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 :وتقدیر شكر

 

 .نشكر هللا عزوجل الذي وفقنا إلتمام ھذا العمل، والذي لواله لما رأى النور

نشكر األستاذ المشرف علي بن عزة الذي كان صبور معنا ولم یبخل علینا 
 .بتوجیھاتھ ونصائحھ

 و المكتبة المركزیة -خروبة –كما نقدم الشكر الجزیل لكل عمال المكتبة 

 .لكل من ساھم في إنجاز ھذا العمل من قریب أو من بعید والشكر



 مقدمة
 

 أ 
 

ہلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم یعلم والصالة والسالم على الحمد 

 :أفصح الخلق لسانا وأبینھم منطقا وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ بأحسن خلق أما بعد 

اللغة ھي مجموعة من الرموز تمثل المعاني المختلفة وھي مھارة اختص 

والعقلي، لذلك تستعمل اللغة بھا اإلنسان، وتعتبر من وسائل االتصال االجتماعي 

للتعبیر عن مشاعرنا وأفكارنا وتساھم في التعلم، وھناك عدة عوامل تساعد على 

ھذه اللغة  أحیاناتھا والبیئة التي یعیش فیھا، ولكن ااكتساب اللغة كممارستھا وتكرار

لغویة مختلفة  نتیجة لعدة عوامل من بینھا النفسیة أو  الضطراباتقد تتعرض 

تكون متعلقة بعیوب تصیب النطق  االضطراباتعیة أو العضویة، وھذه اإلجتما

والتأتاة  كالحذف واإلضافة واإلبدال والتحریف أو عیوب تتعلق بالكالم كالجلجة

اللغویة بوسائل عدیدة  االضطراباتواللثغة وعسر الكالم والحبسة، ویتم عالج ھذه 

اللغویة قد  االضطراباتھذه كالعالج النفسي والنطقي لتصحیح الكالم والنطق ، و

ینتج عنھا ضعف في القراءة لدى بعض التالمیذ المصابین بھذه العیوب وبذلك یكون 

لدیھم عسر في القراءة ویصبحون متاخرون لغویا ، ومن خالل ھذا یمكننا أن نطرح 

 : اإلشكال التالي 

اللغویة ؟  االضطراباتوماھي أنواع  إضطرابات اللغة والنطق؟ مفھوم ما

 وماھي طرق عالجھا ؟ وماھي أسباب ظھورھا؟

قد إعتمدنا في دراستنا لھذا البحث على المنھج الوصفي،ولإلجابة عن ھذه 

اإلشكالیة قد إتبعنا في دراستنا على خطة منھجیة إشتملت على جانبین األول نظري 

والثاني تطبیقي ، فأما الجانب النظري إحتوى على مدخل كان عبارة على مجموعة 

المفاھیم ، وفصلین كل فصل منھما إحتوى على أربعة مباحث المبحث األول من 

بعنوان مراحل النمو وتطور الكالم واللغة عند األطفال تناولنا فیھ مراحل النمو عند 

) مرحلة الصراخ، مرحلة المناغاة، مرحلة تقلید األصوات، مرحلة النطق (الطفل 

بات اللغویة تناولنا فیھ أنواع أما المبحث الثاني فعنوانھ أنواع اإلضطرا

اإلضطرابات، أنواع الحبسة، أسبابھا، عالجھا، مظاھر إضطرابات اللغة والمبحث 



 مقدمة
 

 ب 
 

اللجلجة ، اللعثمة ، : على العناصر التالیة  احتوىالكالم  باضطراباتالرابع عنوناه 

التأتأة ، معالجة مشكالت اللغة والكالم ، أما الفصل الثاني فأوسمناه بتأثیر 

بدوره على خمسة مباحث المبحث  احتوىاللغویة في تعلم القراءة  ضطراباتاال

على القراءة الجھریة والصامتة وقراءة  احتوىاألول عنوناه بأنواع القراءة 

على العناصر  احتوىوأما المبحث الثاني فعنوناه بأھمیة القراءة وأھدافھا  االستماع

ھداف القراءة ،أما المبحث الثالث فعنوناه أھمیة القراءة بالنسبة للفرد ، أ: التالیة 

المبحث الرابع فعنوناه  أمابمھارات القراءة تناولنا فیھ المھارات العامة والخاصة 

عوامل ترجع إلى المعلم ، : بأسباب التخلف في القراءة إحتوى على العناصر التالیة 

لجة الضعف في عوامل ترجع إلى التلمیذ ، عوامل ترجع إلى المادة المقروءة ، معا

القراءة ،أما المبحث الخامس فعنوناه بأسباب صعوبات القراءة تناولنا فیھ األسباب 

النفسیة ، األسباب العضویة ، األسباب الشخصیة ، الخصائص السلوكیة لألطفال 

الذین یعانون من صعوبات التعلم ،أما الجانب التطبیقي فھو عبارة عن دراسة 

التي قمنا بھا، والعینة التي قمنا بإجراء  االستطالعیةاسة میدانیة تناولنا فیھا الدر

التجربة علیھا ثم شرعنا بعد ذلك لمناقشة وتحلیل النتائج المتوصل إلیھا لنخلص في 

الخیر إلى نتائج الدراسة التي توصلنا إلیھا لنخلص في األخیر إلى نتائج الدراسة 

أن ھناك عدد كبیر من التالمیذ التي توصلنا إلیھا ، ولقد وجدنا من خالل الدراسة 

فمن بین األسباب التي دفعتني إلى .لدیھم عجز في القراءة  االبتدائیةفي المرحلة 

تناول ھذا الموضوع ھناك أسباب ذاتیة تتمثل في الرغبة للتعرف على ھذا 

الموضوع أما األسباب الموضوعیة فقد كان البحث عنصر من العناصر المبرمجة، 

بحثنا على مجموعة من المراجع التي یسرت علینا ھذا البحث نذكر  في اعتمدناولقد 

عالجھا للدكتور عبد العزیز إبراھیم سلیم ،  وأسالیباللجلجة تشخیصھا : من بینھا 

النطق و اللغة للدكتور مصطفى نوري القمش،  واضطراباتاإلعاقة السمعیة 

النطق والكالم التشخیص والعالج للدكتور سعید كمال عبد الحمید  اضطرابات

ختمنا بخاتمة كانت عبارة عن مجموعة من النتائج  الغزالي، وفي األخیر

 .المستخلصة من البحث 
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 تمھید

مراحل تطور الكالم واللغة عند :المبحث األول
 .األطفال

 .أنواع االضطرابات اللغویة :المبحث الثاني
 .واللغة النطق أشكال اضطرابات:المبحث الثالث

 .اضطرابات الكالم:المبحث الرابع
للمعلمین  وإرشاداتنصائح :المبحث الخامس

 .للتعامل مع حاالت اللعثمة والتأتأة عند طلبة المدارس

 الصةخ



 :الفصل الثاني
تأثیر االضطرابات اللغویة في 

 .تعلم القراءة
 

 تمھید
 .أنواع القراءة:المبحث األول

 .القراءةأھداف :المبحث الثاني
 .مھارات القراءة:المبحث الثالث
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 .أسباب صعوبات القراءة:المبحث الخامس
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 :مفھوم اللغة/ 1

اللغة باھتمام علماء اللغة وعلماء االجتماع وعلماء النفس على السواء، كما حظیت 

أصوات یعبر بھا كل قوم عن ( األصواتجاء في المعاجم اللغویة أن اللغة مجموعة من 

 1.تتكون من عبارات وجمل تنطق وتكتب، وھي بدورھا )أغراضھم

والتي تعني اللسان ) Lingua(مشتقة من الكلمة الالتینیة ) Language (اللغة 

)Tongue .( مجموعة من الرموز وتمثل المعاني المختلفة، : بأنھا" حامد زھران"ویعرفھا

 2.والعقليوھي وسیلة االتصال االجتماعي  

فیعبرون عن  إذن اللغة أصوات ورموز لھا معاني یتواصل بھا الناس فیما بینھم 

 .أغراضھم

 : ومن تعاریف اللغة أیضا أنھا

األداة التي یفكر بھا اإلنسان، والتي یستطیع من خاللھا أن یصل إلى  -

ویفھموه، فھي مجموعة مترابطة من الكلمات واألصوات أفكار اآلخرین، أن یفھمھم 

بمعنى آخر ھي التراكیب واأللفاظ التي یعبر بھا اإلنسان عن نفسھ، . یھاالمتفق عل

فلكل مجموعة من الناس ألفاظھا وتراكیبھا التي یطلق علیھا اللغة، وتتباعد اللغات 

واللھجات بعضھا عن بعض، لكنھا تتشابھ في كونھا األداة التي تربط مجموعة من 

  3.الناس

المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة  عبارة: أنھاعرفھا ابن خلدون على  -

سان، وھو في فعل لساني فالبد أن تعبر ملكة متقررة في العضو الفاعل لھا وھو الل

 4.كل امة حسب اصطالحھم

                                      
عالجھا، دار المسیرة للنشر والتوزیع اللجلجة تشخیصھا وأسالیب : عبد العزیز ابراھیم سلیم  1

 .25م، ص  2011/ھـ1432، سنة 1والطباعة، عمان، األردن، ط
 26المرجع نفسھ، ص   2
مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل : ھدى علي جواد الشمري، سعدون محمود الساموك 3

 .22م، ص 2005، سنة 1األردن، عمان، طللنشر، 
 .22مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، ص : ھدى علي جواد الشمري، سعدون الساموك  4
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صورة اللغة یستعمل فیھا اإلنسان ویختلف الكالم عن اللغة بأن الكالم  -

 1.فھي مكتسبة الكلمات للتعبیر عن أفكاره، واالستعداد للكالم الفطري أما اللغة

اللغة عبارة عن نظام من الرموز یتفق علیھ في ثقافة معینة أو بین  -

أفراد فئة معینة أو جنس معین ویتسم ھذا النظام بالضبط والتنظیم طبقا لقواعد 

 2.محددة

 : مفھوم اضطرابات اللغة/ 2

وجود ضعف في استیعاب واستخدام اللغة المحكیة والمكتوبة واألنشطة وتعني 

في عملیة  ، ووظیفتھااالضطراب في شكل اللغة، محتواھا الرمزیة األخرى، ویكون ھذا

  3.التواصل

كما یعتبر مصطلح اضطرابات اللغة مصطلحا یشیر إلى الصعوبات في 

االستماع والنطق وإتقان األصوات، وتمییز الكلمة والقراءة والتھجئة والكتابة، وفیما 

صعوبات التعلم یواجھون مشاكل في االستخدام  یتعلق في اللغة فإن األطفال ذوي

التركیبي للغة ویقعون في أخطاء كالمیة ونحویة كثیرة، فقد یجدون صعوبة بالغة في 

بناء جمل مفیدة استنادا إلى قواعد لغویة سلیمة، كذلك یعاني ذوي صعوبات التعلم من 

ة صالمستخ أووعا مشاكل في مجال الصوتیات، فقد وجد أن الصعوبة اللغویة األكثر شی

لألطفال ذوي صعوبات التعلم في إتقان النظام الصوتي أو النظم الصوتیة والتي تؤدي 

 4.إلى حاالت عجز في القراءة و التھجئة والكتابة

 

                                      
البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات : فؤاد عبید الجوالده، مصطفى نوري القمش  1

 .326م، ص 2002، سنة 1الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
صعوبات التعلم بین المھارات واإلضطرابات، دار صفاء للنشر والتوزیع، :  محمد النوجي محمد علي  2

 .164م، ص2011/ھـ1432، سنة 1عمان، ط
البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات : فؤاد عبد الجوالدة مصطفى نوري قمش  3

 . 331الخاصة، ص
أسامة محمد البطانیة، عبد الناصر ذیاب الجراح، علم النفس الطفل غیر العادي، دار المسیرة للنشر   4

 .215م، ص2007/ھـ1427، سنة 1والتوزیع عمان، األردن، ط
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 : اضطرابات النطق/ 3

ھي عدم القدرة على إصدار أصوات اللغة بصورة سلیمة نتیجة مشكالت في 

 1.أصوات الحروف أو خلل عضويالتناسق العضلي أو عیب في مخارج 

كما تعرف بأنھا خلل في نطق الطفل لبعض األصوات اللغویة یظھر في واحد 

تعرف أو . إبدال أو حذف أو تحریف، أو إضافة: أو أكثر من االضطرابات التالیة

اضطرابات النطق بأنھا مشكلة أو صعوبة في إصدار األصوات الالزمة للكالم بالطریقة 

أن تحدث عیوب النطق في الحروف المتحركة أو الساكنة، ویمكن أن الصحیحة ویمكن 

  2.في أي موضع من الكلمةیشمل االضطراب بعض األصوات أو جمیع األصوات 

 :وتعرف أیضا

بأنھا أخطاء كالمیة تنتج عن أخطاء في حركة الفك والشفاه واللسان   -

أو عدم تسلسلھا بشكل مناسب بحیث یحدث استبدال أو تشوه أو إضافة أو حذف، 

ناتجة عن سبب واحد أو أكثر من األسباب العضویة الواضحة أو حرمان بیئي، أو 

 3.سلوك طفولي أو مشكالت انفعالیة، أو بطء في النمو

تخرج من خاللھ أصوات الكالم بصورة شاذة ذلك الخلل الذي  أنھا -

وغیر عادیة بحیث تكون على شكل حذف، إبدال، إضافة، وكذلك تحریف في 

 4.عناصر الكلمة

وتتمثل كذلك في صعوبة یجدھا المصاب في النطق بمجموعة من  -

األصوات وھي تخص عملیة نطق األصوات المعزولة وتكون األصوات الساكنة 

 1.عرضة من األصوات المتحركة وذلك الن عملیة إدراكھا تتطلب أكثر دقةأكثر 

                                      
اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج، دار المسیرة للنشر :  سعید كمال عبد الحمید الغزالي  1

 .115م، ص 2011/ھـ1432، سنة 1ان، األردن، طوالتوزیع والطباعة، عم
 .115المرجع نفسھ، ص   2
، سنة 1صعوبات التعلم، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ط: سامي محمد ملحم  3

 .187م، ص2002/ھـ1422
 .116المرجع نفسھ، ص  4
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 : مفھوم اللجلجة/ 4
تردد في الكالم، : لجلجة: لجلج. ثقیل اللسان یتردد في كالمھ: لجالج :لغة/ أ

 2.تلعثم

اللجلجة ثقل في اللسان ونقص الكالم، ولم یخرج بعض :تعریف لسان العرب

یتكلم الرجل بلسان غیر بین، واللجلجة والتلجلج ، واللجلجة أن كالمھ إثر بعض

 3.التردد في الكالم وكذلك یكون في الكالم عي و إخال

یرى أن اللجلجة ثقل في اللسان : تعریف قاموس المعجم الوسیط للجلجة

 4.ونقص في الكالم وال یخرج بعضھ في أثر بعض

 : المعنى اللغوي للجلجة في اللغة اإلنجلیزیة

، )Stuttering: (اإلنجلیزیة لفظان وھماورد في اللغة 

)Stammering ( للتعبیر عن اضطرابات الكالم التي تتضمن التكرار، والتوقف

) Stuttering( األولوعدم القدرة على النطق بسھولة ویسر، ویستخدم المصطلح 

بكثرة في كتابات الباحثین والعلماء األمریكیین، في حین یستخدم الباحثون في 

وإن كان المصطلحان یستخدمان كمترادفین ) Sttammering( صطلحإنجلترا م

 5.لمعنى واحد في أغلب الكتابات الطبیة والنفسیة

اللجلجة ھي اضطراب في ): م2005(تعریف ویكیبیدیا الموسوعة الحرة

والمقاطع  لألصواتوالتكرار الالإرادي  المفاجئطالقة الكالم یتمیز بالتوقف 

 6.ا عن الكالم أو إطالة األصوات والمقاطعوالكلمات أو التوقف تمام

 

 

                                                                                                                      
األرطوفونیا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، دار ھومة للطباعة والنشر :  محمد حولة  1

 .30، ص2011، سنة 4والتوزیع، الجزائر، ط
 . 258الرائد معجم ألفبائي في اللغة واألعالم، ص : جبران مسعود  2
، مادة لجج، 2مجلد ، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط: أبي الفضل محمد ابن مكرم ابن منظور  3

 .355ص 
 .104عبد العزیز ابراھیم سلیم، اللجلجة تشخیصھا وأسالیب عالجھا، ص  4
 .104المرجع نفسھ، ص   5
 .105المرجع نفسھ، ص  6
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في تدفق  اضطراب: تصف باربارا دومینیك اللجلجة بأنھا :اصطالحا/ ب

الكالم بسالسة بسبب أزمات توقفیة وتكراریة مرتبط بوظائف التنفس والنطق 

 1.والتشكیل

اضطراب في إیقاع الكالم، ینتج عن إعاقة استرسال : عرفھا جونسون بأنھا

بسبب تكرار األصوات أو المقاطع الصوتیة أو إطالتھا أو توقف ال إرادي الكالم 

 .أثناء الكالم ویصاحب ذلك توتر الفرد وإحجامھ عن الكالم أمام اآلخرین

أن اللجلجة اضطراب في إیقاع الكالم وطالقتھ یتمیز : ویرى طلعت منصور

یم أصوات الحروف بالتوقیف أو التكرار أو اإلطالة في األصوات، أو تشكیل أو تقو

 2.فتخرج بصعوبة ومجاھدة بالغتین

بینما تعرفھا إیناس عبد الفتاح بأنھا، عبارة عن اضطراب یصیب طالقة 

الكالم المسترسل، وتكون العثرات في صورة تكرار او إطالة أو وقفة أو صمت أو 

 .إدخال بعض المقاطع والكلمات التي تحمل عالقة بالنص لملء الفراغات

تتمثل في : اللجلجة في موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي بأنھاوتعرف 

، ویتردد في أعماقھ، عدم قدرة الفرد على التعبیر اللفظي والتلقائي لما یجیش بنفسھ

ویتمثل ذلك في احتباسات حادة، وتكرار لبعض المقاطع، وتعویق في النطق، 

 3.وحشرجة في عملیة التنفس، وانقباضات في عضالت الوجھ

 

 

 

 

 

 

                                      
، سنة 1اللجلجة المفھوم، األسباب، العالج، دار الفكر العربي القاھرة، ط: سھیر محمود أمین  1

 .33م، ص 2000/ ھـ1420
 .106تشخیصھا وأسالیب عالجھا، ص : اللجلجة:  عبد العزیز ابراھیم سلیم  2
 .107المرجع نفسھ، ص  3
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 : مفھوم اللعثمة
تلعثم عن األمر، نكل، وتمكن وتأنى وتبصر، وقیل أن التلعثم یعني  :لغة/ أ

 1.االنتظار

 : اصطالحا/ ب
وخلال في طالقة الحدیث ویفھم من ذلك تعني اللعثمة اضطرابات في النطق 

أن اللعثمة إنما تكون اضطرابات في إیقاع الكالم وطالقتھ فیتخلل الكالم حبسات 

تحول دون جریانھ وانسیابھ دون قطع أو تكرار لبعض العینات اللغویة، أو إسقاط 

 2.التكرار الحركي لألصوات والمقاطع

على أنھا اضطراب في البعد الزمني للكالم، حیث ینقطع : وعرفھا فان ریبر

انسیاب الكالم فیحدث التكرار أو اإلطالة في األصوات والمقاطع إلى ورود أفعال 

 3.ى المجاھدة واإلحجامعلقائمة 

ویقصد بھ عدم قدرة الطفل على التكلم بسھولة فتراه یتیھ، ویجد صعوبة في 

التعبیر عن أفكاره فتارة ینتظر لحظات حتى یتغلب على خجلھ، وأخرى یعجز تماما 

 4.عن النطق بما یجول في خاطره

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .372لسان العرب، المجلد الخامس، مادة لعثم، ص :  أبي الفضل ابن مكرم ابن منظور  1
، 1باسم مفضي العیاطة، عیوب النطق وأمراض الكالم، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزیع، ط  2

 .56، ص2011سنة
 .57المرجع نفسھ، ص  3
نادر أحمد جرادات، األصوات اللغویة عند ابن سینا، األكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، األردن،   4
 .165م، ص2009/ھـ1430، سنة 1ط
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 : مفھوم التأتأة
مشى، : كرر حرف التاء في كالمھ، تلعثم الولد: تأتأة وتأتاء: تاتأ :لغة/ أ

 1.تكبراتبختر شجاعا أو 

 : اصطالحا/ ب
التاتأة عبارة عن اضطراب یؤثر على عملیة السیر العادي لمجرى وسیولة الكالم، 

فیصبح كالم المصاب یتمیز بتوقفات وتكرارات وتمدیدات ال إرادیة مسموعة أوغیر 

 2.إرسال وحدات الكالممسموعة عند 

اضطراب في الكالم، یتمیز بتكرار في األصوات اللغویة أو بتوقف أعضاء : تأتأة

ة نفسیة وعالجھا  جدوى وغالبا ما تكون أسباب التأتأالنطق الذي یصاحبھ جھد عضلي بال

 3.یكون بالمزاوجة بین التقنیات اللغویة والنفسیة

عملیة عدم خروج الكلمات من الفم وھي الكالم بشكل متقطع غیر اختیاري أو 

ویصاحبھا إعادة متقطعة وھي اضطراب في اإلیقاع الصوتي، وبشكل عام فإن المتأتؤون 

ھم بمستوى الوسط في ذكائھم بینما األطفال اآلخرون الذین یعانون من اضطرابات كالمیة 

 4.أخرى دون المتوسط من الناحیة العقلیة والفكریة

في اللسان، وتعذر الكالم عند إرادتھ، وفقد القدرة على ھي عقدة : مفھوم الحبسة

 5.التعبیر الكالمي، وعجز في فھم كال م اآلخرین، وقد تعددت مظاھر الحبسة

اللغویة سواء على الحبسة ھي مجموعة التشوھات التي تؤثر على تنظیم الوظیفة 

ة على مستوى نصف مستوى التعبیر أو الفھم وذلك نتیجة إصابة المناطق المسؤولة عن اللغ

 6.الكرة المخیة الیسرى للدماغ بالنسبة للفرد األیمن

                                      
 .216الرائد معجم ألفبائي في اللغة واألعالم، ص: جبران مسعود  1
 .42األرطوفونیا علم اضطرابات اللغة  والكالم والصوت، ص: محمد حولة  2
عثمان آیت مھدي، : فریدة شنان، مصطفى ھجرسي، تصحیح وتنقیح: ، إثراء ملحقة سعیدة الجھویة  3

 .43، ص2009سنة المعجم التربوي، 
التربیة الخاصة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكیة، دار الثقافة للنشر :  سعید حسني العزة  4

 .180م، ص2002، سنة 1والتوزیع، عمان، األردن، ط
 .48باسم مفضي العیاطة، عیوب النطق وأمراض الكالم، ص  5
  .55االرطوفونیا، علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت،ص:  محمد حولة  6
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 :مفھوم اللثغة
الراء أي تحول اللسان من حرف إلى  أوقلب السین تاء في النطق،  :لغة/ أ

 1.آخر، ثقل اللسان بالكالم

 :اصطالحا/ ب
لقد اختلف العلماء في تحدید مفھوم اللثغة واالتفاق على حدھا واتفقوا على 

 2.أن اللثغة أن یعدل بحرف إلى حرف آخر

یقصد بالثأثاة إبدال حرف بحرف آخر، ففي الحاالت البسیطة  :مفھوم الثأثأة

الراء، وقد یكون ینطق الطفل الذال بدال من السین، والواو أو الالم أو الیاء بدال من 

الفم أو وقد ینشأ نتیجة تشوھات في . الطفل بالوسط الذي یعیش فیھتأثر  ذلك نتیجة

 3.الفك أو األسنان تحول دون نطق الحروف على وجھھا الصحیح

یقصد بالعي تلك الحالة التي یعجز الفرد فیھا عن النطق بأي  :مفھوم العي

كلمة بسبب توتر العضالت الصوتیة وجمودھا، ولذلك نرى الفرد الذي یعاني من 

جملة فإذا تم لھ ذلك نھ یبذل مجھودا فارقا حتى ینطق بأول كلمة في أالعي یبدو ك

الجملة  أیندفع كالسل حتى تنتھي الجملة ثم یعود بعدھا إلى نفس الصعوبة حتى یبد

 4.الثانیة وھكذا

 

 

 

 

 

                                      
 .758الرائد معجم ألفبائي في اللغة واألعالم، ص : جبران مسعود  1
 .63عیوب النطق وأمراض الكالم، ص: باسم مفضي العیاطة  2
 .166االصوات اللغویة عند ابن سینا، ص: نادر أحمد جرادات  3
 .164المرجع نفسھ، ص  4
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إلتواء اللسان عند الكالم، وسببھا إسقاط حركات ویقصد بھا   :مفھوم العقلة

اإلعراب، وترك الكلمة دون تحریك، ویرتبط ھذا المظھر المرضي بالحبسة مع اختالف 

تنحبس األداءات اللغویة في ) العقلة(القدر بینھما، ففي ھذا االضطراب الكالمي 

في الجھاز خلل (مخارجھا، ویتعذر على اللسان نطقھا، وھذا عائد ألسباب عضویة 

، أو وظیفیة، ویمكن إرجاع ھذه الحالة المرضیة إلى اضطراب في الجھاز )النطقي

العصبي المركزي نتیجة عوامل بیئیة أو وراثیة، األمر الذي یصعب معھ معالجة ھذا 

 1.وأمراضھالنوع من علل اللسان 

تعني كالم الرجل من أنفھ، وقیل أن ال یبین الرجل كالمھ  :مفھوم الخنخنة

 2.یخنخن في خیاشیمھف

الخنخنة ھي خلل صوتي تسمع رنینا أنفیا یحدث نتیجة لعدم إغالق سقف الحلق 

 .اللین  أثناء الكالم لیمنع مرور الھواء إلى األنف

التاء وسماھا بعضھم التأتأة وقد عرفھا ویقصد بھا التردد في  :مفھوم التمتمة

 3."اللسان في التاء فھو تمتام تمنعإذا :" األصمعي بقولھ

ویرى الفیروز ىبادي في القاموس ان التمتمة تعني رد الكالم إلى التاء والمیم، 

 4.كایة التاء والمیم، وكرر المقطع للترجیعوالرجل تمتام والمرأة تمتامة وصوتا الح

 

 

 

 

                                      
 .52عیوب النطق وأمراض الكالم، ص: باسم مفضي العیاطة  1
 .60المرجع نفسھ، ص   2
 .70المرجع نفسھ، ص  3
 .71باسم مفضي العیاطة، عیوب النطق وأمراض الكالم، ص  4
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 :مفھوم اللفف

ملتف في كل  مجمع: لف الشيء یلفھ لفا، جمعھ وقد التف، وجمع لفیف :لغة/ أ

 1.مكان

 :اصطالحا/ ب

واللفف ظاھرة مرضیة لسانیة تبرز من خالل إدخال حرف في حرف فتتداخل 

 .الحروف بعضھا في بعض

 2.أن یكون في اللسان ثقل وانعقاد: وعرف الثعالبي في فقھ اللغة الفف بقولھ

وقالوا رجل . اللسان في الفاء فھو فأفأة ذا تمنعإ: قال األصمعي: مفھوم الفافأة

    3.فأفأة، إذا أكثر في كالمھ تردد الفاء، وھي نوع من الحبسة، شخص علیھ الفاء في الكالم

    4.الحركات التي تقوم بھا الحبال الصوتیة أو جھاز النطق :مفھوم النطق

      5.القدرة على تشكیل وتنظیم األصوات في اللغة اللفظیة :مفھوم الكالم

ھي خلل في الصوت أو لفظ األصوات الكالمیة أو في  :مفھوم اضطرابات الكالم

 6.الطالقة النطقیة یالحظ ھذا الخلل في إرسال واستخدام الرموز اللفظیة

 

 

 

                                      
لسان العرب، دار صادر بیروت، المجلد التاسع، : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  1

 .318مادة لفف، ص
 .67عیوب النطق وأمراض الكالم، ص :  باسم مفضي العیاطة  2
 .70المرجع نفسھ، ص  3
 .106اإلعاقة السمعیة واضطرابات النطق واللغة، ص:  مصطفى نوري القمش  4
 .106المرجع نفسھ، ص  5
 .138ملحقة سعیدة الجھویة المعجم التربوي، ص   6
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 : مفھوم القراءة

الخطیة وفھم ما تدل علیھ ھذه فك الرموز للصور : القراءة من قرأ ومعناھا

 .الرموز، فھي عملیة عقلیة لغویة أدائیة

القراءة عملیة معقدة نتیجة الدراسات والبحوث العدیدة التي أجریت خالل ھذا 

القرن، ولقد تطور مفھوم ھذه العملیة اإلنسانیة المتمیزة حتى أصبح ینظر إلیھا على أنھا 

 واألدائیةبجملة من العملیات البصریة والذھنیة  عملیة معقدة، یتطلب حدوثھا قیام الفرد

 1.المتكاملة

وأصل ھذه الكلمة إغریقي حیث تتكون ): Dyslexia( :مفھوم صعوبات القراءة

ومعناھا المفردات أو الكلمات ) lexia(ومعناھا سوء أو مرض، و ) dys(من مقطعین ھما 

 2.ءة الكلمات المكتوبةوعلیھ فالمعنى الذي یشیر إلیھ ھذا المفھوم ھو صعوبة قرا

ھو اضطراب أو قصور أو صعوبات نمائیة والذي یشكل  :مفھوم عسر القراءة

3.تحدث لبعض األطفال والمراھقین والبالغینحالة حادة من صعوبات تعلم القراءة 

                                      
التربوي، دار صفاء  االتصالاالستراتیجیات التربویة ومھارات : حسین عبد الرحمن السخني وآخرون  1

 .203م، ص 2011/ھـ1432، سنة 1للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
أسامة محمد البطانیة وآخرون، صعوبات التعلم النظریة والممارسة، دار المسیرة للنشر والتوزیع   2

 .133-132م، ص 2007/ ھـ1428، سنة 2والطباعة عمان، األردن، ط
 .133المرجع نفسھ، ص   3
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  :تمھید
من وسائل  أساسیةعامل أساسي من عوامل التكیف مع المجتمع ووسیلة  تعد اللغة 

مشاعرنا وأفكارنا وتساھم في التعلم  للتعبیر عن،لذلك تستعمل اللغة اآلخرینالتواصل مع 

واكتساب المھارات ،والطفل في اكتسابھ للغة یمر بمراحل عدیدة تبدأ من مرحلة الصراخ 

الذي یعیش فیھ، وھناك  المناغاة ثم المحاكاة والتقلید ومن بعدھا اكتساب لغة المجتمع إلى

عدة عوامل تساعد على اكتساب اللغة كممارسة اللغة وتكرارھا والبیئة التي یعیش فیھا 

تتعرض اللغة لبعض االضطرابات التي تتعلق بعیوب تصیب النطق   أحیاناالطفل،ولكن 

والتحریف أو عیوب تتعلق بالكالم كاللجلجة واللثغة وعسر  دالواإلب واإلضافةكالحذف 

عوامل عدیدة عضویة  إلىنرجع ھذه االضطرابات  أنالكالم والحبسة وتأخر الكالم،ویمكن 

أسریة، ویتم عالج ھذه االضطرابات بوسائل عدیدة كالعالج الجسمي والكالمي  أوأو نفسیة 

       .والنفسي لتصحیح النطق 
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 : المبحث األول
 :مراحل تطور الكالم واللغة عند األطفال

یختلف األطفال في العمر الذي یكتسبون فیھ مھارات الكالم واللغة وھذا یرجع إلى 

االختالف في قدرات األطفال البیئیة التي یعیشون فیھا والتي تأثر بشكل مباشر على مدى 

كل عام یتبعون تسلسال في ھذا الجانب یمكن اكتسابھم لتلك المھارات، ومع ذلك فاألطفال بش

 :بھ وھذه المراحل ھي التنبؤ

وھي أصوات یصدرھا الطفل منذ والدتھ ویتم فیھا نفخ  :مرحلة الصراخ - أ

الھواء في طریقة انعكاسیة من الرئتین حیث تصدر األصوات عند عبور الھواء فوق 

 1.األوتار وفیما بعد تصدر بسبب الجوع والعطش والحرارة

وتظھر في األسبوع السادس أو السابع من عمر الرضیع : مرحلة المناغاة  - ب

وتعتبر المناغاة نشاطا انعكاسیا،یحدث نتیجة  ھنا یصدر الطفل أصوات عشوائیة متنوعة

استشارة الطفل داخلیا عن طریق اإلحساس االستكشافي للشفتین واللسان والحلق،وال یعتبر 

لمناغاة یقوم بھا جمیع األطفال بما فیھم األطفال الصم السمع ضروریا لظھور المناغاة ، فا

ن القدرة على الكالم بسبب الذین یمرون بمرحلة المناغاة ولكن في المراحل الالحقة یفقدو

  2.عدم تلقیھم تغذیة راجعة لمناغاتھم
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الكلمات التي  أو یقلد الطفل األصوات في ھذه المرحلة: مرحلة تقلید األصوات -ج

یسمعھا وتتضمن ھذه المرحلة بعض الفھم القلیل لما یسمعھ الطفل أو قد ال یفھم ما یسمع من 

وقد یقلد تقلیدا خاطئا فقد یغیر أو یبدل أو یحذف أو یحرف مواقع الحروف في ،أصوات

 .الكلمات التي ینطقھا 

صوات والكلمات یبدأ الطفل في ھذه المرحلة باستخدام أنماط األ: مرحلة النطق -د

وتعتبر بدایة النطق الحقیقي  عن قصد ویتوقع استجابة من اآلخرین بما أصدره من أصوات،

حیث یطور الرموز اللغویة المتمثلة في األشیاء واألفعال واألحداث والعالقات واألفكار، 

عمر السنتین یكون قد  إلىسنة ونصف وحین یصل الطفل  إلىویكون عمر الطفل من سنة 

مفردات أساسیة مھمة ویستطیع التعبیر عن نفسھ باستخدام جمل قصیرة تتألف من طور 

عمر  إلىما وصل  فإذاثالث كلمات، ثم تتطور اللغة لدى الطفل بشكل سریع ، أوكلمتین 

 1.كل أساسي من حیث الشكل أو البناءبشخمس سنوات فانھ یكون قد طور لغة شاملة 

اللغة والكالم فكل طفل لھ عمر محدد یكتسب یمر األطفال بمراحل عدیدة الكتساب 

 .فیھ ھذه اللغة وھذا حسب البیئة التي یعیش فیھا 
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 :المبحث الثاني
 :أنواع االضطرابات اللغویة

: نوعین ھما إلىیمكن تصنیف اضطرابات اللغة على أساس السلوك اللغوي 

اضطرابات اللغة عند األطفال التي یطلق علیھا اضطرابات اللغة التطوریة،ونعني بھا 

االضطرابات اللغویة والخلقیة أما النوع الثاني فھو اضطرابات اللغة عند البالغین والتي 

 .یطلق علیھا اضطرابات اللغة المكتسبة 

في اضطرابات اللغة یرجع السبب الرئیسي :االضطرابات اللغویة التطوریة )1

 :صعوبة في اكتساب اللغة والتي تظھر في األشكال التالیة  إلىالتطوریة 

ویضم ذلك األطفال الذین بلغوا سن الثالثة وال :عدم نمو اللغة اللفظیة - أ

 اإلعاقات،وبعضھم قد یكون أصما خلقیا أو متعدد إنتاجھالفھم اللغة أو  إشاراتیظھرون أیة 

منھ ومثل ھؤالء األطفال یصعب  األخرمعینة لدى البعض  إعاقةحدید بینما قد ال نستطیع ت،

المطالب في  أواستخدام االختبارات معھم بسبب عدم قدرتھم على االنتباه واالستجابة للمھام 

أساس أسالیب موقف القیاس ،فغالبا ما یتم تقییم مستوى نموھم العقلي واالنفعالي على 

 .المنظمة غیر المالحظة المنظمة و

في المعالجة السمعیة للكالم ، ورغم ذلك فھم وقد تكمن مشكلة بعضھم  -

أصحاء بدنیا وبوسعھم االستجابة للمثیرات البصریة ، بینما قد تكون مشكلة البعض عمومیة 

 1.عقلیا بدرجة شدیدة أو حادةبدنیة وعقلیة ولغویة كما في حالة األطفال المعاقین 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .277اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج، ص: سعید كمال عبد الحمید الغزالي  1



اللغویة االضطرابات                             الفصل األول                                             
 

26 
 

 :اضطرابات الكفاءة اللغویة - ب

وتضم ھذه المجموعة األطفال الذین یمارسون كالما طفیلیا في سن الثالثة والسادسة 

فلدیھم  ،ادي البالغین من العمر عامین فقطوالذین ال یستطیعون ممارسة كالم الطفل الع

قواعد لغویة خاصة بھم وتختلف عن العادیة،ومع ذلك فھم ال یعانون من تأخر بسیط في 

أكثر من ذلك فقد اكتسبوا حصیلة لغویة معینة في الثالثة ولم یطرأ اكتساب اللغة فحسب بل 

تكرار ما یسمعونھ دون  علیھم تغیر یذكر بعد ذلك حتى السادسة ،فقد یستطیع أولئك األطفال

أو قد ینتج الكالم في صورة غیر  ،ة وبعضھم قد یفھم اللغة دون كالمإنتاج تلقائي للغ

 1.لتنظیممفھومة أو یفتقر إلى الترتیب أو ا

 ):التأخر اللغوي(تأخر ظھور اللغة  -ج  

 أنیضم ھذا الصنف أطفاال یعانون من بطء في معدل النمو اللغوي ،حیث یمكن 

والداللیة یظھر التأخر في واحدة أو أكثر من مكونات اللغة الصوتیة والصرفیة والنحویة 

 ،والتوافق االجتماعيارات الحركیة المھ :یشمل التأخر أیضا جوانب أخرى مثل،وقد 

والقدرة العقلیة وربما یكونون من المعاقین عقلیا أو المتأخرین في النمو وبصورة عامة 

 ،عدا أنھ غیر مناسب لعمرھم الزمنيیمكن وصف السلوك اللغوي ألقرانھم العادیین ما

 ،العادیین ذه الجوانب لدى األطفالتماثل العالقة بین ھ واإلنتاجفالعالقة بین الفھم والمحاكاة 

لغتھم تماثل لغة األطفال العادیین األصغر  أنبید  ،رون بمراحل النمو اللغوي العادیةفھم یم

محصول وفي ال اآلخرینمنھم،ویترتب على ذلك مشكالت في االتصال  االجتماعي مع 

 2.ءة والكتابة فیما بعداللغوي للطفل وفي القرا
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 :االضطرابات اللغویة المكتسبة  )2
تحدث اضطرابات اللغة عند البالغین لسببین رئیسیین ھما استمرار اضطرابات 

بعض االضطرابات على اللغة التي بدأت في مرحلة الطفولة حتى البلوغ لسبب استعماد 

صورة أو تعرض األطفال الذین نمت لغتھم ب ،ج أو عدم توفر الخدمات العالجیةالعال

لحادث أو حدوث تلف في الدماغ وخاصة بعد  ، أو نتیجةطبیعیة لإلعاقة بسبب مرض ما

مرحلة فھم الكالم وھناك عامالن یجب أخذھما بعین االعتبار عند فحص وتشخیص ھذا 

وثانیھما  ،قدان الوظیفي الذي تعرض لھ الطفلالنوع من االضطرابات أولھما درجة الف

اللغویة ومن االضطرابات  اإلعاقةقبل مستوى النمو اللغوي الذي وصل إلیھ الطفل 

وھي فقدان القدرة على فھم  :الدماغ ما یعرف بالحبسة الكالمیةالمكتسبة والناجمة عن تلف 

یستطیع أن یعبر عن  كما ال ،أن یفھم اللغة المنطوقة حیث ال یستطیع الطفل وإصدارھااللغة 

 1.نفسھ لفظیا بطریقة مفھومة
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 :أنواع الحبسة  )3
 ،فیزیا التعبیریةفیزیا الحركیة  واألویطلق علیھا أیضا األ :حبسة بروكا - أ

وھاتان التسمیتان مرتبطتان ارتباطا وثیقا بالمظاھر التي تمیز بھا المصاب الذي یعاني عادة 

مل ذلك أعضاء النطق وخاصة ویش ،ضعف في النصف األیمن من الجسم أومن شلل 

 ى درجةمما یحد من قدرتھ على إنتاج الكالم إل  ،اللسان

 .كبیرة 

حدوث تلف في التلفیف األول الصدغي من النصف  وتنجم عن: حبسة فیرنكا) ب

األیسر في الدماغ ومن أبرز أعراضھا وجود طاقة في الكالم ولكن دون معنى ،ویتأثر 

بتشكیل استیعاب المصاب بھذا النوع من الحبسة الكالمیة بشكل كبیر ،كما یقوم المریض 

استبدال صوت أو مقطع في الكلمة بصوت أو مقطع آخر،غیر أن  كلمات جدیدة عن طریق

 .قدرتھ على تنویع األنماط التنغیمیة تبقى سلیمة

ینجم ھذا النوع من الحبسة  عن حدوث تلف في الحزمة :حبسة التوصیل ) ج

عدم القدرة  إلىالعصبیة التوصیلیة التي تصل بین منطقة بروكا ومنطقة فیرنكا مما یؤدي 

منطقة بروكا المجاورة لھا وبالعكس ،ومن أبرز  إلىلمعلومات من منطقة فیرنكا على نقل ا

الكالم بینما تكون الطاقة الكالمیة والقدرة على  إعادةمظاھرھا عدم قدرة الشخص على 

 .طبیعیین إلى حد كبیراالستیعاب 

 :حبسة التسمیة ) د 
ومن أبرز مظاھره  ،مصاحبا لحبسة بروكایكون ھذا النوع من الحبسة الكالمیة 

على  ،و الصور عندما یطلب إلیھ تسمیتھاعدم قدرة الشخص على استرجاع أسماء األشیاء أ

كیفیة الرغم من معرفتھ لوظیفتھا وكیفیة استخدامھا لذا یقوم بالحدیث عن وظیفتھا و

، مع العلم أن نطق الشخص وقدرتھ على االستیعاب تكون طبیعیة استعمالھا بدال من تسمیتھا

 1.ى حد كبیرإل
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ر أو أكثر أكث أوتحدث الحبسة بسبب تضرر منطقة : أسباب الحبسة الكالمیة )4

 :من مناطق اللغة في الدماغ بسبب العوامل التالیة 

المخ وھذا أكثر األسباب شیوعا عندما ینقطع الدم عن  إلىعدم وصول الدم  -1

موت  إلىوالغذاء لن یصل أیضا مما یؤدي  األكسجینالمخ فان  إلىالوصول 

 .خالیا المخ 

 .تضرر المخ بسبب الحوادث العنیفة خاصة حوادث السیارات  -2

 .أورام في المخ   -3

 .بسبب التأثیرات الجانبیة للجراحة العصبیة أحیانا  -4

 .التھابات في المخ  -5

 1.الشلل المخي  -6

 إن الحبسة الكالمیة تختلف أسبابھا من شخص إلى أخر وكل شخص ولھ أعراضھ،

نتعرف على ھذه اإلصابات المؤدیة إلیھا ویمكننا عالجھا عند أخصائي وبإمكاننا أن 

 .مختص
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 :الجانب العالجي للحبسة  )5

بینا سابقا أن الحبسة تكون على أنواع متعددة ومختلفة في درجاتھا وأنماطھا ویكثر 

ھا انتشارھا بین الكبار والصغار على اختالف فئاتھم العمریة ،لكننا ال یمكن أن نقدم عالجا ل

یقوم على فكرة بصرف النظر عن أنواعھا ،الن الجانب العالجي في جمیع أنواع الحبسة 

التعلیم الكالمي من جدید عن طریق الجزء أو الكل وان كان بعض الباحثین یفضلون 

طریقة أسرع وأثبت،وتقوم على نطق اللفظ نطقا سلیما  ألنھاالطریقة الكلیة في تعلیم الكالم 

 1.تى یربط المصاب بین اللفظ وصورتھصورة اللفظ ،حمع اإلشارة إلى 

وعھا یتمثل فیھا جانب من وأرى ھنا أن الطریقة العالجیة بصرف النظر عن ن

ت نفرض جمیع األداءا أنھذه الطریقة ال تنجح نجاحا تاما ألنھ من الصعوبة  ،الصعوبة

ماء ال یتشكل لھا ، والسیما أن كثیرا من مدلوالت األساللغویة مقرونة بصورھا الذھنیة

 .محضور ذھني في ذھن المتكلم أو المستمع على حد سواء

وعلى ذلك یكون ھذا الحل جزئیا یساعد المتكلم المصاب بھذا المرض على تعلم 

 2.المرئیةمفردات كثیرة مقرونة بصورھا 

 :أسباب االضطرابات اللغویة  )6
 :وتتمثل في:العوامل االجتماعیة ) أ

فیھ الطفل حیث العالقات المضطربة أو شبھ الجو العائلي الذي یعیش  -1

 .المعدومة بین الوالدین واألوالد ،وحیث قلة الحدیث والمشاورات واألخذ والعطاء 

 .القلق الزائد من قبل الوالدین على الطفل  -2

 .تعارض األھواء في األسرة وما ینتج عنھ من اإلھمال في رعایة الطفل  -3

عمل األم وانشغال األب أو نتیجة التخلي عن الطفل من قبل األھل نتیجة  -4

 3.مرض أحدھما
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 :األسباب الوظیفیة والنفسیة ) ب

والمدرسیة وخاصة تلك وتتمثل في تلك األسباب المرتبطة بأسالیب التنشئة األسریة 

األسالیب القائمة على العقاب بأشكالھ وخاصة العقاب الجسدي وبناء على ذلك فلیس من 

عة ضطرابات اللغویة كالتاتأة والسررتباطیة بین مظاھر االنالحظ العالقة اإل أنالمستغرب 

أو المدرسیة وقد أشارت العدید من  األسریةالزائدة في الكالم والتلعثم وبین أسالیب التنشئة 

ة وسوء التكیف األسري أو الدراسات إلى العالقة الواضحة بین مظاھر االضطرابات اللغوی

وكیة إلى كیفیة نظریة التحلیل النفسي والسل وقد أثارت بعض النظریات مثل ،المدرسي

 1.ة لدى بعض األفراد وكیفیة تعلمھاظھور ظاھرة التأتأ

تعتبر األسرة والمدرسة كمؤسسات أساسیة تتعامل مع الطفل منذ بدایة حیاتھ وتأثر 

 .فیھ تأثیرا كبیرا

 :األسباب العصبیة ) ج
وتتمثل في تلك األسباب المرتبطة بالجھاز العصبي المركزي وما یصیبھ من تلف 

ما أو إصابة ما قبل أو أثناء أو بعد الوالدة إذ یعتبر الجھاز العصبي المركزي مسؤوال عن 

ولذا فان أي خلل یصیب ھذا الجھاز البد وأن ، واللغةلكثیر من السلوكیات ومنھا النطق ا

لنطق واللغة وعلى سبیل المثال تظھر االضطرابات اللغویة بشكل یؤدي إلى مشكالت في ا

واضح لدى األطفال المصابین بالشلل الدماغي وذلك بسبب وجود تلف ما في الدماغ وتظھر 

وحتى الھواء الالزم لعملیة ذلك واضحة في صعوبة تحریك الفكین والشفتین واللسان  أثار

على القدرات العقلیة اإلدراكیة ولذا فلیس من إلى أثر تلف الدماغ  باإلضافةھذا ، النطق

المصابین بالشلل الدماغي مشكالت واضحة في النمو  المستغرب أن یواجھ معظم األطفال

على المشكالت اللغویة حالة فقدان القدرة  اللغوي ومما یدل على أثار األسباب العصبیة 

وحاالت صعوبة ما بالدماغ أسباب مرتبطة بتلف ما أو إصابة  إلىعلى النطق والتي تعود 

القراءة والكتابة وصعوبة فھم الكلمات أو الجمل وصعوبة تركیب الجمل من حیث قواعد 

إذ تمثل تلك الحاالت مظاھر رئیسیة لصعوبات التعلم التي تعتبر إصابة  ،اللغة ومعناھا

 .الدماغ فیھا سببا من أسبابھا
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ضطرابات اللغویة ظاھرة األسباب المرتبطة بإعاقات أخرى ویقصد بذلك أن اال

ممیزة لدى األفراد ذوي اإلعاقة العقلیة والسمعیة واالنفعالیة وصعوبات التعلم وقد تعددت 

األسباب المؤدیة إلى مثل ھذه اإلعاقات ولكن الكثیر من مظاھر اضطرابات النطق واللغة 

 1.اتاإلعاقمرتبطة بتلك 

 :األسباب العضویة) د
تعتبر سالمة األجھزة العضویة المسؤولة عن إصدار األصوات ونطقھا مثل 

الخ شرطا رئیسیا من شروط سالمة ...الحنجرة ومزمار الحلق والشفتین واألسنان واللسان :

الفرد من االضطرابات اللغویة وخاصة إذا لم یعاني الفرد من أشكال أخرى من اإلعاقة 

 .الشلل الدماغي  أوالنفعالیة أو صعوبات التعلم كاإلعاقة العقلیة أو السمعیة أو ا

وعلى ذلك فان أي خلل في سالمة األجھزة المسؤولة عن النطق واللغة یؤدي 

بالتالي إلى خلل واضح في سالمة اللغة وخلوھا من االضطرابات سواء أكان ذلك متعلقا 

الة الشفة الشرماء ومن الحاالت المعروفة بح بالقدرة على النطق أو الصوت أو اللغة نفسھا

ت مشكالت في نطق بعض وحالة سقف الحلق المشقوق وقد یواجھ الفرد في ھذه الحاال

واجھ الفرد في حاالت اضطرابات تناسق یكما  )ج،ل،ت،ط،د،ب،ف،ق( :الحروف مثل

 2.)ز،س،ي،ف،ذ:(في الحروف التالیة األسنان مشكالت 

إصابة  ،وعدم انتظام األسنانشوه في الفك تنتج عن تكل ھذه االضطرابات اللغویة 

  .الشفاه وعیوب اللسان وأمراض الصدر وضعف الحواس وخاصة السمع 

                                                            
 .265اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج، ص: سعید عبد الحمید الغزالي  1
 .266اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج، ص: سعید عبد الحمید الغزالي  2



اللغویة االضطرابات                             الفصل األول                                             
 

33 
 

 :المبحث الثالث
 :اضطرابات النطق واللغةأشكال 

I. إصدار األصوات الالزمة للكالم بالطریقة ھي صعوبة في :اضطرابات النطق

النطق أكثر أشكال وتعتبر عیوب  الصحیحة وتحدث في الحروف المتحركة أو الساكنة

 :االضطرابات شیوعا ومن ھذه العیوب 

وفیھ یقوم الطفل بحذف بعض الحروف التي : اضطرابات الحذف أو اإلضافة ) أ

تتضمنھا الكلمة ، وبالتالي ینطق جزءا من الكلمة فیكون كالمھ غیر مفھوم أو واضح، 

مجموعة تشمل وقد تمتد عملیة الحذف لدى بعض األطفال إلى حذف مقاطع صوتیة 

أن یقول الطفل مك بدال من سمكة ،كت مك بدال من أكلت  :مثال(من األصوات 

وغالبا ما ترتكز عملیة الحذف في نھایة الكلمات ،وعلى العكس من ذلك في  )ةسمك

الكلمة مما یجعل الكالم غیر واضح  إلىبعض الحاالت یضیف الطفل حرف أو أكثر 

لعبة أو یقول جمالت بدال من  أنلعبات بدال من كأن یقول الطفل (أو مفھوم أیضا 

 ).جمل أو قلمات بدال من یقول قلم

بطریقة قریبة من  ویتمثل التحریف في نطق الصوت ):التشویھ( التحریف    ) ب

وینتشر التحریف لدى الصغار والكبار على حد  ،العادي بید أنھ ال یماثلھ تماما الصوت

مصحوبا ) س(ینطق صوت  حیث ،)س،ش(مثل  وغالبا ما یظھر في أصوات معینة سواء،

و یستخدم  البعض مصطلح  ،اللسان أوالفم  بنمن جا) ش(ینطق صوت  أو ،بصغیر طویل

وكلمة ) مدرسة تنطق مدرثة (ھذا النوع من اضطرابات النطق فكلمة  إلى لإلشارةتأتأة 

 1.)ضابط تنطق ذابط (
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 :بدالیة االضطرابات اإل) ج
وفي كثیر من الحاالت یكون  ،حرف صوت بآخر عند الكالمن إبدال وھي عبارة ع

وطریقة الصوت غبر الصحیح مشابھا بدرجة كبیرة للصوت الصحیح نمن حیث المكان 

 أكلتتلت سمكة بدال من  ،فیھا أحطأحط بیھا بدال من  :مثال النطق وخصائص الصوت،

ما یسمى بالتأتأة  إلىفیؤدي ) ث(بالحرف ) س(حرف  سمك ومن أبرز الحاالت استبدال

ومن الحاالت الشائعة في ھذه   ،ي ذلك بروز طرف اللسان خارج الفموالسبب ف

  1.)ل(بالحرف ) ر(ضا استبدال الحرف االضطرابات أی

فھناك بعض الحروف الھجائیة كالالم والراء مثال  :اضطرابات تتصل بالضغط) د

 ، فإذا لم تتوفرعلى سقف الحلقم بھا اللسان على أتحتاج إلى درجة معینة من الضغط یقو

 2.كان نطق الحرف غریبا وغیر مألوف

، بایمة ،بامیة ) رز،زر ( مثل  آخروذلك بتقدیم حرف على :التقدیم ) ھـ 

 3.ویظھر بعد الثانیة ویختلف بعد الخامسة

كل ھذه االضطرابات ناتجة عن اضطرابات النطق وبالتالي تكون لغة الشخص 

 .االضطرابات غیر سلیمة المصاب بھذه 
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 :أسباب اضطرابات النطق 
 :العوامل السیكوفسیولوجیة المسببة للدیزاللیا الجزئیة ) أ 

 :تحدث الدیزاللیا الجزئیة نتیجة عدة عوامل تتمثل في 

 .ضعف عضالت اللسان وعدم قدرة المصاب على التحكم في حركات لسانھ  -1

 .التفافھ أوالتصاقھ  أوعیوب في حجم اللسان كطولھ أو قصره  -2

من حیث  أوعدم انتظام األسنان من حیث تكوینھا الحجمي كبرا أو صغرا  -3

 .دان بعضھا أو تشوھھا أو اعوجاجھاتقاربھا أو تباعدھا عن بعضھا أو تطابقھا أو فق

 .بجروح قطیعةوجود عقدة تحت اللسان تعوق حركتھ أو إصابة اللسان  -4

 .وجود فجوة في سقف الحلق الرخو أو الصلب أو عدم مرونتھا -5

 .عسر أحداھما أوالسفلي  أوالفك العلوي زیادة حجم  -6

وجود شق في الشفاه إما بشكل والدي أو مكتسب نتیجة جرح قطعي أو تشوه  -7

 .ألرنبیةفي حجم الشفاه مثل كبر حجمھا بشكل غیر طبیعي أو التوائھا أو في حالة الشفاه ا

ترجع الدیزاللیا الجزئیة ألسباب وظیفیة كالتقلید لبعض األشخاص قد  -8

المحیطین  المصابین ببعض الدیزاللیا الجزئیة والذین یتواجدون في بیئة الطفل أثناء نموه 

 .اللغوي 

قد ترجع الدیزاللیا الجزئیة ألسباب سیكولوجیة حیث ینطق الطفل بشكل غیر  -9

 1.باإلھمال إحساسھلدین عند لجلب انتباه الكبار أو الوا إماصحیح 

  

                                                            
 .264اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج، ص: سعید عبد الحمید الغزالي  1



اللغویة االضطرابات                             الفصل األول                                             
 

36 
 

 :عالج اضطرابات النطق 
یفضل عالج اضطرابات النطق في المرحلة المبكرة وذلك بتعلیم الطفل كیفیة نطق 

 .وتدریبھ على ذلك منذ الصغر أصوات الحرف بطریقة سلیمة ،

 .التحریف تحدث اضطرابات الحذف على مستوى الطفل أكثر من عیوب اإلبدال أو

ن ذلك فإعند اختیار الطفل ومعرفة إمكانیة نطقھ ألصوات الحروف بصورة سلیمة 

 1.یدل على إمكانیة عالجھ بسھولة

ویكون بتقلیل التوتر النفسي للطفل وتنمیة شخصیتھ ووضع  :العالج النفسي -1

 .یعاني منھا والعمل على معالجتھا التيحد لخجلھ ومعرفة الصعوبات 

المریض ال یعاني من أسباب عضویة  أنالتأكد من  :ميالعالج الجس -2

السمع ھو أول خطوات خصوصا النواحي التكوینیة في الجھاز العصبي وأجھزة السمع ألن 

كان ضعف السمع ھو السبب فیمكن التغلب علیھ بواسطة سماعات األذن  فإذا ،اكتساب اللغة

 2.أو زراعة القوقعة لبعض الحاالت الذي یعاني من ضعف شدید
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 :مظاھر اضطرابات اللغة 
في ھذه الحالة تظھر الكلمة األولى للطفل في العمر : تأخر ظھور اللغة )1

ویترتب على ذلك مشكالت في  الطبیعي لظھورھا وھو السنة األولى من عمر الطفل،

وفي المحصول اللغوي للطفل وفي القراءة والكتابة فیما  اآلخریناالتصال االجتماعي مع 

 .بعد

فال یستطیع أن یكتب بشكل صحیح المادة المطلوب كتابتھا  :تابةصعوبة الك )2
 .عما یتوقع منھ بطریقة غیر مقروءةحیث یكتب في مستوى یقل كثیرا 

صعوبة تذكر الكلمة المناسبة في المكان المناسب  :صعوبة التذكر والتعبیر )3
 .یر عنھا ویضع أي مفردة بدال منھاومن ثم التعب

عمال الكلمة أو الحالة یكرر استفي ھذه   :الجملة أوصعوبة فھم الكلمة  )4
 .الجملة دون فھمھا

 المادة المكتوبةأن یقرأ بشكل صحیح یستطیع الطفل  ھنا ال :صعوبة القراءة )5

 .كثیر عما یتوقع منھومتوقع قراءتھا ممن ھم في عمرھم الزمني فھو یقرأ في مستوى یقل 

ویقصد بذلك صعوبة تركیب كلمات الجملة من حیث  :صعوبة تركیب الجملة )6

 .لتعطي المعنى الصحیحقواعد اللغة ومعناھا 

وھي اضطراب في التواصل یؤثر : فقدان القدرة على فھم اللغة وإصدارھا )7

والناتجة عن تحطم في  ،وفھم الكلمات المكتوبة والمحكیة على قدرة الشخص على استخدام

 1.اس یكون الجانب األیسر من الدماغلدماغ وعند معظم النالجزء والمسیطر على اللغة في ا
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 :المبحث الرابع
 :اضطرابات الكالم 

 :ھناك نوعان من اللجلجة ھما :اللجلجة  -1

مؤقتا وتظھر أثناء نمو الطفل وخاصة الطفل في مرحلة  الذي یكون:النوع األول -

 .تكوین الجمل بین السنة الثانیة والثالثة

دأ ببدایة محاولة ھو اللجلجة المستمرة أو ما تسمى بالزمنة وھذه تب:النوع الثاني  -

 .األطفال للكالم

 :أسبابھا 
 .الوراثة -1

 .القلق النفسي -2

 .أو بسبب تلف في مراكز الكالم بالمخ  -3

اللجلجة في الكالم عامل مھم وأساسي والمشاكل   إلىویتضح لنا أن األسباب النفسیة 

والعنف والقسوة التي یتم استعمالھا بحیث  آخرالعائلیة وانفصال الوالدین واالھتمام بأخ دون 

ومن األسباب  وإحساسھدرجة ال یتمكن الطفل التعبیر عن نفسھ وعن شعوره  إلىتصل 

الفترات الحرجة التي یمر بھا  وكذلك تعدد ،األخرى المصاعب والمشاكل للمدرس النفسیة

 1.مرحلة النموالطفل في 

ع من اضطرابات الكالم وھي اضطراب في إیقاع الكالم یتمیز واللجلجة ھي ن

 .بالتوقف أو التكرار 
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 :مظاھر اللجلجة 
 أن إالالممیزة لوجود اللجلجة  األعراضالتكرارات تعتبر من  إن :التكرارات -1

وقد یكون   ،عد شائعا بین األطفال الصغار جداتكرار العبارات والكلمات والمقاطع ی

 .لوجود اللجلجة مؤشرا 

طاالت الصوتیة وھام للجلجة ھو اإل آخرھناك شكل تشخیصي :طاالت اإل -2
الصوت  إطالةحیث یطول نطق الصوت لفترة أطول في الحروف المتحركة ،ویعد 

در وجوده في كالم غیر شكال ھاما لھذا النوع من االضطراب الكالمي حیث أنھ من النا
  1.المتلجلجین

 )اإلعاقات الكالمیة ( :التوقفات الكالمیة -3

ھناك شكل آخر للجلجة والذي یسبب إحباطا لكل من المتكلم والمستمع ،وھو متعلق 

المتلجلج عن إصدار أي صوت على اإلطالق باإلعاقات الصامتة ویظھر من خاللھا عجز 

، وتحدث اإلعاقة الكالمیة بسبب انغالق ما في مكان ما في یبذلھ برغم الجھد العنیف الذي

الجھاز الصوتي تؤدي إلى إعاقة الحركة الكالمیة باإلضافة إلى وضع وضغط مستمر من 

العضالت عند نقطة  عاش فيالھواء خلف نقطة اإلعاقة وقد یصاحب ھذه اإلعاقة توتر وارت

 2.اإلعاقة

كل ھذه المظاھر التي تتمیز بھا اللجلجة تؤدي إلى إعاقة الحركة الكالمیة  إن

  .للشخص المتلجلج وبالتالي ال یفھمھ من یسمعھ 
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 :عالج اللجلجة) ج
یستلزم ھذا النوع من العالجات رؤیة نشطة ومنتظمة لتقبل  :العالج المباشر) 1

مباشر ویعني ھذا في بعض األحیان التعامل بشكل  ،من اللجلجة للعالج فل الذي یعانيالط

ولكن في أحیان أخرى كثیرة یعني مشاھدة أثناء العمل حولھ  ،مع أعراض الكالم لدى الطفل

النظري ھو أن للجلجة إن االفتراض  ،كیز بشكل مباشر على سلوك اللجلجةودون التر

النفسیة أو ت األساسیة ذات الطبیعة الطفل عرضیة حیث أنھا عرض لبعض المشكال

 1.الشخصیة

واالنفعالیة التي  إحالة األطفال ذوي المشكالت النفسیة یمكن :العالج النفسي) 2

تلك العالجات تؤكد على أن  ،العالج باللعب أو العالج النفسي إلىتؤثر على اللجلجة 

قلیال  إالوھذا من العالجات ال یھتم  ،كلة نفسیة دینامیة متأصلة وعمیقةعرض لمش اللجلجة

دفاعیة یركز على المسایرة النفسیة للطفل والحیل ال وإنما، باللجلجة في حد ذاتھا

، والعالقات الشخصیة األخرىوبعض المشاعر السلبیة  ،واضطرابات الشخصیة والقلق

تالي التخلص ویرى أنصار ھذا النوع من العالج أنھ من الممكن إزالة المشكالت النفسیة وبال

ومما  ،األسالیب السریریة لتلك العالجاتمن أعراض اللجلجة من خالل المنظور النظري و

لى ھذا النوع من یقوم بھذا العالج متخصصین مدربین ع إنشك فیھ أن من الضروري 

ولكنھا لم تثبت  ،ذات التوجھ النفسي لبعض األطفال ولقد ساعدت تلك العالجات ،العالجات

كمساعدة لباقي أشكال عالج سلوك اللجلجة  إزالةفاعلیتھا لبعض األطفال في خفض أو 

 2.الكالم

 

 

 

 

 

  
                                                            

 .108األصوات اللغویة عند ابن سینا عیوب النطق وعالجھ، ص : نادر احمد جرادات  1
 .109المرجع نفسھ، ص  2
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 :اللعثمة  -2
 :أقسام اللعثمة ) أ

وتظھر من خالل تكرارات بسیطة للكلمة أو المقاطع األولى من  :لعثمة أولیة -

 .الجملة

 .لھذه القضیة یكون المتكلم مدركا وواعیا وفي ھذا: لعثمة ثانویة -

وتقع بین النوعین األولین من حیث التصنیف، وتمتاز بسرعة : لعثمة متوسطة -

 1)1.(في التكرارات وسط الحروف مصحوبة بحاالت نفسیة كثیرة

 :أسباب اللعثمة)ب
ر الذي یسبب ضغطا نفسیا لدى األسباب العضویة البنیویة في جھاز النطق األم) 1

ھو سیادة أو سیطرة احد نصفي الكرة المخیة ثمین بسبب اللعثمة وقد یكون السبب علالمت

 .على اآلخر

 .الوراثة تفسر اللعثمة على أنھا استعداد موروث عند الفرد) 2

أسباب نفسیة، قد ترجع أسبابھا إلى الضیق النفسي الشدید لدى الفرد والتوتر ) 3

 .والخوف والشعور باإلحباط والقلق وغیرھا

قد یرجع سبب اللعثمة إلى عدم معرفة الفرد بطرق االتصال : فشل االتصال) 4

 .الصحیحة مع اآلخرین

 .الرغبات المكبوتة) 5

العقاب النفسي والجسدي یعتبران من أسباب  إن: العقاب النفسي والجسدي) 6

 2.تخلق التوتر في نفس الطفل اللعثمة ألنھا

 

 

 

 

 
                                                            

 .57عیوب النطق وأمراض الكالم، ص : باسم مفضي العیاطة  1
 .244اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج، ص: سعید عبد الحمید الغزالي  2
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 :عالج التلعثم) ج
التلعثم اختالفا كبیرا كنتیجة الختالف النظریات التي وضعت اختلفت طرق عالج 

لتفسیر التلعثم، ولذا تعددت وتفاوتت الطرق ابتداء من وسائل بدائیة للعالج إلى أخرى حدیثة 

 .نسبیا

 :العالج الجراحي -1

العضالت  إحدىعن طریق كي اللسان وقطع العصب المغذى لھ من قطع 

عضالت اللسان المصاحب للعثرات وفي بعض األحیان  توتروذلك للتقلیل من  الخارجیة لھ،

وتعتبر ھذه الطرق '' استئصال اللوزتین ولحمیة خلف األذن '' شمل العالج الجراحي 

العالجیة من الوسائل البدائیة، التي استخدمت لعالج التلعثم ، حیث ال یوجد لھا أساس علمي 

 .سلیم

 :العالج بالعقاقیر ) أ
والمھدئات كعالج للتلعثم، وذلك لوجود عالقة بین القلق استخدمت بعض المنبھات 

معا لعالج ''مھدئات ''عقاري ترایفلوبیر ''أرون '' فقد استخدمت . والتوتر وبین التلعثم 

من المتلعثمین قد تحسنوا باستخدام ھذه العقاقیر ) بالمائة 80 (بعض المتلعثمین ووجدت أن

بیة لمشكلة التلعثم ، والتي یعاني منھا المریض الحدود الجان إالعلى ھذا النحو ال یلمس 

 1.في أصل المشكلة إطالقا،بینما ال یؤثر 

إضفاء الضوضاء إحدى الطرق التي تجلب  یعتبر:طریقة إضفاء الضوضاء ) ب

طالقة فوریة لكالم المتلعثم ،كما بینت األبحاث أن ھذه الطریقة تؤدي إلى تحسن ملحوظ في 

 2.سیر مؤكد لكیفیة حدوث ھذا التحسنیوجد تفشدة وعدد العثرات ، ولكن ال 

 
 
 
 

                                                            
تنمیة المھارات اللغویة للطفل، عالم الكتب نشر، توزیع، طباعة، القاھرة، : كریمان بدیر، إمیلي صادق  1
 .303م، ص2009/ ھـ1430، سنة 1ط
 .304لمرجع نفسھ، ص ا  2



اللغویة االضطرابات                             الفصل األول                                             
 

43 
 

 :العالج النفسي) 2

بناء على إفتراض أن التلعثم قد یكون عصابي المنشأ، فإن أصحاب ھذه النظریة 

یستخدمون العالج النفسي كوسیلة لعالج التلعثم، وذلك بأن یقوم المریض باكتشاف سبب 

وجود أخصائي نفسي متفھم لھذه  تلعثمھ، وأیضا أن ندعھ یتحدث عن نفسھ بحریة في

كما أنھ یصعب استخدامھا " فان رابیر "المشكلة ولكن ھذه الطریقة تحتاج إلى وقت طویل 

أن العالج النفسي بوسائلھ " وقد أكد بلود شتین وفان رابیر " جلوبر"مع األطفال المتلعثمین 

، القلق الذي یصاحب المتلعثموتر و المختلفة یحسن التلعثم، ولكنھ فقط یؤدي إلى إزالة الت

 .یجعل المریض أكثر أمال في الشفاءأنھ  كما

یقل درجة ملحوظة  ،االجتماعي الذي یصاحب المتلعثمكما الحظ أنھ مع الخوف 

، جعل المریض یتحدث في بعض المواقف، التي كان یخافھا من قبلبالعالج النفسي بدرجة ت

 .خوف من الكلمة أو الصوت لم یتحسنإال أن ال

، ھو إال وسیلة، تجعل المریض أقل قلقا ومن ھذا یتضح لنا أن العالج النفسي ما

 1.وتجعلھ یتقبل مشكلتھ بطریقة أفضل، ولكنھ ال یحسن التلعثم

تختلف طرق عالج التلعثم باختالف األشخاص المصابین بھذا المرض وكل 

 .مصاب ولھ عالج یناسبھ
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 :التأتأة  -3
 :أسباب التأتأة) أ         

تلك التي تتعلق بالتربیة و ك واالجتماعیةتشمل أسباب التأتأة في الجوانب النفسیة 

والتوبیخ   اإلھانة ، فأسالیب التربیة التي تعتمد على العقاب الجسدي واالجتماعیة ةالتنشئ

عملیة الكالم عند  ثار نفسیة وإحباطات من شأنھا أن تعیقتؤدي إلى إصابة الفرد بآ كثیرا ما

تھم دون باء إلى إھانة األبناء أمام الغرباء و توبیخھم ومعاملاآل یلجأ األطفال فكثیرا ما

خرین سكات أبنائھم عند التحدث أمام اآلباء لألبناء ومحاولتھم إكما أن إھمال اآل.احترام

لدى الطفل  یؤدي في النھایة إلى خلق رواسب نفسیة سلبیة، تعمل على زعزعة الثقة بالنفس

، كما أن ھناك أسباب تھ على التحدث بشكل صحیح أمام اآلخرینیجعلھ  یشك في قدر مما

أعضاء الكالم أو  تشریحیة عضویة كان یعاني الشخص المصاب من خلل واضح في

، دةیصاب بھذه المشكلة نتیجة إلصابة الجھاز العصبي المركزي یتلف في أثناء أو بعد الوال

 1.إرادیا وأصبح بعد ذلك ال إرادیا النفس أن ھذا السلوك بدأویعتقد بعض علماء 

 إن معظم المصابین بالتأتاة تكون لدیھم مشاكل نفسیة مثال القلق المستمر وھذا ما

 .ین بسبب الخجل وعدم الثقة بالنفسخراالتصال مع اآل یعیق

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
تدریب األطفال ذوي االضطرابات السلوكیة، دار الیازوري : طارق عبد الرؤوف عامر، ربیع محمد  1

 .48، ص2008العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة العربیة، سنة 
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 تطور التأتأة  ) ت
 ، إذا ماتختفي األعراض تدریجیا لوقت و قدتبدأ التأتأة بشكل تدریجي مع مرور ا

توفرت البیئة اإلیجابیة المساندة للطفل وقد تزداد سوء إذا ما التقت العوامل المسببة و البیئیة 

ویستطیع أخصائي عالج النطق  ،المشكلة و إضافة أبعاد جدیدة لھامما یؤدي إلى تعقید 

 1.لمتأتيءا للشخص كالمیة واللغة تحدید تطور المشكلة عند دراسة للحالة و تحلیل عینات

 :للتأتأة  األشكال العیادیة)ج
 :شیوعا للتأتأة تتمثل في ھناك أربعة أنواع أكثر

ھذا النوع من التأتأة بتكرارات وتوقعات ال إرادیة تتجلى  یتمیز :التأتأة التكراریة-1

 عموما في المقاطع األولى من الكلمة األولى في الجملة ویختلف عدد التكرارات حسب

 الحاالت 

یتجسد ھذا النوع في الصعوبة التي یجدھا المصاب في التكلم  :التأتأة األختالجیة-2

 .انفجاريحیث یتوقف لمدة زمنیة معتبرة قبل أن یتمكن من إصدار الكلمة بشكل 

تتمثل في تواجد كال النوعین السابقین عند شخص  :التأتأة التكراریة اإلختالجیة-3

 .بتكرارات متعددة أو مقاطع صوتیة واحد فنالحظ توقف تام متبوع

ي عن الحركة قبل یتمیز المصاب بھذا النوع من التأتاة بتوقف نھائ :التأتأة بالكف-4

أو في ة مدة زمنیة یتمكن من النطق لیتوقف مرة أخرى سواء في وسط الجمل التكلم ثم بعد

 2.بدایة الجملة التي تلیھا

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
مقدمة في اضطرابات التواصل، دار الفكر ناشرون : موسى محمد عمایرة، یاسر سعید الناظور  1

 .150، صم2014/ھـ1435، سنة 2وموزعون، المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان، ط
 .34األرطوفونیا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، ص:  محمد حولة  2
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 :التأتأة  ثارآ) د    
عن النشاطات  االبتعادو  االنسجامكثیرا ما یمیل األشخاص المصابون بالتأتاة إلى 

، لكیال یتعرضون لإلخراج ممن حولھم ، االختالط مع اآلخرین یحبذون ، فھم ال االجتماعیة

ابنھما أمام وبالنسبة لألطفال المصابین فإن الوالدین یشعران باأللم خاصة عندما یتكلم 

ي ذلك یعتقد الوالدین بأنھما السبب ف ، فكثیرا ماویبادلھ ھؤالء الشفقة أو السخریةخرین اآل

خرین ترك الطفل یتحدث أمام اآل ولة عدمإلى محافیتولد لدیھما شعور بالذنب، وقد یعمدان 

 1.النظر إلیھ یلفت حتى ال

 :مظاھر التأتأة) ه    
 :للتأتأة مظاھر أساسیة وھي 

 لمقطع أو كلمة  التكرار )1

: خالل اإلطالة بالصوت مثل حیث یمیل الطفل نطق الكلمة من :اإلطالة )2

 .سیارة

 2.وقف النفس عن الصوت بدایة الكلمةالحبسة أن ت )3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 49تدریب األطفال ذوي االضطرابات السلوكیة، ص : طارق عبد الرؤوف عامر، ربیع محمد  1
اإلعاقات و االضطرابات النفسیة وأسالیب التربیة الخاصة، إدارة الكتاب الحدیث، : عادل محمد العدل   2

 .398م، ص 2013/ ھـ1434، سنة 1القاھرة، ط
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 :عالج التأتأة ) و   
، بحیث أن التأتأة تحتاج إلى وقت ن تقول ھناك عالجا شافیا للتأتأةلیس من السھل أ

ولكن العالج مبني على كون المتأتىء في أي مرحلة من مراحل التأتأة فإذا  لعالجھا، كبیر

 یكون في عمر سنة ونصف  ، وھناالطالقة اضطرابلمرحلة األولى أي كان في ا

ل األھل للتعامل مع حالة ، فھذا یحتاج أكثر إلى اإلرشاد من قباتإلى ست سنو

، ویقوم ھذا العالج دریب في مجال النطق، أما في المراحل المتقدمة فإنھ یحتاج إلى تالتأتأة

، ومراحل العالج ھنا كثیرة الكالم بصورة صحیحة من غیر تلعثمعلى التدریب على 

على التنفس بصورة صحیحة ألنھ كما ذكرنا سابقا ویرتكز في بعض األحیان على التدریب 

 1.أن من أسباب التأتأة عدم التناسق بین العضالت

یفضل عالج التأتأة في المرحلة األولى وھذا العالج یكون من قبل األسرة ، من 

 خالل طریقة التعامل مع الطفل المصاب 
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 :السرعة الزائدة في الكالم  -4
، لعدم وجود تناسق بین یتعذر على المستمع فھم ما یقال طایكون الكالم مضغو

ویكون الكالم بتنظیم عملیة التفكیر لدى المریض بعرض  ،ناحیة العقلیة و الناحیة اللفظیةال

 1.صورة أمامھ وعلیھ أن یراعي الترتیب المنطقي أثناء عرضھ للحوادث الواردة فیھا

 :الوقوف أثناء الكالم  -5
ادیة مما یشعر السامع بعد كلمة أو جملة ما لفترة غیر ع یقف المتحدث عن الكالم

 2.بأنھ انتھى من كالمھ مع أنھ لم ینتھي

تعتبر السرعة الزائدة في الكالم و الوقوف أثناء الكالم شكل من أشكال إضطرابات 

یستفید من ھذا الكالم الذي قیل  یقال لھ و بالتالي ال على المستمع فھم ما الكالم  وھنا یتعذر

 .لھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .168نادر أحمد جرادات، االصوات اللغویة عند ابن سینا  عیوب النطق وعالجھ، ص  1
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 :المبحث الخامس

 ةإرشادات ونصائح للمعلمین للتعامل مع حاالت اللعثمة و التأتأة عند طلب
 :المدارس

على المعلم أن یعرف أن المدرسة تحدث أكبر قدر من الضغوطات للطالب لذلك 

یقع على كاھل المعلم تھیئة الظروف المناسبة للطالب كي یتعلم بعیدا عن اإلحساس 

، وتعتبر األمثلة التالیة من الممارسات ي ترفع درجة القلق و التوتر عندهبالضغوطات الت

 :یھالتي ترفع درجة القلق عند الطالب وتزید الضغوط النفسیة لد

التسمیع  على الطالب لإلجابة على األسئلة أو أسلوب التدریس الصارم والمناداة) 1

 .سب الدور أو حسب الحروف الھجائیةح

 .محدود ة وسریعة ،اإلصرار على إجابة قصیرة) 2

 .الحفظ والتسمیع أمام الطالب)3

ھذا الطالب و یعفیھ من القراءة أو اإلجابة ألن  ىناستیجب على المعلم أن ال ی)4

 1.ھذا یؤدي إلى اإلحساس الطالب بالعزلة

ن مراعاتھا وخاصة أمام الطالب وھناك بعض السلوكات التي یجب على المعلمی

 :ریناآلخ

  .عدم النظر بعیدا عن الطالب الذي یتلعثم) 1

عندما ینادي على الطالب حسب الحروف الھجائیة ویقترب دور المتلعثم فإن ) 2

 .اضطراباتزداد انفعاالتھ واضطراباتھ 

ا ظنا عدم محاولة المعلم قول الكلمة التي یعجز الطالب عن النطق بھا أو تكمیلھ) 3

 .منھ أن ذلك یخفف عن الطالب

 2.ببطء أو أعد الكلمة أمام الطلبة أن ال یقول لھ تكلم) 4

     

 
                                                            

سیكولوجیة االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة : مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمان المعایطة  1
 .259مقدمة في التربیة الخاصة، ص

 .260المرجع نفسھ، ص   2
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 :اللغة والكالم اضطراباتمعالجة   
یھدف العالج إلى تطویر العملیات لنمو المھارات الكالمیة و اللغویة وتمكین الفرد 

من البسیط إلى المعقد و التعامل مع ھذه  االنتقالتدریجیا و  االتصالمن القیام بمھارات 

 :یلي الصعوبات یجب إتباع ما

 .صوات وفئاتھا وفق تطورھا الطبیعيتعلیم الطفل األ -

 .مني الطبیعيتعلیم الطفل المفاھیم اللفظیة واللغویة تبعا لتسلسلھا الز -

 .تعلیم الطفل قواعد تشكیل الكلمات و الجمل وتعلیمھ البناء اللغوي  -

 .التأكید على وظائف التواصل ومستویاتھا وفق تسلسلھا الطبیعي  -

التدریب من الوضع  المتعلمة ونقل أثر االستجاباتتوفیر الفرص الكافیة لتعمیم  -

  .التدریجي إلى األوضاع األخرى للمواقف الكالمیة المختلفة

 .اإلیجابي التعزیزاستخدام  -

ت والجمل المھمة لھ لنجاحھ في التواصل بتعلم الطفل األصوات والكلما االھتمام -

 .االجتماعي

 .الجمل األقل صعوبة بالنسبة إلیھ تعلیم الطفل األصوات والكلمات و -

  .تطویر أصوات وكلمات الطفل وجملھ التي یستخدمھا بشكل صحیح -

التركیز على تطویر األصوات الكالمیة التي تساھم بشكل واضح في تحسین  -

 .الطفلمستوى وضوح كالم 

 .ھم في تحسین مستوى قابلیة التعلمتطویر المفاھیم اللفظیة واللغویة لدى الطفل التي تسا -

 .احتمالھا تقبل األخر للطفلبتطویر المھارات التي من  االھتمام -

 .رات المقیدة عملیا للتواصل مع اآلخرینالمھا استخداممساعدة الطفل على  -

 .ى وسرد القصصممارسة لعب الدور واستخدام الدم -

 .التعزیز اإلیجابي و تشكیل و تسلسل السلوك اللفظي لدى الطفل  استعمال -

الكالم واللغة حول قدرة الطالب على استخدام  الختصاصيتقدیم التغذیة الراجعة  -

 .المھارات الكالمیة واللغویة 
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 1.اللغة اضطراباتتوفیر بیئة معینة داعمة ومتفھمة لطبیعة  -

 :الكالم و اللغة  اضطرابدور المدرسة و األسرة و المجتمع في عالج 
إن لكل من األسرة و المدرسة و المجتمع دور في ظھور عیوب الكالم و اللغة عند 

األطفال وبالتالي فإن كل منھا دور إیجابي في إیجاد الخدمات اإلرشادیة و العالجیة لمثل 

 :یلي الء األطفال یمكن إجمالھا بماھؤ

 :في المدرسة ) أ
 .االجتماعیة اإلذاعة، الرحالتالطالب في لجان النشاطات  إشراك) 1

 .لجمعي بإشراف المرشحین التربوییناإلرشاد النفسي والتوجیھ ا استخدام) 2

المعلم أو المدیر أو المرشد التربوي ذي  أي نشاط یختاره مربي الصف أو) 3

الفعالة في المدرسة أن تتم بطریقة غیر مباشرة مع صبغة تفاعلیة ویشترك لتحقیق المعالجة 

ضرورة التخطیط والتنسیق بین أعضاء الھیئة التدریسیة ورؤساء لجان األنشطة و المرشد 

  2التربوي

 :في األسرة )ب
 .كأنھ شخص غیر مصاب بأي عیب كالميالحدیث مع الطفل بشكل طبیعي و-1

 .بقیمتھ  في البیت حتى یشعرإفصاح المجال أمامھ لتحمل بعض المسؤولیات -2

انتقاده أثناء إعطاؤه فرصة للعب مع إخوتھ وتدریبھم عدم السخریة منھ أو  -3

 .الكالم

 .خاطئعدم تقلیده بالكلمات أو الحروف التي ینطقھا بشكل -4

 3 .عدم تمییز الطفل عن بقیة إخوتھ-5

كبیر وذلك من للمدرسة واألسرة والمجتمع في معالجة عیوب الكالم و اللغة دور 

 .تعامل مع الطفل المصاب بشكل عاديخالل طریقة ال

  

                                                            
 .299اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج، ص : سعید عبد الحمید الغزالي  1
 .117اإلعاقة السمعیة اضطرابات النطق والكالم، ص: مصطفى نوري القمش  2
 .118المرجع نفسھ،   3
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 :في المجتمع ) ج      
 .االحتفاالت العامةأن یفسح المجال أمامھ بالمشاركة في ) 1

إعطاؤه فرصة التحدث في النشاطات الخطابیة والشعریة على أن تكون قصیرة ) 2

  .في مضمونھا

العالج الطبي والنفسي والكالمي  ة و توفیرتجھیز المراكز الصحیة و اإلرشادی) 3

 1.تعامل مع المصابین بعیوب الكالمبإشراف أخصائیین من ذوي الكفاءات والرغبة في ال

اللغة  اضطراباتعالج  فيدور إن لكل من المدرسة و األسرة و المجتمع  -

للطفل بعیدا عن القلق والخوف حتى یشعر بقیمتھ أما  ھادئفاألسرة توفر جو والكالم، 

ویتم توجیھھ أما في المجتمع فیتلقى الطفل  االجتماعیةالمدرسة فیشارك الطفل في النشاطات 

 .المراكز الصحیة لتوفیر العالج لھالمصاب كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .117اإلعاقة السمعیة واضطرابات النطق والكالم،  ص: مصطفى نوري القمش  1
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 :خالصة الفصل     
عبر عن أغراضھ دون الحاجة یستطیع أن ینقل معلوماتھ وخبراتھ وی إن اإلنسان ال

الھائل الذي  بھا وتطویرھا، لتواكب التطور االھتمامإلى اللغة ویمتاز اإلنسان بخصوصیة 

مختلفة تحتاج إلى عنایة  باضطراباتتصاب لغة أي إنسان قد یطرأ على المجتمعات فإن 

من ، وتخلیصھم و مساعدة الذین یعانون منھا االضطرابات، تھدف إلى عالج ھذه خاصة

واألخذ بأیدیھم حتى یصبحوا فاعلین في مجتمعاتھم ،  ،المؤثرات السلبیة التي قد تصاحبھا

نتیجة لعدة أسباب  االضطراباتوكانت ھذه  ،تعمقت أثارھا االضطراباتانتشرت ھذه ولما 

 :من بینھا

وأھم ظواھرھا  التأتأة و الحبسة   االجتماعیةالنفسیة أو  األسباب الفیزیولوجیة أو

عالج  االضطراباتولكل ھذه  ،النطق اضطراباتائدة في الكالم و الكالمیة و السرعة الز

 .كل واحد منھما على حدى
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 :تمھید
تعد القراءة من أھم وسائل اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات وھي من 

تمكن   أنھاألطفال المرحلة األساسیة ،حیث المواضیع الھامة التي ینبغي االھتمام بھا خاصة 

الثقافي و النمو  ، كما إنھا ضرورة الزمة للتكوینمن االتصال المباشر بالمعارف اإلنسان

 .باإلضافة إلى أن القراءة تمثل أكثر أنماط صعوبات التعلم شیوعا ،الذاتي لألفراد
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 : المبحث األول
 :أنواع القراءة

 :القراءة من حیث الشكل وطریقة األداء في ثالثة أنواع ھي تصنف
 :القراءة الجھریة/ 1
الرموز المكتوبة ،وتوظف لھذه المھمة حاسة تعتمد القراءة الجھریة على فك  

ل الذي یحلل تصدیق الرؤیا التي تنقل ھذه الرموز إلى العق النظر،ویعمل جھاز النطق على

یستمر القارئ في قراءتھ الجھریة مادامت األلفاظ مألوفة   و.المدلوالت والمعاني

كون رد فعل القارئ على  لدیھ،ومادام العقل یرسل إشارات المدلوالت والمعاني باستمرار وی

المدلول فان القارئ  أوھذه اإلشارات ایجابیا،أما إذا لم یرسل العقل إشارات تنفیذ فھم المعنى 

أن القراءة الجھریة أصعب من حیث األداء من .لدیھ المعنى یتوقف عن القراءة حتى یستقیم 

ذ یخفي أخطاءه وعیوب القراءة الصامتة وخصوصا بالنسبة للتلمیذ في المدرسة ، الن التلمی

النطق عنده في حالة القراءة الصامتة، ولكن في القراءة الجھریة یحاول جاھدا أن یظھر 

بمظھر المدرك والمستوعب لمدلوالت األلفاظ ومعانیھا من جھة ونطقھا بالشكل الصحیح 

 1.من جھة أخرى

 القارئ یتلعثموأن ال  اإللقاءالغرض من القراءة الجھریة وضوح النطق وحسن 

 .بالسأم  إلیھحتى ال یشعر المستمعون 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

، 2005طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، سنة :  إسماعیل زكریا 1
 .117ص
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 :الصامتة القراءة/ 2

وھي القراءة التي ال یستخدم فیھا الجھاز الصوتي، فال یتحرك فیھا اللسان وال 

وتتم عن طریق العین الباصرة التي تنقل المادة المخطوطة إلى الدماغ حیث . الشفاه

صامتة أكثر استخداما من القراءة الجھریة فھي توفر والقراءة ال.تستوعب المعاني واألفكار 

ات التفكیر العلیا بھدوء الوقت للقارئ وتجلب لھ الراحة واالستمتاع ،كما تتیح لھ القیام بعملی

في شغلت مكان الصدارة  األخیرة إنبل  ،ھتمام المتزاید بالقراءة الجھریةوان اال .وانسجام

  1.یرتعلیم القراءة لیس بالقص

القراءة الصامتة بالدقة والسھولة، من خاللھا یفھم التلمیذ النص ویلخصھ كما تتسم 

 .أنھا تشجع التالمیذ على القراءة وحب المطالعة

 :أھدافھا
 .الطالب المعرفة اللغویة اكتساب/ 1

 .تعوید الطالب السرعة في القراءة والفھم/ 2

 .تنشیط خیال الطالب وتغذیتھ/ 3

لدى الطالب وتنمیة حواسھ وتعویده تركیز االنتباه مدة تقویة دقة المالحظة / 4

 .طویلة

 .تنمیة روح النقد والحكم عند الطالب/ 5

 .تعوید الطالب االستمتاع بما یقرأ واالستفادة منھ في الوقت المناسب/ 6

استخدام ما یفھمھ الطالب وما یستخلصھ مما یقرأ في مواجھة المشكالت و / 7

 2.الحیاتیة المختلفةاالنتفاع بھ في المواقف 

 

  

                                                            
طرائق تدریس اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا، دار صفاء للنشر والتوزیع، :  فاضل ناھي عبد عون  1

 .143م، ص 2013/ھـ1434، سنة 1عمان، ط
طرائق تدریس اللغة العربیة، مركز یزید للنشر، المملكة األردنیة الھاشمیة، :  عبد الرحمن السفاسفة  2
 .82م، ص2004/ھـ1420، سنة 3ط
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  :قراءة االستماع/ 3
واستماعا فقط دون النظر في النص  إصغاءوھي أن یقرأ المعلم والطالب یتابعونھ 

المختلفة التي تتم في مصحوبة بالعملیات العقلیة  باإلذنالمقروء في الكتاب ،وھي قراءة 

القراءتین الجھریة والصامتة ،وھي عماد كثیر من المواقف التي تستدعي اإلصغاء واالنتباه 

، إذ یستقبل الفرد المعاني واألفكار الكامنة وراء ما یسمعھ وإدراك المسموع ،مع مراعاة 

الستماع وفي ا.اللفظي  األداء االستماع،ومالحظة نبرات الصوت المنبعث،وطریقة آداب

الفھم،والمشاركة  وسرعة المتكلم، ومتابعة الذھن، حصر و ،اإلصغاءتدریب على حسن 

لطالب في مجاالت الحیاة العادیة التي تدور بین ا واألحادیثالمنظمة في المناقشات،

 1.المختلفة

 :أھدافھا
 .تكوین مھارة اإلصغاء وتنمیتھا/ 1

 .صحیحة،والربط بین عناصره تنمیة القدرة على استیعاب المسموع بصورة / 2

 .تنمیة القدرة على التعبیر بلغة سلیمة عما استوعبھ الطالب مما سمع/ 3

 2.االستمتاع بجمال الكالم المسموع وتذوقھ/ 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .82طرائق تدریس اللغة العربیة، ص:  عبد الرحمن السفاسفة 1
 .82المرجع نفسھ، ص  2
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 :المبحث الثاني
 :أھداف القراءة

 :إن لدرس القراءة أھداف كثیرة یمكن أن نذكر منھا مایلي

 .إجادة النطق -1

 .في القراءة المختلفة كسب المھارات  -2

 .حسن األداء -3

 .استیعاب المعنى وتمثیلھ -4

كتنمیة ثروة المفردات واالستطاعة على معرفة  الكسب اللغوي، -5

 .التراكیب الجدیدة

 .فھم أغراض المادة المقروءة -6

 .التدریب على التعبیر الجید الصحیح -7

 1.تنمیة میل الطالب إلى القراءة الجادة -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

وطرق تدریسھا، دار وائل للنشر،  ھدى علي جواد الشمري، محمود الساموك، مناھج اللغة العربیة  1
 .172م، ص2005، سنة 1األردن، عمان، ط
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 :بالنسبة للفرد أھمیة القراءة
تعاد لھا مھارة أخرى في ھذه الفوائد،فھي مفتاح المعرفة  للقراءة فوائدھا التي ال

 :یلي ومن بین ھذه الفوائد ما

تساعد التلمیذ على النجاح في مواد الدراسة، فبدون القراءة ال یتم فھم  -1

إلى أخرى أكثر  المواد العلمیة المختلفة وبالتالي ال یتجاوز التلمیذ المرحلة التعلیمیة

 .تقدما ما لم یحرز النجاح فیھا

القراءة غذاء عقلي ونفسي، فھي تساعد على تنمیة الفكر وتكوین  -2

اتجاھات والمیول نحو األشیاء والموضوعات كما تساعد على بناء الشخصیة 

 .وظھورھا بین أفراد المجتمع بمظھر ممیز فكریا وثقافیا

ات والمھارات والخبرات القراءة وسیلة الفرد الكتساب المعلوم -3

 .المختلفة

یطلع الفرد من خالل القراءة على تراث األمة بل التراث البشري  -4

 .حیث یساعد ذلك على النمو واإلبداع

قد تساعد القراءة الفرد على الرقي في السلم االجتماعي، الن الوعي  -5

 .بمشاكل المجتمع والعالم عن طریق القراءة

في المفید تعمل القراءة على الترویح عن النفس وإضافة الوقت  -6

 1.المسلى

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .112طرق تدریس اللغة العربیة، ص : زكریا إسماعیل  1
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 :المبحث الثالث
 :مھارات القراءة

القراءة تعرف على الرموز  الكتابیة وفھم وتفسیر ونقد وتوظیف لما تدل علیھ ھذه 

مھارات عامة یجب توفرھا في كل عملیة قراءة  إلىالرموز،وتنقسم مھارات القراءة 

ألداء مھام الحقة لعملیة القراءة،وذلك تبعا للھدف  ناجحة،ومھارات خاصة یجب اكتسابھا

الذي نسعى لتحقیقھ منھا،فقد تكون القراءة للمتعة الفردیة أو لتحقیق فائدة خاصة بالقارئ 

ذ أمر ما بعدھا،ولذلك تنقسم المھارات دون أن یلي ذلك تنفیذ أمر ما،وقد تكون القراءة لتنفی

 1.إلى عامة وخاصة

 :المھارات العامة - أ

 .ھدف القراءة القدرة على تحدید -

 .القدرة على مراعاة عادات القراءة -

 .القدرة على التعرف على المكتوب ونطقھ -

 .القدرة على التعرف على داللة عالمات الترقیم،ومراعاتھا في النطق -

 .مالحظات أثناء القراءة القدرة على تسجیل  -

 .القدرة على استنتاج المعنى العام من النص المقروء -

 2.األمورالقدرة على الموازنة بین  -

الرئیسیة والجزئیة للنص وفھمھا وفھم  األفكارمن تحدید  القارئتمكن  أنھا كما

 .معاني الكلمات واختیار المعنى المناسب لكل كلمة
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 :المھارات الخاصة - ب
 .على استنتاج معاني بعض المفرداتالقدرة  -

 .القدرة على البحث عن فكرة معینة -

 .القدرة على مناقشة اآلراء مؤید معارضا -

 .القدرة على الكشف عن مشكالت جدیدة قد تكون بارزة في النص -

 .القدرة على التلخیص الشفوي أو الكتابي -

 .القدرة على تحصیل المادة العلمیة واستذكارھا -

العثور من النص على األدلة الموضوعیة التي تتضمن القدرة على  -

 .رأیا ما

 .القدرة على تقییم النصوص من حیث قوانین الكتابة والنحو والتعبیر -

القدرة على اختیار حقائق معینة ألغراض خاصة تتصل بھا أو  -

 1.ألھمیتھا في ذاتھا،أو في حیاة القارئ

مقروء وتمكنھ على االطالع كما أنھا تمكن القارئ من التردید المباشر من ال

 .السریع على نص معین وتحدید النقاط الرئیسیة فیھ
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 :المبحث الرابع
 :أسباب التخلف في القراءة

أسباب التخلف في القراءة كثیرة ومتنوعة ومن بین ھذه األسباب الجسمیة وعیوب 

 .السابقةالغدد والبصر والسمع وعوامل االستعداد والذكاء واللغة والخبرة 

األطفال الذین یشكون من علة جسمیة ال یتعلمون  :األسباب الجسمیة -1

تعرف بعض  بسھولة، كما یتعلم األصحاء،فھم یتغیبون عن المدرسة ویفقدون لذلك

التدریب على استخدامھا في سیاقات مألوفة  إلىالمفردات اللغویة التي یحتاج تعرفھا 

في سیاق فات تبدو الكلمات الجدیدة  األحیانوتكرارھا عددا من المرات،وفي بعض 

للطفل ان یدركھ،وبذا تكون المادة الجدیدة مضاعفة الصعوبة على تلمیذ المرحلة 

 1.االبتدائیة
جسمیة ال یتعلمون بسھولة وھذا  أمراضیعانون من  األطفال الذین إن

 . ینعكس سلبا على تعلمھم القراءة وبعض المفردات اللغویة

 :ألسباب الجسمیة لدیناومن بین ھذه ا

، ین عیوب الغدد والعجز في القراءةھناك عالقة موجبة ب:عیوب الغدد - أ

 وكقاعدة عامة فان العنایة الطبیة ضروریة قبل ان یستجیب الطفل المتخلف

 .للقراءة السلیمة 
األطفال الذین یعانون من عیب في السمع ال یتعلمون  :السمع - ب

اللغة بسھولة أم األطفال الصم تماما فیمكنھم أن یتعلموا القراءة باستخدام طرق 

 2أخرى مناسبة
بالرغم من أن كثیرا من القراء لدیھم عیوب بصریة :البصر - ت

بعض األطفال ال یفشلون في تعلم القراءة لضعف ن إف عن القراءة تعوقھم

 3.بصرھم أساسا
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ھو المنشط الرئیسي  عادة تعلیم القراءة:عوامل االستعداد -2

لتالمیذ الصف األول،وبدایة تعلیم القراءة ترتبط غالبا بالعمر العقلي كمحك للداللة 

على القدرة على تعلم القراءة،غیر أن المحك وحده ال یصلح للتنبؤ بالقدرة على 

بدایة ناجحة في أول اتصالھم بالقراءة،وھي  القراءة، الن القراء القادرین یمتلكون

تصور العالقات ومتابعة تعاقب : ما تسمى بعوامل االستعداد للقراءة ومن أھمھا

األفكار،وتنظیم المادة وقوة الذاكرة وربما كانت ھذه العوامل من جوانب الذكاء 

 1.العام
 .على القارئ أن یكون مستعدا للقراءة كي تكون قراءتھ ناجحة

األطفال األذكیاء یقرءون بسھولة عن األطفال األقل ذكاء،غیر :الذكاء -3

أن جمیع األطفال األذكیاء ال ینجحون في تعلم القراءة ،وكذلك یفشل األقل ذكاء في 

تعلیمھا،والمدرس الذي یرید الحصول على إجابة قاطعة عن درجة الذكاء التي تسمح 

 باإلضافة عوامل كثیرة أن،ذلك  اإلجابةه یجد مثل ھذ إنلھ بتعلیم القراءة،ال یستطیع 

اختبارات الذكاء مختلفة  أن تأثر في نجاح الطفل في القراءة،كما أنالذكاء یمكن  إلى

ال یحصلون دائما على درجات ثابتة في  األطفال أنكما  ألخرفي نتائجھا من اختبار 

 2.االختبار نفسھ
 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                            

 .169تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص : حسن شحاتة  1
 .169المرجع نفسھ، ص  2



 الفصل الثاني                                             تأثیر االضطرابات اللغویة في تعلم القراءة
 

65 
 

تتحقق في اللغة التي أن  ھناك مجموعة من االعتبارات یجب:اللغة -4

یستخدمھا كتاب القراءة، وإال ساعدت اللغة في تعویق الطفل في القراءة واعتبر 

منھا أن تكون الصفحة المطبوعة وبخاصة في بدایة القراءة تمثیال للغة :متخلفا

السفھیة التي یمارسھا الطفل،ومنھا أن ھناك فروق كبیرة بین األطفال في مدى 

، وان بعض األطفال ال یصلون في النضج ءون في تعلم القراءةالمفردات حین یبد

ست سنوات حتى أنھم ال یتقنون التكلم في جمل،وبعضھم یكونون قد  إلىاللغوي 

تعلموا وضع الكالم في نظام یختلف عن لغة الكتابة السھلة الصحیحة، فلغة مادة 

 1.فحة المطبوعةالقراءة یجب أن تكون لغة الطفل إذا أرید لھ أن یكتب معنى الص
تساعد اللغة الطفل على القراءة واللغة تختلف من طفل إلى أخر حسب 

 .قدراتھ على تكوین الجمل

فاألطفال المحرومون والذین ال یتمتعون  :الخبرة السابقة -5

ما یجدون أن ما یقرءونھ ال یعني شیئا فاألطفال  بخبرات سعیدة لطفولتھم كثیرا

الذین یقطنون في أحیاء فقیرة كثیرا ما یجدون أنفسھم غرباء عن حیوانات الحقل 

وتجربة الحقل مثال،وعن النزھات والبحیرات والمحیطات،أو یختلط لدى أھل 

الریف األمر بالنسبة لألشخاص الذین یقدمون لدیھم خدمات مثل ساعي البرید 

ة غالبا ما یعانون في تعلم القراءة سابقالخبرات الالشرطي، وھؤالء األطفال ذو و

 2.من مشكالت انفعالیة واجتماعیة
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 :المبحث الخامس
 :أسباب صعوبات القراءة

یجب على المعلم أن یفرق بین ھذه الجوانب الثالث وذلك كي یتخذ الخطوات 

المناسبة لعالج كل منھا،فاألسباب العضویة المحدثة للتأخر القرائي كعیوب النطق والكالم 

أما والعیوب السمعیة والبصریة،تختلف عن األسباب النفسیة كالخجل واالنطواء وغیرھا 

بق في أنھا تخص المتعلم نفسھ وترتبط ارتباطا وثیقا األسباب الشخصیة فتختلف عما س

بالحالة النفسیة للتلمیذ والظروف االجتماعیة التي تحیط بھ،من ھنا ال یمكن عزل األسباب 

 .عن بعضھا البعض ألن كال منھا یؤثر في اآلخر ویعمل على تدعیمھ 

ھي تلك التي تتعلق بالعیوب البصریة والسمعیة :األسباب العضویة -1

وأعضاء النطق والنمو العقلي والصحة العصبیة والعامة،ویمكن التعرف على ھذه 

العیوب من خالل استجابات التالمیذ داخل الفصل أو خارجھ،وقد یعاني تلمیذ معین من 

وتظھر یب مشكلة واحدة من ھذه المشكالت ،وقد یعاني آخر من أكثر من مشكلة أو ع

 :یلي ھذه العیوب بشكل عام من خالل السلوك الظاھر للتالمیذ والمتمثل في ما

 .األسئلةعدم المشاركة مع المعلم أثناء الشرح والعرض وتوجیھ  •

لھ سماع ما یقولھ المعلم أو  یتسنىجھة معینة كي  إلىالرأس  إمالة •

 .التالمیذ

ما یكتب حسب ما یشرح أو المعلم حول  إلى األسئلةتكرار توجیھ  •

 .صعوبة السمع أو النظر

 .إساءة الفھم غالبا للتعلیمات والتعبیرات اللغویة  •

 .ة أثناء الحدیث والقراءةأفأتأة واللجلجة والفأالت •

واللثغة )وھي إخراج الحروف من األنف بطریقة مشوھة (الخمخمة  •

 .أثناء النطق

صعوبة نطق بعض الكلمات أو بعض الحروف أو استبدال حرف  •

 .ربآخ

 .تقطیع الكلمة إلى مقاطع مع تغییر الحركات •
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ضعف البصر یؤدي إلى زعللة العین أثناء القراءة فال یرى التلمیذ  •

 1.الكلمات بشكل واضح 

 

باب العضویة مظاھر عدة كما ذكرنا، فضعف البصر أو ضعف السمع وتأخذ األس

وأمراضھا واألمراض العقلیة والعصبیة واضطرابات الغدد وخصوصا الغدد الدرقیة 

الذكاء یلعب دورا  أنوغیرھا كلھا تأثر تأثیرا مباشرا على ضعف القراءة لدى التالمیذ كما 

ي القراءة ذاتھا، ألن نسبة االنتباه والتذكر في فھم المقروء، فانھ یلعب نفس الدور فكبیرا 

 :والفھم مختلفة من تلمیذ آلخر وضعف القراءة الناتج عن التأخر في الذكاء یأخذ أشكاال منھا

 .قلة التركیز واالنتباه إلى المقروء  -

 .عدم الربط بین الكلمات والحروف -

 .المدلول عدم القدرة على الربط بین المقروء والمفھوم أو -

 أوضعف القدرة على ربط القواعد النحویة والصرفیة بالمادة المقروءة  -

 2.تطبیق ھذه القواعد أثناء القراءة

التي یجب مراعاتھا  وھي من األمور الھامة:األسباب النفسیة -2

ومتابعتھا والحرص على اكتشافھا لدى التالمیذ،ومن الجوانب النفسیة التي یمكن 

تحصیلھ القرائي االنفعاالت كالخوف المفاجئ والقلق مالحظتھا على التلمیذ وتأثر في 

كما أن االنطواء والخجل لھما أثرھما الفعال في والتردد واللجلجة أثناء القراءة،

التردد وعدم اإلقدام على القراءة،وإذا أقدم التلمیذ بإلحاح من العلم أو من ولي األمر 

راءة نتیجة العقاب ناء القنراه مترددا وكثیر األخطاء،كما أن اإلحساس بالفشل أث

حباطات المختلفة لھا أثرھا في عدم إقدام التلمیذ على القراءة،وإذا قرأ المستمر أو اإل

ال یجید ما یقرأ من حیث كثرة األخطاء والبطء في القراءة،وھناك من العوامل 

منھا واالجتماعیة تدفع  األخرىكتدخل العوامل الخارجیة الشخصیة  األخرىالنفسیة 
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الشرود الذھني،فال یقرأ  إلىالسرحان وقلة التركیز بل تدفعھ  إلىھذه العوامل التلمیذ 

 1.ما طلب منھ تفسیر فقرة أو جملة معینة إذابشكل صحیح من جھة وال یفھم ما یقرأ 
كما أن لزمالء التلمیذ داخل الفصل وخارجھ أثرھم في تأخره القرائي فقد یعیب 

ذه األمور تؤثر على التلمیذ وتدفعھ إلى العزوف عن ھؤالء التالمیذ بشكل جید، فھ

 .القراءة،بل اإلمعان في ارتكاب األخطاء إلحساسھ بالفشل أمام ھؤالء الزمالء

كما أن المعلم الذي ال یراعي ظروف التلمیذ النفسیة أو ال یھتم بجوانب القصور 

میذ القرائیة، حیث الالعقلي أو ضعف السمع والبصر،لھ تأثیره النفسي على استجابات الت

 إلىالصحي الشدید لدى التالمیذ مما یؤدي  واإلھمالحباطات وعدم التشجیع تتراكم اإل

 2.التردد القرائيو األخطاءفي القراءة مع كثرة  وإخفاقھمفشلھم 

قد ال یعاني التلمیذ من أي مشكلة جسمیة أو صحیة،وال یعاني من مشاكل   3)

لى عدم تقبلھ إنفسیة واضطرابات عصبیة ،ولكنھ ال یجید القراءة،وربما یرجع ذلك 

وقد یرجع  الشخصي لمادة القراءة ،وعدم إطاعتھ األوامر، أو عدم استماعھ للتوجیھات،

ضعفھ اللغوي العام حیث یصعب علیھ فھم معاني كثرة تغییبھ عن المدرسة ، أو  إلىالسبب 

 .یجملھلذلك فھو یفكر كثیرا في نطقھا على حساب معناھا الذي  الكلمات واأللفاظ،

فالعوامل الشخصیة البد أن ترتبط بعوامل اجتماعیة كالدالل الزائد أو انفصال 

في المنزل،وغیر  األبوین أو عدم اھتمامھما بابنھما وتحمیلھ المدرس وعدم تشجیعھ للقراءة

ھذه األمور تدفع التلمیذ إلى اإلھمال وعدم اإلصغاء إلى المعلم بل عدم االھتمام بالمادة 

 3.العلمیة ككل والقراءة على وجھ الخصوص
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 :العوامل الخارجیة) 4
ھناك  إنال یقتصر الضعف القرائي على العوامل الشخصیة التي تتعلق بالتلمیذ بل 

وظروف  التلمیذ في ظلھا في البیت،تتمثل بالظروف االجتماعیة التي یعیش  أخرىعوامل 

 ،المنھج من حیث التنظیم والمحتوى والمدرسة من حیث قدرات المعلمین وكفاءاتھم 

والمكتبة التي تحتوي على الكتب  ،من حیث توافر الوسائل التعلیمیة المدرسیة واإلمكانیات

مادة القراءة وغیرھا . المتنوعة والقصص والمجالت ،وازدحام الفصول وطرق التدریس

 1.سلبا على قراءة التلمیذ أو إیجاباالتي تؤثر  األسبابمن 

ت التالمیذ القرائیة فالمعلم مثال یلعب دورا ایجابیا في تقویة قدرا -1

معالجتھا بالطرق العلمیة السلیمة كما أن  وتلمس جوانب القصور فیھا ومحاولة

قدرات المعلم اللغویة وتمكنھ منھا تؤثر على درجة اھتمام التالمیذ في درس القراءة 

 2.وبالتالي تقلل من أخطائھم اللغویة والقرائیة

كان متمكنا  فإذاسلبا  أو إیجابا إماللمعلم دور كبیر على تالمیذه،فھو یؤثر علیھم 

وبالتالي تقل أخطائھم القرائیة وإذا كان العكس فال یكون ملما باألصول فلھو األثر االیجابي 

 .التربویة الصحیحة لتدریس مادة القراءة 

المنھج المدرسي نفسھ ال یشجع التالمیذ على القراءة، ألن مناھجھا  -2

یذ إال من أجل االمتحان تعتبر مادة القراءة كغیرھا من المواد التي ال یقرؤھا التلم

 3.واالختبار في نھایة العام

إن مادة القراءة تعتبر كھدف، فالموضوعات التي یدرسھا التالمیذ ال تثیر فیھم 

 .المدرسي ال یشجع التالمیذ على القراءةالحماس لقراءتھا، الن المنھج 
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إن ولي األمر یلعب دورا ایجابیا في تشجیع التلمیذ على القراءة في  -3

البیت،بحیث یحضر لھ المفید من القراءات والقصص ویجب أن یتفھم ولي األمر قیمة 

 .ومدى فعالیتھا

ن یشجع ابنھ على القراءة ویتفھمھ ویبعده عن ما أیجب على ولي األمر 

 .یفسد سلوكھ وفكره

مساعدة التالمیذ الذین یشعرون بالحرج أثناء القراءة على الخروج مما  -4

عاونیة التي یراھا المعلم بإدماجھم مع جماعة الفصل بالطرق التوذلك  ھم فیھ،

 .مناسبة

ضرورة توثیق الصلة بین المدرسة وأولیاء األمور والتشاور في  -5

 .أفضل الطرق للتغلب على صعوبات القراءة لدى التالمیذ

ما یمیل إلیھ وما یرى نفسھ قادرا إعطاء الفرصة لكل تلمیذ كي یقرأ  -6

ا طلب منھ ذلك، وإتاحة الفرصة لكل واحد داخل الفصل من على التعبیر عنھ إذ

 .التعبیر عما قرأ بكل حریة

 .تشجیع التالمیذ على القراءة العامة -7

التسلسل مع التالمیذ في قراءة الموضوعات والقصص كل حسب  -8

 .قدراتھ ومیولھ ونموه العقلي واللغوي

في ذلك  اھتمام جمیع المعلمین في المدرسة بالقراءة ولیس االعتماد -9

 .على معلم اللغة العربیة فقط

نفسیا واجتماعیا لقراءة المفید من الكتب والمجالت العلمیة تھیئتھم -10

وذلك بإثارة بعض المشكالت التي تحتاج إلى حلول عملیة عن طریق القراءة 

 1.الحرة
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 :الخصائص السلوكیة لألطفال الذین یعانون من صعوبات القراءة
و مطمئن ،یفقد مكان أحركات متوترة ،غیر امن : عادات القراءة )1

 . القراءة ،حركات جانبیة للرأس ،یحمل مواد للقراءة قریبة من عینیھ
خطاء أدخال، إأخطاء  ،أخطاء حذف :خطاء التعرف على الكلمةأ )2

، أخطاء ترتیب ال ، أخطاء نقلخطاء نطقأاستبدال، أخطاء قلب، أخطاء عكس، 

 .متقطعة قراءة بطیئة ،یعرف بعض كلمات
عجز عن  ،على استرجاع الحقائق األساسیة عجز: أخطاء فھم )3

 .عجز عن استرجاع الفكرة الرئیسیة  ،تتابع االسترجاع
 .كلمة+قراءة كلمة : أعراض التشتت )4

غیر مالئمة، تجاھل أو سوء تفسیر لعالمات وت مرتفع وحاد، صیاغات ص

 1.الترقیم
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 :أسباب الضعف في القراءة
و كلي في أنھ قصور جزئي أالضعف في القراءة أو العجز فیھا ب یعرف

متعددة  وھذا القصور لھ أسباب .أو عقلیة ،ة على القراءة نتیجة أسباب عضویةالقدر

 :یمكن تصنیفھا وفق ما یلي

 :لى المعلمإعوامل ترجع  )1

 ،وقلة االھتمام بالطریقة الجزئیة التركیز على الطریقة الكلیة، •

 .لى حروفھا األولیةإأو الجملة  ،بتحلیل الكلمةالتي تعنى 

بالدرجة  ،الطفل، من كلمات أو جملتعلمھ  لما تم ،عدم كفایة التدریب •

 .التي تسمح لھ بالقراءة

لى الدرجة التي یمكن أن یقوم إ –حیانا أ –زیادة الواجب المدرسي  •

 .أحد أفراد األسرة بحل ھذا الواجب

الذین یتفاعلون مع  –وھم قلة  –طفال التركیز على عینة من األ •

 .ھمال الباقي منھمإ، والمعلم

ط ال تباع نمإلى إوالمیل   ،االھتمام بأسالیب البحث والتشجیعقلة  •

 .لى المللإمر الذي یدعو األ ،یتغیر

على اللفظ، وترك المعینات  -أحیانا - االكتفاء في تعلیم القراءة •

 .خرى، كالصور والرسوم وغیرھااأل

قراءة سواء كان في نواع الضعف في الأنوع من  أليمعاناة المعلم  •

 P27F1.و في التعامل مع النص المقروءأ، النطق

لى المعلم وبالتالي تكون سبب من أسباب إن كل ھذه العوامل ترجع إ 

یجب على المعلم مراعاتھا والعمل على تجنبھا لتفادي  االضعف في القراءة لذ

 .ھذا الضعف
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 :لى التلمیذإعوامل ترجع  )2
عدم االستعداد الطبیعي لدى الطفل ،الن ھذا االستعداد یھیئوه لإلقبال  -

على القراءة، بشغف وفھم ،واالستعداد ھو القدرة والرغبة في ممارسة نشاط 

ویتوقف ذلك على مستوى النضج والخبرة الماضیة والتكوین .معین تعلیمي 

 .العقلي والعاطفي

ذا أن التناسق الحركي والتحكم إ لقراءة ،تعلم الكتابة مع ا عدم اقتران -

 البصري یؤدیان 

 .التقدم في القراءة إلى

قلة المساعدة المتوقعة من المعلم، أو من احد أفراد األسرة والتي  -

 .تتناسب مع أھمیة القراءة في مقدمة ھذه المساعدة

واھتمام  ،تكوین األلفة بالمواد المطبوعة، قبل االلتحاق بالمدرسة -

 .أو أحد أفرادھا بالقراءةاألسرة 

أوسع إلى نطاق األسرة، ، فالخروج من حیز قلة الخبرة لدى الطفل -

 .یكسبھ مفردات جدیدة تسعفھ في القراءة

 ،فھذا االزدواج اللغوي ،اختالف اللغة المقروءة، عن اللغة المسموعة -

 .یضعف القراءة لدى التلمیذ

الناحیة أو خلل في  ،من حیث وجود مرض ،المعاناة العضویة -

ھ، مما یترتب علیھ بشكل یوقع الطفل في حرج أمام زمالئ ،أو البصریة ،السمعیة

 .أو االنطواء وتجنب القراءة ما أمكنھ ،الخجل، أو إصابتھ بالخوف

محاربة عملیة الحفظ من جانب من یھتمون بالتعلیم، أو على األقل  -

أو  ،حادیث النبویةأو األ ،الطالب بعضا من اآلیات القرآنیة عدم تحمسھم لتحفیظ

 1.عض من النصوص الشعریة أو النثریةب
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 :عوامل ترجع إلى المادة المقروءة/ 3
ربما ال یتناسب محتوى الكتاب مع حاجات الطفل واھتماماتھ بالشكل  -

 .المطلوب 

ربما یغلب على المادة المقروءة صعوبة في النطق ،أو صعوبة في  -

 .الفھم

التتابع، ویعجز المعلم  التدرج، و ربما ینقص الكتاب المدرسي مبدأ -

 .عن تالقي ھذا العجز

ربما ال یتضمن الكتاب الخبرات المناسبة للمتعلم الن المادة المقروءة  -

 1.البد أن تحمل مضامین مفیدة على أي مستوى من اإلفادة

كل ھذه العوامل التي ذكرت تشكل ضعف في القراءة على المتعلم لذا  -

 .یجب مراعاة حاجات الطفل

 :عوامل ترجع إلى نظام التعلیم/ 4
، إلخالء رفي عملیة نقل التلمیذ من صف آلخ –أحیانا  - التساھل -

 .مكانھ لمن یأتي بعده من الدفعات التالیة

في عملیة المتابعة للمنھج المدرسي والخطة  -أحیانا –التساھل  -

 .كان المقرر كبیرا إذاخاصة  الموضوعة،

بعض الفصول ،مما یقلل من فرصة في  –أحیانا  –الكثافة العالیة  -

 .معالجة ضعاف القراءة ،أو األخذ بیدھم

االھتمام الزائد بتكوین مجموعات التقویة للمواد الدراسیة المختلفة  -

مع  ،ات التي تتعلق بالضعف في القراءةوالنسیان الشدید في تكوین تلك المجموع

البدایة الصحیحة لكل ھي باعتبار أن القراءة  ،األخیرة ھي األولى باالھتمام أن

 2.تعلم
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 :عوامل عامة/ 5
أو من  ،عزوف عن القراءة بشكل عام تقریبا، سواء من التالمیذال -

 .أو أولیاء األمور ،المعلمین

 .والغلبة لألقوى -ال لمن یقرأ أكثر ،والتقدیر لمن یملك أكثر االحترام -

تزیح التي  مسرح، فیدیو، سینما، تلفزیون، –فة كثرة البدائل المختل -

 .وتستولي علیھ  ،وتشغل الوقت القراءة،

نظرا الرتفاع أجور العمالة وثمن المواد  -أحیانا –ارتفاع ثمن الكتاب  -

، بھم في القراءة يعجز بعض من یقتد التي تتصل بعملیة طباعة الكتاب وإخراجھ

، األمر الذي یھون من األخطاء لدى نؤووذلك بصدور العدید من األخطاء وھم یقر

 1.النشء
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 :معالجة األخطاء أو معالجة الضعف في القراءة -
 :في القراءة أو أخطائھا بما یأتي یقوم المعلم بمعالجة الضعف           

تدریب الطلبة على نطق الحروف تدریبا جیدا أو تدریبھم على  -

 .قراءتھا

 . األخطاءتعریف المعلم بالقواعد الصحیحة لنطق الحرف لتقلیل  -

 .في نطقھا  الخطأتعریف المعلم بمعاني الكلمات لتقلیل  -

 االنتظار لتقویم إنما و أخطائھم، قراءتھمعدم مقاطعة التالمیذ أثناء  -

 .أخطائھم بعد انتھاء القراءة 

الشرح الكافي للكلمات وإعطاء معانیھا الحسیة والمعنویة والمجازیة  -

 1.وغیر ذلك
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 :خالصة الفصل 
القراءة عملیة یراد بھا إیجاد الصلة بین لغة الكالم والرمز المكتوب وتتألف لغة 

الكالم من المعاني واأللفاظ التي تؤدي ھذه المعاني ، فھي إذن عملیة عضویة  نفسیة عقلیة 

للقراءة أھمیة في حیاة الفرد والمجتمع فھي من النشاطات اللغویة المتمیزة وھي أداة من 

لمعرفة والثقافة واالتصال وھي من وسائل الرقي والنمو االجتماعي أدوات اكتساب ا

وسیلة للتعلم والعلمي ، وھي من أھم المھارات التي یكتسبھا الفرد ویعمل على تنمیتھا وھي 

: ، كما تتعدد أسباب التخلف في القراءة وتتنوع من بین ھذه األسبابوشغل أوقات الفراغ

ون من علة جسمیة ال یتعلمون بسھولة كما یتعلم أسباب جسمیة، فاألطفال الذین یشك

األصحاء، ومن أسباب صعوبات القراءة لدینا األسباب العضویة كعیوب النطق والكالم 

 .والعیوب السمعیة المحدثة للتأخر الدراسي
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 :الدراسة المیدانیة

 :إجراءات البحث المیدانیة  -1

 : عینة البحث–أ 

اللغویة وأثرھا في تعلیم مھارة  االضطراباتھدف الدراسة ھو معرفة نظرا ألن 

لفئة التالمیذ لن  االستبیانألن ھذا العمل مع إجراء ا أنموذجا ونظر ابتدائيالقراءة السنة الثالثة 

اللغویة ، ونظرا إلجراء  باالضطراباتتكون نتائجھ مطابقة للواقع لحداثة سنھم ، ولجھلھم 

 .علیھا جھدا وإمكانیات ، ألنھا معدة من جھة معینة في وزارة التربیة  االستبیان

اءة القر(والمادة التعلیمیة ) متعلمین(ونظرا ألن األساتذة ھم حلقة الوصل بین التالمیذ 

 أساتذةوباألخص  االبتدائيالطور  أساتذةن تكون عینة البحث ھم ارتأینا أوھم المطبقون لھا ، )

 .السنة الثالثة منھ 

 :وصف العینة  -ب

أستاذا وأستاذة غیر مراعین في ذلك عامل الجنس، ) 30(تتكون عینة البحث من 

العینة العشوائیة من عدید المتوسطات المتوزعة  اخترناولكي تكون النتائج ذات مصداقیة ، 

للشروط، فكانت العینة محل  استفاءھابعضھا لعدم  ابتعدنا، وقد ) مستغانم(على ربوع والیة 

 ).20(التحلیل

 : االستبیان -ج

اللغویة ، وفق اإلطالع على مراجع  باالضطراباتالخاص  االستبیانتم تصمیم  
 .دة القراءة ومشكالت وعیوب اللغة وبخاصة ما

 :تحلیل النتائج ومناقشتھا 

 :النتائج ومناقشتھا  2

 . 2النتائج التي سنقوم بتحلیلھا ومناقشتھا في الملحق 
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 :السؤال االول 

 ماستر لیسانس االحتماالت 
 04 16 العدد

 %20 %80 النسبة المئویة
متحصلین على شھادة لیسانس وھذا ما  المعلمیننالحظ من خالل الجدول أن اغلبیة

 .فئة قلیلة  ، أما المتحصلین على شھادة الماستر فنجدھم %80تمثلھ النسبة المئویة 

 :السؤال الثاني

 النسبة المئویة العدد اإلحتماالت
 لغة عربیة

 لغة فرنسیة 
 فلسفة 

 علم النفس 
 فنون تشكیلیة

 النقد األدبي والتمثیلي

15 
1 
1 
1 
1 
1 

75% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 

 

نالمعلمین تختلف تخصصاتھم، فأكبر نسبة كانت في تخصص نالحظ من خالل الجدوأل
 .مادة    اللغة العربیة أماباقي النسب فكانت متقاربة 

 : السؤال الثالث

 النسبة الئویة العدد االحتماالت 
 مستخلف

 متعاقد
 مرسم

2 
1 

17 

10% 
5% 

85% 
عدد المتعاقدین نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة المعلمین مرسمون  ، في حین جاء 

 ).2(والمستخلفین )1(

 :السؤال الرابع

 النسبة المئویة  العدد اإلحتمالت
 % 20 4 سنوات 5أقل من 

 %5 1 سنوات 10إلى  5من 
 %75 15 سنوات 10أكثر من 
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 10نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة المعلمین المستجوبون یمتلكون  خبرة أكثر من 
، وتوزعت باقي النسب بین معلمین یمتلكون خبرة  % 75سنوات وھذا ما تمثلھ النسبة المئویة 

 ).%5(سنوات 10إلى  5ومن ) %20(سنوات 5أقل من 

 :السؤال الخامس

 النسبة المئویة   العدد  اإلحتماالت
 %10 2 التوقف أثناء الكالم 

 %15 3 التأتأة
 %10 2 التلعثم

 %5 1 التحریف 
 %5 1 الحذف

السرعة الزائد في 
 الكالم 

2 10% 

من خالل الجدول نالحظ أن عیوب النطق عند التالمیذ تختلف من تلمیذ إلى أخر 
وھذا ما  االبتدائیةفأغلبیة المعلمین یالحظون التأتأة ظاھرة منتشرة بكثرة عند التالمیذ المرحلة 

أقل من نسبة التأتأة ، ) %10( التلعثم فتتراوح نسبتھا، أما ظاھرة )%15(تمثلھ النسبة المئویة 
، والسرعة الزائدة في الكالم تتراوح نسبتھا ) %10(نسبتھ وقف أثناء الكالم تتراوح التأما 

، نستنتج من خالل إجابات ) %5(، ثم یلیھ الحذف) %5(، أما التحریف فنسبتھ )10%(
وھذا یدل على أن أغلبیة التالمیذ في المعلمین المختلفة أن كل النسب متقاربة فیما بینھا 

 .أثناء حدیثھم یة یعانون من أمراض مختلفة في الكالم والنطق المرحلة االبتدائ

ومن بین العیوب األخرى التي تالحظ عند التالمیذ بكثرة من خالل حدیثھم وحسب 
 :إجابة المعلمین المستوجبین المذكور مایلي 

 .اللغوي التسلسل انعدام -
 .صعوبة  النطق عند بعض التالمیذ  -
 .في القراءة االسترسال عدم  -
 .خوفا من الوقوع في الخطأ  واالرتباكالتوقفات  -
 .التأتأة  -
 .السرعة الزائدة في نطق الكلمات  -
 .حذف الحروف من الكلمات والنطق بھا  -
 .التلعثم  -
 .الدیستیریا أثناء الحدیث  -
 .التوقفات أثناء الكالم -
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 .التحریف  -
 في حین نالحظ أن عدم الوعي بعیوب النطق لدى بعض المعلمین المستجوبین

 :فجاءت إجابتھم  كالتالي 
 .الفوضى في الكالم  -
 .في القراءة  االسترسالعدم   -
 .اللعب باألیدي  -
 .الخجل عند عدم التأكد من اإلجابة  -

 : السؤال السادس

 ئویةمالنسبة ال العدد االحتماالت
 %5 1 بشكل دائم 

 %60 12 متوسط
 %40 8 ضعیف

التالمیذ كانت متوسطة بنسبة كبیرة  من خالل الجدول نالحظ أن نسبة االنتباه عند
في القسم أو الفوضى أثناء شرح  اإلنباه، وھذا یرجع إلى عدم ) %60(وھذا ما تمثلھ النسبة 

 االختالف،وھذا یرجع إلى ) %40(المعلمین لدرس أو اإلھمال ، وكانت ضعیفة بنسبة 
وھذا یدل على أن فئة ) %5(فكانت قلیلة جدا بنسبة  االنتباهالموجود بین التالمیذ ، أما نسبة 

 .مع المعلمین  االنتباهقلیلة من التالمیذ یركزون على 

 :السؤال السابع

 النسبة المئویة  العدد االحتماالت
 %40 8 واحد  باتجاه

 %60 12 اتجاھاتعدة
نالحظ من خالل الجدول و إجابات المعلمین أن التلمیذ عند سماعھ لألصوات یستدیر 

في حاسة  اضطرابوھذا ناتج ربما عن نقص السمع عند التلمیذ الذي یعاني من  اتجاھاتبعدة 
، فمعظم حاالت ضعف السمع یرتكز ) %60( اتجاھاتلعدة  استدارةالسمع لذا كانت نسبة 

السمع عندھم في أذن واحدة ویقوم التلمیذ بالتركیز على ھذه األذن كي یستطیع سماع مایقال 
، ) %40(واحد  ة باتجاهاداة على التالمیذ ولھذا كانت نسبة االستداروتظھر ھذه الحالة عند المن

 .وھاتین النسبتین متقاربتین وھذا یدل على ضعف السمع عند بعض التالمیذ 

 

 

 



:الدراسة المیدانیة :                                                                           الفصل الثالث   
 

83 
 

 :السؤال الثامن 

 النسبة المئویة العدد االحتماالت
 %10 2 بشكل دائم 

 %90 18 أحیانا 
المعلمین كانت أحیانا وھذا ما تمثلھ النسبة نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة إجابة 

، وھذا یدل على أن التلمیذ الذي یعاني ) %10(أما بشكل دائم فكانت نسبتھا ) %90(المئویة 
لوحده وعدم المشاركة مع األخرین وھذ  االنعزالفي النطق عادة ما یلجأ إلى  اضطراباتمن 

 .لذا من الضروري عدم إھمالھ  إلحساسھ في بعض األحیان بالضعف والخجل من زمالئھ ،

 :السؤال التاسع 

 النسبة المئویة  العدد االحتماالت
 20 4 إبدال 
 10 2 حذف
 15 3 إضافة

 60 12 فیتحر
النتائج المسجلة في الجدول أن نسبة الصعوبة عند التالمیذ في نطق  نالحظ من خالل 

وھي  )%60(بعض الكلمات كانت بنسبة كبیرة  في التحریف وھذا ماتمثلھ النسبة المئویة  
، أما الحذف فكانت )%20(نسبة كبیرة مقاربتا بالنسب األخرى ، أما اإلبدال فكانت نسبتھ

، من خالل ھذه النسب المتقاربة نالحظ أن التالمیذ )%15(واإلضافة كانت نسبتھا ، )10%(
النطق یواجھون كل الصعوبات في النطق واللغة، وھذا نتیجة لعدة أسباب  اضطراباتذوي 

 .تختلف من تلمیذ إلى آخر 

 :السؤال العاشر

 النسبة المئویة  العدد اإلحتماالت
 %55 11 الخجل 

 %45 9 اإلحمرار
 

یدل على أن التلمیذ وھذا ) %55(نسبة الخجل كانت  أنمن خالل الجدول نالحظ 
الذي یواجھ صعوبات في النطق یشعر بالخجل عندما یطلب المعلم منھ القراءة إلحساسھ 

، فعندما یشعر التلمیذ بالخجل طبعا سوف )%45( االحمراربالضعف أمام زمالئھ ، أما نسبة 
لھذا كانت النسبتین متقاربتین ألنھما صفتان تصاحبان التلمیذ ذوي  االحمرارعالمة  تظھر علیھ

 .صعوبات النطق
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 :السؤال الحادي عشر

 النسبة المئویة  العدد االحتماالت
 %10 02 ه من القراءةإعفاء

 %90 18 المشاركة في القراءة
وھذا ما من خالل الجدول نالحظ أن نسبة المشاركة في القراءة كانت بنسبة كبیرة جدا 

الذین یعانون من صعوبات في مع التالمیذ  ، وھذا ناتج عن تعامل المعلمین )%90(تمثلھ نسبة 
النطق وتشجیعھم على القراءة دون إعفائھم منھا لذلك كانت نسبة إعفائھم من القراءة قلیلة جدا 

 .)%10(وھذا ما تمثلھ النسبة 

 :السؤال الثاني عشر

المستجوبین توصلت إلى مجموعة من اإلجراءات والحلول من خالل إجابة المعلمین 
 :من صعوبات في النطق من بینھا التي یمكن اتخاذھا للتعامل مع التلمیذ الذي یعاني

 .كل تدریجيمساعدتھ على القراءة بش -
 .المشاركة في قراءة الحروف،كلمات بسیطة  -
 .االستمرار في مشاركتھ  -
 .یستطیع نطقھاالتي ال المحاولة في نطق الحروف  -
 .التشجیع الدائم للقراءة -
 ات ومطالبتھ بمراجعتھا في البیتإعطائھ ورقة یدون علیھا حروف وكلم -
 .مساعدة األولیاء ألبنائھم في القراءة -
 .حتى ال یشعر بالعزلةالتعامل معھ كالتعامل مع التالمیذ العادیین  -
 .مساعدتھ على القراءة ولو بالتقطیع -
 .یرة ثم التمدید تدریجیاتكلیفھ بقراءة جملة قص -
 .مساعدتھ لتحدید صعوبتھ كي یتفھمھ اآلخرون  -
ى نطق بعض أجزاء الحروف تھ علدإعطائھ الوقت الكافي للقراءة ومساع -
 .واألصوات
 .ن النطق بسالمة للمقاطع واألصواتالتحاور معھ تدریجیا حتى یتمكن م -
یة قصد مشاركة یومتشجیعھ على النطق السلیم ومشاركتھ في القراءة  -

 .تحسین نطقھ
 .تكرار الكلمة عدة مرات كتابة ونطقا -
 .التركیز على مخارج الحروف واألصوات -
 .تقسیم الكلمة المراد النطق بھا -
 .التعامل معھ بصفة عادیة حتى ال تحسسھ بالنقص والضعف  -
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 .محاولة دمجھ مع زمالئھ حتى یحس باألمان -
 .محاولة عالجھ أثناء حصص خاصة -
 .مستمرة لیتخلص من تلك الصعوبةمساعدتھ بصفة  -
 .جعلھ یشارك بحریة رغم الصعوبة التي یواجھھا -
 

 :السؤال الثالث عشر
 
 

 االحتماالت
 

 العدد
 

 النسبة المئویة
 التلعثم

 
09 45 % 

 التأتأة
 

10 50% 

 التوقف أثناء الكالم
 

60 60% 

 
التي من خالل الجدول وإجابات المعلمین نالحظ أن من بین أمراض الكالم 

تنتشر بكثرة عند تالمیذ المرحلة االبتدائیة  التوقف أثناء الكالم وھذه الظاھرة یتمیز بھا 
أما ، ) %60(التالمیذ ذوي االضطرابات اللغویة حیث تبلغ ظاھرة التوقف أثناء الكالم 

، ) %50(العیوب األخرى التي تظھر أثناء القراءة لدینا التأتأة حیث تبلغ نسبتھا من بین 
أغلبیة  أن فكل ھذه النسب متقاربةوھذا یرجع إلى،)%45(فكانت نسبتھ أما التلعثم 

التالمیذ لدیھم عیوب في النطق والكالم وھذا یرجع الى أسباب مختلفة نفسیة أو 
 .أو وراثیةاجتماعیة 

 :ومن بین األمراض األخرى التي الحظھا المعلمین مایلي
 .اللجلجة أثناء الكالم  -
 .الزائدة في الكالم السرعة  -
 .الحبسة الكالمیة -
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 :العام  االستنتاج

د إجراء الدراسة المیدانیة لموضوع بحثنا ، ومن خالل ماتقدم من جداول بع

ن لنا أن معظم المعلمین یالحظون الخاص بالمعلمین یتبی االستبیانومالحظات ، وبعد تطبیق 

تكون لدیھم صعوبات في تمییز الحروف  ن التالمیذ یواجھون صعوبات في النطق وبذلكأ

وتعلم أسمائھا ، وتقسیم الكلمات إلى أصوات الحروف ، ویعانون من صعوبات في التھجئة 

والكتابة والقراءة ، ففي مجال التھجئة ھؤالء التالمیذ لدیھم ضعف في الربط بین األصوات 

ھم أكثر من صوت للحرف والتھجئة ، وھذه الحالة تظھر لدى التالمیذ الذین یكون في لغات

الواحد ، وھؤالء یواجھون صعوبات في القراءة وتكون لدیھم أخطاء في الحذف واإلبدال 

وإضافة بعض الكلمات وتكرار أخرى وضعف في التمییز بین األحرف وھذا ماالحظناه من 

 .خالل تحلیلنا للنتائج ومناقشتھا من خالل الجداول 

 :وتوصیات أخیرة  اقتراحات

الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا یتضح لنا ضرورة توفر منظومتنا التربویة  خالل من

 استجابةلغة سلیمة تجعلھ أكثر  اكتسابعلى عدة أشیاء من شأنھا أن تساعد التلمیذ على 

 :لمتطلبات العصر وعلى رأس ھذه األشیاء

 .آرائھ واحترامترك مجال للتلمیذ للتعبیر عن نفسھ وعن أفكاره  -

 .ة الحالة النفسیة للتلمیذ مراعا -

 .التعامل مع التلمیذ المصاب بعیب في النطق كالتعامل مع بقیة زمالئھ  -

 .مساعدة التلمیذ الذي یواجھ صعوبة في القراءة وتشجیعھ علیھا  -

 .الحدیث مع الطفل المصلب بعیب في النطق بشكل طبیعي وعدم تمییزه عن إخوتھ  -

 .اللغویة  باالضطراباتالمصابین إقامة مراكز خاصة لمعالجة  -
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 :استمارة بحث

في إطار التحضیر إلنجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في اللغة           

االضطرابات " العربیة تخصص تعلیمیة اللغة العربیة حول موضوع بحث بعنوان 

 "-السنة الثالثة ابتدائي أنموذجا -یة وأثرھا في تعلم مھارة القراءةاللغو

یسرنا التقدم إلى أساتذتنا الكرام بھذا االستبیان الذي یحتوي على بعض            

األسئلة والتي تخدم بحثنا راجین منكم اإلجابة عنھا بكل عفویة وصدق وذلك بوضع 

 .أمام اختیاركم) X( عالمة 

 

 :معلومات شخصیة

 لیسانس   :الشھادة المحصل علیھا -1

 ماستر                                        

 .............................................................. :التخصص -2

 مستخلف                     :فةالص -3

  متعاقد                     

 مرسم                     

 سنوات  5قل من أ :   الخبرة -4

 سنوات 10إلى  5من                     

 سنوات 10أكثر من                     
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 :معلومات حول الموضوع

 ھي العیوب التي تالحظھا بكثرة عند التالمیذ من خالل حدیثھم؟ ما -5

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

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

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

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

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

 تالمیذ؟ھل تالحظ عدم االنتباه بشكل دائم عند ال -6

 ضعیف              متوسط               بشكل دائم

 ھل تالحظ أن التلمیذ یستدیر باتجاه واحد عند سماعھ لألصوات؟ -7

 واحد                              عدة اتجاھات

 ھل یكون انعزال التلمیذ لوحده؟ -8

 بشكل دائم                 أحیانا 

 بعض الكلمات؟كیف تكون الصعوبة في نطق  -9

 إبدال                       حذف                إضافة               تحریف

 ما ھي العالمات التي تظھر عند تلمیذ السنة الثالثة ابتدائي أثناء القراءة؟ -10

 الخجل                     االحمرار 

 كیف تتعامل مع التلمیذ الذي یعاني صعوبة في النطق؟    -11

 إعفاؤه من القراءة          یمنع من المشاركة في القسم               عزلھ 

: أخرى

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

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

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

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

.............................................................................................. 
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 من بین أمراض الكالم التي تالحظھا؟ -12

 التلعثم                   التأتأة                          التوقف أثناء الكالم

: أخرى

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

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

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

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

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



 الخاتمة
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 :من خالل بحثنا مایلي  نستنتج

اللغة المحكیة  استیعابواستخداماللغویة تعني وجود ضعف في  االضطرابات

في شكل اللغة، كما أن  االضطرابوالمكتوبة واألنشطة الرمزیة األخرى،ویكون ھذا 

والنطق وإتقان  االستماعاللغویة ھي الصعوبات التي یواجھھا الطفل في  االضطرابات

 .األصوات، وتمییز الكلمة والقراءة والتھجئة والكتابة

اللغویة تختلف فھناك عیوب تصیب النطق كالحذف واإلبدال  االضطراباتوھذه 

 االضطراباتواإلضافةوعیوب تتعلق بالكالم كاللجلجة والتأتأة والحبسة، وتأخر الكالم وھذه 

، كما لھا مظاھر مختلفة ةأو اجتماعیسیة وعضویة اللغویةتكون نتیجة لعدة عوامل مختلفة نف

مع  االتصاالالجتماعيمن بین ھذه تأخر ظھور اللغة حیث یواجھ التلمیذ مشكالت في 

األخرین كما یواجھ صعوبة في القراءة والكتابة، وصعوبة في التذكر والتعبیر وتركیب 

 الجمل 

 .مكتوبة والمحكیة كما یفقد الطفل القدرة على فھم اللغة وفھم الكلمات ال

اللغویة تحتاج إلى عنایة خاصة تھدف إلى عالج ومساعدة  االضطراباتفھذه 

 .اللذین یعانون منھا ، إما عن طریق العالج النفسي أو الجسمي

اللغویة أثر كبیر في تعلم القراءة، فاألسباب العضویة  كما أن لھذه االضطرابات

كالم والعیوب السمعیة والبصریة، واألسباب تؤدي إلى التأخر القرائي كعیوب النطق وال

وغیرھا، لھما اثرھما الفعال في التردد وعدم اإلقدام على القراءة  واالنطواءالنفسیة كالخجل 

، كما أن الفشل أثناء القراءة نتیجة العقاب المستمرلھما أثرھما في عدم إقدام التلمیذ على 

لقراءة وذلك بتدریب الطلبة على نطق القراءة، على المعلمین معالجة ھذا الضعف في ا

الحروف تدریبا جیدا وتدریبھم على النطق الصحیح كما یجب على المعلمین عدم مقاطعة 

 التالمیذ أثناء القراءة 
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