 بها االسترشاد یمكن يالت األساسیة المبادئ من مجموعة على طرفین بین الفعال االتصال یقوم  
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 يوالت االتصال مهارات اكتساب من یمكننا قوي علمي رباط على الطرفین بین العالقة نؤسس حتى
 لنا لتكون وتقدیره احترامه نكسب وكیف الرأي يف لنا المخالف مع حتى الحوار مهارة تعلمنا بدورها
 .االتصال هدف وتحقیق الرسالة توصیل يف أفضل فرصة
 :اآلتیة األسئلة على اإلجابة يف الفعال االتصال مبادئ وتتحدد
 .االتصال من الهدف تحدید ضرورة وتعنى لماذا؟
 ).نقول ماذا( أو الرسالة مضمون تحدید ضرورة وتعنى ماذا؟
 .خصائصه ومعرفة االتصال من المستهدف الشخص تحدید ضرورة وتعنى من؟

 .االتصال يف تستخدم يالت المناسبة الوسیلة إلى وتشیر كیف؟
 .لالتصال المناسب الوقت إلى وتشیر متى؟
 .األخر بالطرف االتصال فیه سیتم يالذ المناسب المكان إلى وتشیر أین؟
 عملیة إلتمام ضروریة أمور عدة االعتبار يف نضع أن فالبد السابقة الست بالمبادئ نلتزم وحین   

 :یلي ما منها الفعال االتصال
ل أن :األول األمر  وتعلیمه وثقافته إدراكه مستوى حیث من )المستقبل يأ(اآلخر بالطرف موجه المرسِ
 ."عقولهم قدر على الناس خاطبوا" لخا ... ونوعه وخبرته وسنه
 المرسل بین األدوار تبادل یتم حیث اتجاهین ذا یكون أن یجب الفعال االتصال أن  :الثاني األمر

 .العكس أو أعلى إلى أسفل من تكون قد اتجاهاته أن جانب إلى المرتدة، التغذیة على بناء والمستقبل
 الثاني الطرف من تصدر يالت األفعال وردود المرتدة بالمعلومات االهتمام ضرورة :الثالث األمر

 .استجابته مدى لمعرفة أو للرسالة، وتفهمه فهمه من للتحقق )المستقبل(
 على التشویش هذا كان وسواء االتصال، فعالیة على وأثرها التشویش بعناصري الوع :الرابع األمر

 من الهدف یحقق يالذ بالشكل الرسالة وصول دون یحول قد النهایةي ف فهو المستقبل على أم المرسل
 .االتصال

  .الشخص ولیس السلوك أو القضیة أو الموقف على التركیز :الخامس األمر

قبول( وتقدیره اآلخرین ثقة كسب ضرورة : السادس األمر  .)اَل
ل قبل من الجید اإلیجابي اإلنصات :السابع األمر  يف یساهمان البصري االتصال وكذا والمستقبل المرسِ
  )29- 28: 2007عازة محمد سالم، ( .االتصال عملیة نجاح

  
  أبعاد االتصال: سابعا

 :لالتصالالبعد االجتماعي  -1
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یعـــد االتصـــال فـــي علـــم االجتمـــاع عبـــارة عـــن عملیـــة اجتماعیـــة وضـــرورة مـــن ضـــرورات اســـتمرار الحیـــاة    
فــإذا كــان  أن االتصـال هــو التجســید الحـي للتفاعــل بـین األفــراد والجماعــات والمجتمـع ذااالجتماعیـة ذاتهــا ، 

 ُ المشـتركة مـا بـین علـم االتصـال وعلـم معرفیة في مجال حقله ، فـأن هنـاك مـن الموضـوعات  لكل عام حدود
االجتمــاع ، فلالتصــال دور فــي التنمیــة االجتماعیــة ، ودور فــي علــم االجتمــاع الریفــي واإلرشــاد االجتمــاعي 

  )195-194: 2011بدر ناصر حسین،( .ومجال التغیر االجتماعي

م النفس االجتماعي ، ذات أهمیة بالغة في دراسات عل (Concept of Attiude )لقد كانت فكرة االتجاه   
، واالتجاه في المضمون  وذلك بالنسبة للتحلیل العلمي للعالقة بین الفرد والوسط اإلنساني المحیط به

اإلنساني ، هو حالة عقلیة أو عصبیة ، وهو استعداد لالستجابة بطریقة معینة ألشیاء محددة في هذا 
لرأي ، أي انه یمكن أن یعبر عن هذه الحالة الوسط وهي حالة داخلیة ، عندما یعبر عنها بالفعل أو ا

 (Lambet ) "المبرت"بالكلمة المسموعة أو اإلشارة ، أو اإلیماءة بالرمز ، وقد عرف  –االتجاه  –الداخلیة 
، االتجاه ، بأنه حالة من التفكیر والشعور أو رد الفعل ، تتم بصورة منتظمة وعلى وتیرة واحدة ، تحدث 

بین  (Mediators )، ویعتنق الشخص االتجاهات ألنها تخدم كوسیطدیه الفر في الوسط الذي یعیش ف
الرغبات الداخلیة للشخص وبین الوسط االجتماعي والمادي الخارجي بوجه عام والوسط اإلعالمي أو 

على النحو  أدوار هامة بالنسبة للشخص وهي االتصالي بوجه خاص ، حیث تلعب االتجاهات ثالثة
  :اآلتي

ذلك یمده برصید داخلي ، معین (Attitude )یتمثل في أن الشخص عندما یكون له اتجاه  :األولالدور 
وذلك    ( Object Appraisalar Reeltty )جاهز بعینه على تقدیر حجم األشیاء واألحداث واختیار حقیقتها

  .من نظر مصالحه الشخصیة

ن وذلــك ألن إسـتراتیجیة التعبیــر ذات أهمیــة یتمثــل فـي احتفــاظ الشــخص بعالقاتـه مــع اآلخـری :الـدور الثــاني
 )عضــــو فیهــــا  ویعــــد نفســـهخاصـــة ال فــــي االحتفـــاظ بعالقــــات الشــــخص مـــع المجموعــــات التــــي حولـــه 

Membersship groups) فحسب، بل في توطید هذه العالقة وتدعیمها.  

عـن الرغبـات  (Externalization )یتمثل في مـا یسمـى بالتعبیــر الخــارجي  :الدور الثالث لالتجـاهات واآلراء
أو  (Projection)الداخلیــة للفــرد وهــذا التعبیــر الخــارجي ، لــه صــور عدیــدة ، یمســه علمــاء الــنفس باإلســقاط 

وهــــي ( (Analogy )، والتغیــــر الخــــارجي یحــــدث عنــــدما یقــــیم شــــخص مــــــا تمــــاثًال  (Displacement)النقـــل
حــدث معــین فــي الوســط الــذي یحــیط بــه، وبــین مشــكلة یبــین تصــوره لحالــة معینــة أو ) اســتجابة ال شــعوریة 

نحــو هــذه الحالــة أو الحــدث الــذي نحــن بصــدده ) یتبنــى اتجاهــاً ( الشخصــیة لمــي صــل فیهــا إلــى حــل فهــو 
لطریقتـــه فـــي معالجـــة مشـــكلته  (Transformed Version )بحیـــث یعبـــر هـــذا االتجـــاه عـــن صـــیغة محولـــه 

  .الداخلیة
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   :البعد النفسي لالتصال -2

ــــى الموضــــوع السیاســــي والنفســــيتعلــــق العلمــــاء بموضــــوع االتصــــال وانطلقــــوا مــــن النظــــرات التأدی    ــــة إل  بی
واألنثروبـولجي والمعمـاري وظهـرت مـن خـالل ذلـك العدیــد مـن التفسـیرات األخـرى مـن التفاعـل البسـیط الــذي 

أن یحلــل إلیهــا إلــى وضــع خمســین نمطــًا یمكــن ) ریتشــارد (تحدثــه التجربــة فــي العقــل البشــري ، كمــا یــذهب 
  .االتصال

نتبـاه العدیــد مــن الظـاهر علــى هـذه التقنیــات جــذب اال وعلـى أثــر ظهـور تقنیــات االتصــال جـذب هــذا النمــو  
االختصاصــیین الــذین حــاولوا إخــراج االتصــال كمظهــر معــین مــن اهتمــامهم ومــنهم ، العلمــاء النفســیون فــي 

االجتمــاع فــي تصــویر أشــكال مختلفــة ذلــك علماءدراســاتهم عــن الســلوك لإلفــادة فــي تحقیقــاتهم ، وفعــل مثــل 
إلـى جیـل أو من االتصال التـي تظهـر فیهـا أسـاطیر أو أسـالیب معینـة ، أو أعـراف التقالیـد العـابرة مـن جیـل 

تهــم عملیـة االتصــال  وكــذلك  يالتـ,البنــى االجتماعیــة  يیجـاد فروقــات فـإلــى إ ضــافةمـن مجتمــع آلخـر ،باإل
اســـیین وعلمـــاء الریاضـــیات والمهندســـین حـــاول هـــؤالء جمیعـــًا تحدیـــد وقیـــاس قـــام العلمـــاء االقتصـــادیین والسی

مكونــات المعلومــات المتصــلة وترجمــة األنــواع المختلفــة مــن الرســائل إلــى كلتــا إجــراءاتهم المصــاغة بشــكل 
ــــانون أو المصــــممون أو الصــــناع أو الكتــــاب ، لقــــد اســــتعملت كلمــــة اتصــــال فــــي  ــــف عمــــا شــــكله الفن مختل

فهنـاك مـن یصـنف المصـطلح علـى (  عددت مدلوالتها واسـتعماالتها العلمیـة التخصصـیةمضامین مختلفة وت
أسس وظیفیة ، كاالتصال التنموي ، والسیاسـي ، والتربـوي والصـحي، وهنـاك مـن یصـنفه علـى أسـس داللیـة 
، كاالتصـــال الضــــمني أو الصــــریح وآخــــرون یســــتعملون هــــذا المصــــطلح تبعــــًا للنشــــاط المهنــــي ، كاألطبــــاء 

  )196-195: 2011بدر ناصر حسین،( ).دسین وخبراء النقل والمهن

  :الخالصة
العوامل و  وتتأثر بمكونات السلوك الفرديظاهرة اجتماعیة حركیة تؤثر یتضح مما سبق أن االتصال    

المؤثرة على طرفي عملیة االتصال المشتملة على نقل و تبادل المعلومات واألفكار و المعاني المختلفة و 
  .باستخدام لغة مفهومة للطرفینتفهمها 
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  : تمهید

تصال الطبیعیة بین األفراد و على مر األزمان و األجیال كان الكالم الشفهي إن من أهم وسائل اال  
وسنتطرق  تصال بین الناس،تماعیة هامة و نظاما من أنظمة االجا و الذي یعد وظیفة) اللغة، النطق(

بالتحدید في هذا الفصل إلى التأتأة نظرا ألهمیة الكالم في حیاة اإلنسان ودوره المهم في عملیة االتصال 
  .مع اآلخرین
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  مفهوم التأتأة: أوال

فبعض التعریفات تركز . مع تعدد  النظریات واالبحاث ووجهات النظر حول التأتأة فقد تعددت تعریفاتها  
وبینما نجد اخرون یركزون على . على وصف ماذا یحدث خالل حالة التأتأة الظاهرة  وغیر الظاهرة

ون على تأثیرات التأتأة هذا اضافة الى ان البعض یؤكد. الدینامیة والوظائف واالفتراضات المزعومة للتأتأة
وتركز بعض التعریفات للتأتأة على االسباب  او اصول الظاهرة ومع . على الشخص المتكلم  والمستمع

ال زال یحظى بقبول واسع بین أوساط األخصائیین  )Wingate(تعدد تعریفات التأتأة فإن تعریف وینجیت 
وینص . لوكات التأتأة وردود الفعل والمشاعروالباحثین وذلك الخذه مجموعة من العوامل الهامة مثل س

  : للتأتأة على 1964الذي قدمه عام  )Wingate(تعریف وینجیت 
 .تمزقات متكررة في طالقة التعبیر اللفظي  - أ

 .سلوكات مقاومة مصاحبة للتراكیب الوظیفیة في حالة الكالم والسكوت  -  ب
 .او ال ترتبط بالحدیثوجود حاالت انفعالیة واثاره ایجابیة وسلبیة التي قد ترتبط   -  ت

وعلى الرغم من أن التأتأة من اكثر اضطرابات الطالقة شیوعا إال أنه ال یوجد حتى اآلن تعریف دقیق    
أن أفضل وصف للتأتأة هو أنه مجموعة من السلوكات الكالمیة . كمي لها، فالتأتأة ظاهرة متعددة األبعاد

وتختلف هذه العناصر المكونة أو السلوكات . االجتماعیةوالمشاعر والمعتقدات ومفاهیم الذات والتفاعالت 
  )228: 2005،الزریقات.( من شخص الى اخر كما وتظهر الفروق الثقافیة في أعراض التأتأة

لمجرى وسیولة ) الطبیعي(وتعرف التأتأة انها عبارة عن اضطراب یؤثر على عملیة السیر العادي   
ات وتكرارات وتمدیدات ال ارادیة مسموعة أو غیر مسموعة عند الكالم، فیصبح كالم المصاب یتمیز بتوقف

  :یتمیز ب ي یجعل كالم المصاب بالتأتأة إرسال وحدات الكالم الشئ الذ

 .تكرار الحرف أو المقطع الصوتي عدة مرات -
 .التوقف الفاجئ والطویل أحیانا قبل نطق الحرف أو المقطع الصوتي -
  ) 43-42:  2009محمد حولة ، (  .إطالة النطق بالحرف نطق الذي یلیه -

ویتمثل في تكرارات لفظیة أو . كما تعرف التأتأة انها اضطراب وظیفي، یمس االیقاع الكالمي ویعرقله  
توقفات، بسبب شد الهواء، حیث یصبح میكانیزم التنفس عكسیا، أي یأخذ الطفل الذي یعاني من التأتأة 

  )68: 2002حوریة باي، . (الهواء من الفم بدل األنف

بأنها نوع من التردد واالضطراب في الكالم حیث یردد الفرد المصاب ) 1990(التأتأة " الزراد"وعرف   
  .حرفا، أو مقطعا، تردیدا ال إرادیا، مع عدم القدرة على تجاوز ذلك المقطع إلى المقطع التالي
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، وتوقف في اللفظ والتعبیر، فیعرف التأتأة بأنها تردید وتقطع في نطق الكلمات) 1998" (الشریني"أما   
وصعوبة في نطق بدایات الكلمات سواء بالتوقف أو اإلطالة، وقد یحدث انقطاع بین الكلمات لفترات 

  .قصیرة فتخرج ألفاظ متناظرة وغامضة

فیعرها أنها ) DSM-4 )1994أما الدلیل التشخیصي واإلحصائي للجمعیة األمریكیة لألمراض العقلیة   
اضطراب في الطالقة العادیة في الكالم والتشكیل الزمني له وتطویله بطریقة غیر مناسبة لعمر المریض، 

تكرارات، اطاالت أللفاظ المقحمة أثناء انسداد : وتتألف حالة التأتأة من واحد أو أكثر من األعراض التالیة
  .ة بالكلمة لتفادي التقطع واإلنسدادالكالم، سكتات في وسط الكالم، إبداالت ملحوظ

 )54: 2016شوال، و  بن عربیة(                 

) Wingate ( 1964" وینجت"ولم یتفق المختصون لسنوات عدة على تعریف أمثل للتلعثم، ولكن تعریف   
  .ربما یكون األفضل في التفریق بین عدم الطالقة الطبیعي والتأتأة

اضطراب في طالقة التعبیر الكالمي، ویتمیز بأنه ال إرادي، مسموع أو غیر  یقصد بمصطلح التأتأة أنه  
األصوات، المقاطع، والكلمات أحادیة المقطع، : مسموع وتكرارات أو تطویالت ألجزاء في الكالم، وبخاصة

ة في أعضاء الجسم التي لها عالقة بالكالم وتلك التي لیس لها عالق) توتر(وغالبا ما یكون مصحوبا بشد 
بالكالم، كما أن الشد یتجاوز النشاطات التي تصاحب عبارات الكالم المقبولة، وتبدو هذه األنشطة مظهرا 

" التوتر"أو " اإلثارة"لصراع له عالقة بالكالم، وبما یشیر إلى وجود حالة انفعالیة تمتد من حالة عامة من 
إن المصدر . لسخط، أو ما شابه ذلكإلى حالة انفعالیة محددة وسلبیة في طبیعتها كالخوف والحرج وا

  .المباشر للتأتأة یرجع لعدم التناسق الذي یظهر في عملیة الكالم الظاهرة

على أنها اضطراب یصیب تدفق الكالم مع  1977أما منظمة الصحة العالمیة فقد عرفت التأتأة عام   
التكرار الالإرادي، أو اإلطالة أو معرفة الفرد بما سیقوله، ولكنه ال یكون قادرا على قوله لحظة ما بسبب 

فعدم الطالقة أمر ال إرادي في طبیعته یعود إلى ). مع عدم القدرة على إخراج الكالم(التوقف الالإرادي 
.         عدم القدرة على الكالم دون وجود مشكلة عضویة أو مشكلة في القدرات النطقیة أو اللغویة

    )147- 146: 2014الناطور، عمایره و (

  أعراض التأتأة:ثانیا 

تتصف التأتأة بمجموعة من السلوكات األساسیة التي تمیزها عن صعوبات الطالقة العادیة في الكالم،   
وهذه السلوكات قد تختلف كثیرا من طفل الى آخر، كما تتصف بمجموعة أخرى من السلوكات الثانویة 

  :لتأتأةالتي تصاحبها، أو تلي حدوثها، وفیما یلي توضیح لسلوكات ا
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 :وتتضمن اآلتي: سلوكات التأتأة األساسیة   -1
الممیزة للتأتأة والصورة األكثر شیوعا،  یعد التكرار من أبرز السمات ):Repetitions(التكرارات  -1- 1

وخاصیة األساسیة لها، وال سیما عند حدوث عدة تكرارات بالصوت نفسه بالتتابع لدرجة تلفت 
  .انتباه المستمع

وفیها یطول نطق الصوت إطالة غیر ) Prolongations of Sounds(اإلطاالت الصوتیة -2- 1
طبیعیة وال سیما في الحروف الساكنة، وهذه اإلطالة للصوت یمكن أن تصدر على نحو 
هادئ، أو قد تكون على نحو متوتر وفیها یمد الطفل الصوت في بدایة، أو وسط كلمة معینة 

یص تطویل نطق األصوات على أنه تأتأة وكأنه یدفع الصوت دفعا لیخرج من فمه، ویتم تشخ
 .عند نطقها بصورة تلفت انتباه السامع

وهي انحباسات في مجرى الزفیر في بعض أماكن الجهاز : )Blockages(التوقفات الكالمیة  -3- 1
الصوتي تؤدي لإلعاقة الحركیة آللیة الكالم، والسیما في الكلمات المشددة، مع استمرار تدفق 

 .سداد، مما یسبب توترا وارتعاشا في العضالتالهواء خلف نقطة االن
 :وتتضمن اآلتي: سلوكات التأتأة الثانویة -2

َ ( التجنب -1- 2 ◌Avoidance behavior:(  ویستخدم األشخاص المتأتئون هذه السلوكات بوصفها
تصرفا احترازیا لتجنب الوقوع في التأتأة نتیجة إحساسهم باإلحباط، وشعورهم بالرفض 

وسائل، وأسالیب للتجنب منها رفض الدخول في مواقف كالمیة یتوقعون االجتماعي، فیبتكرون 
فیها الوقوع بالتأتأة، ورفض نطق الكلمات التي یستطیعون أن یعبروا عنها بحركات إشاریة مثل 

 .هز الرأس تعبیرا عن الموافقة
ومن  ،السلوكات للخروج من موقف التأتأةویستخدم المتأتئ هذه : Escape behavior)(الهروب -2- 2

  :        هذه السلوكات اآلتي

قحام أصوات، وكلمات مثل -             ٕ   .في بدایة الكالم) الخ...أه، إم، تعرف(إدخال، وا

                  وانكماش  وتجعد ،)Eyes Blinking(مثل رمش العینین : الحركات الجسمیة-            
  )65:  2016عفراء خلیل، . (ورعشة خفیفة لفتحة األنف )Forehead Wrinkling( الجبهة

ویظهر أداء المصابین بالتأتأة مدى واسعا من األعراض الظاهرة وغیر الظاهرة وتشتمل األعراض   
  :المرئیة الظاهرة على

 :السلوكات األولیة، وتشتمل على .1
 تكرار األصوات اللغویة أو الكلمات. 
 یحدث بذلك التوقف في الكالم أو غیاب األصواتمنع األوتار الصوتیة من االهتزاز ل. 
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 إطالة غیر طبیعیة لألصوات. 
 :السلوكات الثانویة المرئیة، وتشتمل على .2

 غمز األعین. 
 اهتزاز الرأس وترقصه. 
 عبوس الوجه وكشرته. 
 التوتر العضلي. 
 بذل مجهود عال عند محاولة الكالم. 

  :أما األعراض غیر الظاهرة وتشتمل على       

 .إبدال الكلمات  - أ
 .الحدیث غیر المباشر حول الموضوع  -  ب
 .الرد بمعلومات غیر صحیحة لتجنب كلمات محددة  -  ت
  )229- 228: 2005الزریقات ، ( .ء غیر صحیحة عندما یطلب شیئا ماإعطاء أسما  -  ث

  :كما تظهر الصور اإلكلینیكیة للتأتأة فیما یلي  

 :األعراض البارزة في الكالم -1
  مصحوبا بالترددتكرار مقاطع الكلمات. 
 إطالة األصوات خاصة الحروف الساكنة. 
 تبدو الصعوبة أكبر في بدایة الكالم. 
 ارتفاع حدة الصوت أو جزء منه بطریقة شاذة وغیر منتظمة. 
 وكأن المتلعثم یرید أن ینهي كالمه مبكرا قبل حدوث : التحدث بسرعة مخافة الوقوع في التأتأة

الكبیرة فإن المتلعثم ال یدرك أنه یتحدث بسرعة ویفاجأ بذلك إذا قام التأتأة، وبالرغم من هذه السرعة 
بتسجیل صوته والمقارن بین سرعته وسرعة اآلخرین، وذلك ألنهم یحاولون بكل سرعة وقوة إنهاء 

 .الكالم قبل حدوث التأتأة، ولكن لألسف تشكل هذه السرعة ضغطا یؤدي إلى زیادة شدة التأتأة
  :األعراض الفیزیولوجیة - 2

 وتتمثل في اختالل عملیة التنفس مثل استنشاق الهواء بصورة مفاجئة : اضطراب في التنفس
خراج كل هواء الزفیر دفعة واحدة، ثم محاولة استخدام الكمیة المتبقیة منه في الكالم ٕ  .وا

  منتظمة للرأس وحركات الفم، وارتعاشات،  على شكل حركات غیرمظاهر ثانویة مصاحبة للتأتأة
 .الشفاه كما یحدث حركات مفاجئة ال ارادیة للیدین أو الرجلین أو جزء من أجزاء الجسمحول 
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  خاصة تلك الموجودة في األطراف والبطن، وهذا االنقباض ما انقباض في بعض عضالت الجسم
هو إال رد فعل مساعد یقوم به المتأتأ، ألن الكلمات بالنسبة للمتأتأ ال تعتبر مجرد حركات بسیطة 

إنما یتخیلها على أنها أمر صعب یتطلب قوة عضلیة كبیرة للتعامل معه في المواقف سهلة 
الصعبة التي تتطلب للكالم، كأن یقف في القسم لإلجابة عن سؤال ما، أو أثناء االمتحانات 
الشفهیة، أو أثناء إجراء مقابلة شخصیة، في كل هذه المواقف وغیرها، یعاني المتأتأ من زیادة في 

ت القلب وتصبب العرق، وتفسیر ذلك هو كمیة الخوف التي یقع فیها، حذرا من التلعثم عدد ضربا
 .الذي یشعره بأنه إنسان ناقص، فالمـتأتأ یعتبر التأتأة مشكلة كبیرة

  بعاد المتأتأ نظره عن الشخص الذي یحدثه، وهذا ما هو إال نوع من ٕ ارتباك حركة ورموش العین وا
 .محاوال عدم رؤیة رد فعل الشخص الذي أمامه على تأتأته الهروب الذي یقوم به المتأتأ

 : األعراض النفسیة - 3
 ویعكس هذا السلوك رغبة المتأتأ في تجنب ما یترتب على تلعثمه من نتائجه : السلوك التجنبي

غیر سارة ویأخذ أشكاال مختلفة مثل تجنب الحدیث أمام الجماعة، وتجنب استخدام كلمات بعینها 
 .بة له، أو تجنب المواقف التي ترتبط بها التأتأةتكون صعبة بالنس

 كالقلق والتوتر والخجل والشعور بعدم الكفاءة، وأحاسیس من العجز : ردود األفعال االنفعالیة
والیأس وانخفاض تقدیر الذات، وقد تزداد حدة هذه األعراض بدرجة تعوق المتأتأ عن التواصل 

 .مع البیئة المحیطة
 ب المتأتأ لكثیر من المواقف إلى شعوره الداخلي بالوحدة، وشعور من حوله یؤدي تجن :االنطوائیة

 .من زمالئه ببعده وانطوائیته، عنهم والتي تزداد یوما بعد یوم، وربما ال یكون له أي صدیق
 :اضطراب السلوك اإلجتماعي  -4

، كما أن تجنبه نتیجة لشعور المتأتأ بالدونیة، فإنه یظن أن كالمه ال یرقى إلى المستوى من حوله  
للكثیر من المواقف یقلل من خبرته في التعامل مع الناس فیتوتر ویرتبك ألقل مشكلة تقع له، وهذا ما 

  .یزید من تأتأته ویدخله في دائرة مغلقة من التأتأة واالرتباك

أ ومن الجدیر بالذكر هنا أن هذه األعراض قد تختلف كثیرا من متأتأ آلخر، بل وتختلف لدى المتأت  
الواحد من حین إلى آخر تبعا للمواقف التي یمر بها، فالتأتأة تعتبر اضطرابا دینامیكیا غیر مستقر 
مما یجعل مالحظته وقیاسه أمرا جد صعب على المشغلین في میدان اضطراب النطق والكالم، حیث 

جمیع نجد أن الشخص الذي یعاني من التأتأة ال یكون بنفس الدرجة من عدم طالقة الكالم في 
األوقات، أو في جمیع المواقف التي تتضمن الكالم، وقد یكون لدى الشخص طالقة عادیة في الكالم 

  )57-55: 2016شوال،  بن عربیة و. ( لفترة طویلة نسبیا ثم تعود التأتأة
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كما یتضح من تعریف منظمة الصحة العالمیة أن التأتأة یمكن أن تأخذ شكل تكرارات أو تطویالت   
أو توقف عن الكالم من دون وجود عائق نطقي أو لغوي، ویرافق هذه المظاهر الرئیسیة مظاهر 
أخرى كالحشوات التي یضیف فیها المتكلم بعض األصوات أو الكلمات أو العبارات بشكل ملفت 

  .ظرللن

  مثال  المظهر
  .تكرار جزء من الكلمة -: التكرار
  .تكرار الجملة -

  سا سا سا سامر
  .راح راح راح على بیتهم

  .المقطع/ إطالة الصوت -: اإلطالة
  .اإلطالة الصامتة -

  .كسرته:::: فالفل، ما:::ف
  نا....رح

  .التوقفات الصامتة - : التوقفات
  .التوقفات المسموعة -

  .صباح الخیر......
  . أأأأأأأأأأأأصباح الخیر

  .الصوتیة - : الحشوات
  .الكلمات كاملة -
  .العبارة -

  .عملت الواجب- آم- أنا
  .عملت الواجب-یعني- أنا

  .راح یحكیلك-انت بتعرف-راح
  .مظاهر التأتأة األساسیة والثانویة): 02(الجدول رقم                   

  )147: 2014الناطور، و عمایره  (                  

  ظواهر مرتبطة بالتأتأة: ثالثا

  :ترتبط بالتأتأة ظواهر عدیدة مثل  

 .تنوع الطروف للكالم - 1
 .تظهر التأتأة لدى جنس واحد اكثر من اآلخر - 2
 .تظهر التأتأة لدى التوائم اكثر من غیرها - 3
سنوات وهو العمر الذي یجمع فیه الطفل  5-2تظهر التأتأة في الطفولة المبكرة بین عمر  - 4

 .مع بعضها للكالم في اشباه جمل أو جمل الكلمات
 .من األفراد المتأتئون لدیهم آباء یتأتئون أو عولجوا من التأتأة %60-40حوالي  - 5
 .هناك ظروف كثیرة او مواقف كالمیة تزداد بها التأتأة - 6
 .تظهر التأتأة اكثر لدى االطفال ثنائي اللغة - 7
  :وفیما یلي وصف لهذه الظواهر - 8
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 :تنخفض او تختفي فیها التأتأة المواقف الكالمیة التي  -  أ
 الغناء 
 الغناء الجماعي او القراءة الجماعیة مع شخص اخر. 
 التكلم بهمس. 
 الحدیث مع اطفال صغار. 
 الحدیث تحت تأثیر الصوت العالي. 
 الحدیث في مستوى طبقة صوت عالیة او منخفضة اكثر من الطبقة الطبیعیة. 
 الحدیث في نغمة واحدة. 
 وسیقيالتوافق مع ایقاع م. 
 الحدیث تحت تأثیر التغذیة الراجعة المتأخرة. 

وتعمل هذه الظروف على تسهیل التغیر الجسمي في طریقة الكالم المتأتأ، فالكالم البطيء یفتح    
كما ان تغیرطریقة واسلوب الكالم یدفع بالشخص . المجال الى نشاط الجهاز التنفسي والنطقي والتصویتي

  )231-230:  2005الزریقات، ( .الى تغیر طریقة كالمه المعتادة

 :كور أكثر من اإلناثالتأتأة لدى الذ   - ب

  :من الذكور مقابل واحدة من اإلناث وقد تعود األسباب المفسرة الى 5-3تقدر نسبة انتشار التأتأة من   

 االستعداد الوراثي لدى الذكور اكثر من االناث. 
 التوقعات البیئیة من الذكور اعلى من اإلناث. 
  یظهر الذكور سهولة التأثر بالتأتأةیظهر الذكور مشكالت لغویة نطقیة اكثر من اإلناث وكما. 

 :انتشار التأتأة بین التوائم اكثر من غیرها   - ت

كما تظهر لدى التوائم المتطابقة اكثر من التوائم . تظهر احتمالیة التأتأة لدى التوائم اكثر من غیرها    
لة وراثیا، وعلى العكس وتشیر دراسات التوائم الى زیادة التأتأة بینها اكثر وقد تكون منقو . غیر المتطابقة

من ذلك فإن بعض االفتراضات ترى ان التأتأة بین التوائم تنتج من بطء في النضج في المراحل النمائیة 
  .المبكرة

 :سنوات 5-2تظهر التأتأة بین اعمار    - ث

ترتبط التأتأة في كالم الطفل عندما یحاول ان یجمع عدد من الكلمات مع بعضها لینتج اشباه جمل او    
سنوات الى تطور معقد للكالم واللغة وقد یفسر ظهور التأتأة في  5-2ال ویشیر المدى العمري من جم

  :هذا العمر السباب مثل
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  زیادة التوتر الناتج عن توحید الكلمات في الجهاز المعرفي والحركي للطفل لینتج التكسر في الكالم
 .ویظهر على شكل سلوك تأتأة

 التطور الطبیعي لتعقد اللغة. 
 التوتر واالحباط . 

  :انتشار التأتأة بین األسرة المتأتأة   -  ج

من األفراد المتأتئون لدیهم اسر متأتأة او كانت قد شفیت من  %60-40تظهر الدراسات بأن حوالي     
وقد تعود االسباب الى االستعداد لوراثة التأتأة، او كما یرى البعض انها استمرار لمرحلة الالطالقة . التأتأة

ن الطبیعیة حتى یساعد اآلباء في زیادة وعي الطفل وفهمه للتأتأة، فهي بذلك تبدأ في فم االم قبل االب ا
  .تنتقل الى فم الطفل

 :المواقف التي تزید سلوك التأتأة   -  ح

  :وتشتمل هذه المواقف على  

 الكالم في التلفون. 
 الكالم في المسارح وقاعات االستماع الكبیرة. 
 الكالم الى مسئولین. 
 قول النكت. 
 الكالم الى شخص متأتئ. 

ها سابقا وكذلك الخجل  واالرتباك ومواقف وقد ترتبط التأتأة في هذه المواقف ربما ألنها كان یتأتئ ب     
  .القلق والخوف، ففي المواقف التي یزداد الضغط والتوتر العضلي      فیها تظهر التأتأة كنتیجة لذلك

 :تظهر التأتأة بین األطفال ثنائ اللغة   -  خ

للغویة ان ظهور التأتأة لدى األطفال ثنائي اللغة قد یأتي من خالل العبء النحوي او المتطلبات ا  
االضافیة المطلوب تعلمها اكثر من تلك الموجودة في لغة واحدة حیث یتطلب تعلم اللغة درجة من التعقید 
ولیس فهما كامل االشكال التفاعل والتعاون الحركي المعرفي، وبالتالي من المنطق ان تزداد المتطلبات 

م اكثر من لغة هو عرضة للتأتأة اكثر على األنظمة النحویة للغة الطفل، وبالتالي فإن الطفل الذي یتكل
من غیره، وهذا یفرض متطلبات على النظام الحركي والمعرفي للطفل، وهذا العبء العالي یؤدي الى 
التأتأة، فإذا كان تعلم لغة واحدة یفرض متطلبات كبیرة على الطفل فكیف یكون الحال اذا كانت لغتین او 

  )232-231:  2005الزریقات، .(اكثر
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  :وفیما یلي بعض هذه الحقائق. وهناك حقائق مثیرة تتعلق بالتأتأة  

 .التأتأة ظاهرة عالمیة، فقد أظهرت الوثائق التالیة أنها موجودة عند شعوب العالم - 1
سنوات  1.5-5سنوات، ویعتبر عمر  6غالبا ما تبدأ التأتأة في مرحلة الطفولة، عادة قبل عمر   - 2

 .أكثر األعمار شیوعا بالنسبة لبدایة المشكلة
 1:3تحدث التأتأة غالبا بین الذكور أكثر من اإلناث، وتتفاوت نسبة االختالف في الجنس بین  - 3

 . 6:1على األقل تقدیر و
عائالت، فقد أظهرت دراسات في العائالت أن احتمالیة حدوث التأتأة تكون تتكرر التأتأة في ال - 4

 .أكبر بین أقرباء شخص متأتئ
تتفاوت شدة التأتأة من وقت آلخر، وغالبا ما یظهر األشخاص المتأتئون أخطاء كالمیة مفرطة  - 5

مهم عندما یكونوا منفعلین، أو عندما یشعرون بأنهم تحت ضغط أو في مواقف معینة، كقول اس
أو أثناء التحدث في الهاتف، أو الطلب في المطعم، أو التحدث إلى شخص مسئول كالمعلم، أو 
التحدث أمام مجموعة كتالمیذ الفصل الدراسي، باإلضافة الى ذلكیوجد عند من یتأتئ أیاما جیدة 

 .وأیاما سیئة مما یعني أن نسبة التأتأة تكون متقلبة
فقد أفاد معظم من یعانون من التأتأة أن . في ظروف معینةیقل التلعثم أو التأتأة أو یختفي  - 6

بإمكانهم التحدث بطالقة أثناء الغناء، الهمس والتحدث مع أنفسهم أو مع حیواناتهم األلیفة أو 
كما تزداد الطالقة عند الترتیل أمام مجموعة أو التحدث إلیها . التحدث بطریقة مطولة وببطء
 .الشعربطریقة منغمة كإلنشاد أو إلقاء 

تتطور مشكلة التأتأة عند أولئك الذین لم یتخلصوا من منها، حیث ال یقتصر األمر على مشكلة  - 7
 .الكالم فحسب، بل تشكل مشكلة اجتماعیة ونفسیة لهم في وقت الحق

یجب أن ال تتؤدي التأتأة إلى حرمان الشخص من تحقیق مكانة اجتماعیة عالیة، فالعدید من  - 8
الموهوبین كانت لدیهم تأتأة، مثل سیدنا موسى علیه السالم، وینسون المشاهیر، والعباقرة، و 

 .تشرشل، مارلین مونرو، اسحق نیوتن، وغیرهم كثیرون

وال بد لهم من . تشیر قائمة الحقائق هذه إلى جوانب التأتأة التي یجب على الوالدین والمعلمین إدراكها  
  .م الذین على التخلص من هذه المشكلة وتبعاتهاالتعامل معها بشكل إیجابي لمساعدة أبنائهم وطلبته

  )150-149: 2014الناطور، و عمایره (             

 أسباب التأتأة : رابعا

  :أسباب التأتأة سیكولوجیة بحتة، تعود معظمها الى المراحل األولى من حیاة الطفل ومنها
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 الفطام المبكر. 
 والدة أخ ثان. 
 انفصال اإلبن عن األم. 
  اإلبن عن األبانفصال. 
 سوء معاملة من قبل أولیاء األمور أو المعلم. 
  وانفصاله المفاجئ عن أمه ألول مرة" وهو المدرسة"دمج الطفل في وسط جدید. 

  )69-68:  2002حوریة باي، (      

كما تلعب العوامل النفسیة واإلجتماعیة دورا مهما في ظهور التأتأة عند الطفل وخاصة المشاكل    
العالئقیة كالحمایة المفرطة أو الحرمان العاطفي أو عامل الغیرة حیث ترجع إصابة الطفل بالتأتأة إلى 

یكون سببا لظهور التأتأة عنده، طبیعة العالقة المبنیة بین األم وطفلها فاألم القلقة تخلق عند طفلها قلقا 
  .إضافة الى تأثیر المحیط المدرسي

 لغة وهذا الن اإلناث على منه أكثر الذكور تصیب التأتأة بأن رسات ا الد بعض أوضحت  :الجنس
 . الذكور بلغة مقارنة أكثر بسرعة تتطور اإلناث

 عن مسؤولة تكون أن بحیث ممكن الذكریة الهرمونات عامل هذاالى  إرجاع تحاول دراسات هناك أن كما
  )44: 2009محمد حولة، (.التأتأة

ومن هنا فقد ظهرت عدة نظریات حاولت تقدیم . لم یتوصل الباحثون حتى یومنا هذا لسبب محدد للتأتأة  
. ومع ذلك تشیر بیانات االنتشار إلى أن عامل الوراثة یلعب دورا رئیسا في وجود المشكلة. تفسیر للمشكلة

ویعتقد معظم الخبراء  أن . وتطورهابینما تلعب العوامل التطوریة والبیئیة الدور الرئیس في ظهور التأتأة 
  . تجعل الفرد مهیئا للتأتأة) الوراثة(العوامل الجینیة 
  )150: 2014الناطور، و عمایره (                

  
  النظریات المفسرة للتأتأة: خامسا
 نظریة السیطرة المخیة :Cerebral Dominance Theory 

او الضطراب عصبي ) بیولوجي(ترى نظریة السیطرة المخیة بأن التأتأة عرض الضطراب حیوي   
ترافیس للسیطرة  - ومن اكثر النظریات شیوعا في هذا المجال نظریة اورتون. فسیولوجي داخلي معقد

وتقول هذه النظریة بأن الطفل بأن الطفل یمیل الى التأتأة في  Orton of cerebral  Dominanceالمخیة 
كالمه بسبب غیاب سیطرة  جانب الدماغ في ضبط األنشطة الحركیة المستخدمة في الكالم، وقد جذبت 
هذه النظریة اهتمام الباحثیین لسنوات عدیدة وانتهت بنتائج متضاربة حول صحتها، حیث أشارت نتائج 
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الى فروق في نشاط الدماغ لدى االشخاص الذین  )PET(دام اجهزة مختلفة مثل تصویر الدماغ باستخ
یعانون من التأتأة مقارنة مع غیرهم من األفراد العادیین وقد اعادت هذه النتیجة االهتمام من جدید بهذه 

  .النظریة

 النظریات البیوكیمیائیة والفسیولوجیة:    Biochemical and physiological Theories 

على حالة عدم اتزان  1958بأن التأتأة هي نتیجة الستعداد وراثي، وقد أكد عام  Westیرى ویست    
السكري لدى الشخص المتأتئ خالل التأتأة وترتبط هذه النظریة في أبحاث االیض األساسي  - الدم

  .وكیمیاء الدم، وامواج الدماغ والتوائم والعوامل الفیسیولوجیة العصبیة

 النظریة الجینیة :Genitic Thery 

لقد اشارت دراسات األسر التي تعاني من التأتأة الى احتمالیة ان یكون للتأتأة اساس جیني مسؤول عن   
استمرارها او ظهورها لدى بعض األفراد المتأتئون ان االساس الجیني للتأتأة یأتي مع الحقیقة التي تؤكد 

لتأتأة، وحتى في حالة تحدیدها فإن العوامل البیئیة ایضا تؤثر على عدم تحدید اي عیوب بیولوجیة تسبب ا
تطورها ومع هذا االساس الجیني للتأتأة فانه ال تزال الحاجة ملحة الجزاء المزید من االبحاث لتحدید اآللیة 

  .التي تؤثر فیها الوراثة لنتمكن من فهم أفضل للتأتأة

 النظریة العصبیة النفسیة اللغویة : Nerou Psycholinguistic Theory  

وتفسر  1991عام  Perkins. Kent and Curleeطور هذه النظریة كل من بیركنز وكیتت وكورلي   
هذه النظریة انتاج الكالم الطلق والكالم المتأتأ والتشوه غیر المتأتأ  في الكالم، من خالل منظور عصبي 
نفسي لغوي فالكالم الطلق یتطلب عنصرین هامین هما النظام اللغوي او النظام الرمزي، والنظام ما وراء 

وحدات عصبیة مستقلة تنتهي بنظام مخرجات  اللغوي او االشاري ویتحكم بهذین النظامین من خالل
مشترك، ویتطلب الكالم الطلق اتساق زمني ودمجي دقیق حتى یحقق النظام المشترك، واذا لم یحدث 
االتساق الدقیق بین العنصرین فإن النتیجة تكون خلل في الطالقة ویدرك المستمع فقدان السیطرة او 

  )236- 235: 2005الزریقات، ( .اضطراب یسمى التأتأة

 نظریة الفشل العصبي الفسیولوجي: Neurophysiologic Breakdown Theory 

 تعتبر هذه النظریة واحد من النظریات المعاصرة التي تحاول تفسیر التأتأة فقد ساهمت دراسات  
فقد تمكن كل من واتسون  PET( (SPECT)(و )MRI(و )CT(و )MRI(و )QEEG(و )EEG(تصویرالدماغ

من الوصول الى استنتاج مفاده أن التأتأة تحدث بسبب فشل عملیات الجهاز العصبي  1997وفریمان 
 .الفسیولوجي التي تدمج العملیات الحركیة واللغویة والمعرفیة
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  الداللیة الجینیة–النظریة التشخیصیة الجینیة:Diagnosogenic – Semantogenic Theory 

كما سمیت بالنظریة النمائیة ونظریة مقاومة  Wendel Johnsonطور هذه النظریة ویندل جونسون     
التوقع، یرى جونسون ان تشخیص التأتأة من قبل االباء یوفر بیئة الفرق واالعاقة حیث یبدأ الطفل بالكالم 

من االباء والطفل غیر الطبیعي كاستجابة للقلق و للضغوطات واالنتقادات االباء، حیث یستجیب كل 
  .لفكرة االعاقة اكثر من سلوك كالم الطفل، ویقول جونسون ان التأتأة تبدأ من اذن اآلباء قبل فم الطفل

  Neurotic Theories: نظریات العصاب - 1

تركز هذه النظریات على سمات الشخصیة والعوامل النفسیة في تفسیر التأتأة فمن خالل المقابالت   
واإلختبارات االسقاطیة واختبارات الورقة والقلم فإنه یمكن فهم الشخصیة والدینامیة النفسیة والتكیف 

ا حاجة الى االشباع االجتماعي والحاجات الالشعوریة للشخص الذي یتأتئ، فتأتأة ینظر لها على انه
الفمي الشرجي والتعبیر الكامن عن العداء وقمع مشاعر التهدید والخوف من العدوان والعداء المكبوت كما 

  .ینطر لها على انها اداة لجذب االنتباه والتعاطف ووسیلة دفاعیة ضد افكار مهددة

 Conditioning Theories: نظریات االشراط -2

سیكي الى ان التأتأة هي نتیجة للفشل غیر المشروط في الكالم الطلق تشیر نظریات االشراط الكال  
  .بسبب قلق المتكلم حول كالمه، وان حدث ذلك فإن الشخص سوف یتأتئ في أي موقف مثیر للقلق

الى التأتأة على انها نتیجة لحالة وظیفیة للجهاز الصوتي، فهي تتمیز   Wolpe.1986ینظر ولبي   
  .هاز الصوتي، كما وتعمل التوترات االنفعالیة والقلق على احداثهابالتوتر الذي یحدث للج

وعلى الرغم من تعدد النظریات التي حاولت تفسیر التأتأة فإن األبحاث في الوقت الحاضر تركز بدرجة    
فاالبحاث الحدیثة تحاول الربط بین انحرافات الجهاز العصبي المركزي . قلیلة على اهمیة العوامل النفسیة

مون بطالقة، هذا باإلضافة الى والتأتأة والفروق في وظائف الدماغ بین االشخاص المتأتئون والذین یتكل
  . التركیز على العمر عند االصابة خصوصا لدى االطفال الصغار

  )238- 236: 2005الزریقات، (     

  مقاییس التأتأة: سادسا

  ال یمكن تشخیص التأتأة قبل سن الثالثة من عمر الطفل، ألن الطفل في هذا السن یبدأ في تكوین
 .الجملة
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  ،إذا كان الطفل یعاني من تأخر اللغة أو الكالم، ألن التأتأة اضطراب ایقاع ال یمكن عالج التأتأة
 .الكالم وال یمكن لنا عالج هذا االیقاع اذا كان تركیب الجمل مضطربا أو مختصرا

  تمس التأتأة الكالم العفوي ال األوتوماتیكي المعاد، مثل القرآن واألناشید وذكر أیام األسبوع
 .العفوي فهو الكالم الذي یتطلب نطقه جهدا فكریا أما الكالم... واألعداد

  ال یتأثر المصاب بالتأتأة، إذا وجد طرف ثان أثناء تحدثه مثل األهل واألصدقاء بل یتأتأ مع الناس
 .ألنه یفقد القدرة على المراقبة الذاتیة... غیر المعتاد علیهم مثل المسؤول والمدرس وغیرهم

 )71- 70: 2002حوریة باي، (

  عملیة تقییم وتشخیص التأتأة: سابعا

ال توحد طریقة أفضل وأدق من غیرها لتقییم التأتأة وتختلف الطرق المستخدمة باختالف االشخاص   
ویعود التباین في طرق التقییم وفقا لإلعداد النظري والتدریب المهني ألخصائي أمراض الكالم واللغة والى 

  .األسلوب الشخصي لألخصائي

التأتأة من أخصائي الكالم أن یكون حساسا للعدید من العوامل فالتشخیص لیس فقط ویتطلب تشخیص   
تحدید أن الطفل یعید كلمات أو أجزاء منها أو یردد أو یطیل أو یقاوم الكالم، وكذلك فمن الضروري 

عض تحدید اتساق واستمرار االستجابات الكالمیة وتاریخها واألحداث المؤدیة أو المسببة للتأتأة مثل ب
األحداث المحددة وردود الفعل الناتجة لدى المستمع كما وتساعد هذه المعلومات في التمییز بین اختالل 
الطالقة الطبیعي والتأتأة ویعتبر التمییز بین الحالتین اإلكلینیكیتین من أهم واجبات أخصائي التشخیص 

أنه من المتوقع أن یظهر الطفل فاختالل الطالق الطبیعي یعتبر مقبوال لدى األطفال الصغار، بمعنى 
اختالل طالقة طبیعیا خالل مرحلة تطور الكالم وهي تكون بذلك مظهرا طبیعیا في السلوك الكالمي 

  .فالطفل ینتج تقطعات كالمیة إیقاعیة وهذا النمط من الكالم ال یحتاج الى تدخل عالجي

  :یشتمل المعیار الذي یشیر الى وجود مشكلة التأتأة على ما یلي  

أو أكثر من الكلمات 2%تكرار الجزء من الكلمة في شكل وحدتین أو أكثر لكل تكرار وبنسبة  - 1
 .المنطوقة، وزیادة سرعة التكرارات

مفاجئة أو أكثر من الكلمات المنطوقة وزیادة النهایة ال % 2إطاالت أطول من ثانیة واحدة لكل  - 2
 .لإلطاالت في طبقة الصوت وعلوه

 .وقفات اجباریة وترددات أطول من ثانیتین في تدفق الكالم - 3
حركات الجسم واهتزاز الرأس وترقصه وارتعاش الشفاه والفك وعالمات مقاومة مرتبطة باختالل  - 4

 .الطالقة
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 .ردود فعل انفعالیة وسلوكیات تجنبیة مرتبطة بالكالم - 5
 .داء الضعیفاستعمال الكالم كسبب لأل - 6
 .تباینات في تردد أو ذبذبة وشدة تشوه الكالم مع تغیرات في المواقف الكالمیة - 7

تأتأة وتستخدم هذه المعاییر السبعة في التشخیص ومالحظة واحدة أو أكثر من هذه السلوكیات یمیز ال  
  )241- 240: 2014العزالي، ( .عن اختالل الطالقة الطبیعي

في دراسته لتقییم لغة األطفال ذوي اضطراب التأتأة في الكالم، والتي ) Hill" )1995"كما ذكر هیل   
أوضحت أن التشخیص البد أن یتضمن دراسة الحالة وتقییم الطالقة، وتقییم المهارات اللغویة، وأسالیب 

  :المعاملة الوالدیة، وبهذا فإن عملیة التشخیص تكون على النحو التالي

 حیث یقوم المعالج بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحالة من خالل المقابلة : دراسة الحالة
الشخصیة المباشرة مع المفحوص إذا كان راشدا، أما إذا كان طفال فتكون المقابلة مع الوالدین 
والطفل، ویكون الهدف من هذه المقابلة هو جمع معلومات حیویة عن االضطراب من حیث بدایة 

ورها والسبب في رأي المصاب أو والدیه، والعالجات السابقة والمشاكل النفسیة واالجتماعیة التأتأة وتط
واالقتصادیة، والعالقات الشخصیة، خاصة بین الطفل ووالدیه، وكل معلومة یرى المعالج والمصاب 

  . أو والدیه أن لها دورا في العملیة التشخیصیة والعالجیة
 إجراء فحص لعینة الكالم لدى المتأتأ، وذلك من خالل الحدیث  إذ یجب:فحص وتقییم طریقة الكالم

المباشر معه، حیث یعطینا هذا األسلوب الحواري فكرة كاملة عن نوع االضطراب واألعراض 
المصاحبة له، وردود الفعل االنعكاسیة لدى المتأتأ، أما بالنسبة لألطفال فمن خالل مالحظة كالمه 

نتعرف عن قرب عن عالقة الطفل بوالدیه وكیفیة تعامله معهما، وكنا  مع والدیه وحواره معهما، وهنا
  .نتعرف على انفعاالت الطفل المصاحبة لالضطراب

 إذ یجب أن یتعرف الفاحص على  :التشخیص الفارقي من أجل تجرید التأتأة من أي اضطراب آخر
لتأتأة إن وجدت، وهذا ما إذا كانت الحالة تعاني من اضطرابات لغویة أخرى، ومدى تأثیرها على ا

  .لتحدید الخطة العالجیة المناسبة
 لقد أورد الدلیل التشخیصي لألمراض العقلیة والنفسیة الطبعة  :تطبیق المحكات التشخیصیة للتأتأة

  :عدةمحكات لتشخیص التأتـأة، أهمها أن التأتأة تتمیز بعدة مظاهر هي) DSM-4 )1994الرابعة 

ول الكالم الذي یكون غیر مناسب لعمر الفرد، ویتسم االضطراب اضطراب في الطالقة العادیة وط
  :في الطالقة بالحدوث المتكرر لواحد أو أكثر من األعراض التالیة

 تكرار الصوت أو المقطع. 
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 تطویل الصوت. 
 كلمات متكسرة، توقفات داخل الكلمة. 
 كلمات تنطق بزیادة توتر جسمي. 
 تكرار الكلمة الواحدة عدة مرات. 

. وجود عجز حسي أو حركي مصاحب تكون الصعوبات أكثر عند اقترانها بهذه المشكلة وفي حالة
 ) 65- 64: 2016راضیة بن عربیة؛ نصیرة شوال، (

هل یمكن اعتبار مظاهر عدم الطالقة : كما تتطلب عملیة تقییم التأتأة اإلجابة على سؤالین هما   
الموجودة لدى شخص ما طبیعیة أم تأتأة؟ ما هي طبیعیة مشكلة التأتأة؟ وتتضمن اإلجابة على السؤال 

  .اة المتأتئ؟الثاني تحدید حدة المشكلة والعوامل المؤثرة فیها وتأثیراتها على مختلف جوانب حی

حیث یقوم بالطلب من . لإلجابة على السؤال األول یقوم األخصائي یجمع معلومات حول تاریخ الحالة  
المتأتئ أو والدیه تعبئة النماذج التي تتضمن المعلومات الشخصیة واألسئلة المتعلقة بالمشكلة، كما یقوم 

. المریض ومشكلة التأتأة التي یعاني منها أو والدیه حیث یسعى إلى فهم التعرف على/ بمقابلة المتأتئ
ویتم جمع معلومات عن بدایة المشكلة وتطورها واختالف التأتأة مع مرور الوقت والظروف واالطالع على 

  .المتأتأ أو ذویه على تأثیر المشكلة على مختلف الجوانب االجتماعیة والنفسیة والتحصیلیة والمهنیة

 خصائي بجمع العینات الكالمیة من المتأتئ والتي تتضمن عینات بعد ذلك یقوم األ :جمع البیانات
ال یتم االكتفاء بالعینات التلقائیة،  ٕ كالمیة تلقائیة وعینات قراءة إذا كان المتأتئ قادرا على القراءة وا
ویقوم أثناء جمع العینات بمراقبة كافة السلوكات الثانویة التي ترافق التأتأة، وفي حال موافقة المتأتئ 

و ولي األمر یقوم بتسجیل المقابلة والحوار والقراءة بالصوت والصورة لیتم تحلیلها فیما بعد ومقارنة أ
  .التحسن بعد البدء بتنفیذ الخطة العالجیة

یقوم األخصائي بتحلیل مظاهر التأتأة وتحدید ما إن كانت هذه المظاهر طبیعیة أم مؤشرات على وجود   
تظهر أن معظم أنواع عدم الطالقة یمكن مشاهدتها أیضا عند ) 1(لجدول رقمإن نظرة عابرة إلى ا. التأتأة

وما یعتبر طالقة طبیعیة ال یتسم بالطالقة الكاملة، فال یمكن ألحد أن یتكلم بطالقة . المتحدث الطبیعي
ث وتكرار الكلمات والعبارات هي أمر شائع في حدی) آ، آم( كاملة في جمیع األوقات، فالتفوهات مثال مثل

  .األغلبیة، إن لم یكن عند الجمیع

كما التوقف لفترات متباینة في الحدیث أمر شائع أیضا وبخاصة عند األطفال الصغار أثناء تطویرهم   
طالة األصوات في الكالم الیومي عند  ٕ للمهارات اللغویة، ویمكن أیضا مشاهدة تكرار أجزاء من الكلمة وا

الشخص الذي یعاني من التأتأة عن شخص طبیعي باالعتماد معظم المتكلمین، فكیف یمكن إذا تمییز 
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على معیار عدم الطالقة؟ تتوافر أجوبة عدیدة لسؤال صعب كهذا، وتوجد ثالثة معاییر موثقة على األقل 
  :لتمییز الشخص الذي یعاني من  التأتأة عن الشخص الطبیعي

 .تكرار مؤشرات عدم الطالقة مجتمعة )1

 .عدم الطالقةوجود نوع معین من مؤشرات  )2

 .مدة اإلطالة )3

  وقد یعتمد األخصائي على واحد من هذه المعاییر أو أكثر للتفریق بین عدم الطالقة الطبیعیة والتأتأة  

  )158-157: 2014الناطور، و  عمایره(     

  التناول العالجي للتأتأة: تاسعا

  :یتضمن برنامج عالج التأتأة أربعةمحاور  

شرح مفصل لمفهوم اضطراب التأتأة للشخص الذي یعاني من التأتأة والشخص الذي   :المحور األول
یصاحبه، ألن المریض یفهم أن التأتأة مرض عضوي یصیب أعضاء النطق و التصویب ویجهل الظاهرة 

  .الوظیفیة للتنفس المتمثلة في التنفس العكسي

وعیة المریض بسبب حالته المرضیة، وهذه فمن خالل المقابلة العیادیة أثناء الجلسة األولى، یتم ت  
  .الخطوة تدعو الى تجاوز مرحلة كبیرة من مراحل العالج

یوجه المریض إلى كیفیة التغلب على مشكلته الفیزیولوجیة وكیفیة السیطرة على المراقبة  :المحور الثاني
  .الذاتیة أثناء التواصل مع الغیر

هواء في میكانیزم التنفس، لذا یجب على المتأتئ أن یأخذ علما أن الكالم عبارة عن ایقاع ینظمه ال  
الهواء من األنف، وأن یخرجه بتوازن من الفم مع التلفظ، ولیس العكس أي أخذ الهواء من الفم وبلعه، 

  . وبالتالي یوقف أو یقطع الكالم

كر فیه تأتأ یجب أن الشخص الذي یعاني من التأتأة أن ینسى اضطرابه، ألنه كلما ف:  المحور الثالث
أكثر، بل یجدر  به أن یركز فیما یقوله للغیر على مراقبة نفسه، وتقویة هذه المراقبة الذاتیة بالثقة بالذات 
عند وجود الطرف الذاتي والمستمع، فالمراقبة الذاتیة تساعده في موازنة ذاتیة بین ما یقوله وبین ما یستمع 

  .إلیه

ي الذي یبتدأ من أول جلسة مع اختصاصي عالج اضطرابات تصحیح اإلیقاع الكالم : المحور الرابع
  .اللغة أو االختصاصي النفسي
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  : تبدأ التمرینات على النحو التالي  

ربط االیقاعات الصوتیة للكلمات المقروءة بضربات ایقاعیة بالقلم  :تمرینات إیقاعیة أثناء القراءة - 1
یقاعیة موازنة إلیقاعات القراءة بالتقطیع على الطاولة حیث یأخذ الطفل قلما بیده، وینتج ضربات ا

  .الصوتي

  :مثال). سكون+ حرف + حركة + حرف (أو ) حركة+ حرف (ونعني بالمقطع الصوتي    

  ة/د / ور/ ل/ م / أح )   أحمل وردة(

  )ضربات ایقاعیة(.......

ا فكریا، في تظهر التأتأة عادة في الكالم العفوي الذي یتطلب جهد :تصحیح إیقاع اللغة المنطوقة - 2
  .مع المتحدث الذي یعاني من هذه التأتأة" مستمع"حالة وجود طرف   ثان 

ولتعزیز التلقائیة في الكالم بإیقاع سلیم نبدأ التمرینات بإیقاعات الجمل البسیطة، حیث نسمع الشخص   
  .كلمة ما، ونطلب منه التعبیر بجملة عفویة تخطر على باله ألول وهلة

 -"ال أعرف أین وضعت قلمي"توحي الى " قلم"كلمة : ملة مباشرا ولیس وصفا مثلولیكون أسلوب الج  
وهكذا یعبر عن هاتین الكلمتین بجملتین عفویتین، ". لقد تأخرت عن المدرسة"توحي الى " مدرسة"كلمة 

بدله تدریجیا وعندما یستوعب الطفل هذا االیقاع الجدید نست" أعطیني الكتاب وخذ القلم" " قلم/كتاب: "مثل
بدیال إلیقاع مسك القلم، ویتم تطبیقه عندما نحدث إیقاعات صامتة بحركة األصبع حتى " بإیقاع السبابة"

  .ال یصبح إشراطا ملزما، وهكذا الى أن نزیل البدیل الثاني وهو إیقاعات حركة األصبع

  .متسلسلبخلق مواقف اجتماعیة معاشة، هدفها سرد األحداث بشكل :مراقبة الكالم العفوي - 3
على مستوى البیت والمدرسة والمحیط الخارجي، وذلك  :تعمیم التمرینات اإلیقاعیة في الحیاة الیومیة - 4

  .بالتعاون مع أولیاء األمور والمدرسین
 :توصیات للمعلم الذي یشرف على الطفل الذي یعاني من التأتأة أو المراهق المتأتئ - 5

  واتاحة الفرصة له یستجیب أو یمتنع عن اإلجابةعدم توجیه األسئلة الى الطفل بشكل مفاجئ. 
 نعزز استجابة الطفل لفظیا ومادیا، من خالل كلمات التشجیع واأللعاب واإلبتسامة. 
  تتاح للطفل المتأتئ أو المراهق فرصة اإلنطالق، ویفضل عدم مقاطعته أو ایقافه إال اذا أراد هو

 )   75-71: 2002حوریة باي،. (ذلك

 ولكف لعالجها، كبیر وقت الى تحتاج أنها بحیث شافیا عالجا هناك أن تقول أن لالسه من لیسو   
 حلامر  من الكثیر فهناك وعلیه التأتأة حلامر  من مرحلة أي في المتأتئ یكون أن على مبني العالج
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  :ومنها العالج
 عالجیة طریقة وهي آخر وبتعبیر كبیرة وبسهولة مباشرة بصفة یقدم والذي :المباشر یحاءاإل  . أ

 كأن منها، التخلص في یرغب تصرفات عدة من تخلیصه لىإ وتهدف المتأتئ لطموحات تستجیب
  .)طویال السلوك هذا على وتستمر فشیئا، شیئا تتحسن حالتك إن( له نقول

 المتأتئ أن الحظوا المجال هذا في المختصین ألن استعماال، كثراأل وهو :مباشر غیر یحاءاإل . ب  
 :منها ذلك على ساعده أشكال لعدة نتیجة .....كبیر أمال العالجیة الطرق هذه بواسطة یرى
 بالتنفس الخاصة عضاءاأل عضالت لتعزیز موجهة وتمارین باتااالضطر  هذه لعالج مختصة زمراك -

 .والتصویت والنطق
 بإمكانه أنه على المصاب یقنع المختص أن حیث والنطق العقل في التحكم الى یرمي وهو :قناعاإل . ت

  .ویطبقه به یؤمن ویجعله للمتأتئ المختص حقا یثبته مل وهذا صعوبة أي دون التكلم
 القیام طریق عن وذلك ةراحبال بإحساس مرفقة العقلي للنشاط راحة إرادیة هي :االسترخاء طریقة . ث

 .زاجالم تعدیل والى وعصبیا العضلي للجسم عام ارتخاء نیل لىإ لنصل متتابعة بتمارین
 منها واحدة كل وتطبق تختلف متنوعة، فهي االسترخاء عملیة في المستعملة للتقنیات نسبةالب ماا . ج

ٕ و . والغایة راباتاالضط نوع حسب  تخفیض وهي التقنیات هذه كل بین راكاشت نقطة هناك أن لىإ ضافةا
  )158:  2005 یقات،زر ال فرج اهللا عبد مبراهیا( .والحشوي العقلي الحسبي التوتر

 
  :الخالصة

من خالل عرضنا لمختلف جوانب التأتأة وتأثیرها على حیاة الفرد سواء كان هذا في البیت أو المدرسة   
أو في محیطه، ال یسعنا في األخیر سوى القول أن إهمال هذا االضطراب یؤثر علیه في المستقبل، وعلیه 

  .عالقاته مع اآلخرینفإنه یجب األخذ بعین االعتبار هذه المشكلة حتى ال تعقد حیاته و 
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  .الخطوات المتبعة في إجراء الدراسة األساسیة:رابعا          

  .الشروط المستعملة في التحلیل المحادثاتي: خامسا          

  .فردیةالحاالت في الوضعیة ال عرض:سادسا          

 .عرض الحاالت في الوضعیة الجماعیة:سابعا           
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  :تمهید
 من المشكلة عمق بمعایشة للباحث سمحت هانكو  علمي بحث ألي أساسیة االستطالعیة الدراسة تعد   

 أحق هم والذین یعایشونها اللذین باألفراد باتصالها أبعادها مجمل معرفة خالل من وذلك الملموس واقعها
 تحدید في وأیضا عینته وضبط تحدید في هام دور ذات فهي .عنه تغیب قد بمعطیات الباحث بتزوید
 على رفالتع قصد وذلك علمي بحث أي إلجراء تمهیدیة مرحلة هيو  البحث وأدوات الدراسي المنهج

 بدراسة القیام علینا استوجب المذكرة هذه انجازفي  فالشروع علمیة، واقعیة منطلقات من الحاالت
 صیاغة في ساعدتنا حیث دراسةال موضوع حول وواضحة كاملة فكرة تكوین أجل من استطالعیة
  . الالحقة دراسةال خطوات لتسهیل الفرضیات ووضع اإلشكالیة
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  ستطالعیةالدراسة اال: أوال

  :هداف التالیةیة في تحقیق األالغرض من الدراسة االستطالعیكمن 

  .ضبط متغیرات الدراسة *

  .ساسیة وتحدید العینةألاستكشاف میدان الدراسة ا *

  .ساسیةفي الدراسة األالتعرف على الصعوبات التي یتعرض لها الطالب لتفادیها  *

  .دراسةالتعرف على أدوات ال* 

  :االستطالعیةالمجال المكاني الدراسة -1

وبالضبط في مصلحتي طب األطفال ومصلحة أذن " شیقي فارا"قمنا بعدة زیارات استكشافة  كمستشفى   
جویلیة  05وأنف وحنجرة  التي كانت تتواجد فیهما األخصائیة األرطفونیة وحتى العیادة المتعددة الخدمات 

ففي كل مرة یعطى  ي نجري فیها تربصناالتابعة للمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بمستغانم الت 1962
  .لنا موعد لكن الظروف لم تسمح لنا بتسجیل أي حالة

فقد تعرضنا لعدة صعوبات ومشاكل في اختیار الحاالت وهذا راجع الى اننا في كل مرة لم نجد الحالة   
التي تتماشى مع الموضوع الذي نحن بصدد دراسته والمتمثل في المحادثة، فكل الحاالت التي قمنا 

ب كل حالة، وبعد كل باختیارها لم نستطع اتمام الدراسة معها نظرا لكثرة غیابها عن الحصص لتعدد اسبا
محاوالتنا التي باءت بالفشل وفي النهایة اثمرت محاوالتنا بالحصول على أربعة حاالت تناسب موضوع 

  .دراستنا من حیث االضطراب والسن

  : المجال الزماني للدراسة االستطالعیة.2

  .2018تمت دراستنا في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى أفریل    

  :االستطالعیة عینة الدراسة-3

 العینة: 

نموذجا یمثل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع األصل المعني بالبحث، : "یمكن تعریف العینة بأنها  
تكون ممثلة له، بحیث تحمل صفاته المشتركة، وهذا النموذج أو الجزء یغني الباحث عن دراسة كل 

  ".وحدات ومفردات المجتمع األصل
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ل، بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع، على أن تكون ممثلة للمجتمع تشكل العینة جزءا من الك  
األصلي، أو یمكن القول أنها نسبة معینة من أفراد المجتمع الكلي، الذي یكون موضوع البحث شریطة أن 
تكون هذه النسبة أو الجزء معبرا  ویحمل نفس خصائص المجتمع الذي تمثله لكي یتمكن الباحث من 

  .تائج بحثه على المجتمع األصليتعمیم ن

 شروط اختیار العینة: 
  یمثل الكل األصلي تمثیال حقیقیا) العینة(أن یكون الجزء المختار. 
 أن یكون الباحث على معرفة عمیقة بأهداف بحثه، أي عن ماذا یبحث بالضبط. 
  أن یكون على درایة واسعة بطبیعة المجتمع األصلي الذي یشمله البحث، حتى یتسنى له

  )250-249:  2017نادیة سعید عیشور، ( . اختیار الجزء المطلوب بكل دقة

أطفال ذو اضطراب التأتأة، اختیروا بطریقة مقصودة وكلهم ذكور، " 06"ستة  العینة دفراأ كان قدو  
سنة وهو ما یوضحه  11إلى  07یتراوح سنهم ما بین ) لغة األم(لغة الدارجة واللغة المستعملة معهم 

  :الجدول اآلتي
 نوع االضطراب  السن  الجنس  االسم  الحاالت
 تأتأة  سنة11  ذكر  أ. ب   )1(الحالة 
 تأتأة  سنوات 09  ذكر  ع. ب   )2(الحالة 

 تأتأة  سنوات 08  ذكر  م. ب   )3(الحالة 

 تأتأة  سنوات 07  ذكر  ج. م   )4(الحالة 

 تأتأة  سنة 11  ذكر  ع. م   )5(الحالة 

 تأتأة  سنة 11  ذكر  أ. ج   )6(الحالة 

  .یبین خصائص عینة الدراسة االستطالعیة): 03(جدول رقم 
  :أدوات البحث في الدراسة االستطالعیة-4

توفیر اكبر قدر ممكن من الموضوعیة والدقة في هذه الدراسة، اشتملت الدراسة الحالیة على  بهدف   
  :مجموعة من األدوات التي صنفت حسب هدف استخدامها إلى

  
 أ- المالحظة:

 مریضة عینة عن المعطیات من ممكن عدد أكبر جمع بغیة األرطفوني به یقوم شخصي جهد هو  
 .مباشرة غیر ومالحظة مباشرة مالحظة :نوعان والمالحظة

 بالمریض یلتقي عندما بنفسه األرطفوني یجریها التي تلك هي :المباشرة المالحظة.  
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 غیر  بطریقة المریض عن األرطفوني یجمعها التي المعطیات تلك هي :مباشرة غیر المالحظة 
 :یلي ما نجد المباشرة غیر المالحظة في األرطفوني یستعملها التي الطرق ومن مباشرة

                  مع حوار أو لقاء زمالئه، أو الطفل أولیاء مع مقابلة أو لقاء أو حوار راءإج االختبار، تطبیق        
 .الطفل معلم
 االنتباه، البدیهة، سرعة :منها خصال عدة على األرطفوني یتوفر أن بد ال جیدة المالحظة تكون ولكي
  .المساعدة على وقدرة والصبر التحمل على كبیرة قدرة السلوك، فهم على القدرة

  
 ب-المقابلة األرطفونیة:

ل هذا الویتم خرطفوني والمریض المباشر الذي یحصل وجها لوجه بین ایقصد بالمقابلة ذلك اللقاء ال  
ستفسارات على المریض بغیة فهم أحسن لحالته، ویمكن أن تكون السئلة واألاللقاء طرح مجموعة من ا

  )16: 2017- 2016عباس سمیر،( .ضطراباتالت واالموجهة أو غیر موجهة بحسب الحاة المقابل
 .وقد اعتمدنا في التشخیص في دراستنا على الكالم التلقائي 

  :الدراسة االستطالعیة في واجھتنا الصعوبات التي- 5

 التنقل  قلة وعدم تواجد األطفال المصابین بالتأتأة في مركز واحد مخصص لهم ما دعانا األمر الى
 .من مكان آلخر بغیة البحث عن العینة المراد دراستها

 الغیاب المتكرر للحاالت بسبب ظروف عائلیة والتمدرس مما أدى بنا إلى جمع الحاالت بصعوبة. 
 قلة المدة الزمنیة للدراسة ما دعانا لعدم توسیع العینة. 

 ثانیا:الدراسة األساسیة
 1-منهج الدراسة األساسیة:

على منهج دراسة حالة، ویعرف بأنه دراسة متعمقة لنموذج واحد قد تكون فردا أو  ستناراد في اعتمدنا  
مؤسسة أو مجتمعا أو أكثر لعینة یقصد منها الوصول إلى تعمیمات إلى ما هو أوسع عن طریق دراسة 

ورة منهج یمكن عن طریقه جمع البیانات ودراستها بحیث یمكن رسم ص"نموذج مختار، كما یعرف بأنه 
  )220: 2017نادیة سعید عیشور، . ( كلیة لوحدة معینة في عالقاتها المتنوعة

كما اعتمدنا أیضا على منهج تحلیل المحتوى الذي یقوم على وصف منظم ودقیق لمحتوى نصوص   
مكتوبة أو مسموعة من خالل تحدید موضوع الدراسة وهدفها تعریف مجتمع الدراسة الذي سیتم اختیار 

  .الحاالت الخاصة  لدراسة مضمونها وتحلیله
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ى أسئلة معینة ومحددة یتم صیاغتها مسبقا بحیث وعادة یتم تحلیل المضمون من خالل اإلجابة عل  
تساعد اإلجابة على هذه األسئلة في وصف وتصنیف محتوى المادة المدروسة بشكل یساعد على إظهار 

  )58: 2008عثمان ، و ربحي . (العالقات واالرتباطات بین أجزاء ومواضیع النص
  :مكان الدراسة األساسیة-2
التابعة للمؤسسة العمومیة للصحة  1962جویلیة  05عددة الخدمات تم إجراء الدراسة في عیادة مت  

الجواریة بمستغانم إذ هي مؤسسة عامة ذات طابع خاص وهو مشروع جدید أقرته الحكومة، تم افتتاحه 
بهدف تقریب قطاع الصحة من مقر إقامة المریض وذلك للتخفیف من الضغوطات التي  2008سنة 

  :لكثرة االتصال بها، وتحتوي هذه العیادة علىتعاني منها المستشفیات نظرا 
/ مكتب طبیب العیون/ قاعة االنتظار/ مكتب األخصائیة النفسانیة/ مكتب المدیر: الطابق العلوي وفیه -

  .قاعة األشعة
أخصائیة / مكتب طبیبة األطفال/ االستقبال والتوجیه ومصلحة القبول: أما الطابق السفلي یحتوي -

مكتب / قاعة الجراحة العامة/ مكتب األخصائیة األرطفونیة/ تب الطب الداخليمك/  أمراض النساء
  .قاعة العالج/ قاعة االنتظار/ مخبر/ أخصائیة ألمراض السرطان

  :  مدة الدراسة األساسیة-3
  .2018أفریل  04إلى غایة  2018جانفي  16أجریت هذه الدراسة من 

  :عینة الدراسة األساسیة-4
راسة اختیار مجموعة من األطفال المصابین بالتأتأة عینة الدراسة االستطالعیة الذین قد تم في هذه الد  

  :أطفال وذلك لألسباب التالیة" 04"أطفال فأصبحوا " 06"كانوا 
سبب عدم متابعة الكفالة راجع إلى بعد المسافة وكان في مرحلة التحضیر المتحان ): 5(الحالة  -

 .شهادة التعلیم اإلبتدائي
 .عدم متابعته للكفالة راجع إلى انتقاله من مقر سكنهم إلى منطقة أخرى): 6(الحالة  -

 11إلى  07یتراوح سنهم ما بین ) لغة األم(وقد اختیروا بطریقة مقصودة واللغة المستعملة لغة الدارجة  
 :سنة وهذا وفق الجدول التالي

    
 نوع االضطراب  السن  الجنس  االسم  الحاالت

 تأتأة  سنة 11  ذكر  أ. ب   )1(الحالة 

 تأتأة  سنوات 09  ذكر  ع. ب   )2(الحالة 

 تأتأة  سنوات 08  ذكر  م. ب   )3(الحالة 

 تأتأة  سنوات 07  ذكر  ج. م   )4(الحالة 
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  .یبین خصائص عینة الدراسة األساسیة): 04(جدول رقم
  :أدوات الدراسة األساسیة-5
  :اعتمدنا في بحثنا هذا على عدة وسائل تمثلت في  

  (..)انظر الصفحة :المالحظة*

  الهاتف النقال :مسجل*

والهدف منه االلتقاط المباشر لإلنتاجات بكل دقة حتى نتجنب األخطاء الناتجة عن النسیان، ومن فوائده   
تجنب التدوین الكتابي أمام المفحوص الذي قد یؤدي إلى انزعاجه، ویعتبر كذلك من عوامل الثقة بین 

لتدوین حیث اعتمدنا الفاحص والمفحوص لذلك فهو أحسن وسیلة في البحث العیادي، وقمنا بعملیة ا
 .باعتبارها الطریقة العالمیة لتنسیخ الحروف  APIوركزنا في ذلك على 

 شبكة التحلیل المحادثاتي:  

، اعتمدت على 2013أمال عمراني سنة اعتمدنا في تحلیلنا على شبكة التحلیل المحادثاتي لألستاذة   
GRILLE CONNERSATIONNELLE  التي أتى بهاPIERRE OLERON  هذا الباحث الذي تركزت

تمكنا  OLERANوSACKS مما جاء به و. POLEMIQUEدراسته حول مواضیع سیاسیة یعني المناظرة 
من انتاج شبكة اعتمدنا علیها في التحلیل نظرا لعدم حصولنا على الدراسات التي تناولت موضوع 

  : المحادثة عند المصاب بالتأتأة وهي حسب الجدول اآلتي

  هل كان یفرض رأیه أم ال، متسلط  .وضعیة الجلوس - 1
  اإلیماءات واإلشارات  .اإلشارة في المحادثة - 2
  مرتفعة أو منخفضة  .أداء النغمة - 3
  تحیة الفتح  .بدایة المحادثة - 4
الكالم هم طریقة لرد الفعل جسمیا ومادیا والتي   .الطابع الفیزیائي للكلمة - 5

  : تحتوي على
هو منع الشخص اآلخر عن  :شغل الوقت-1- 5

الكالم فاألسلوب المعتمد بالنسبة للمتدخل هو شغل 
  .كل الوقت المحفوظ

اختالف اآلراء یولد : الكثافة وسرعة الكلمات-2- 5
الكثافة ویمكن أن تظهر من خالل سرعة االستجابة 

  .ومجرى الكالم
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  :  نقطاعاتالسد واإل-3- 5
أحد المتكلمین یأخذ ویحتفظ بالكلمة في : السد*

الوقت الذي یواصل اآلخر التعبیر، هذا األسلوب 
ینتهز  فالمتدخل االنقطاعاتیؤدي إلى التشویش أما 

توقف اآلخر الذي یستمر في التفكیر لكي یأخذ 
  .الكالم لمدة أطول

  
  تحتوي على بعض الخصائص الكلمة وهي مرتبطة   .الطابع التعبیري للكلمة - 6

بالسامع تشمل اإلیماءات، اإلشارات، التكرار، 
  .مكونات النغمة

  
 SCOTON(مثال وضعیة سؤال جواب حسب   .القدرة على اخذ مراقبة الكالم - 7

1984، (  
  .هي عبارة عن آراء لدیها أهداف  .أهداف المتكلم - 8
المحادثة تكون مرتبطة بالوقت فالمتدخل یستطیع أن   .توجیه محتوى التبادل - 9

  .نقطة لم یتحدث عنها مشارك آخریبحث عن 
  

  .عددهم  .المشاركون-10
  خاصة أم ال: نوعها  .العالقة-11

  الحیز المكاني  .المكان-12    
  الزمن  .اإلطار-13    

  هل هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار  .دورات الكالم*
  التحقق من وجود هاته المكونات البرغماتیة للمحادثة   التفاهم-16التبادل، - 15التفاعل، -14

  
  اعطاء قیمة جمالیة للشئ  .المجاملة-17
  اعطاء تدخالت بإطار التعارف  .التعلیقات -18

  
االستعارة، التشبیه : استعمال بعض الصیغ المجازیة  .األسلوب المجازي-19

  بهدف تقویة المعنى 
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بالنظر عندما ال یرغب في هنا المتدخل یكتفي   .رفض االجابة-20
  .االجابة عن األسئلة

  
هو الشرح الذي یعطینا اجابة من خالل السؤال   .التبریر -21

  .لماذا؟ بهدف التقییم
اعطاء بعض االقتراحات التي من شأنها أن تفید   .االقتراحات-22

  خر الطرف اآل
  

  التعبیر عما یریده   .التمنیات والمشاریع-23

اإلقناع ویدخل فیها الشرح والتبریر حیث یشرح هي   .الحجج -24
  وجهة نظره

  .اعطاء األسباب لشرح ظاهرة ما  .الشرح-25

تغیر وضعیة جلوسه ونبرة صوته حسب الموقف   .االنتقال من موقف إلى آخر-26
  )الخ..االنزعاج، الحماس، اإلنفعال(المعاش 

  
  اللغویة التحقق من إدماج مختلف النشاطات  .الفعالیة اللغویة-27

  
  تحیة الغلق  .النهایة-28

  
  .یبین شبكة التحلیل المحادثاتي): 05(ول رقمجد

  :األساسیة الخطوات المتبعة في إجراء الدراسة- 6

قبل البدء في العمل أي قبل التسجیل حاولنا إجراء مقابلة حرة أولیة مع كل حالة وهذا بمساعدة   
كالخجل وذلك لعدم ) خارجیة(المختصة األرطفونیة وذلك من أجل تجنب وتفادي بعض العوامل الدخیلة 

موافقة ورضا كل حالة اعتیاده علینا، وبعد ذلك قمنا بشرح أهداف التسجیل وأن هذا األخیر ال یتحقق إال ب
وكذلك حاولنا أن نشرح الهدف المرجو من هذه الدراسة، فقمنا بتسجیل محادثة فردیة لكل حالة ومحادثة 
جماعیة والقیام بتحلیلها باالعتماد على المحادثة حیث تم القیام بالصدق والثبات من طرف األستاذة 

  .عمراني أمال والتي كیفتها على البیئة الجزائریة

  المحادثاتيالتحلیل وط المستعملة في الشر:  
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لم نتحصل على حاالت كثیرة، فاضطررنا إلى االعتماد على أربعة حاالت وفق منهج دراسة الحالة   
والبد من اإلشارة إلى أننا استعملنا بعض الشروط " NEURO PSYCOLOGIE"المعمول بها في الدراسات 

التي تندرج ضمن تحلیل ) الشروط(والمالحظات في التنسیخ قبل أن نقدم محادثات الحاالت وهاته األخیرة 
SACKS  للمحادثة العائلیة(La Conversation Familière) وهي كاآلتي:  

  ": Rythmes"اإلیقاعات -1

  تقطع وتخلخل الصوت؟ الفاصلة العلیا تشیر على 

  النقطتین دلیل على امتداد، اطالة الصوت: 

  مرات نقطتین 3اإلطالة تكون مهمة ومسجلة ب 

  من طرف المتكلم interrompeالخط الصغیر یدل على كلمة قاطعة -

  الذي تبدأ به العبارة أو الكلمة تدل على اإللحاح Les Petites Capitalesالحرف االستهاللي -

 Chevauchementتدل على التداخل " لحاضنتانا"القوسان  ]

  عالمة المساواة تدل على تسلسل مباشر بین دورین= 

2- Intonations:  

  :تعلیمها وترقیمها یتم بواسطة األذن  

  ورمزه  (Légèrement)للداللة على أداء مرتفع خفیف 

  رمزه  Fortement Montante) قوي(للداللة على أداء مرتفع 

  رمزه  Dexendante Légèrementأداء منخفض خفیفللداللة على 

  رمزه  Fortement Dexendanteللداللة على أداء منخفض قوي 

   Silences et les pause: وحاالت التوقف) السكوت(حاالت الصمت 

  ).سكوت/العمل حول العالقة كالم(إن البحث حول األداءات كذلك هو نفسه البحث عن حاالت التوقف 

  ":Silences"السكوت -3 
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وكذلك في محددة في الفرنسیة  هي ثقافیا Inter-Toursالمدة الوسیطة لحاالت السكوت مابین األدوار   
  .اإلنجلیزیة

  : les pausesالتوقف -4

التوقفات ال تقاس بالوقت إذا كانت ضعیفة، منخفضة إلى ثانیة واحدة ألنها ببساطة تدل على نقاط   
  ...أنه یمكن... أنا أبدا لم أحلم...للغایة ... نعم – مثال إذا Les pointes de suspensionsالتعطل 

  ).ندل على مدتها بین قوسین(أما إذا كانت مرتفعة إلى ثانیة واحدة فهي قابلة للقیاس بالوقت   

  :Production vocalesاإلنتاج الصوتي -5

، )آه(اإلنتاجات الصوتیة تعلم بواسطة البیان األكثر استعماال كحاالت الضحك؛ التنفس بجهد؛ التأوهات   
hm، pfff ،ah ،heim ... یشار إلیها بین قوسین وكذلك التعلیقات على الصوت)Fort.(  

  .معطیات سلوكیة، مؤشرات سلوكیة غیر الشفهیة تعلم بین قوسین

في الممرات أو الطرق المسجلة  ].....[ التبادل أو دور الكالم مقطوعا یعلم بعندما یكون الممر إلى 
  .عندما نقوم بدراسة عنصر ما فإننا نرمز لهذا العنصر المدروس أو المعالج بسهم في البدایة

   :La Structures) التركیبات(البناءات -6

التركیب أو البناء یحتوي على مرحلة تحضیر مدونة وهي عملیة البد منها لمعالجة المادة الشفهیة كما   
  .أو ضروري قبل أي تحلیل) وضع عالمة أو إشارة(بأن للتعلیم أهمیة كبیرة  BOUCHRD 1988قال 

  :Les Tour de parolesدورات الكالم -7

عبارة شهیرة تبسط األنساق من أجل تنظیم ) في(كالم المحادثة منظمة حسب تناوب األدوار في ال  
ق التناوبي وصیاغة القواعد تتحكم وضوح هذا التنسی SCHEGLOFFو  SAKS متناوب للمحادثة وضعا 

  :في تحول وتنقل األدوار بین المتكلمین

 .next speakerاختیار المتكلم القریب  -
... التركیبیة، النقطیة(من العالمات یدل على نقطة تحول بواسطة عدد كبیر المتكلم الجاري  -

 ...إشارات - النحویة الحركیة
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إذا لم یستطع المتكلم التبریر فلن یستطیع أن یقوم باختیار ذاتي، عدة باحثین اقتربوا من هذا  -
بل هم طرق  des Accidentالمفهوم وبرهنوا بأن التداخل بعید كل البعد من أن یكون حوادث 

 .و عدة متكلمینللمشاركة في عدة وضعیات أ

  :Les Régulateurs ou Back Channelالمعدالت أو الضوابط -8

إیماءات، إشارات، حركات ( یقتصر على مجموعة اإلرساالت الصوتیة لفظیة، أو جزء وضعي حركي   
للتقدیر كما  "hm"دور المتكلم یمكن االتجاه ببساطة  خالل Allocudoire المنتجة من طرف) جسمیة

ومكانته الدقیقة بالنسبة للدور المالئم، تطرح مشكال ألنه رغم ) نعم، صحیح، أه، موافق"  ینبغي لتركیب
دوره في البناء ال یساهم مباشرة في البناء الموضوعي للنقاش، الحوار غالبا ما تكون النتائج متداخلة، إذن 

  )86- 83: 2013عمراني أمال، (.فنسق األدوار یوصف وظیفیا بتقسیم الكالم

  الحاالت في الوضعیة الفردیةتقدیم:  
  1(الحالةتقدیم:(  

سنة، المستوى االجتماعي للعائلة جید ووجود قرابة بین الوالدین، فقد  11یبلغ من العمر ) أ. ب (الحالة   
تعرضت األم ألمراض في فترة الحمل وتعرضت لألشعة، كانت طبیعة الوالدة قیصریة وتم إنعاش الطفل 

  .عادي غیر أنه كان هناك حمایة مفرطة للحالة من قبل الوالدینوكان نموه الحسي الحركي 

 1(محادثة الحالة  عرض:(  

  تبغي البالون :الفاحص

 [tab8ï lbālô]  

  )ثا07..( آ نبغي لبالون آ كنروحنماركي ):1(الحالة 

  [(07ثا…)²ā nab8ï lbālô ²ā kïnrôђanmārki…(03 ])ثا

  شحال تلعب بزاف :الفاحص

 [ŝђal talƐab bazzāƒ]   

  كل یوم. واه :)1(الحالة 

 [wāh. Kolɟùm]   

  كل یوم؟ :الفاحص 
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 [Kol ɟùm?] 

  كل یوم نلعب ):1(الحالة

[Kol ɟùm nalƐab]  

  متعیاش :الفاحص

 [mataƐɟāŝ]   

  ملیح فلكاطي تسما :الفاحص

[mliђ falkarṭ  î tsama] 

  فالكارطي .واه ):1(الحالة

[ wāh. falkarṭî  ]  

  كل یوم تماركي :الفاحص

 [kol ɟùm tmārkî] 

  واه. كل یوم ):1(الحالة

 [kol ɟùm. wāh]   

  نتاع بالون Equipeتع بالون نت عالش مدخلتش في  champions  :الفاحص

[ŝompɟô tāƐ bāllô nta Ɛlāŝmadxaltŝ fi ²îkîp ntāƐbalô]  

  تاع خیر دین Equipeأتلت شهر أیا غادي ندخل في  فلوخرا لعطلة تاع..آ غادي فال ):1(الحالة

[²a 8ādî falla..(02ثا.).falloxra lƐoṭla tāƐ ²a talt aŝhor ²aɟa 8ādi nadxol fi ²îkîp tāƐ xîraddin]   

  تاعش :الفاحص

 [tāƐaŝ] 

  تع خیر دین ):1(الحالة

[tāƐ xîraddin]  

  تبغي غیر لبالون :الفاحص
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 [tab8ï 8îr lbālô] 

  عن طریق اإلشارة o[tot[توتو  ):1(الحالة

  1(التحلیل المحادثاتي للحالة :(  

  :حسب الجدول اآلتي) 1(نقوم بالتحلیل المحادثاتي للحالة

كان یجلس على كرسي مقابل الفاحص، وكان   .وضعیة الجلوس - 1
  یجلس على یدیه، وأحیانا یضع یدیه تحت فخذیه 

  كان یستعمل إشارات   .اإلشارة في المحادثة - 2
 : منخفضة أحیانا في نهایة كل محادثة مثل  .أداء النغمة - 3

   [wāh.Kolɟùm]   
  الدخول في المحادثة مباشرة  .بدایة المحادثة - 4
  كان یختصر في الكالم والسرعة في الكالم  .الطابع الفیزیائي للكلمة - 5
  هز الرأس مع الكالم  .الطابع التعبیري للكلمة - 6
  كان في وضعیة سؤال جواب   .اخذ مراقبة الكالمالقدرة على  - 7
  كان یجیب على أسئلة الفاحص  .أهداف المتكلم - 8
لم یبحث عن نقطة لم یتحدث عنها ) 1(الحالة  .توجیه محتوى التبادل - 9

  .الفاحص
  

  )1(الفاحص والحالة) 02(اثنان   .المشاركون-10
  كانت عالقة تعاونیة بینهم  .العالقة-11

كانت في قاعة الفحص في مكتب الفاحص متقابلین   .المكان-12    
  .وجها لوجه

  دقائق ) 07(دامت المحادثة   .اإلطار-13    
  كان هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار  .دورات الكالم*

  یوجد بینهم تفاعل وتبادل وتفاهم   التفاهم-16التبادل، - 15التفاعل، -14
  

ظهرت في كلمة أنت بطل من طرف الفاحص   .المجاملة-17
 [ŝompɟô tāƐ bāllô]: ومثال ذلك

  غیاب التعلیقات  .التعلیقات -18
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االستعارة، التشبیه : لم یستعمل الصیغ المجازیة  .األسلوب المجازي-19

  . بهدف تقویة المعنى
یجیب في كل مرة متفاعال، إما ) 1(كان الحالة  .رفض االجابة-20

الكلمة أو اإلشارة وأحیانا الكلمة واإلشارة باستعمال 
  .معا
  

  الشرح ) 1(لم یستعمل الحالة  .التبریر -21
االقتراحات التي من شأنها أن تفید الطرف  غیاب  .االقتراحات-22

  خر اآل
  

  لم یعبیر عما یریده   .التمنیات والمشاریع-23

  لم یعطي وجهة نظره) 1(الحالة  .الحجج -24

  الشرح غیاب  .الشرح-25

 : تغیر في وضعیة جلوسه ونبرة صوته مثال  .االنتقال من موقف إلى آخر-26
] îfalkarṭ wāh.[  

  قام بإدماج مختلف النشاطات اللغویة  .الفعالیة اللغویة-27
  

  غیاب تحیة الغلق  .النهایة-28
  

  )1(یبین التحلیل المحادثاتي للحالة): 06(جدول رقم

وتحلیلها،  حیث كان الموضوع ذو طابع ریاضي یتماشى مع ) 1(وبعد تحصلنا على مدونة الحالة  
إذا تحب كرة ) 1(وجنسها المتمثل في كرة القدم، حیث كان الفاحص أول من سأل الحالة) 1(عمر الحالة

جاوب مع الفاحص یحترم دوره في الكالم ومت) 1(القدم، وكان الحوار والنقاش متبادل بینهما وكان الحالة
رغم توقفه أحیانا قبل االنطالق في الكالم وأحیانا في وسط الجملة واستخدام اإلشارة ویقوم بتحریك رأسه 

  .أثناء اإلجابة، وكان یكتفي في بعض األوقات بكلمة أو كلمتین

  2(تقدیم الحالة:(  
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سنوات، وهو االبن األصغر بین إخوته، والمستوى اإلجتماعي  09یبلغ من العمر ) ع -ب(الحالة   
للعائلة جید، لم یسجل أي سوابق مرضیة للحالة ففترة الحمل لألم كانت عادیة والوالدة وبعد الوالدة أیضا  

  .عادیة، ونموه حسي حركي طبیعي لكن الحالة سجل تأخر في ظهور كلماته األولى

  2(محادثة الحالة  عرض:(  

  تبغي لبالون. أیا روح عبد النور احكینا شویا على البالون: الفاحص

[²aɟ ɟa rô ђ Ɛabdannôr  aђkînna ŝwiɟa Ɛla lbālô. tab8i lbālô] 

   هأ هأ همین نبغي لبالون): 2(الحالة

ha² ha² hāmin nab8.(.ثا04)...]   î  lbālô]      

  زید: الفاحص

 [zi:d]   

  ندیر سبور...أن أن هن ندیر سبور): ..2(الحالة

  [²an. ²an han ndîr Ṣpôr...ndîr aṢpôr(.ثا04)..] 

 عالش یعجبك؟ وعاله خطاریت البالون: الفاحص

 [ƐlāṢ ɟaƐadȷbak? wƐlāh axṭārît albālôn ]  

  نبغیه  ): ...2(الحالة

  [nab8îh.(.ثا16)...] 

  تلعبه نتایا وال متلعبهش: الفاحص

 [talaƐbah ntāɟa walla matallaƐbahŝ]   

  هأ هأ أن هأ نلعبه): 2(الحالة

 [ha² ha² ²an ha² nalaƐbah] 

  وال خطرات les butبرا تماركي : الفاحص

 [barra tmarki libît walla xaṭrāt] 
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  مع اشارة [wah]واه ): 2(الحالة

  2(التحلیل المحادثاتي للحالة:( 

  :حسب الجدول اآلتي) 2(لحالةالمحادثاتي لتحلیل النقوم ب 

كان یجلس على كرسي مقابل الفاحص، ویقوم   .وضعیة الجلوس - 1
  .بتشبیك أصابعه واللعب برجلیه

  . كان یستعمل إشارات في كل مرة  .اإلشارة في المحادثة - 2
 : منخفضة أحیانا في نهایة كل محادثة مثل  .أداء النغمة - 3

[ha² ha² ²an ha² nalaƐbah] 
  الدخول في المحادثة مباشرة  .المحادثةبدایة  - 4
ال وجود لسرعة الكلمات، كان كالم المفحوص بطئ   .الطابع الفیزیائي للكلمة - 5

  .نوعا ما
  .هز الرأس مع تشبیك أصابع الید واللعب بها  .الطابع التعبیري للكلمة - 6
  كان في وضعیة سؤال جواب   .القدرة على اخذ مراقبة الكالم - 7
  یجیب على أسئلة الفاحصكان   .أهداف المتكلم - 8
لم یبحث عن نقطة لم یتحدث عنها ) 2(الحالة  .توجیه محتوى التبادل - 9

  .الفاحص
  )2(الفاحص والحالة) 02(اثنان   .المشاركون-10
  كانت عالقة جیدة بینهم  .العالقة-11

كانت في قاعة الفحص في مكتب الفاحص متقابلین   .المكان-12    
  .وجها لوجه

  دقائق ) 06(دامت المحادثة   .اإلطار-13    
  كان هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار  .دورات الكالم*

  یوجد بینهم تفاعل وتبادل وتفاهم   التفاهم-16التبادل، - 15التفاعل، -14
  

ظهرت في كلمة أنت بطل من طرف الفاحص   .المجاملة-17
 [nta ŝompɟô]: ومثال ذلك

  غیاب التعلیقات  .التعلیقات -18
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  .لم یستعمل الصیغ المجازیة  .األسلوب المجازي-19

  .یجد صعوبة في الكالم) 2(كان الحالة  .رفض االجابة-20
  

  الشرح ) 2(لم یستعمل الحالة  .التبریر -21
االقتراحات التي من شأنها أن تفید الطرف  غیاب  .االقتراحات-22

  . خراآل
  

  لم یعبیر عما یریده   .التمنیات والمشاریع-23
  لم یعطي وجهة نظره) 2(الحالة  .الحجج -24

  غیاب الشرح  .الشرح-25

 : تغیر في وضعیة جلوسه ونبرة صوته مثال  .االنتقال من موقف إلى آخر-26
 [²an. ²an han ndîr Ṣpôr...ndîra Ṣpôr(.ثا04)..]

  قام بإدماج مختلف النشاطات اللغویة   .الفعالیة اللغویة-27
  

  تحیة الغلقغیاب   .النهایة-28
  

  ).2(یبین التحلیل المحادثاتي للحالة): 07(جدول رقم

بعد تحصلنا على مدونة الحالة وتحلیلها في دراسة المحادثة التي دارت  بین المفحوص والفاحص    
حیث كان الموضوع یتمحور حول كرة القدم باعتبارها ریاضة محبوبة لدى فئة الذكور،وكانت بدایة 

ء تبادل انطالق الحدیث من سؤال الفاحصة المفحوص عن حبه لكرة القدم وكان هذا نقطة انطالق وبد
أطراف الحدیث مع الحالة ،حیث كان المفحوص في كل مرة یتحدث رغم صعوبة الكالم لدیه بسبب 
التوقفات التي كانت في البدایة وبتردید لبعض المقاطع واستعمل أیضا اإلشارات كهز الرأس وتشبیك 

  .أصابعه

  3(تقدیم الحالة:( 
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األكبر بین إخوته كانت الوالدة طبیعیة وفترة  سنوات ، هو االبن 08یبلغ من العمر ) م -ب(الحالة   
في سن ) كل شيء عادي ( الحمل عادیة ، النمو الحسي الحركي عادي ،نطلق الكلمة األولى في وقتها 

  . سنوات  مرضت األم مما أدى إلى إهمال العائلة فلم یتم مالحظة االضطراب  6- 5

  3(عرض محادثة الحالة:( 

  شتبغي تلعب: الفاحص

 [ ŝatab8i talƐab]        

  ثا10): ...03(الحالة

   [...(10 ثا( ] 

  راك تخمم: الفاحص

 [ra k txammam] 

  ثا8): ...3(الحالة

  [....(8 ثا( ] 

  مداري تلعب قاردیا وال ال: الفاحص

  [mdāritalƐab gārdɟa walla lla] 

  مممداري نننلعب قاردیا): 03(الحالة

 [mmmdāri nnnalƐab gardɟa] 

  تبغي غیر بالو هدمكان: الفاحص

  [tab8î 8îr albālô hadamakān]  

  ثا باصكات03...ثا نننبغي جیدو وكراتي02): ...03(الحالة

nnnb8î gîdù wkāraṭi…(03..(.ثا03)] ثا(  bāṢkat ] 

  3(التحلیل المحادثاتي للحالة:( 

  :حسب الجدول اآلتي) 3(لحالةالمحادثاتي لتحلیل النقوم ب 



 الفصل الخامس                             اإلجراءات المیدانیة للدراسة
 

 
92 

جالس على كرسي دون تحرك وهذا ) 03(كان الحالة  .الجلوسوضعیة  - 1
  . ما عكس لنا عدم قدرته على الكالم

وضع یدیه تحت فخذیه، احمرار الوجه، وتركیز   .اإلشارة في المحادثة - 2
  .نظره إلى األسفل

 : منخفضة أحیانا في نهایة كل محادثة مثل  .أداء النغمة - 3
nnnb8î gîdù wkāraṭi(03..(.ثا03)]   (ثا  bāṢkat ] 

  الدخول في المحادثة مباشرة   .بدایة المحادثة - 4
  كان یختصر وبطئ في الكالم  .الطابع الفیزیائي للكلمة - 5
كان یتمیز كالمه بتكرار الحرف األول من الكلمة   .الطابع التعبیري للكلمة - 6

  : مثل
 [mmmdāri nnnalƐab gardɟa] 

   .القدرة على اخذ مراقبة الكالملم تكن لدیه   .القدرة على اخذ مراقبة الكالم - 7
  كان یجیب على أسئلة الفاحص  .أهداف المتكلم - 8
لم یبحث عن نقطة لم یتحدث عنها ) 3(الحالة  .توجیه محتوى التبادل - 9

  .الفاحص
  

  )3(الفاحص والحالة) 02(اثنان   .المشاركون-10
  كانت عالقة خاصة بینهم  .العالقة-11

الفحص في مكتب الفاحص متقابلین كانت في قاعة   .المكان-12    
  .وجها لوجه

  دقائق ) 05(دامت المحادثة   .اإلطار-13    
  كان هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار  .دورات الكالم*

  یوجد بینهم تفاعل وتبادل وغیاب التفاهم   التفاهم-16التبادل، - 15التفاعل، -14
  

 غیاب المجاملة  .المجاملة-17
  غیاب التعلیقات  .التعلیقات -18

  
االستعارة، التشبیه : لم یستعمل الصیغ المجازیة  .األسلوب المجازي-19

  . بهدف تقویة المعنى
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ظهر رفض اإلجابة في بدایة المحادثة حیث تمیز   .رفض االجابة-20
  :كالمه بالصمت مثال

 [...(10 ثا( ] 
  الشرح ) 3(لم یستعمل الحالة  .التبریر -21
االقتراحات التي من شأنها أن تفید الطرف  غیاب  .االقتراحات-22

  خر اآل
  

  لم یعبر عما یریده   .التمنیات والمشاریع-23

  لم یعطي وجهة نظره) 3(الحالة  .الحجج -24

  غیاب الشرح  .الشرح-25

 : تغیر في وضعیة جلوسه ونبرة صوته مثال  .االنتقال من موقف إلى آخر-26
nnnb8î gîdù wkāraṭi…(03..(.ثا03)] ثا(  bāṢkat ] 

  قام بإدماج مختلف النشاطات اللغویة  .الفعالیة اللغویة-27
  

  )3(غیاب تحیة الغلق عند الحالة  .النهایة-28
  

 ). 3(یبین التحلیل المحادثاتي للحالة): 08(جدول رقم

وتحلیلها، حیث كان موضوع الحدیث عن كرة القدم، فقد بدأ ) 3(بعد تحصلنا على مدونة الحالة  
الذي كان یتمیز كالمه بالصمت وعدم الرد، وظهور صعوبة في كالمه، فقد ) 3(الفاحص بسؤال الحالة

  .استعمل اشارات وایماءات، وقام بوضع یدیه تحت فخذیه واحمرار وجهه

  4(تقدیم الحالة:( 

 04سنوات، هو االبن األكبر بین إخوته وعنده أخ یبلغ من العمر  07یبلغ من العمر ) ج - م(لحالةا
سنوات، وكان نموه عادي كباقي أقرانه، وكانت فترة الحمل والوالدة وبعد الوالدة طبیعیین غیر أن 

ئي، وهذا كله معاملة األب كانت قاسیة معه، وكذا التنقل من معلمة إلى أخرى وهو في الطور االبتدا
  . ساهم في اضطرابه

  4(عرض محادثة الحالة:( 
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  شتبغي تلعب: الفاحص

 [ŝatab8î talƐab]  

  نننبغي نلعب بالو ونبغي نلعب قاردیا ): 4(الحالة

[nnnab8î nalƐab bālô w nab8î nalƐab gārdɟa] 

  تبغي لبارصا وال تبغي ریالي: الفاحص

[ tab8î lbārṢa walla tab8îriɟāl] 

  ثا بارصا04): ...4(الحالة

 [...(02 (ثا  bārṢā]        

  شكون تبغي فلبارصا : الفاحص

[ ŝkùn tab8î falbārṢā] 

  مممیسي ): 4(الحالة

 [mmmisi] 

  تلعب قاردیا: الفاحص

 [talƐab gārdɟā]   

  ثا وخطرات جوار 03...خطرات نلعب قاردیا): 4(الحالة

[xaṭrāt  nalƐab gārdɟa...(03 ثا(  w xaṭrāt gawar] 

 

 

  4(التحلیل المحادثاتي للحالة:( 

  :حسب الجدول التالي) 4(لحالةالمحادثاتي لتحلیل النقوم ب

كان یجلس على كرسي مقابل الفاحص، ویلعب   .وضعیة الجلوس - 1
  .برجلیه دون توقف، وغلق یدیه بقوة بشكل ملحوظ
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  . كان یحرك رجلیه ویغلق یدیه  .اإلشارة في المحادثة - 2
  :كان هناك ارتفاع وانخفاض في نغمة الحالة مثل   .النغمةأداء  - 3

[...(02 (ثا  bārṢā]        
[xaṭrāt  nalƐab gārdɟa...(03 ثا(  w xaṭrāt gawar] 
 

  .قام بالدخول في المحادثة مباشرة  .بدایة المحادثة - 4
  .كان یختصر في كالمه  .الطابع الفیزیائي للكلمة - 5
  :یكرر الحرف األول من الكلمة مثلكان   .الطابع التعبیري للكلمة - 6

[mmmisi] 
  كان في وضعیة سؤال جواب   .القدرة على اخذ مراقبة الكالم - 7
  كان یجیب على أسئلة الفاحص  .أهداف المتكلم - 8
أول من قام بإعطاء نقطة البدایة للمحادثة والتحدث   .توجیه محتوى التبادل - 9

  .عن كرة القدم هو الفاحص
  

  )4(الفاحص والحالة): 02(اثنان   .المشاركون-10
  كانت عالقة خاصة بینهم  .العالقة-11

  .جرت المحاثة في مكتب الفاحص  .المكان-12    
  دقائق ) 06(دامت المحادثة   .اإلطار-13    

  .كان هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار بینهم  .دورات الكالم*
) 4(یوجد بینهم تفاعل وتبادل وتفاهم غیر أن الحالة  التفاهم-16التبادل، - 15التفاعل، -14

  : كان یتخلل كالمه توقفات مثل
 [...(02 (ثا  bārṢā]        

  
 .غیاب المجاملة  .المجاملة-17
  غیاب التعلیقات  .التعلیقات -18

  
االستعارة، التشبیه : لم یستعمل الصیغ المجازیة  .األسلوب المجازي-19

  . بهدف تقویة المعنى
یجیب في كل مرة متفاعال، رغم ) 4(كان الحالة  .رفض االجابة-20

  .صعوبة كالمه
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الشرح، بل كان یجیب ) 4(لم یستعمل الحالة  .التبریر -21
  .باختصار

االقتراحات التي من شأنها أن تفید الطرف  غیاب  .االقتراحات-22
  . خراآل
  

  لم یعبر عما یریده   .التمنیات والمشاریع-23

  لم یعطي وجهة نظره) 4(الحالة  .الحجج -24

  غیاب الشرح  .الشرح-25

 : تغیر في وضعیة جلوسه ونبرة صوته مثال  .االنتقال من موقف إلى آخر-26
[xaṭrāt  nalƐab gārdɟa...(03 ثا(  w xaṭrāt gawar] 

  
  قام بإدماج مختلف النشاطات اللغویة  .الفعالیة اللغویة-27

  
  الغلقغیاب تحیة   .النهایة-28

  
  ).4(یبین التحلیل المحادثاتي للحالة): 09(رقم جدول

وتحلیلها الذي كان موضوع حدیثهم كرة القدم، بدأ الفاحص الحدیث ) 4(بعد تحصلنا على مدونة الحالة  
الذي كان ینتاب هذا األخیر الشعور بالخجل، فرغم صعوبة كالمه في بعض األحیان إال ) 4(بسؤال الحالة

  .أنه لم یستعمل اإلشارات واإلیماءات، وأكمل حدیثه دون الضرب على الطاولة

  عرض محادثة الحاالت في الوضعیة الجماعیة: 

  ثا عاله تبغو بالو   07): ...1(الةالح

[...(07 (ثا  Ɛl āh tab8obālo] 

 ثا واحد مهدرش  12...

[...(12 ثا(  wāhad mahdarŝ] 
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  واحد یجاوب: الفاحص

[wāhad  ɟgāwab] 

  أعال اله تبغو لبالو): 1(الحالة

[²a Ɛlālāh tab8obālo] 

  )ثا04...خاطرش سبور): 3(الحالة 

[xaṭarŝ  spôr ...(04 ثا( ] 

  فلبالون شیال لمهما تاعكوم ): 1(الحالة

[falbalôn ŝaɟala lmohimmatāƐkom] 

 قاردیا    ): 3(الحالة

[gārdɟa] 

  أتاك ): 4(الحالة

[²atāk] 

  مع من تلعبو لبالو ): 1(الحالة

[mƐaman talaƐbolbālô] 

  صحابيثا نلعب مع 04): ...2(الحالة

[...(04 (ثا  nalƐab mƐa Ṣhābi] 

  مع صحابي ): 3(الحالة

[mƐa Ṣhābi] 

  مع صحابي): 4(الحالة

[mƐa Ṣhābi] 

 تخرجوبیثا مین تكبرو ش18): ...1(الحالة

[...(18 (ثا  min takabro ŝabaɟ taxargo] 
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  ثا نصوق طیارة03...بولیسي): 3(الحالة

[bolisi...(03 (ثا  nṢôgaṭaɟ ɟara] 

  ثا 02): ...2(الحالة

 [ثا02...] 

  جدارمي): 4(الحالة

[gadārmi] 

 التحلیل المحادثاتي للحاالت في الوضعیة الجماعیة: 

  :المحادثاتي للحاالت األربعة في الوضعیة الجماعیة حسب الجدول التاليتحلیل النقوم بس  

كان ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(كل من الحاالت   .وضعیة الجلوس - 1
جلوسهم متقابل حول بعضهم البعض في مكتب 
الفاحص، وهذا ما یعكس لنا مدى تناسقها حول 

  .  موضوع كرة القدم
كان یستعمل یدیه أثناء كالمه لجذب ): 1(الحالة  .اإلشارة في المحادثة - 2

  .انتباه الحاالت األخرى
  .كان یضغط على یدیه): 2(الحالة

  . لم تستعمل اإلشارة) 4(و) 3(ا الحالةأم
كان لدیه ارتفاع وانخفاض في النغمة ): 1(الحالة  .أداء النغمة - 3

  : مثل
[falbal ôn ŝaɟala lmohimmatāƐkom] 

كان لدیه نغمته مرتفعة یرافقه صمت ): 2(الحالة
  :مثل

[...(04 ثا(  nalƐab mƐa Ṣhābi] 
  .كان ینخفض صوته واحیانا یصمت): 3(الحالة

[gārdɟa] 

فكانت نغمته معتدلة ومنخفضة في ) 4(أما الحالة
  :بعض األحیان مثل

 [mƐa Ṣhābi] 
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  .تطرقوا إلى الدخول في المحادثة مباشرة  .بدایة المحادثة - 4
شغل الوقت أكثر من الحاالت األخرى ) 1(الحالة  .الطابع الفیزیائي للكلمة - 5

  .فهو الذي كان یسیر المحادثة
  .ال یوجد تكرار بالنسبة لكل الحاالت  .للكلمةالطابع التعبیري  - 6
هو الذي ) 1(كانوا في وضعیة سؤال جواب، فالحالة  .القدرة على اخذ مراقبة الكالم - 7

  . كان یراقب كالمهم
هو االجابة ) 4(و) 3(و) 2(كان هدف الحاالت   .أهداف المتكلم - 8

كان هدفه ) 1(عن السؤال المطروح، ماعدا الحالة
  .بینهمتبادل الكالم 

أول من قام بإعطاء نقطة البدایة للمحادثة والتحدث   .توجیه محتوى التبادل - 9
والفاحص كان یوجه ) 1(عن كرة القدم هو الحالة

  .المحادثة بین الحاالت األربعة
  

  .الفاحص والحاالت األربعة  .المشاركون-10
  .كانت عالقة خاصة وتعاونیة فیما بینهم  .العالقة-11

  .جرت المحاثة في مكتب الفاحص  .المكان-12    
  دقیقة ) 11(دامت المحادثة   .اإلطار-13    

كان هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار بین الحاالت   .دورات الكالم*
األربعة فیما بینهم غیر أن في بعض األحیان كانوا 

  . ال یعطون إجابة
ق بشكل جید بین الحاالت كان التفاعل غیر متناس  التفاهم-16التبادل، - 15التفاعل، -14

، بحیث كان كالمهم یتخلله )4(و) 3(و) 2(و) 1(
  .توقفات واختصار

 .غیاب المجاملة في المحادثة الجماعیة  .المجاملة-17
  .غیاب التعلیقات  .التعلیقات -18

  
االستعارة، : لم یقوموا  باستعمال الصیغ المجازیة  .األسلوب المجازي-19

  .. التشبیه
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رفضت اإلجابة ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(كل الحاالت  .االجابةرفض -20
في البدایة، ولكن دخلوا في موضوع كرة القدم عند 

  :اندماجهم في الكالم مثل
 [...(12 ثا(  wāhad mahdarŝ] 

[wāhad  ɟgāwab] 

  
  .لم یستعمل كل الحاالت التبریر  .التبریر -21
ي المحادثة الجماعیة للحاالت  االقتراحات غیاب  .االقتراحات-22

  . األربعة
  

، غیر أن )2(و) 1(غیاب التمنیات للحاالت   .التمنیات والمشاریع-23
  : ورد في محادثته) 3(الحالة

[bolisi...(03 (ثا  nṢôgaṭaɟɟara] 
  [gadārmi]):           4(والحالة

  لم یقوموا بإعطاء وجهة نظرهم والتیسیر في الشرح  .الحجج -24

لم یقدموا أسباب ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(كل الحاالت  .الشرح-25
  .لشرح ظاهرة ما

كان ینخفض صوته في بعض األحیان ) 3(الحالة  .االنتقال من موقف إلى آخر-26
  :مثل

[gārdɟa] 

  : فكانت تتغیر في كل مرة مثل) 1(أما الحالة
[mƐaman talaƐbolbālô] 

[falbalôn ŝaɟala lmohimmatāƐkom] 

وكان ینتقل من موقف آلخر، والحاالت اآلتیة ذكرها 
  فقد كان لدیها ارتفاع وانخفاض في الصوت

  ): 2(الحالة
[...(04 ثا(  nalƐab mƐa Ṣhābi] 

  ):4(الحالة
[mƐa Ṣhābi] 
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  .قاموا بإدماج مختلف النشاطات اللغویة  .الفعالیة اللغویة-27
  

  غیاب تحیة الغلق  .النهایة-28
  

  .یبین التحلیل المحادثاتي للحاالت في الوضعیة الجماعیة ):10(ول رقمجد

وتحلیلها والذي كان ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(أن تحصلنا على مدونة المحادثة الجماعیة للحاالت بعد    
تمیز كالمه بالصمت في بعض األحیان في ) 1(موضوع المحادثة كرة القدم، یمكن التوصل إلى أن الحالة

حادثة بدایة الجملة مع ارتفاع وانخفاض في صوته، ولكن دون حدوث تكرار في صوته وكان مسیر للم
كان لدیه نغمته مرتفعة یرافقه صمت مع الضغط على یدیه لكن دون وجود )  2(الجماعیة ، أما الحالة

لم یستعمل أي إشارات أو إیماءات ولكنه كان یصمت في بعض ) 3(اضطراب في الصوت، والحالة
م بل استمتع لم یجد أي صعوبة في الكال) 4(ثانیة، والحالة  03-02األحیان الذي تراوح صمته مابین 

  .بالحدیث مع باقي الحاالت

 

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة فرضیات مناقشةو  عرض: الفصل السادس 

  

  .تمهید         

 مناقشة فرضیات الدراسة: أوال        

  االستنتاج العام :ثانیا       
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  عرض ومناقشة الفرضیة العامة: أوال

  :وعلیه نستنتج أن فرضیتنا العامة القائلة بأن  

  ."مهارة االتصال عند األطفال المتأتئیین إكسابللمحادثة الجماعیة أهمیة في "

قد تحققت إلى حد كبیر، أین أشارت نتائج الدراسة الحالیة كما كان موضح في الجداول السابقة، وهذا 
  .بعدما تم التحلیل المحادثاتي لعینة الدراسة في الوضعیة الفردیة والوضعیة الجماعیة

   عرض ومناقشة الفرضیات الجزئیة: ثانیا

  :نخلص على أن الفرضیة الجزئیة األولى التي نصت أنهكما   

  ."تتمیز محادثة الطفل المتأتئ بنقص في المكونات البرغماتیة"      

في الوضعیة الفردیة لدیهم ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(تحققت فقد توصلت نتائج الدراسة على أن الحاالت  
تهم، والمتمثلة في تحیة البدایة وتحیة بعض النقائص من حیث المكونات البرغماتیة في محتوى محادث

  .الغلق، رفض اإلجابة

  :أما الفرضیة الجزئیة الثانیة القائلة بأنه

  ".من تواجده بمفرده یكون افضلجماعة الفي  تئالطفل المتأعند نمط المحادثة "

) 2(و) 1(باالطالع على مدونة الحاالت إن هذه الفرضیة وبحسب نتائج الدراسة تحققت لحد كبیر، وهذا 
لم یكن و  تغیب فیه التأتأة، د أن كل الحاالت تتحدث بشكل عاديفي الوضعیة الجماعیة، نج) 4(و) 3(و

فیها  مدونة الحاالت في الوضعیة الفردیة التي ظهرهناك تكرار في األصوات إذا ما اطلعنا على 
  .اضطراب التأتأة
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ین ساهموا في وفي الوضعیة الجماعیة أن المفحوصالحظنا في مدونة الحاالت في الوضعیة الفردیة   
إلیهم من طرف الفاحصة  المحادثة و هذا نظرا للسؤال الموجهالحدیث مباشرة دون التطرق إلى انفتاح 

  .الذي یتعلق بممارسة الریاضة وبالضبط كرة القدم 

ففي مدونة كل حالة من حاالت التي تعاني من اضطراب التأتأة، في التحلیل المحادثاتي في الوضعیة    
في تسجیله لألهداف بعد السؤال  كان یتحدث عن حبه لكرة القدم والمتمثل) 1(الفردیة نجد أن الحالة

یتكلم بأنه یحبها ویمارسها ) 1(المطروح من الفاحصة إن كان یحب الكرة و كیف یمارسها ، فكان الحالة
كل یوم حتى أنه كان یقوم بإقناعنا عن أنه ال یستطیع أن یبقى دون لعبها یومیا، وكان یلعب برفقة 

  .أصدقائه في الحي

بطل المیدان بدون منازع، وال یقبل غیر كرة القدم كریاضة یحبها أو  ولقد تحدث عن نفسه كأنه   
یمارسها فقد قام بإیصال فكرته في كل مرة كانت یتحدث فیها عن هذه الریاضة، واألسلوب المتبنى في 
هذه المحادثة هو أسلوب توضیحي بالنسبة للحالة ،باعتبار أنه كان یتجاوب بالكلمات، وكان یستخدم 

اإلیماءات في بعض األحیان لإلجابة كهز الرأس وتعابیر الوجه، فكانت ردود فعله تعكس ما اإلشارات و 
  .لدیه عن حبه اتجاه الكرة

أما الرصید اللغوي فقد الحظنا إن الكلمات كانت بسیطة وواضحة لتوحي بقاموسه اللغوي الذي یناسب   
فات، أما في بدایة الحدیث أي عند بدء عمره فلم تكن بالغة التعقید أو غیر واضحة، واتسم كالمه بتوق

نجد التوقفات كانت طویلة نوعا ما ، حتى  ) 1(الجملة أو في وسطها وعند التعمق أكثر في محادثة الحالة
ثانیة، وهذا لعدم االستمرار في الحدیث، وأي توقف في وسط  3-  2أنها قیست بالوقت تراوحت ما بین 

ة، وكانت هذه اإلنقطاعات والتوقفات تحدث لدیه ال إرادیا الجملة یرجع إلى صعوبة استحضار الكلم
فتوضح لنا العجز الذي یعاني منه، فمحادثته استهلها بالحدیث مباشرة عن كرة القدم ولم یستخدم تحیة 
الفتح تجاوبا مع ما جاء به الفاحص، وكانت المجاملة موجودة في المحادثة و تعوده على الفاحص الذي 

لم ویستعمل الكلمات و اإلشارات أثناء تبادله أطراف الحدیث المتمثلة في الضغط على أثنى علیه كان یتك
  .الیدین ووضعها أحیانا تحت فخذیه

فقد دخل في المحادثة مباشرة فیما یخص موضوع كرة القدم ، انطالقا من توجیه الفاحص ) 2(الحالة أما  
إجابة في تلك اللحظة بل التزم الصمت لثواني  بسؤال یتعلق بحب الكرة أم ال، لكن المفحوص لم تكن لدیه
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معدودة، لینطلق في الحدیث عن مدى حبه للكرة، وذلك ألنها ریاضة  تمارس، ویحب لعبها برفقة 
أصدقائه، وأحیانا في الشارع وأحیانا أخرى في البیت بواسطة جهاز األلعاب اإللكترونیة، ولقد كان 

لفاحص فكان یجیب على كل سؤال یوجه إلیه، حیث أوضح  بأنه متفاعال أثناء المحادثة مع ا) 2(الحالة
كان یسجل ویحرز أهدافا أثناء لعبه خارج البیت، وبلعبه في البیت في جهاز األلعاب مع إخوته لمباراة 
بطولة كرة القدم، وكان هو الفائز على إخوته، باإلضافة إلى الكلمات المستعملة رافقتها اإلشارات 

  .بتشبیك أصابع یدیه وضمها) 2(كل مرة یكون فیها اتصال یقوم الحالة واإلیماءات حیث في

وكان أسلوب المحادثة بسیط غیر مجازي دون تعقید أو غموض، ولقد تخللت اإلنقطاعات والتوقفات   
كالمه في بدایة الجملة وحتى عند محاولة إتمامها، كما الحظنا تكرارات كانت لدیه بشدة وباألخص في 

ویدل كالم المفحوص على انه یملك رصید لغوي جید یمكنه من التعبیر، إال أن تعبیره  بدایة الحدیث
نقطاعات والتي قیست بالوقت نظرا لطول مدتها، حیث تراوحت من ٕ -02امتاز بتوقفات وتكرارات وا

  .ثانیة05

تفاعل منخفضة وخاصة في نهایة الجملة، وكان ال) 2(فقد كانت لدى الحالة) النغمة(نبرة الحدیث و    
حاضرا بینه وبین الفاحص لوجود تبادل األدوار وحضور اإلجابة بشكل لفظي وغیر لفظي وغیاب الرفض 

كان في وضعیة تسمح له لتبادل الكلمات، والمجاملة كانت موجودة التي ) 2(ولقد الحظنا أیضا أن الحالة
لموضوع الذي علیه القیام فالشخص المجامل یحتفظ با) القیمة الفكریة+انت(استعملت  فكانت من الشكل

  .به مستعمال في ذلك التعبیرات الوجهیة والغرض منها شكر الطرف اآلخر

فلم یكن هناك احترام للسیر الحسن للمحادثة، حیث بدأ الفاحص بسؤال مباشر عن ماذا ) 3(أما الحالة   
انیة إذ تراوحت مدة یرید أن یلعب  لكن المفحوص لم یجب والتزم الصمت في المرة األولى و المرة الث

ثواني، وكان في كل مرة یوجه الفاحص الحدیث إلیه إال أنه التزم الصمت، وكانت  10-08صمته ما بین 
جمل تتخللها تكرارات في بدایة الكالم و التوقفات قبل االنطالق في الحدیث، وفي أخرى في وسط الجملة 

 في المحادثة هذا نظرا ألنه یمتاز بالخجل لدیه رصید لغوي لكنه لم یكن متفاعال) 3(واتضح أن الحالة
الشدید فكانت كل حركات جسمه توحي بذلك، باإلضافة إلى نظراته إلى األسفل و تعبیرات وجهه التي 
تدل على انه منزعج وال یرید الحدیث، واستعمل اإلشارات حیث وضع یدیه تحت فخدیه أثناء الجلوس 

أنه یحب أیضا ریاضات أخرى كالجیدو والكراطي، وتمیزت وتحدث فقط عن ممارسته للكرة مع زمالءه، 
نخفاض النغمة   . محادثته بغیاب المجاملة و رفض اإلجابة و قلة التفاعل، وقد دل ذلك لعدم التفاهم، وِا
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فلم یكن هناك بدایة في المحادثة بل الدخول مباشرة في الحدیث بعد سؤال الفاحص ) 4(لحالةوبالنسبة ل  
متفاعال أثناء الحدیث و هذا یدل على وجود التفاهم، فكان ) 4(رة القدم، فكان الحالةإن كان یحب لعب ك

هناك تناوب األدوار و حدیث في كل مرة ،وكان رصیده اللغوي جید رغم وجود توقفات و تكرارات ظهرت 
 خالل كالمه، فكان أحیانا في بدایة كالمه ومرة في وسط الجملة، ولقد قیست اِالنقطاعات بالوقت

ثانیة، ونبرة صوته تمتاز بنغمة عادیة إلى مرتفعة نوعا ما، وكانت  03-02فتراوحت مدتها ما بین 
  . أثناء المحادثة، كما الحظنا غیاب المجاملة) 4(اإلیماءات واإلشارات ترافق الحالة

في الوضعیة الفردیة لدیهم بعض النقائص من حیث ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(ولقد توصلنا أن الحاالت  
  .المكونات البرغماتیة في محتوى محادثتهم، والمتمثلة في تحیة البدایة وتحیة الغلق، رفض اإلجابة

التي تعاني من اضطراب ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(في المحادثة الجماعیة فنجد أن الحاالت  والحظنا   
ة، وكانت الحالة التأتأة، لم تحترم السیر الحسن بابتداء المحادثة، بل كان الدخول في الحدیث مباشر 

من توجه المحادثة من خالل السؤال الذي توجهه للحاالت األخرى ، والذي  یدور حول الكرة حبها، )1(
ثواني مما یدل  07التزم بالصمت لمدة ) 1(وممارستها، وقبل االنطالق في طرح السؤال من طرف الحالة

في وضعیة جماعیة، وقد كانوا في  على انقطاع الكالم ، ثم انطلق في طرح السؤال لكل الحاالت وهم
ثا، ثم كان كل مفحوص یدلي بما 12بدایة المحادثة ملتزمین الصمت بعد السؤال المطروح لمدة تراوحت 

تكلمت عن حبها للكرة باعتبارها ریاضة، لیتم ) 3(لدیه و یجیب و اِختلفت اإلجابات بین الحاالت، فالحالة
ق بالمهام التي یقومون بها أثناء لعب كرة القدم، وهنا ظهر المحادثة معهم بسؤال آخر تعل) 1(الحالة

، وكان )4(فهناك من أحب أن یتخذ حارس مرمى وآخر مهاجم للحالة ) 1(تفاعل الحاالت مع الحالة
هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار بینهم، كان الرصید اللغوي للحاالت جید لكن اِمتاز بتوقفات یظهر  ذلك 

  :في

 [xaṭarŝ  spôr ...(04 ثا( ] 

  ): 2(باألخص الحالة  

[...(04 (ثا  nalƐab mƐa Ṣhābi] 
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كانت نبرة ) 1(وفي وسط الجمل أیضا كانت نبرة الصوت للحاالت مختلفة من حالة ألـخرى، فالحالة   
فكانت النغمة منخفضة، ولقد ظهر تفاعل للحاالت  ) 4(و) 3(صوته مرتفعة ثم منخفضة، أما الحالة

  .وتفاهم، وغیاب المجاملة وتحیة الغلق

أن الحاالت في المحادثة الجماعیة قد غابت اإلشارات واإلیماءات نوعا ما إذا نظرنا  ولقد توصلنا إلى   
في المحادثة الفردیة، وال وجود للتشكرات في المحادثة الجماعیة بین الحاالت لكن ظهرت التمنیات و 

  .المشاریع من خالل الحوار الذي دار بینهم، وانتقالهم من حب الكرة إلى تمنیاته المستقبلیة 

في الوضعیة الجماعیة، نجد أن كل الحاالت ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(وباالطالع على مدونة الحاالت   
تتحدث بشكل طبیعي تغیب فیه التأتأة، فصحیح كان في البدایة صمت لثواني، لكن فیما بعد كان هناك 

الت في الوضعیة مدونة الحالم یكن هناك تكرار في األصوات إذا ما اطلعنا على تجاوب فیما بینهم، و 
 .فیها اضطراب التأتأة بشكل ملحوظ الفردیة التي ظهر
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طاالت ترافقه    ٕ تعتبر التأتأة اضطراب في مجرى الكالم، فیمتاز كالم المصاب بتوقفات وتكرارات وا
یماءات  كاحمرار الوجه، وتظهر التأتأة لدى فئات متعددة ومختلفة، وباألكثر فئة األطفال  ٕ حركات وا

طفال، حول أهمیة المحادثة المتمدرسین، ونظرا ألهمیته ارتأینا القیام بدراسة حول التأتأة لدى عینة من األ
  .الجماعیة في إكساب مهارة االتصال عند األطفال المتأتئین

وقد أكدت الدراسة الحالیة من خالل المحادثة الجماعیة أنه یتم اكتساب مهارة االتصال عند لدى عینة   
  .الدراسة یكون أفضل مقارنة بالمحادثة الفردیة

رة عند األطفال المـتأتئین في مجتمعنا ومدى خطورتها على ومن خالل ما سبق تبین وجود مشاكل كثی  
مستقبل أطفالنا، لذا یجب االهتمام أكثر بمجال التأتأة، وتشجیع البحوث العلمیة في هذا الجانب لیأخذ هذا 
األخیر نصیبه من االهتمام، ولیتم تقلیل حجم هذا االضطراب ولمحاولة ایجاد سبل للحد منه من أجل 

فرص أفضل للنجاح، وفي األخیر نختم دراستنا بتقدیم مجموعة من االقتراحات في المجال  إعطاء أطفالنا
  :العلمي والعملي والمتمثلة في

رشاد أسر األطفال المصابین بالتأتأة بالطریقة الصحیحة للتعامل معهم من خالل   ٕ توجیه وا
عطاء وقت الزم للمتأتأ ٕ  .اإلنصات وا

 .توسیع عینة الدراسة ومدتها الزمنیة 
 .االعتناء أكثر بفئة األطفال المتأتئین 
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 .كلیة الهندسة. الدراسات العلیا والبحوث

  مذكرة التخرج لنیل شهادة  .المحادثة عند المصاب بأفازیا بروكا): 2013(عمراني، أمال
 .جامعة الجزائر .لیسانس في األرطفونیا

 جامعة بجایة. بنیة المحادثة ومكوناتها األساسیة): ب ت(علیك، كایسة. 
 فاعلیة برنامج لتخفیف شدة التأتأة لدى تالمیذ التعلیم األساسي الحلقة ): 2016(عفراء، خلیل

. اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفسمجلة . دراسة تجریبیة في محافظة دمشق-األولى
 .العدد األول. المجلد الرابع عشر

 المحادثة ودورها في تنمیة مهارة التحدث في ): 2016(كهینة، صایش؛ سعیدة، یوسف خوجة
مذكرة الستكمال شهادة الماستر في اللغة . أنموذجا-مرحلة التعلیم اإلبتدائي السنة الخامسة

كلیة األدب . قسم اللغة العربیة وآدابها. جامعة بجایة: ص علوم اللسانتخص. واألدب العربي
 .والعلوم اإلنسانیة 

 جامعة . اضطرابات اللغة الشفهیة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم): ب ت(لیندة، بودینار
 .وزو-مولود معمري تیزي

 بعة الثالثةالط. األرطفونیا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت): 2009(محمد، حولة .
 .دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر

 الطبعة . مقدمة في اضطرابات التواصل): 2014(موسى محمد، عمایرة؛ یاسر سعید، الناطور
 .دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان. الثانیة

 بدون طبعة. منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة): 2017(نادیة، سعید عیشور .
 .مؤسسة حسین راس الجبل للنشر والتوزیع: الجزائر

 المراجع باللغة األجنبیة: 
 ROBERT (P) 1982. PEIT ROBERT. ED LE ROBERT. PARIS. 
 VERONIQUE TRAVERSE 1982. LA CONVERSATION FAMILIERE. 
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 الملحق رقم(2):

 شبكة التحلیل المحادثاتي:

  هل كان یفرض رأیه أم ال، متسلط  .وضعیة الجلوس - 1
  اإلیماءات واإلشارات  .اإلشارة في المحادثة - 2
  مرتفعة أو منخفضة  .أداء النغمة - 3
  تحیة الفتح  .بدایة المحادثة - 4
الكالم هم طریقة لرد الفعل جسمیا ومادیا والتي   .الطابع الفیزیائي للكلمة - 5

  : تحتوي على
هو منع الشخص اآلخر عن  :شغل الوقت-1- 5

الكالم فاألسلوب المعتمد بالنسبة للمتدخل هو شغل 
  .كل الوقت المحفوظ

اختالف اآلراء یولد : الكثافة وسرعة الكلمات-2- 5
الكثافة ویمكن أن تظهر من خالل سرعة االستجابة 

  .الكالمومجرى 
  :  نقطاعاتالسد واإل-3- 5
أحد المتكلمین یأخذ ویحتفظ بالكلمة في : السد*

الوقت الذي یواصل اآلخر التعبیر، هذا األسلوب 
ینتهز  فالمتدخل االنقطاعاتیؤدي إلى التشویش أما 

توقف اآلخر الذي یستمر في التفكیر لكي یأخذ 
  .الكالم لمدة أطول

  
  تحتوي على بعض الخصائص الكلمة وهي مرتبطة   .الطابع التعبیري للكلمة - 6

بالسامع تشمل اإلیماءات، اإلشارات، التكرار، 
  .مكونات النغمة

  
 SCOTON(مثال وضعیة سؤال جواب حسب   .القدرة على اخذ مراقبة الكالم - 7

1984، (  
  .هي عبارة عن آراء لدیها أهداف  .أهداف المتكلم - 8
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مرتبطة بالوقت فالمتدخل یستطیع أن المحادثة تكون   .توجیه محتوى التبادل - 9
  .یبحث عن نقطة لم یتحدث عنها مشارك آخر

  
  .عددهم  .المشاركون-10
  خاصة أم ال: نوعها  .العالقة-11

  الحیز المكاني  .المكان-12    
  الزمن  .اإلطار-13    

  هل هناك احترام لمبدأ تناوب األدوار  .دورات الكالم*
  التحقق من وجود هاته المكونات البرغماتیة للمحادثة   التفاهم-16التبادل، - 15التفاعل، -14

  
  اعطاء قیمة جمالیة للشئ  .المجاملة-17
  اعطاء تدخالت بإطار التعارف  .التعلیقات -18

  
االستعارة، التشبیه : استعمال بعض الصیغ المجازیة  .األسلوب المجازي-19

  بهدف تقویة المعنى 
المتدخل یكتفي بالنظر عندما ال یرغب في هنا   .رفض االجابة-20

  .االجابة عن األسئلة
  

هو الشرح الذي یعطینا اجابة من خالل السؤال   .التبریر -21
  .لماذا؟ بهدف التقییم

اعطاء بعض االقتراحات التي من شأنها أن تفید   .االقتراحات-22
  خر الطرف اآل

  
  التعبیر عما یریده   .التمنیات والمشاریع-23

هي اإلقناع ویدخل فیها الشرح والتبریر حیث یشرح   .الحجج -24
  وجهة نظره

  .اعطاء األسباب لشرح ظاهرة ما  .الشرح-25

تغیر وضعیة جلوسه ونبرة صوته حسب الموقف   .االنتقال من موقف إلى آخر-26
  )الخ..االنزعاج، الحماس، اإلنفعال(المعاش 
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  مختلف النشاطات اللغویةالتحقق من إدماج   .الفعالیة اللغویة-27
  

  تحیة الغلق  .النهایة-28
  
 

 

   


